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หนั งสือปฐมกาล 1:1

1

หนั งสือปฐมกาล 1:8

ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือปฐมกาล

หนังสือปฐมกาล เป็นหนั งสือเล่มแรกในห้าเล่มทโี่ มเสสเขียน ห้าเล่มนเี้ ราเรียกกันว่า เพ็นทะทูก (อพย
24:4; กดว 32:2; พบญ 31:9)
คนต่างๆที่ เข ีย นพระคัมภีร ใหม่
์
บอกว่า โมเสสเป็น ผู้ เข ียนหนั งสือ ห้า เล่ม แรกของพระคัมภีร เดิ
์ ม (มก
12:20; ลก 2:22; 5:14; 24:27, 44; ยน 1:17, 45; 7:19) หนังสือปฐมกาลเริม
่ ต้นก่อนมีมนุษย์ที่สามารถ
เป็นพยานหรือบันทึกประวัติศาสตร์นั ้นได้ คือเริม
่ ต้นเมื่อพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดิน เพราะ
ฉะนั ้น หนั งสือ เล่ม แรกของพระคัมภีร ์เป็น หนั งสือ ที่ อัศจรรย์ ที่ ได้ รับ จากพระเจ้า และที่ ถู กต้องในทุก
ประการ พระคัมภีรป
์ ระเสริฐยิง่ กว่าหนั งสือเล่มอ่น
ื ๆทุกเล่ม แม้ว่าเป็นหนั งสือเกี่ยวกับศาสนาหรือประวั
ติศาสตร์ก็ตาม พระคัมภีรน
์ ั ้นคล้องจองกัน อัศจรรย์ ไม่มีความผิด และจะอยูเป็
่ นนิ ตย์
พระเยซูคริสต์ทรงอ้างถึงหนั งสือปฐมกาล (มธ 19:4-6; 24:37-39; มก 10:4-9; ลก 11:49-51; 17:2629, 32; ยน 1:5; 7:21-23; 8:44-56) และพระเยซูตรัสว่าโมเสสเป็นผูที
้ ่เขียนหนั งสือปฐมกาล (มธ 19:8;
มก 10:3; ยน 7:21)
ในหนั งสือ ปฐมกาลนี้ เราพบรากฐานสําหรับ ความจริง ทุก อย่างซึ่ง อยู่ ในพระคัมภีร ์ ใหม่ เช่น การที่
มนุษย์ทําบาป การไถ่ บาปด้วยโลหิต ความรอดโดย ความเชื่อ พระเจ้าที่ ทรงตอบคําอธิษฐาน การเสด็จ
มาของพระผู้ ชว
่ ยให้ รอด และ “เชื้อ สาย � ของหญิง (ซึ่ง เล็ง ถึง การบังเกิด ของพระเยซู คริสต์ โดยสาว
พรหมจารี�
เรารับว่าการลําดับวัน เดือน ปีที่อยูในหนั
่
งสือปฐมกาลนั ้นได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า หนังสือเล่มแรก
ในพระคัมภีรนี
์ ้ บันทึกเรือ
่ งนํ้าท่วมโลกที่ทําลายทุกคนในโลกนี้ นอกจากครอบครัวเดียว นํ้าท่วมนั ้นได้ล้าง
เมืองทัง้ หลาย และการพัฒนาของเมืองเหล่า นั ้น ไปจากพื้น แผ่น ดิน นํ้า ท่วมโลกนั ้น เป็น เหตุ ที่ มี กระดูก
สัตว์ (fossil) และถ่านหินเป็นชัน
่ ดิน และนํ้าท่วมนั ้นทําให้แผ่นดินโลกมีการเปลี่ยนแปลงทัว่ ไป
้ ๆอยูใต้
ทฤษฎีแกรฟ์เวลเฮาว์สัน อ้างว่าหนั งสือปฐมกาล (และทัง้ ห้าเล่มแรกของพระคัมภีรเ์ ดิมด้วย� มาจาก
ธรรมเนี ยมต่างๆและแหล่ งอ่น
ื ๆ แต่ ทฤษฎี นี้ ถู กปฏิเสธโดยความจริง ที่ อยู่ ในหนั งสือ ปฐมกาล ทฤษฎี นี้
ถู กสําแดงว่าเป็นความคิ ดอย่างโง่เขลาของคนที่ ไม่เชื่อในพระเจ้า ซึ่งพวกนี้ “แกล้งลืม� (2 ปต 3:3-7)
เรือ
่ งของการเนรมิตสร้างโลกของพระเจ้า และเรือ
่ งนํ้าท่วมโลกที่ได้สอนไว้ในพระวจนะเล่มนที
ี้ ่ได้รับการ
ดลใจจากพระเจ้า
การทรงสร้าง

1 ในเริม
่ แรกนั ้นพระเจ้าทรงเนรมิตสร้างฟ้าและแผ่นดินโลก 2 แผ่นดินโลกนั ้นก็ปราศจากรู ปร่างและ

ว่างเปล่าอยู่ ความมืดอยู่เหนื อผิวน้าํ และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยูเ่ หนื อผิวน้าํ นั ้น

วันที่หน่งึ ปรากฏมีความสว่างเกิดขึ้น
พระเจ้า ตรัสว ่า “จงให้มี ความสว่าง � แล ้ว ความสว่างก็ เกิด ขึ้น 4 พระเจ้า ทรงเห็นว ่า ความสว่างนั ้น
ดี และพระเจ้า ทรงแยกความสว่างนั ้น ออกจากความมืด 5 พระเจ้า ทรงเรียกความสว่างนั ้ นว ่า วัน และ
พระองค์ทรงเรียกความมืดนั ้นว่าคืน มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หนึ่ ง
3

วันที่สองมีเมฆปรากฏอยูเ่ หนื อผิวน้าํ นั ้น
พระ เจ้า ตรั สว ่า “จง ให้ มี พื้น อากาศ ใน ระหว่าง นํ้า และ จง ให้ พ้น
ื อากาศ นั ้น แยก นํ้า ออก จาก นํ้า�
7 พระเจ้า ทรงสร้างพื้น อากาศ และทรงแยกนํ้า ซึ่ง อยู่ ใต้ พื้น อากาศจากนํ้า ซึ่ง อยู่ เหนื อ พื้น อากาศ ก็ เป็ น
ดังนั ้น 8 พระเจ้าทรงเรียกพื้นอากาศว่าฟ้า มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่สอง
6

วันที่สามปรากฏว่ามีทะเล แผ่นดินและพืชพันธุต่
์ างๆ

หนั งสือปฐมกาล 1:9

2

หนั งสือปฐมกาล 1:31

“จงให้น้ําที่ อยู่ใต้ฟ้ารวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกัน และจงให้ที่ แห้งปรากฏขึ้น� ก็เป็น
ดังนั ้น 10 พระเจ้าทรงเรียกที่ แห้งว่าแผ่นดิน และที่ น้ํารวบรวมเข้าอยู่แห่งเดียวกั นว่าทะเล พระเจ้าทรง
เห็นว่าดี 11 พระเจ้าตรัสว่า “จงให้แผ่นดินเกิดต้นหญ้า ต้นผักที่มีเมล็ด และต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดใน
ผลตามชนิ ด ของมัน บนแผ่น ดิน� ก็ เป็น ดัง นั ้น 12 แผ่ นดิ นก ็ เก ิด ต้น หญ้า ต้น ผัก ที่ มี เมล็ด ตามชนิ ด ของ
มัน และต้นไม้ที่ออกผลที่มีเมล็ดในผลตามชนิ ดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 13 มีเวลาเย็นและเวลาเช้า
เป็นวันที่สาม
9 พระเจ้าตรัสว่า

วันที่สี่ปรากฏมีดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์และดวงดาวต่างๆ
14 พระเจ้า ตรัสว ่า “จงให้ มี ดวงสว่างบนพื้น ฟ้า อากาศเพื่อ แยกวัน ออกจากคืน และเพื่อ ใช้ เป็ น หมาย
สําคัญ และที่ กําหนดฤดู วัน และปี ต่างๆ 15 และจงให้ เป็น ดวงสว่างบนพื้น ฟ้า อากาศเพื่อ ส่องสว่างบน
แผ่นดินโลก� ก็เป็นดังนั ้น 16 พระเจ้าได้ทรงสร้างดวงสว่างใหญ่สองดวง ให้ดวงสว่างที่ ใหญ่กว่านัน
้ คร
องกลางวัน และให้ดวงที่เล็กกว่าครองกลางคืน พระองค์ทรงสร้างดวงดาวต่างๆด้วยเช่นกัน 17 พระเจ้า
ทรงตัง้ ดวงสว่างเหล่านี้ ไว้บนพื้นฟ้าอากาศเพื่อส่องสว่างบนแผ่นดินโลก 18 เพื่อครองกลางวันและครอง
กลางคืน และเพื่อแยกความสว่างออกจากความมืด พระเจ้าทรงเห็นว่าดี 19 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็
นวันที่สี่
วันที่ห้าปรากฏมีนกชนิ ดต่างๆและสัตว์ทะเลนานาชนิ ด
20 พระเจ้าตรัสว่า “จงให้น้ําอุดมบริบูรณ์ไปด้วยสัตว์ที่ มีชีวิตแหวกว่ายไปมา และให้มีนกบินไปมาบน
พื้นฟ้าอากาศเหนื อแผ่นดินโลก� 21 พระเจ้าได้ทรงสร้างปลาวาฬใหญ่ บรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแหวกว่ายไป
มาตามชนิ ดของมันเกิดขึ้นบริบูรณ์ในนํ้านั ้น และบรรดาสัตว์ที่ มีปี กตามชนิ ดของมัน พระเจ้าทรงเห็นว
่าดี 22 พระเจ้า ได้ ทรงอวยพรสัตว์เหล่ านั ้ นว ่า “จงมี ลูก ดกและทวีมากขึ้น ให้ นํ้า ในทะเลบริบู รณ ์ ไปด้วย
สัตว์ และจงให้นกทวีมากขึ้นบนแผ่นดิน� 23 มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่ห้า
วันที่หกปรากฏมีสัตว์บกและแมลงนานาชนิ ด
24 พระเจ้า ตรัสว ่า “จงให้แผ่ นดิน โลกเกิด สัตว์ที่ มี ชี วิต ตามชนิ ด ของมัน สัตว์ใช้ งาน สัตว์เลื้อยคลาน
และสัตว์ป่า บนแผ่น ดิน โลกตามชนิ ด ของมัน� ก็ เป็น ดัง นั ้น 25 พระเจ้า ได้ ทรงสร้างสัตว์ป่า บนแผ่น ดิน
โลกตามชนิ ด ของมัน สัตว์ ใช้ งานตามชนิ ด ของมัน และบรรดาสัตว์ ที่ เลื้อยคลานบนแผ่น ดิน โลกตาม
ชนิ ดของมัน แล้วพระเจ้าทรงเห็นว่าดี
วันที่หกปรากฏมีชายหญิงคู่แรก
26 และพระเจ้าตรัสว่า “จงให้พวกเราสร้างมนุษย์ตามแบบฉายาของพวกเรา ตามอย่างพวกเรา และ
ให้พวกเขาครอบครองฝูงปลาในทะเล ฝูงนกในอากาศ และสัตว์ใช้งาน ให้ครอบครองทัวท
่ งั ้ แผ่นดินโลก
27
และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก� ดังนั ้นพระเจ้าได้ทรงสร้างมนุษย์ตามแบบ
พระฉายาของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงสร้างมนุษย์ ข้น
ึ ตามแบบพระฉายาของพระเจ้า พระองค์ ได้ ทรง
สร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง 28 พระเจ้าได้ทรงอวยพรพวกเขา และพระเจ้าตรัสแก่พวกเขาว่า “จง
มี ลูก ดกและทวีมากขึ้น จนเต็ม แผ่น ดิน จงมี อาํ นาจเหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และครอบครองฝูง ปลาในทะเล
ฝูงนกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตที่ เคลื่อนไหวบนแผ่นดินโลก� 29 พระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด เราให้
บรรดาต้นผักที่ มีเมล็ดซึ่งอยู่ทัว่ พื้นแผ่นดินโลก และบรรดาต้นไม้ซ่ึงมีเมล็ดในผลแก่เจ้า ให้เป็นอาหาร
แก่เจ้า 30 สําหรับบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานที่มีชีวิ
ตบนแผ่นดินโลก เราให้บรรดาพืชผักเขียวสดเป็นอาหาร� ก็เป็นดังนั ้น 31 พระเจ้าทอดพระเนตรบรรดา
สิง่ ที่พระองค์ได้ทรงสร้าง และดูเถิด เป็นสิง่ ที่ดียิง่ นั ก มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเป็นวันที่หก

2
วันที่เจ็ดพระเจ้าทรงหยุดพักการทรงสร้าง

หนั งสือปฐมกาล 2:1

3

หนั งสือปฐมกาล 3:3

ดังนี้ ฟ้า และแผ่น ดิน โลกและบรรดาบริวารก็ ถู กสร้างขึ้น ให้ สําเร็จ 2 ในวันที ่ เจ ็ด พระเจ้า ก็ เสร็จ งาน
ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรงสร้างมาแล้ วน น
ั ้ และในวั นที ่ เจ ็ด พระองค์ ทรงพัก การงานทัง้ สิน
้ ของ
3
พระองค์ซ่ึงพระองค์ได้ทรงสร้างมาแล้วนน
ั้
พระเจ้าทรงอวยพระพรวันที่เจ็ดและทรงตัง้ วันนี้ ไว้เป็นวัน
บริสุทธิ์ เพราะในวันนั ้นพระองค์ได้ทรงหยุดพักจากการงานทัง้ สิน
้ ของพระองค์ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงเนรมิต
สร้างไว้แล้วนัน
้
1

สรุ ปการทรงสร้าง
4 เรือ
่ งราวของฟ้า และแผ่น ดิน โลกเมื่อ ถูก เนรมิต สร้างนั ้น เป็น ดังนี้ ในวันที ่ พระเยโฮวาห์ 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
มนุษย์ที่ จะทําไร่ไถนา 6 แต่ มีหมอกขึ้นมาจากแผ่นดินโลก ทําให้พื้นแผ่นดินเปียกทัว่ ไป 7 พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ทรงปั้ นมนุษย์ ด้วยผงคลี ดิน ทรงระบายลมปราณแห่ง ชีวต
ิ เข้า ทางจมูก ของเขา และมนุษย์ จึง
8
เกิด เป็น จิต วิญญาณมี ชี วิตอยู่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงปลูก สวนแห่ง หนึ่ ง ไว้ในเอเดนทางทิศ ตะวัน
ออก และพระองค์ได้ทรงให้มนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงปั้ นมานั ้นอาศัยอยูที
่ ่นั่น 9 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ทรงให้บรรดาต้นไม้ ที่ งามน่า ดู และที่ เหมาะสําหรับ เป็น อาหารงอกขึ้น บนแผ่น ดิน โลก มีต ้น ไม้ แห่งชีวต
ิ
10
อยูท
่ ่ามกลางสวนด้วย และมีต้นไม้แห่งความรู ดี
้ และรู ชั
้ ว่
มีแม่น้าํ สายหนึ่ งไหลออกจากเอเดนรดสวน
11
นั ้น จากที่ นั่นได้ แยกออกเป็นแม่น้ําสี่ สาย ชื่อของแม่น้ําสายที่ หน่งึ คือปิ โชน ซึ่งไหลรอบแผ่นดินฮาวิ
ลาห์ ที่นั ่นมีแร่ทองคํา 12 ทองคําที่แผ่นดินนั ้นเป็นทองคําเนื้ อดี มียางไม้หอม และพลอยสีนํ้าข้าว 13 ชื่อ
แม่น้ําสายที่สองคือกิโฮน แม่น้าํ สายนี้ ได้ไหลรอบแผ่นดินเอธิโอเปีย 14 ชื่อแม่น้ําสายที่สามคือไทกริส ซึ่ง
ได้ไหลไปทางทิศตะวันออกของแผ่นดินอัสซีเรีย และแม่น้ําสายที่สี่คือยูเฟรติส 15 พระเยโฮวาห์พระเจ้า
จึงทรงนํามนุษย์ไปอยู่ในสวนเอเดนให้ดูแลและรักษาสวน 16 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจึงทรงมีพระดํารัสสั ่
งมนุษย์นั้นว่า “บรรดาต้นไม้ทุกอย่างในสวนเจ้ากินได้ทัง้ หมด 17 แต่ต้นไม้แห่งความรู ดี
้ และรู ช
้ ว
ั ่ เจ้าอย่า
กินผลจากต้นนั ้นเป็นอันขาด เพราะว่าเจ้ากินในวันใด เจ้าจะตายแน่ ในวันนั ้น�
การทรงสร้างผู้หญิง
18 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ตรัสว ่า “ซึ่ง มนุษย์ นั้น อยู่ คนเดียวก็ ไม่ เหมาะ เราจะสร้างผู้ อุปถัมภ์ ให้ เขา �
19 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ทรงปั้ นบรรดาสัตว์ ในท้องทุ่ง และบรรดานกในอากาศจากดิน แล ้ว จึง พามา
ยัง อาดั ม เพื่ อด ู วา่ เขาจะเรียกชื่อ พวกมั นว ่า อะไร อาด ัม ได้ เรียกชื่อ บรรดาสัตว์ที่ มี ชี วิตอย่างไร สัตว์ก็ มี
ชื่อ อย่างนั ้น 20 อาด ัม ได้ ตัง้ ชื่อ บรรดาสัตว์ใช้งาน บรรดานกในอากาศ และบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง แต่ ว่า
สําหรับ อาดั ม ยัง ไม่ พบผู้ อุปถัมภ์ 21 แล ้ว พระเยโฮวาห์พระเจ้า ทรงกระทํา ให้อาด ัม หลับ สนิ ท และเขาได้
หลับ สนิ ท พระองค์ จึง ทรงชัก กระดูก ซี่โครงอัน หนึ่ ง ของเขาออกมา และทรงกระทํา ให้เนื้ อที่ ซี่ โครงติ ดก
ัน 22 กระดูกซี่โครงซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าได้ทรงชักจากชายนั ้น พระองค์ทรงสร้างให้เป็นหญิงคนหนึ่ ง
และทรงนําเธอมาให้ชายนั ้น 23 อาดัมจึงว่า “บัดนี้ นี่ เป็นกระดูกจากกระดูกของเรา และเนื้ อจากเนื้ อของ
เรา จะต้องเรียกเธอว่าหญิง เพราะว่าหญิงนี้ ออกมาจากชาย 24 เหตุฉะนั ้นผู้ชายจะจากบิดามารดาของ
เขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 25 เขาทัง้ สองยังเปลือยกายอยู่ ผู้
ชายและภรรยาของเขายังไม่มีความอาย

3

เอวาถูกทดลอง
1 งู นั ้น เป็ น สัตว์ที่ ฉลาดกว่า บรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ได้ ทรงสร้างไว้ มัน กล่าวแก่
หญิงนั ้ นว่า “จริงหรือที่พระเจ้าตรัสว่า ‘เจ้าอย่ากินผลจากต้นไม้ทุกชนิ ดในสวนนี้ � ” 2 หญิงนั ้นจึงกล่าว
แก่งูว่า “ผลของต้นไม้ชนิดต่างๆในสวนนี้ เรากินได้ 3 แต่ผลของต้นไม้ต้นหน่งึ ซึ่งอยู่ท่ามกลางสวน พระ
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เจ้าตรัสว่า ‘เจ้าอย่ากินหรือแตะต้องมัน มิฉะนั ้นเจ้าจะตาย� ” 4 งูจึงกล่าวแก่หญิงนั ้นว่า “เจ้าจะไม่ตาย
แน่ 5 เพราะว่าพระเจ้าทรงทราบว่า เจ้ ากินผลไม้ นั้นวันใด ตาของเจ้าจะสว่างขึ้นวันนั ้น และเจ้าจะเป็น
เหมือนพระที่รู ด
้ ีรู ชั
้ ว่ �
การล้มลงในความบาปของมนุษย์
เมื่อ หญิง นั ้น เห็ นว ่า ต้นไม้ นั ้น เหมาะสําหรับ เป็น อาหารและมัน งามน่า ดู และต้นไม้ ต้น นั ้น เป็ นที ่ น่า
ปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญา หญิงจึงเก็บผลไม้นั้นแล้ วกินเข้าไป แล้วส่งให้สามีของนางด้วย และเขาได้
กิน 7 ตาของเขาทัง้ สองก็สว่างขึ้น เขาจึงรู ว้ า่ เขาเปลือยกายอยู่ และเขาทัง้ สองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็น
เครือ
่ งปกปิดอวัยวะส่วนล่างของเขาไว้
6

อาดัมและเอวาไม่กล้าพบพระเจ้า
ในเวลาเย็ นว ัน นั ้น เขาทัง้ สองได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า เสด็จ ดําเนิ น อยู่ ในสวน
อาด ัม และภรรยาของเขาซ่อนตัว จากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ท่ามกลางต้นไม้ ต่างๆในสวน
นั ้น 9 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเรียกอาดั มและตรัสแก่ เขาว่า “เจ้ าอยู่ที่ไหน� 10 เขาทูลว่า “ข้าพระองค์
ได้ ยิน พระสุรเสียงของพระองค์ ในสวน และข้า พระองค์ ก็ กลัว เพราะว่า ข้า พระองค์ เปล ือ ยกายอยู่ ข้า
พระองค์ จึง ได้ ซ่อนตัว เสีย� 11 พระองค์ ตรัสว ่า “ใครได้ บอกเจ้า ว่า เจ้า เปลือยกายอยู่ เจ้ าได้ กิน ผลจาก
ต้นไม้นั ้น ซึ่งเราสัง่ เจ้าไว้วา่ เจ้าอย่ากินแล้วหรือ� 12 ชายนั ้นทูลว่า “หญิงซึ่งพระองค์ ทรงประทานให้อยู่
กับ ข้า พระองค์ นั ้น นางได้ ส่ง ผลจากต้นไม้ ข้า พระองค์ จึง รับ ประทาน� 13 พระเยโฮวาห์พระเจ้า ตรัส แก่
หญิงนั ้นว่า “เจ้าทําอะไรลงไป� หญิงนั ้นทูลว่า “งูล่อลวงข้าพระองค์ ข้าพระองค์จึงรับประทาน�
8

การสาปแช่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ตรัส แก่ งู นั ้ นว ่า “เพราะเหตุ ที่ เจ้ าได้ กระทํา เช่น นี้ เจ้ าถูก สาปแช่ง มากกว่า
บรรดาสัตว์ ใช้ งาน และบรรดาสัตว์ ในท้องทุ่ง เจ้ าจะเลื้อยไปด้วยท้องของเจ้า และเจ้า จะกิน ผงคลี ดิ
นตลอดวัน เวลาในชีวต
ิ ของเจ้า 15 เราจะให้ เจ้ ากับ หญิง นี้ เป็น ปฏิปักษ์ กัน ทัง้ เชื้อ สายของเจ้า กับ เชื้อ
สายของนาง เชื้อสายของนางจะกระทําให้หว
ั ของเจ้าฟกชํ้า และเจ้าจะกระทําให้ส้นเท้าของท่านฟกชํ้า�
16 พระองค์ ตรัส แก่ หญิง นั ้ นว ่า “เราจะเพิม
่ ความทุกข์ยากให้มากขึ้นแก่ เจ้ าและการตัง้ ครรภ์ ของเจ้า เจ้
าจะคลอดบุตรด้วยความเจ็บปวด เจ้ายังต้องการสามีของเจ้า และเขาจะปกครองเจ้า� 17 พระองค์ตรัส
แก่อาดัมว่า “เพราะเหตุเจ้าได้ฟังเสียงของภรรยาเจ้า และได้กินผลจากต้นไม้ ซึ่งเราได้สัง่ เจ้าว่า เจ้าอย่า
กิน ผลจากต้น นั ้น แผ่ นดิน จึง ต้องถูก สาปแช่ง เพราะตัว เจ้า เจ้ าจะต้องหากิน บนแผ่น ดิน นั ้น ด้วยความ
ทุกข์ ยากตลอดวัน เวลาในชีวต
ิ ของเจ้า 18 แผ่ นดิน จะงอกต้นไม้ ที่ มี หนามและผัก ที่ มี หนามแก่ เจ้า และ
เจ้า จะกิน ผัก ในท้องทุ่ง 19 เจ้ าจะต้องหากิน ด้วยเหงื่อ ไหลโซมหน้า จนกว่า เจ้า กลับ ไปเป็น ดิน เพราะเจ้า
มาจากดิน เจ้ าเป็นผงคลี ดิน และเจ้าจะกลับไปเป็นผงคลี ดิน� 20 อาดัมเรียกชื่อภรรยาของเขาว่าเอวา
เพราะว่านางเป็นมารดาของบรรดาชนที่มีชว
ิ 21 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงทําเสื้อคลุมด้วยหนั งสัตว์แก่
ี ต
อาดัมและภรรยาและสวมใส่ให้เขาทัง้ สอง
14

พระเจ้าทรงไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน
“ดูเถิด มนุษย์กลายมาเป็นเหมือนผู้หน่งึ ในพวกเราที่รู จั
้ กความดีและ
ความชัว่ บัดนี้ เกรงว่าเขาจะยื่นมือไปหยิบผลจากต้นไม้แห่งชีวต
ิ มากินด้วยกัน และมีชีวิตนิรน
ั ดร์ตลอด
ไป � 23 เหตุ ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จึง ทรงให้ เขาออกไปจากสวนเอเดน เพื่อ ทํา ไร่ไถนาจากที่ ดิ นที ่
เขากําเนิ ดมานั ้น 24 ดังนั ้นพระองค์ ทรงไล่ มนุษย์ออกไป ทรงตัง้ พวกเครู บไว้ทางทิศตะวันออกของสวน
เอเดน และตัง้ ดาบเพลิงซึ่งหมุนได้รอบทิศทาง เพื่อป้องกันทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวต
ิ
22 พระเยโฮวาห์พระเจ้าตรัสว่า

คาอินและอาแบล
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นางได้ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชื่อคาอิน จึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
ได้ รบ
ั ชายคนหนึ่ งจากพระเยโฮวาห์� 2 นางได้ คลอดบุตรอีกครัง้ หนึ่ งซึ่งเป็นน้ องชายของเขาชื่ออาแบล
อาแบลเป็น คนเลี้ยงแกะ แต่ คาอิน เป็น คนทํา ไร่ไถนา 3 อยู่ มาวัน หนึ่ ง ปรากฏว่า คาอิน ได้ นํา ผลไม้ จาก
ไร่นามาเป็นเครือ
่ งบูชาถวายพระเยโฮวาห์ 4 เช่นกันอาแบลได้ นํา ผลแรกจากฝูง แกะของเขาและไขมัน
ของแกะ พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัยต่ออาแบลและเครือ
่ งบูชาของเขา 5 แต่พระองค์ไม่ทรงพอพระทัย
ต่อ คาอิน และเครือ
่ งบูชาของเขา และคาอิน ได้ โกรธแค้น ยิง่ นั ก สี หน ้า หม่นหมองไป 6 พระเยโฮวาห์ ได้
ตรัสแก่คาอินว่า “ทําไมเจ้าถึงโกรธแค้น และทําไมสี หน้าเจ้าหม่นหมองไป 7 ถ้าเจ้าทําดี เจ้าจะไม่เป็ นที ่
ยอมรับหรอกหรือ ถ้าเจ้าทําไม่ดี บาปก็ซุ่มอยูที
่ ่ประตู มันปรารถนาในตัวเจ้า และเจ้าจะครอบครองมัน�
1 อาดัมได้ สมสู่ กับเอวาภรรยาของเขา

การฆ่าอาแบล

8 คาอินพูดกับอาแบลน้ องชายของเขา

ต่อมาเมื่อเขาทัง้ สองอยู่ในที่นาด้วยกัน คาอินได้ลุกขึ้นต่อสู้อา
แบลน้ องชายของเขาและฆ่าเขา 9 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่คาอินว่า “อาแบลน้ องชายของเจ้าอยูที
่ ่ไหน� เขา
ทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบ ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องชายหรือ�
การสาปแช่งคาอิน
“เจ้าทําอะไรไป เสียงร้องของโลหิตน้องชายของเจ้าร้องจากดินถึงเรา 11 บัดนี้ เจ้า
ถูกสาปแช่งจากแผ่นดินแล้ว ซึ่งได้อา้ ปากรับโลหิตน้องชายของเจ้าจากมือเจ้า 12 เมื่อเจ้าทําไร่ไถนา มัน
จะไม่ เก ิด ผลแก่ เจ้ าเหมือนเดิม เจ้ าจะต้องพเนจรร่อนเร่ไปมาในโลก� 13 คาอิน ทูล แก่ พระเยโฮวาห์ว่า
“โทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะแบกรับได้ 14 ดูเถิด วันนี้ พระองค์ได้ทรงขับไล่ข้าพระองค์
จากพื้นแผ่นดินโลก ข้าพระองค์จะถูกซ่อนไว้จากพระพักตร์ของพระองค์ และข้าพระองค์จะพเนจรร่อน
เร่ไปมาในโลก จากนั ้นทุกคนที่พบข้าพระองค์จะฆ่าข้าพระองค์เสีย� 15 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เขาว่า “เหตุ
ฉะนั ้น ใครก็ ตามที่ ฆ่า คาอิน จะรับ โทษถึง เจ็ด เท่า� แล ้ว เกรงว่า ใครที่ พบเขาจะฆ่า เขา พระเยโฮวาห์จึง
ทรงประทับตราที่ตัวคาอิน
10 พระองค์ ตรัสว่า

เชื้อสายของคาอินและความเจริญทางด้านอารยธรรม
16 คาอินได้ออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และอาศัยอยูเ่ มืองโนดทางด้านทิศตะวันออกของ
เอเดน 17 คาอินได้สมสู่กับภรรยาของเขา นางได้ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชื่อเอโนค เขาสร้างเมืองขึ้นมา
เมืองหนึ่ งและเรียกชื่อเมืองนั ้นตามชื่อบุตรชายของเขาว่าเอโนค 18 เอโนคให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิราด อิราด
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมหุยาเอล เมหุยาเอลให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมธู ซาเอล เมธูซาเอลให้กําเนิ ดบุตรชื่อลาเมค
19 ลาเมคได้ภรรยาสองคน คนหนึ่ งมช
ี ่อ
ี ่อ
ื ว่าอาดาห์ อีกคนหนึ่ งมช
ื ว่าศิลลาห์ 20 นางอาดาห์คลอดบุตรชื่อ
ว่ายาบาล เขาเป็นต้นตระกูลของคนที่อาศัยอยู่ในเต็นท์และคนที่เลี้ยงสัตว์ 21 น้ องชายของเขามีช่อ
ื ว่ายู
22
บาล เขาเป็นต้นตระกูลของบรรดาคนที่ ดี ดพิณเขาคู่ และเป่าขลุ่ย นางศิลลาห์คลอดบุตรด้วยชื่อว่าทู
บัลคาอิน ซึ่งเป็นผู้สอนบรรดาช่างฝีมือทําเครือ
่ งทองสัมฤทธิแ
์ ละเหล็ก ทูบัลคาอินมีน้องสาวชื่อว่านาอา
มาห์ 23 ลาเมคพู ดก ับ ภรรยาทัง้ สองของเขาว่า “อาดาห์และศิล ลาห์ จงฟัง เสียงของเรา ภรรยาทัง้ สอง
ของลาเมค จงเชื่อฟังถ้อยคําของเรา เพราะเราได้ฆ่าคนๆหนึ่ งที่ทําให้เราบาดเจ็บ ชายหนุ่มทท
ี่ ําอันตราย
แก่เรา 24 ถ้าผูที
้ ่ฆ่าคาอินจะได้รบ
ั โทษเป็นเจ็ดเท่า แล้วผูที
้ ่ฆ่าลาเมคจะได้รบ
ั โทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่าเป็นแน่ �
การกําเนิ ดของเสท
อาดัมได้ สมสู่ กับภรรยาของเขาอีกครัง้ หนึ่ ง นางได้ คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเรียกชื่อของเขาว่า
เสท นางพูด ว่า “เพราะว่า พระเจ้า ทรงโปรดให้ข้าพเจ้า มี เชื้อ สายอีก คนหนึ่ ง แทนอาแบล ผู้ ซึ่ง ถูก คาอิน
ฆ่าตาย� 26 ฝ่ายเสทกําเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ งด้วย เขาเรียกชื่อของเขาว่าเอโนช ตัง้ แต่นั ้นมามนุษย์เริม
่ ต้
นที่จะร้องเรียกพระนามของพระเยโฮวาห์
25
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5
ลําดับวงศ์วานจากอาดัมถึงโนอาห์
นี้ เป็น หนั งสือ ลําดับ พงศ์ พันธุ ์ ของอาดัม ในวั นที ่ พระเจ้า ได้ ทรงสร้างมนุษย์ นั ้น พระองค์ ทรงสร้าง
ตามแบบพระฉายาของพระเจ้า 2 พระองค์ทรงสร้างให้เป็นผู้ชายและผูหญิ
้
ง และทรงอวยพระพรแก่เขา
และทรงเรียกชื่อเขาทัง้ สองว่าอาดั ม ในวันที ่เขาถูกสร้างขึ้นนั ้น 3 และอาดั มอยู่มาได้ หน่งึ ร้อยสามสิบปี
และให้กําเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ งมีรู ปร่างหน้าตาคล้ายคลึงกันกับเขา และเรียกชื่อของเขาว่าเสท 4 ตัง้ แต่
อาด ัม ให้ กําเนิ ด เสทแล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก แปดร้อยปี และเขาให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน
5 รวมอายุที่ อาดัมมีชีวิตอยู่ได้เก้าร้อยสามสิบปี และเขาได้สิน
ิ 6 เสทอยู่มาได้รอ
้ ยห้าปี และให้กําเนิ ด
้ ชีวต
บุตรชื่อเอโนช 7 ตัง้ แต่ เสทให้กําเนิ ดเอโนชแล้ว ก็ มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยเจ็ดปี และให้กําเนิ ดบุตรชาย
และบุตรสาวหลายคน 8 รวมอายุของเสทได้เก้าร้อยสิบสองปี และเขาได้สิน
ิ 9 เอโนชอยู่มาได้เก้าสิบ
้ ชีวต
ปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเคนั น 10 ตัง้ แต่เอโนชให้กําเนิ ดเคนั นแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยสิบห้าปี และ
ให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 11 รวมอายุของเอโนชได้เก้าร้อยห้าปีและเขาได้สิน
ิ 12 เคน
้ ชีวต
ันอยู่มาได้เจ็ดสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อมาหะลาเลล 13 ตัง้ แต่เคนันให้กําเนิ ดมาหะลาเลลแล้ว ก็มีอายุ
ต่อไปอีกแปดร้อยสี่ สิ บปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 14 รวมอายุของเคนั นได้ เก้าร้อย
สิบปีและเขาได้สิน
ิ 15 มาหะลาเลลอยูม
่ าได้หกสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาเรด 16 ตัง้ แต่มาหะลา
้ ชีวต
เลลให้กําเนิ ดยาเรดแล้ว ก็ มีอายุ ต่อไปอีกแปดร้อยสามสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 17 รวมอายุของมาหะลาเลลได้ แปดร้อยเก้าสิบห้าปี และเขาได้ สิน
ิ 18 ยาเรดอยู่มาได้ รอ
้ ยหกสิบ
้ ชีวต
19
สองปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอโนค ตัง้ แต่ยาเรดให้กําเนิ ดเอโนคแล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกแปดร้อยปี และ
ให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 20 รวมอายุของยาเรดได้เก้าร้อยหกสิบสองปีและเขาได้สิน
ิ
้ ชีวต
21 เอโนคอยูม
่ าได้หกสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมธูเสลาห์ 22 ตัง้ แต่เอโนคให้กําเนิ ดเมธูเสลาห์แล้ว ก็
ดําเนิ นกับพระเจ้าสามร้อยปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 23 รวมอายุของเอโนคได้สาม
ร้อยหกสิบห้าปี 24 เอโนคได้ดําเนิ นกับพระเจ้า และหายไป เพราะพระเจ้าทรงรับเขาไป 25 เมธูเสลาห์อยู่
มาได้ รอ
้ ยแปดสิบเจ็ดปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อลาเมค 26 ตัง้ แต่ เมธูเสลาห์ให้กําเนิ ดลาเมคแล้ว ก็ มีอายุ
ต่อไปอีกเจ็ดร้อยแปดสิบสองปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 27 รวมอายุของเมธูเสลาห์
ได้เก้าร้อยหกสิบเก้าปีและเขาได้สิน
ิ 28 ลาเมคอยูม
่ าได้รอ
้ ยแปดสิบสองปี และให้กําเนิ ดบุตรชายคน
้ ชีวต
หนึ่ ง 29 เขาเรียกชื่อบุตรชายว่า โนอาห์ กล่าวว่า “คนนี้ จะเป็นทีป
่ ลอบประโลมใจเราเกี่ยวกับการงานของ
เรา และความเหนื่ อยยากของมือเรา เพราะเหตุแผ่นดินทีพ
่ ระเยโฮวาห์ได้ทรงสาปแช่งนั ้น� 30 ตัง้ แต่ลา
เมคให้กําเนิ ดโนอาห์แล้ว ก็มีอายุต่อไปอีกห้าร้อยเก้าสิบห้าปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลาย
คน 31 รวมอายุของลาเมคได้เจ็ดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดปี และเขาได้สิน
ิ 32 โนอาห์มีอายุได้ห้าร้อยปี และโน
้ ชีวต
อาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชม ฮาม และยาเฟท
1

6
ความชัว่ ของมนุษยชาติ
1 ต่อ มาเมื่ อมนุษย์ เริม
่ ทวีมากขึ้นบนพื้นแผ่นดินโลก และพวกเขาให้กําเนิ ดบุตรสาวหลายคน 2 บุ ตร
ชายทัง้ หลายของพระเจ้าเห็นว่าบุตรสาวทัง้ หลายของมนุษย์สวยงาม และพวกเขารับเธอทัง้ หลายไว้เป็น
ภรรยาตามชอบใจของพวกเขา
คําเตือนของพระเจ้าถึงการพิพากษา
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “วิญญาณของเราจะไม่ วงิ วอนกับ มนุษย์ ตลอดไป เพราะเขาเป็น แต่ เนื้ อ หนั ง
อายุของเขาจะเพียงแค่รอ
้ ยยี่สิ บปี� 4 ในคราวนั ้ นมีพวกมนุษย์ยักษ์ บนแผ่นดินโลก แล้วภายหลังเมื่อบ
3
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ุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้าสมสู่กับบุตรสาวทัง้ หลายของมนุษย์ และเธอทัง้ หลายคลอดบุตรให้แก่พวก
เขา บุ ตรเหล่า นั ้น เป็น คนมี อาํ นาจมาก ตัง้ แต่ สม ัย โบราณเป็น คนมี ชื่อ เสียง 5 และพระเจ้า ทรงเห็ นว ่า
ความชัว่ ของมนุษย์มี มากบนแผ่น ดิน โลก และเจตนาทุก อย่างแห่ง ความคิด ทัง้ หลายในใจของเขาล้วน
แต่ ชว
ั ่ ร้ายอย่างเดียวเสมอไป 6 พระเยโฮวาห์ ทรงโทมนั ส ที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้างมนุษย์ บนแผ่น ดิน โลก
และกระทํา ให้ พระองค์ ทรงเศร้า โศกภายในพระทัย ของพระองค์ 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะทําลาย
มนุษย์ ที่ เราได้ สร้างมาจากพื้น แผ่น ดิน โลก ทัง้ มนุษย์ และสัตว์ และสัตว์ เลื้อยคลานและนกในอากาศ
เพราะว่าเราเสียใจที่เราได้สร้างพวกเขามา�
โนอาห์ต่อนาวา

8 แต่ โนอาห์เป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 9 ต่อไปนี้ คือพงศ์ พันธุ ของโนอาห์
์

โน

10 โนอาห์ให้กําเนิ ด

อาห์เป็นคนชอบธรรมและดีรอบคอบในสมัยของท่าน และโนอาห์ดําเนิ นกับพระเจ้า
บุตรชายสามคน ชื่อเชม ฮาม และยาเฟท 11 ดังนั ้น มนุษย์โลกจึงชัว่ ช้าต่อพระพักตร์พระเจ้า และแผ่น
ดินโลกก็เต็มไปด้วยความอํามหิต 12 พระเจ้าทอดพระเนตรบนแผ่นดินโลก และดูเถิด แผ่นดินโลกก็ชัว่
ช้า เพราะว่า บรรดาเนื้ อ หนั ง ได้ กระทํา การชัว่ ช้า บนแผ่น ดิน โลก 13 พระเจ้า ตรัส แก่ โนอาห์ ว่า “ต่อ หน้า
เราบรรดาเนื้ อ หนั งก ็ มาถึง วาระสุดท้ายแล้ว เพราะว่า แผ่น ดิน โลกเต็ม ไปด้วยความอํามหิต เพราะพวก
เขา และดู เถิด เราจะทําลายพวกเขาพร้อมกับแผ่นดินโลก 14 เจ้ าจงต่อนาวาด้วยไม้สนโกเฟอร์ เจ้ าจง
ทําเป็นห้องๆในนาวา และยาทัง้ ข้างในข้างนอกด้วยชัน 15 เจ้าจงต่อนาวาตามนี้ นาวายาวสามร้อยศอก
กว้างห้าสิบศอก และสูงสามสิบศอก 16 เจ้าจงทําช่องในนาวา และให้อยู่ข้างบนขนาดศอกหนึ่ ง และเจ้า
จงตัง้ ประตู ที่ ด้านข้างนาวา เจ้ าจงทําเป็นชัน
้ ล่าง ชันที
้ ่สองและชันที
้ ่สาม 17 ดู เถิด เราเองเป็นผู้กระทํา
ให้น้ําท่วมบนแผ่นดินโลก เพื่อทําลายบรรดาเนื้ อหนั งใต้ฟ้าที่มีลมปราณแห่งชีวต
ิ และทุกสิง่ บนแผ่นดิน
18
โลกจะตายสิน
แต่ เราจะตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับ เจ้า และเจ้า จงเข้า อยู่ในนาวา ทัง้ เจ้า บุตรชาย
้
ภรรยาและบุตรสะใภ้ของเจ้าพร้อมกับเจ้า 19 เจ้าจงนําสัตว์ทัง้ ปวงที่มีชีวิตทัง้ ตัวผูแ
้ ละตัวเมียทุกชนิ ดอย
่างละคู่เข้าไปในนาวาเพื่อรักษาชีวต
ิ 20 นกตามชนิ ดของมัน และสัตว์ใช้งานตามชนิ ดของมัน สัตว์เลื้อย
คลานตามชนิ ดของมัน อย่างละคู่จะมาหาเจ้าเพื่อรักษาชีวต
ิ ไว้ 21 เจ้าจงหาอาหารทุกอย่างที่กินได้ และ
สะสมไว้สําหรับเจ้า และมัน จะเป็น อาหารสําหรับเจ้า และสัตว์ทัง้ ปวง � 22 โนอาห์ได้ กระทํา ตามทุก สิง่ ที่
พระเจ้าทรงบัญชาแก่ท่าน ดังนั ้นท่านจึงกระทํา

7
โนอาห์ ครอบครัวของเขา และบรรดาสัตว์เข้าไปในนาวา
“เจ้าและครอบครัวทัง้ หมดจงเข้าไปในนาวา เพราะว่าเราเห็นว่า
เจ้ าชอบธรรมต่อหน้าเราในชัว่ อายุ นี้ 2 เจ้ าจงเอาสัตว์ทัง้ ปวงที่ สะอาดทัง้ ตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ดคู่
และสัตว์ทัง้ ปวงที่ไม่สะอาดทัง้ ตัวผู้และตัวเมียอย่างละคู่ 3 นกในอากาศทัง้ ตัวผู้และตัวเมียอย่างละเจ็ด
คู่ ด้วย เพื่อ รักษาชีวต
ิ ไว้ให้ สืบ เชื้อ สายบนพื้น แผ่น ดิน โลก 4 เพราะว่า อีก เจ็ด วัน เราจะบัน ดาลให้ ฝนตก
บนแผ่น ดิน โลกสี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน และสิง่ ที่ มี ชี วิต ทัง้ ปวงที่ เราสร้างมานั ้น เราจะทําลายเสีย จากพื้น แผ่น
ดินโลก� 5 โนอาห์ได้กระทําตามทุกสิง่ ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน 6 เมื่อนํ้าท่วมบนแผ่นดินโลกโน
อาห์มีอายุได้หกร้อยปี 7 โนอาห์ทังบ
้ ุตรชาย ภรรยาและบุตรสะใภ้ทัง้ หลายจึงเข้าไปในนาวาเพราะเหตุนํ้า
8
ท่วม สัตว์ทัง้ ปวงที่สะอาดและสัตว์ทัง้ ปวงที่ไม่สะอาดและฝูงนกและบรรดาสัตว์ที่เลื้อยคลานบนแผ่น
ดินโลก 9 ได้เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ๆทัง้ ตัวผู้และตัวเมีย ตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาไว้แก่โนอาห์
10 ต่อ มาอีกเจ็ด วันนํ้าก็ ท่วมบนแผ่นดินโลก 11 เมื่อโนอาห์มี ชีวิตอยู่ได้ หกร้อยปี ในเดือนที่ สอง วันที่ สิ บ
เจ็ดของเดือนนั ้น ในวันเดียวกันนั ้นเอง นํ้าพุทัง้ หลายที่อยู่ที่ลึกใต้บาดาลก็พลุ่งขึ้นมา และช่องฟ้าก็เปิด
ออก 12 ฝนตกบนแผ่นดินโลกสี่ สิ บวันสี่ สิ บคืน 13 ในวันเดียวกันนั ้นเองโนอาห์และบุตรชายของโนอาห์
1 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่โนอาห์ว่า

หนั งสือปฐมกาล 7:14
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คือเชม ฮาม และยาเฟท ภรรยาของโนอาห์ และบุตรสะใภ้ ทัง้ สามได้ เข้าไปในนาวา 14 เขาเหล่านั ้นและ
สัตว์ป่า ทัง้ ปวงตามชนิ ด ของมัน และสัตว์ใช้ งานทัง้ ปวงตามชนิ ด ของมัน และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่
คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิ ดของมัน และนกทัง้ ปวงตามชนิ ดของมัน คือบรรดานกทุกชนิ ดที่ มี
ลักษณะแตกต่างกัน 15 สัตว์ทัง้ ปวงที่ มีลมปราณแห่งชีวต
ิ ได้ เข้าไปหาโนอาห์ในนาวาเป็นคู่ ๆ 16 สัตว์ทัง้
ปวงที่เข้าไปนั ้นได้เข้าไปทัง้ ตัวผูแ
้ ละตัวเมียตามที่พระเจ้าได้ทรงบัญชาแก่ท่าน และพระเยโฮวาห์ทรงปิด
ประตูให้ท่าน
นํ้าท่วม

17 นํ้าได้ท่วมแผ่นดินโลกสี่สิบวัน

และนํ้าก็ทวีมากขึ้นและหนุนนาวาให้สูงเหนื อแผ่นดินโลก 18 นํ้าไหล
เชีย
่ วและทวีมากยิง่ ขึ้นบนแผ่นดินโลก และนาวาลอยบนผิวน้าํ 19 นํ้าไหลเชีย
่ วทวีมากยิง่ ขึ้นบนแผ่นดิน
โลก และนํ้าก็ท่วมภูเขาสูงทุกแห่งทัว่ ใต้ฟ้า 20 นํ้าไหลเชีย
่ วท่วมเหนื อภูเขาสิบห้าศอก 21 บรรดาเนื้ อหนั ง
ที่ เคลื่อนไหวบนแผ่น ดิน โลก ทัง้ นก สัตว์ใช้ งาน สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่ คลานไปมาบนแผ่น ดิน
โลก และมนุษย์ทัง้ ปวงก็ ตายสิน
ิ เข้าออกทางจมูก สิ ่งสารพัด
้ 22 มนุษย์ทัง้ ปวงผู้ซ่ึงมีลมปราณแห่งชีวต
23
ที่ อยู่บนบกตายสิน
สิ ่ง ที่ มี ชีวิต ทัง้ ปวงที่ อยู่บนพื้น แผ่น ดิน โลกถูก ทําลาย ทัง้ มนุษย์ สัตว์ใช้งาน สัตว์
้
เลื้อยคลาน และนกในอากาศ และทุกสิง่ ถูกทําลายจากแผ่นดินโลก เหลืออยูแต่
่ โนอาห์และทุกสิง่ ที่อยูกั
่
บท่านในนาวา 24 นํ้าไหลเชีย
่ วบนแผ่นดินโลกเป็นเวลาหนึ่ งร้อยห้าสิบวัน

8
นํ้าลดลงและนาวาค้างอยูบ
่ นเทือกเขาอารารัต

พระเจ้า ทรงระลึก ถึง โนอาห์ บรรดาสัตว์ที่ มี ชี วิต และสัตว์ใช้ งานทัง้ ปวงที่ อยู่ กั บท ่านในนาวา และ
พระเจ้าทรงทําให้ลมพัดมาเหนื อแผ่นดินโลก และนํ้าทัง้ ปวงก็ ลดลง 2 นํ้าพุ ทัง้ หลายที่ อยู่ใต้บาดาลและ
ช่องฟ้า ทัง้ ปวงก็ ปิด และฝนที่ ตกจากฟ้า ก็ หยุด 3 นํ้า ก็ ค่อยๆลดลงจากแผ่น ดิน โลก และล่วงไปร้อยห้า
สิบ วัน แล้ วน้าํ ก็ ลดลง 4 ณ เดือนที่ เจ ็ดวันที ่ สิ บเจ็ด นาวาก็ ค้างอยู่ บนเทือกเขาอารารัต 5 นํ้า ก็ ค่อยๆลด
ลงจนถึงเดือนที่ สิบ ในเดือนที่ สิบ ณ วันที่ หน่งึ ของเดือนนั ้น ยอดภูเขาต่างๆโผล่ ข้น
ึ มา 6 ต่อ จากนั ้ นอีก
สี่สิบวัน โนอาห์ก็เปิดช่องในนาวาที่ท่านได้ทําไว้นั ้น 7 ท่านปล่อยกาตัวหนึ่ ง ซึ่งมันบินไปมาจนกระทัง้ นํ้า
ลดแห้ง จากแผ่น ดิน โลก 8 ท่านจึง ปล่อยนกเขาตัว หนึ่ งด ้วยเพื่อ จะรู ว่
้ าน้าํ ได้ ลดลงจากพื้น แผ่น ดิน โลก
หรือยัง 9 แต่ นกเขาไม่ พบที่ ที่ จะจับ อาศัย อยู่ได้ เพราะนํ้ายังท่วมทัว่ พื้น แผ่นดินโลกอยู่ มัน จึง ได้ กลับมา
หาท่านในนาวา ดัง นั ้น ท่านจึง ยื่ นม ื อออกไปจับ นกเขาเข้า มาไว้ด้วยกัน ในนาวา 10 ท่านคอยอยู่ อี กเจ็ด
วัน ท่านจึง ปล่อยนกเขาไปจากนาวาอีก ครัง้ หนึ่ ง 11 ในเวลาเย็น นกเขาก็ กล ับ มายัง ท่าน ดู เถิด มัน คาบ
ใบมะกอกเทศเขียวสดมา ดังนั ้นโนอาห์จึงรู ว่
้ า นํ้าได้ ลดลงจากแผ่นดินโลกแล้ว 12 ท่านคอยอยู่อีกเจ็ด
วัน และปล่อยนกเขาออกไป แล้วมันไม่กลับมาหาท่านอีกเลย 13 ต่อมาปี ที่ หกร้อยเอ็ดเดือนที่ หน่งึ วันที ่
หน่งึ ของเดือนนั ้นนํ้าก็แห้งจากแผ่นดินโลก โนอาห์ก็เปิดหลังคาของนาวาและมองดู ดูเถิด พื้นแผ่นดิน
แห้งแล้ว 14 ในเดือนที่สองวันที ่ยี่สิบเจ็ดของเดือนนั ้นแผ่นดินโลกก็แห้งสนิ ท 15 พระเจ้าตรัสแก่โนอาห์
ว่า 16 “จงออกไปจากนาวา ทัง้ เจ้า ภรรยา บุตรชาย และบุตรสะใภ้ทัง้ หลายของเจ้า 17 จงพาสัตว์ที่มีชีวิต
ทัง้ ปวงที่อยู่ด้วยกันกับเจ้า คือบรรดาเนื้ อหนั ง ทัง้ นก สัตว์ใช้งาน และสัตว์เลื้อยคลานทัง้ ปวงที่คลานไป
มาบนแผ่นดินโลกให้ออกมา เพื่อพวกมันจะทวีมากขึ้นบนแผ่นดินโลก และมีลูกดกทวีมากขึ้นบนแผ่น
ดินโลก� 18 โนอาห์จึงออกไป พร้อมทั งบ
้ ุตรชาย ภรรยา และบุตรสะใภ้ ทัง้ หลายที่ อยู่กั บท่าน 19 สัตว์ป่า
ทัง้ ปวง บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน นกทัง้ ปวง และทุกสิง่ ที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลกตามชนิ ดของพวกมัน
ออกไปจากนาวา
1

โนอาห์ถวายเครือ
่ งบูชา
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20 โนอาห์ก็สร้างแท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์

และเอาบรรดาสัตว์ที่สะอาดและบรรดานกที่สะอาดถวาย
เป็นเครือ
่ งเผาบูชาที่แท่นนั ้น 21 พระเยโฮวาห์ได้ดมกลิน
่ หอมหวาน และพระเยโฮวาห์ทรงดําริในพระทัย
ว่า “เราจะไม่สาปแช่งแผ่นดินอีกเพราะเหตุมนุษย์ ด้วยว่าเจตนาในใจของเขาล้วนแต่ชว
ั ่ ร้ายตัง้ แต่เด็ก
22
มา เราจะไม่ ประหารสิง่ ทัง้ ปวงที่ มี ชีวิตอ ีก เหมือนอย่างที่ เราได้ กระทํา แล้ วน น
ั้
ในขณะที่ โลกยังดํารง
อยูนั
่ ้น จะมีฤดูหว่านฤดูเก็บเกี่ยว เวลาเย็นเวลาร้อน ฤดูร้อนฤดูหนาว กลางวันกลางคืนต่อไป�

9
คุณค่าของชีวต
ิ

พระเจ้าทรงอวยพระพรแก่ โนอาห์และบุตรชายทัง้ หลายของท่าน และตรัสแก่ พวกเขาว่า “จงมี ลูก
ดก และทวีมากขึ้น จนเต็ม แผ่น ดิน 2 สัตว์ป่า ทัง้ ปวงบนแผ่น ดิน โลก บรรดานกในอากาศ สิ ่ง ทัง้ ปวงที่
คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัวพวกเจ้าและหวาดกลัวต่อพวกเจ้า พวก
มันจะถูกมอบอยูใ่ นมือพวกเจ้า 3 สิ่งทัง้ ปวงที่มีชีวิตเคลื่อนไหวไปมาจะเป็นอาหารของพวกเจ้า เช่นเดียว
กับพืชผักเขียวสด เรายกทุกสิง่ ให้แก่พวกเจ้า 4 แต่เนื้ อกับชีวต
ิ ของมัน คือเลือดของมัน พวกเจ้าอย่ากิน
เลย
1

ผู้ที่ฆ่าคนมีโทษถึงประหารชีวต
ิ

โลหิตเจ้าที่ เป็นชีวต
ิ ของเจ้าเราจะเรียกเอาแน่ นอน เราจะเรียกเอาจากชีวต
ิ ของสัตว์ป่าทัง้ ปวงและ
จากมือมนุษย์ เราจะเรียกเอาชีวต
ิ มนุษย์จากมือพี่น้องของตนทุกคน 6 ผู้ใดทําให้โลหิตของมนุษย์ไหล ผู้
อื่นจะทําให้ผู้นั ้นโลหิตไหล เพราะว่าพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ตามแบบพระฉายาของพระองค์ 7 เจ้ าจงมี
ลูกดกทวีมากขึ้นอุดมบริบูรณ์ในแผ่นดินโลกและทวีมากขึ้นในนั ้น� 8 พระเจ้าจึงตรัสแก่โนอาห์และบุตร
ชายทัง้ หลายที่อยูกั
่ บท่านว่า
5

พระเจ้าทรงกระทําพันธสัญญากับโนอาห์
“ดู เถิด เราตัง้ พันธสัญญาของเรากับ พวกเจ้า และกับ เชื้อ สายของเจ้า สืบไป 10 และกับ สัตว์ที่ มี ชีวิต
ทัง้ ปวงที่ อยู่กับเจ้า ทัง้ นก สัตว์ใช้งาน และบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกที่ อยู่กับเจ้า สัตว์ทัง้ ปวงที่ ออก
จากนาวา รวมทัง้ บรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก 11 เราจะตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่า จะไม่
มี การทําลายบรรดาเนื้ อ หนั ง โดยนํ้า ท่วมอีก จะไม่ มีน้าํ มาท่วมทําลายโลกอีก ต่อ ไป� 12 พระเจ้า ตรัสว ่า
“นี่ เป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราตัง้ ไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้า และสัตว์ที่มีชีวิตทัง้ ปวงที่อยู่กับ
เจ้า ในทุกชัว่ อายุตลอดไปเป็นนิ ตย์ 13 เราได้ ตัง้ รุ ง้ ของเราไว้ที่ เมฆและมันจะเป็นหมายสําคัญแห่งพันธ
สัญญาระหว่างเรากับ แผ่น ดิน โลก 14 และต่อ มาเมื่อ เราให้มี เมฆเหนื อ แผ่น ดิน โลก จะเห็นร ุ้ง ที่ เมฆนั ้น
15 และเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราซึ่ งมีระหว่างเรากับพวกเจ้าและสิง
่ ที่ มีชีวิตทัง้ ปวงแห่งบรรดา
16
เนื้ อหนั ง และนํ้าจะไม่มาท่วมทําลายบรรดาเนื้ อหนั งอีกต่อไป จะมีรุง้ ที่เมฆและเราจะมองดูมันเพื่อเรา
จะระลึก ถึง พันธสัญญานิ รน
ั ดร์ ระหว่างพระเจ้า กับ สิง่ ทัง้ ปวงที่ มี ชี วิต แห่ง บรรดาเนื้ อ หนั ง ที่ อยู่บนแผ่น
ดินโลก� 17 และพระเจ้าตรัสแก่โนอาห์ว่า “นี่ เป็นหมายสําคัญแห่งพันธสัญญาซึ่งเราได้ตัง้ ไว้ระหว่างเรา
กับบรรดาเนื้ อหนั งบนแผ่นดินโลก� 18 บุตรชายของโนอาห์ที่ได้ออกจากนาวา คือเชม ฮาม และยาเฟท
และฮามเป็นบิดาของคานาอัน 19 นี่ เป็นบุตรชายสามคนของโนอาห์ และมนุษย์ที่กระจัดกระจายออกไป
ทัว่ โลกมาจากคนเหล่านี้
9

โนอาห์เมาเหล้าองุน
่

20 โนอาห์เริม
่ 21 ท่านได้ด่ืมเหล้าองุน
่ จนเมา
่ เป็นชาวสวนและเขาทําสวนองุน

และท่านก็เปลือยกายอ
ยู่ ในเต็นท์ ของท่าน 22 ฮาม บิ ดาของคานาอัน เห ็ นบิ ดาของตนเปลือยกายอยู่ จึง บอกพี่ น้องทัง้ สองคน
23 เชมกับยาเฟทเอาผ้าผืนหนึ่ งพาดบ่าของเขาทัง
ของเขาที่อยูภายนอก
่
้ สองคนเดินหันหลังเข้าไปปกปิด
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กายบิดาของพวกเขาที่เปลือยอยู่ และมิได้หันหน้าดูกายบิดาของพวกเขาที่เปลือยอยูนั
่ ้น 24 โนอาห์สร่าง
เมาแล้วจึงรู ว้ า่ บุตรชายสุดท้องของเขาได้ทําอะไรแก่ท่าน
คานาอันถูกสาปแช่ง
25 ท่านพูด ว่า “คานาอัน จงถูก สาปแช่ง และเขาจะเป็ น ทาสแห่ง ทาสทัง
้ หลายของพี่ น้องของเขา�
26 ท่านพูด ว่า “สรรเสริญ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเชม และคานาอัน จะเป็ น ทาสของเขา 27 พระเจ้า จะ
ทรงเพิม
่ พูนยาเฟทและเขาจะอาศัยอยู่ในเต็นท์ ของเชม และคานาอันจะเป็นทาสของเขา� 28 หลังจาก
นํ้าท่วมโนอาห์มี ชีวิตต่อไปอีกสามร้อยห้าสิบปี 29 รวมอายุของโนอาห์ได้ เก้าร้อยห้าสิบปี และท่านได้ สิน
้
ชีวต
ิ

10

1 ต่อไปนี้ เป็ นพงศ์พันธุของบุ
์
ตรชายทัง้ หลายของโนอาห์

บุตรชายหลายคนหลังนํ้าท่วม

คือเชม ฮาม และยาเฟท และพวกเขากําเนิ ด

เชื้อสายของยาเฟท

2 บุตรชายทัง
้ หลายของยาเฟทชื่อโกเมอร์ มาโกก

มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส 3 บุตรชายทัง้
หลายของโกเมอร์ช่ืออัชเคนั ส รีฟาท และโทการมาห์ 4 บุตรชายทัง้ หลายของยาวานชื่อเอลีชาห์ ทารชิช
คิทธิม และโดดานิ ม 5 จากเชื้อสายเหล่านี้ อาณาเขตของชนชาติทัง้ หลายได้แบ่งแยกตามดินแดนต่างๆ
ของพวกเขา แต่ละคนตามภาษาของเขา ตามครอบครัวของพวกเขา ตามชาติของพวกเขา
เชื้อสายของฮาม
บุ ตรชายทัง้ หลายของฮามชื่อ คูช มิ สรายิม พู ต และคานาอัน 7 บุ ตรชายทัง้ หลายของคูช ชื่อ เส-บา
ฮาวิลาห์ สับทาห์ ราอามาห์ และสับเทคา และบุตรชายทัง้ หลายของราอามาห์ช่อ
ื เชบา และเดดาน 8 คู
ชให้กําเนิ ดบุตรชื่อนิ มโรด เขาเริม
่ เป็นคนมีอาํ นาจมากบนแผ่นดินโลก 9 เขาเป็นพรานที่มีกําลังมากต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังนั ้นจึงว่า “เหมือนกับนิมโรดพรานที่มีกําลังมากต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์�
10 การเริม
่ ต้น ของอาณาจักรเขาคือ เมือ งบาเบล เมืองเอเรก เมือ งอัคค ัด และเมืองคาลเนห์ในแผ่น ดิน
ของชินาร์ 11 ฝ่ายอัสซู รจึงออกไปจากแผ่นดินของชินาร์นั ้น และสร้างเมืองนี นะเวห์ เมืองเรโหโบทและ
เมืองคาลาห์ 12 และเมืองเรเสนซึ่งอยู่ระหว่างเมืองนี นะเวห์กับเมืองคาลาห์ เมืองนี้ เป็นเมืองใหญ่ 13 มิ
สรายิม ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ลู ดิ ม อานามิม เลหะบิม นั ฟ ทู ฮม
ิ 14 ปัท รุ สิ ม คัสลู ฮม
ิ (ผู้ ซึ่ง ออกมาจากเขาคือ
คนฟีลิสเตีย� และคัฟโทริม 15 คานาอันให้กําเนิ ดบุตรหัวปี ช่อ
ื ไซดอนและเฮท 16 และคนเยบุส คนอาโม
ไรต์ คนเกอร์กาชี 17 คนฮีไวต์ คนอารคี คนสินี 18 คนอารวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท และภายหลังนั ้น
ครอบครัว ต่างๆของคนคานาอั นก ็ กระจัดกระจายออกไป 19 เขตแดนของคนคานาอัน จากเมืองไซดอน
ไปทางเมืองเก-ราร์ จนถึงเมืองกาซา ไปทางเมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์ และเมืองเศโบยิม
จนถึงเมืองลาชา 20 นี่ เป็นบุตรชายทัง้ หลายของฮาม ตามครอบครัวของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา
ตามแผ่นดินของพวกเขาและตามชาติของพวกเขา
6

เชื้อสายของเชม
เช่น เดียวกัน เชมผู้ เป็น บรรพบุรุษ ของบรรดาชนเอเบอร์ ผู้ เป็น พี่ ชายคนโตของยาเฟท เขาก็ ให้
กําเนิ ดบุตรหลายคนด้วย 22 บุตรของเชมชื่อเอลาม อัสชูร อารฟัคชาด ลูด และอารัม 23 บุตรอารัมชื่ออ
ูส ฮุล เกเธอร์ และมัช 24 อารฟัคชาดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชลาห์ และเชลาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอเบอร์ 25 เอ
เบอร์ให้กําเนิ ด บุตรชายสองคน คนหนึ่ ง ชื่อ เพเลก เพราะในสมัย ของเขาแผ่น ดิน ถูก แบ่ง แยก และน้ อง
ชายของเขาชื่อโยกทาน 26 โยกทานให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัลโมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 27 ฮาโด
รัม อุ ซาล ดิ คลาห์ 28 โอบาล อาบ ี มาเอล เชบา 29 โอฟีร ์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชายทัง้
หลายของโยกทาน 30 ที่อยูอาศั
่
ยของพวกเขาเริม
ื กเขาทางทิศตะวันออก
่ จากเมืองเมชาไปทางเสฟาร์เทอ
21

หนั งสือปฐมกาล 10:31

11

หนั งสือปฐมกาล 11:30

31 นี่ เป็ นบุตรชายทัง
้ หลายของเชม

ตามครอบครัวของพวกเขา ตามภาษาของพวกเขา ตามแผ่นดินของ
พวกเขาและตามชาติ ของพวกเขา 32 นี่ เป็น ครอบครัวต่างๆของบุตรชายทัง้ หลายของโนอาห์ ตามพงศ์
พันธุ ของพวกเขา
์
ตามชาติ ของพวกเขา และจากคนเหล่านี้ ประชาชาติ ทัง้ หลายถูกแบ่งแยกในแผ่นดิน
โลกภายหลังนํ้าท่วม

11

หอบาเบล
ทัว่ แผ่นดินโลกมี ภาษาเดียวและมี สําเนี ยงเดียวกัน 2 และต่อมาเมื่อพวกเขาเดินทางจากทิศตะวัน
ออก ก็ พบที่ราบในแผ่น ดิน ชินาร์และพวกเขาอาศัย อยู่ที่ นั่น 3 แล ้ว พวกเขาต่างคนต่างก็ พู ดก ั นว่า “มา
เถิด ให้พวกเราทําอิฐและเผามันให้แข็ง� พวกเขาจึงมอ
ี ฐ
ิ ใช้ต่างหินและมียางมะตอยใช้ต่างปูนสอ 4 เขา
ทัง้ หลายพูดว่า “มาเถิด ให้พวกเราสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่ งและก่อหอให้ยอดของมันไปถึงฟ้าสวรรค์ และ
ให้พวกเราสร้างชื่อเสียงของพวกเราไว้ เพื่อว่าพวกเราจะไม่กระจัดกระจายไปทัว่ พื้นแผ่นดินโลก�
1

พระเจ้าทรงทําให้เกิดภาษาต่างๆ
และพระเยโฮวาห์เสด็จ ลงมาทอดพระเนตรเมืองและหอนั ้น ซึ่ งบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ได้ ก่อสร้าง
ขึ้น 6 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด คนเหล่า นี้ เป็น อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน และพวกเขาทัง้ ปวงมี ภาษา
เดียว พวกเขาเริม
๋ วจะไม่ มี อะไรหยุด ยัง้ พวกเขาได้ ในสิง่ ที่ พวกเขาคิด จะทํา 7 มา
่ ทํา เช่น นี้ แล้ว ประเด ีย
เถิด ให้พวกเราลงไปและทําให้ภาษาของเขาวุน
่ วายที่นั ่น เพื่อไม่ให้พวกเขาพูดเข้าใจกันได้� 8 ดังนั ้นพระ
เยโฮวาห์จึง ทรงทําให้เขากระจัดกระจายจากที่ นั่น ไปทัว่ พื้นแผ่นดิน พวกเขาก็ เลิกสร้างเมืองนั ้น 9 เหตุ
ฉะนั ้นจึงเรียกชื่อเมืองนั ้ นว่า บาเบล เพราะว่าที่นั่นพระเยโฮวาห์ทรงทําให้ภาษาของทัว่ โลกวุน
่ วาย และ
ณ จากที่นั่นพระเยโฮวาห์ได้ทรงทําให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปทัว่ พื้นแผ่นดินโลก
5

เชื้อสายของอับราม

10 ต่อไปนี้ เป็ นพงศ์พันธุของเชม
์

เชมมีอายุได้ร้อยปีและให้กําเนิ ดบุตรชื่ออารฟัคชาด หลังนํ้าท่วมสอง
ปี หลัง จากเชมให้ กําเนิ ด อารฟัค ชาดแล้ วก ็ มีอายุ ต่อ ไปอี กห ้า ร้อยปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตร
สาวหลายคน 12 อารฟัคชาดมีอายุได้สามสิบห้าปีและให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชลาห์ 13 หลังจากอารฟัคชาดให้
กําเนิ ดเชลาห์แล้วก็ มีอายุ ต่อไปอีกสี่ รอ
้ ยสามปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน 14 เชลาห์
มีอายุได้สามสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอเบอร์ 15 หลังจากเชลาห์ให้กําเนิ ดเอเบอร์แล้วก็มีอายุต่อไปอีก
สี่ รอ
้ ยสามปี และให้กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 16 เอเบอร์มีอายุ ได้ สามสิบ สี่ ปี และให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ เปเลก 17 หลัง จากเอเบอร์ให้ กําเนิ ด เปเลกแล้ วก ็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สี่ รอ
้ ยสามสิบ ปี และให้ กําเนิ ด
บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 18 เปเลกมี อายุ ได้ สามสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อเรอู 19 หลังจากเปเลก
ให้ กําเนิ ด เรอู แล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีก สองร้อยเก้า ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 20 เรอ ู
มีอายุได้สามสิบสองปีและให้กําเนิ ดบุตรชื่อเสรุ ก 21 หลังจากเรอูให้กําเนิ ดเสรุ กแล้วกมี
็ อายุต่อไปอีกสอง
22
ร้อยเจ็ดปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาวหลายคน เสรุ กมีอายุได้สามสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
นาโฮร์ 23 หลังจากเสรุ กให้กําเนิ ดนาโฮร์แล้วก็มีอายุต่อไปอีกสองร้อยปี และให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตร
สาวหลายคน 24 นาโฮร์มีอายุ ได้ ยี ่ สิ บเก้า ปี และให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เทราห์ 25 หลัง จากนาโฮร์ให้ กําเนิ ด เท
ราห์แล้ว ก็ มีอายุ ต่อ ไปอีกร ้อยสิบ เก้า ปี และให้กําเนิ ด บุตรชายและบุตรสาวหลายคน 26 เทราห์มีอายุ ได้
เจ็ดสิบปี และให้กําเนิ ดบุตรชื่ออับราม นาโฮร์ และฮาราน 27 ต่อไปนี้ เป็นพงศ์ พันธุ ของเทราห์
์
เทราห์ให้
28
กําเนิ ดอับราม นาโฮร์ และฮาราน และฮารานให้กําเนิ ดบุตรชื่อโลท ฮารานได้สิ้นชีวิตก่อนเทราห์ผูเป็
้ น
บิดาของเขาในแผ่นดิ นที ่เขาบังเกิด ในเมืองเออร์ของชาวเคลเดีย 29 อับรามและนาโฮร์ต่างก็ ได้ ภรรยา
ภรรยาของอับรามมีช่อ
ื ว่าซาราย และภรรยาของนาโฮร์มีชื่อว่ามิลคาห์ผู้เป็นบุตรีของฮาราน ผู้เป็นบิดา
ของมิลคาห์และบิดาของอิสคาห์ 30 แต่นางซารายได้เป็นหมัน นางหามีบุตรไม่
11

หนั งสือปฐมกาล 11:31

12

หนั งสือปฐมกาล 12:20

อับรามในเมืองฮาราน

31 เทราห์ก็ พาอับรามบุตรชายของเขากับโลทบุตรชายของฮารานผู้เป็ นหลานชายของเขาและนางซา

ราย บุตรสะใภ้ของเขาผู้เป็นภรรยาของอับรามบุตรชายของเขา เขาทัง้ หลายออกจากเมืองเออร์ของชาว
เคลเดีย จะเข้าไปยังแผ่นดินคานาอัน พวกเขามาถึงเมืองฮารานแล้วก็อาศัยอยู่ที่นั่น 32 รวมอายุเทราห์
ได้สองร้อยห้าปี และเทราห์ก็ได้สิ้นชีวต
ิ ในเมืองฮาราน

12
พันธสัญญาต่ออับราม

พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสแก่ อบ
ั รามแล้ วว่า “เจ้ าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติ พี่น้ องของเจ้า
และจากบ้านบิดาของเจ้า ไปยัง แผ่นดิ นที ่ เราจะชี้ ให้ เจ้ าเห็น 2 เราจะทําให้ เจ้ าเป็น ชนชาติ ใหญ่ ชนชาติ
หนึ่ ง เราจะอวยพรเจ้า ทําให้เจ้ามีช่อ
้ ่อวยพร
ื เสียงใหญ่โต และเจ้าจะเป็นแหล่งพระพร 3 เราจะอวยพรผูที
เจ้า และสาปแช่งผู้ที่สาปแช่งเจ้า บรรดาครอบครัวทัว่ แผ่นดินโลกจะได้รบ
ั พระพรเพราะเจ้า�
1

อับรามในดินแดนปาเลสไตน์

4 ดังนั ้ นอับรามจึงออกไปตามที่ พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสแก่ ท่านและโลทก็ ไปกั บท่าน

อับรามมีอายุได้เจ็ด
สิบห้าปีขณะเมื่อท่านออกจากเมืองฮาราน
โลทบุตรชายของน้ อง
ชายท่าน บรรดาทรัพย์สิ่งของของพวกเขาที่ได้สะสมไว้ และผู้คนทัง้ หลายที่ได้ไว้ที่เมืองฮาราน พวกเขา
ออกไปเพื่อเข้าไปยังแผ่นดินคานาอัน และพวกเขาไปถึงแผ่นดินคานาอัน 6 อับรามเดินผ่านแผ่นดินนั ้น
จนถึงสถานที่เมืองเชเคม คือที่ราบโมเรห์ คราวนั ้นชาวคานาอันยังอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น 7 พระเยโฮวาห์ทรง
ปรากฏแก่ อบ
ั รามและตรัสว ่า “เราจะให้ แผ่ นดิน นี้ แก่ เชื้อ สายของเจ้า� อับ รามจึง สร้างแท่น บูชาที่ นั่น
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงปรากฏแก่ท่าน 8 ท่านย้ายไปจากที่นั่นมาถึงภูเขาลูกหนึ่ งทางทิศตะวันออก
ของเมืองเบธเอลแล้ว ตัง้ เต็นท์ ของท่าน โดยเมืองเบธเอลอยู่ ทางทิศ ตะวัน ตกและเมือ งอัย อยู่ ทางทิศ
ตะวันออก ณ ที่ นั ่นท่านสร้างแท่น บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ และร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์ 9 และ
อับรามก็ยงั คงเดินทางเรือ
่ ยไป ไปทางทิศใต้
5 อับรามพานางซารายภรรยาของท่าน

การกันดารอาหารทําให้อบ
ั รามไปยังประเทศอียป
ิ ต์
10 เก ิ ดการกัน ดารอาหารที่ แผ่น ดิน อับ รามได้ ลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ เพื่อ อาศัย อยู่ที่ นั่น เพราะว่าการกันดาร
อาหารในแผ่นดินนั ้นมากยิง่ นั ก 11 ต่อมาเมื่อท่านใกล้จะเข้าอียป
ิ ต์ ท่านจึงพูดกับนางซารายภรรยาของ
12
ท่านว่า “ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้ารู ว้ า่ เจ้าเป็นหญิงรู ปงามน่าดู เพราะฉะนั ้นต่อมาเมื่อคนอียป
ิ ต์จะเห็นเจ้า
พวกเขาจะพูดว่า ‘นี่ เป็นภรรยาของเขา� และพวกเขาจะฆ่าข้าพเจ้าเสีย แต่พวกเขาจะไว้ชีวิตเจ้า 13 กรุ
ณาพูด ว่าเจ้าเป็น น้ องสาวของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะอยู่อย่างสุขสบายเพราะเห็นแก่ เจ้า และข้าพเจ้า
จะมี ชีวิตเพราะเหตุ เจ้า � 14 ต่อมาเมื่ ออับรามเข้าไปในอียป
ิ ต์ แล้ว คนอียป
ิ ต์ เห็นว่าหญิงคนนี้ รู ปงามยิง่
15
นั ก พวกเจ้านายของฟาโรห์เห็นนางด้วยเช่นกัน และทูลยกย่องนางต่อพระพักตร์ฟาโรห์ และหญิงนั ้น
จึงถูกนําเข้าไปอยู่ในวังของฟาโรห์ 16 ฟาโรห์ได้โปรดปรานอับรามมากเพราะเห็นแก่นาง ท่านได้แกะ วัว
ลาตัวผู้ ทาส ทาสี ลาตัว เมีย และอูฐ จํานวนมาก 17 และพระเยโฮวาห์ทรงทําให้เก ิด ภัย พิบั ติ แก่ ฟาโรห์
และราชวงศ์ ของท่านด้วยภัย พิบั ติ ร้ายแรงต่างๆ เพราะเหตุ นางซารายภรรยาของอับ ราม 18 ฟาโรห์จึง
เรียกอับรามมาและตรัสว ่า “ทําไมเจ้า จึง ทํา เช่น นี้ แก่ เรา ทําไมเจ้า ไม่ บอกเราว่านางเป็น ภรรยาของเจ้า
19 ทําไมเจ้าว่า ‘เธอเป็ นน้ องสาวของข้าพระองค์� ดังนั ้นเราเกือบจะรับนางมาเป็ นภรรยาของเรา ฉะนั ้น
บัดนี้ จงดู ภรรยาของเจ้า จงรับ นางไปและออกไปตามทางของเจ้า� 20 ฟาโรห์ จึง รับสัง่ พวกคนใช้ เรือ
่ ง
ท่าน และพวกเขาจึงนําท่าน ภรรยาและสิง่ สารพัดที่ท่านมีอยูออกไปเสี
่
ย
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13
อับรามกลับไปเมืองเบธเอล
อับรามจึงขึ้นไปจากอียป
ิ ต์ ท่านและภรรยาของท่านและสิง่ สารพัดที่ ท่านมี อยู่พร้อมกับโลท เข้าไป
2
ทางทิศ ใต้ อับ รามก็ มัง่ คัง่ สมบู รณ ์ ด้วยฝูง สัตว์ เงิน และทองเป็ นอ ัน มาก 3 ท่านเดิน ทางต่อ ไปจากทิศ
ใต้จนถึงเมืองเบธเอล ถึงสถานที่ ที่ เต็นท์ ของท่านเคยตัง้ อยู่คราวก่อน ระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย
4 จนถึงสถานที่ตัง
้ แท่นบูชาซึ่งเมื่อก่อนท่านเคยสร้างไว้ที่นั่น และอับรามร้องออกพระนามของพระเยโฮ
วาห์ที่นั่น
1

อับรามแยกจากโลท
โลทซึ่ง ไปกับ อับ รามมี ฝูง แพะแกะ ฝูง วัว และเต็นท์ เช่น กัน 6 แผ่ นดิน ไม่ กว้างขวางพอที่ พวกเขาจะ
อาศัยอยูด
่ ้วยกันได้ เพราะทรัพย์สิ่งของของพวกเขามีอยูมาก
่
ดังนั ้นพวกเขาจึงไม่สามารถอยูด
่ ้วยกันได้
7 เกิดมีการวิวาทกันระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของอับรามกับคนเลี้ยงสัตว์ของโลท ขณะนั ้นคนคานาอันและ
คนเปรีสซียงั อาศัยอยู่ที่ แผ่นดินนั ่น 8 อับรามจึงพูดกับโลทว่า “กรุ ณาอย่าให้มีการวิวาทกันเลยระหว่าง
เรากับเจ้า และระหว่างคนเลี้ยงสัตว์ของเรากับคนเลี้ยงสัตว์ของเจ้า เพราะเราทัง้ สองเป็นญาติกัน 9 แผ่
นดินทัง้ หมดอยู่ตรงหน้าเจ้ามิใช่หรือ โปรดจงแยกไปจากเราเถิด ถ้าเจ้าไปทางซ้ายมือเราจะไปทางขวา
มือ หรือถ้าเจ้าไปทางขวามือเราจะไปทางซ้ายมือ�
5

โลทเข้าไปเมืองโสโดม

10 โลทเงยหน้าขึ้นแลดูและเห็นว่าบรรดาที่ราบลุ่มของแม่น้ําจอร์แดนมีน้ําบริบูรณ์อยู่ทุกแห่ง

เหมือน
พระอุทยานของพระเยโฮวาห์ เหมือนกับ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ไปทางเมืองโศอาร์ ก่อนที่ พระเยโฮวาห์ทรงทํา
ลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ 11 ดังนั ้นโลทจึงเลือกบรรดาที่ราบลุ่มของแม่ น้ําจอร์แดน โลทเดิน
ทางไปทิศตะวันออกและเขาทัง้ สองจึงแยกจากกันไป 12 อับรามอาศัยอยู่ในแผ่นดินคานาอัน โลทอาศัย
อยู่ในเมืองต่างๆที่ราบลุ่มและตัง้ เต็นท์ ใกล้ เมืองโสโดม 13 แต่ ชาวเมืองโสโดมเป็นคนชัว่ ช้าและเป็นคน
บาปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็นอันมาก
ทรงยํ้าพันธสัญญาต่ออับรามที่มัมเร
14 ภายหลังที่ โลทแยกจากท่านไปแล้วพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ อบ
ั รามว่า “จงเงยหน้าขึ้นแลดูและมองดู
จากสถานที่ที่เจ้าอยูนี
่ ้ ไปทางทิศเหนื อ ทิศใต้ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก 15 เพราะว่าแผ่นดินทัง้ หมด
ซึ่ง เจ้า เห็น นี้ เราจะยกให้ เจ้ าและเชื้อ สายของเจ้า ตลอดไปเป็น นิ ตย์ 16 เราจะกระทํา ให้ เชื้อ สายของเจ้า
เหมือนอย่างผงคลี ดิน ดังนั ้นถ้าผู้ใดสามารถนั บผงคลี ดินได้ก็จะนั บเชื้อสายของเจ้าได้เช่นกัน 17 จงลุก
ขึ้นเดินไปทัว่ แผ่นดินทางด้านยาวด้านกว้าง เพราะเราจะยกให้เจ้า� 18 ดังนั ้นอับรามจึงยกเต็นท์มาและ
อาศัยอยูที
่ ่ราบของมัมเร ซึ่งอยูใ่ นเฮโบรนและสร้างแท่นบูชาต่อพระเยโฮวาห์ที่นั่น

14
เมืองโสโดมถูกทําลายโดยกษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์
1 และต่อมาในสมัย ของอัมราเฟลกษั ตริย์เมืองชินาร์ อารีโอคกษั ตริย์เมืองเอลลาสาร์ เคโดร์ลาโอเม
อร์กษั ตริย์เมืองเอลาม และทิดาลกษั ตริย์แห่งประชาชาติ 2 กษั ตริย์เหล่านี้ ได้ ทําสงครามรบสู้ กับเบราก
ษั ตริย์เมืองโสโดม บิรชากษั ตริย์เมืองโกโมราห์ ชินาบกษั ตริย์เมืองอัดมาห์ เชเมเบอร์กษั ตริย์เมืองเศโบ
ยิม และกษั ตริย์เมืองเบลาคือ เมืองโศอาร์ 3 บรรดากษั ตริย์เหล่า นี้ รวมทั พก ัน ณ ที่ หุบ เขาสิดดิม ซึ่ง คือ
ทะเลเกลือ 4 กษั ตริยเหล่
์
านี้ ยอมขึ้นแก่กษั ตริยเคโดร์
์
ลาโอเมอร์สิบสองปี และในปีที่สิบสามกษั ตริย์เหล่า
นี้ ก็กบฏ 5 และในปี ที่สิบสี่กษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์และบรรดากษั ตริย์ที่อยู่กับท่านยกมาตีคนเรฟาอิมที่
เมืองอัชทาโรท คารนาอิม คนศู ซิมที่เมืองฮาม และคนเอมิมที่เมืองชาเวห์ คีรย
ิ าธาอิม 6 ชาวโฮรีที่ภูเขา
เสอีรซ
์ ่ึงเป็นของพวกเขา จนถึงเมืองเอลปารานซึ่งอยูใกล้
่
ถิน
์
านี้ กลับมาถึงเมือง
่ ทุรกันดาร 7 กษั ตริยเหล่
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เอนมิสปัท ซึ่ง คือ เมืองคาเดช และยกมาตี แผ่ นดิน ทัง้ สิน
้ ของคนอามาเลข และคนอาโมไรต์ ที่ อาศัย อยู่
ณ เมืองฮาซาโซนทามาร์ด้วย 8 และกษั ตริย์ เมืองโสโดม กษั ตริย์ เมืองโกโมราห์ กษั ตริย์ เมืองอัด มาห์
กษั ตริยเมื
์ องเศโบยิม และกษั ตริย์เมืองเบลา (คือเมืองโศอาร์� ก็ออกไปทําสงครามรบสู้กับกษั ตริย์เหล่า
นั ้น ณ ที่ หุบ เขาสิดดิม 9 กับ เคโดร์ลาโอเมอร์กษั ตริย์ เมืองเอลาม ทิด าลกษั ตริย์ แห่ งประชาชาติ อัม รา
เฟลกษั ตริย์เมืองชินาร์ และอารีโอคกษั ตริย์เมืองเอลลาสาร์ กษั ตริยสี
์ องค์
่
ต่อห้าองค์ 10 ที่หุบเขาสิดดิมมี
บ่อยางมะตอยเต็มไปหมด เหล่ากษั ตริย์เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ได้หนี มาและตกลงไปที่นั ่น และ
ส่วนผู้ที่เหลืออยู่ก็หนี ไปยังภูเขา 11 กษั ตริย์เหล่านั ้นจึงเก็บบรรดาทรัพย์สิ่งของและเสบียงอาหารทัง้ สิน
้
12
ของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์แล้วก็ไป และได้จับโลทบุตรชายของน้ องชายอับรามผู้ซ่ึงอาศัยอยู่
ในเมืองโสโดมและทรัพย์สิ่งของของเขาแล้วจากไป
อับรามช่วยชีวต
ิ โลท

13 แล้วมีคนหนึ่ งที่หนี มานัน
้ ได้บอกให้อบ
ั รามชาวฮีบรู

เพราะว่าท่านอาศัยอยู่ที่ราบของมัมเรคนอาโม
ไรต์ พี่น้ องของเอชโคล์ และพี่น้องของอาเนอร์ คนเหล่านี้ เป็นพันธมิตรกับอับราม 14 เมื่ออับรามได้ยินว
่า หลานชายของท่านถูก จับ ไปเป็น เชลย ท่านจึง นํา คนชํานาญศึก ที่ เก ิด ในบ้านท่าน จํานวนสามร้อยสิบ
แปดคน และตามไปทันทีเ่ มืองดาน 15 ท่านจึงแยกคนของท่าน ทัง้ ท่านและคนใช้ของท่านออกเป็นกองๆ
ในกลางคืน ก็เข้าตีและไล่ตามจนถึงเมืองโฮบาห์ซ่ึงอยูท
่ างด้านซ้ายเมืองดามัสกัส 16 และท่านนําบรรดา
ทรัพย์สิ่งของกลับคืนมาหมด ทัง้ นําโลทหลานชายของท่าน ทรัพย์สิ่งของของเขา ผู้หญิง และประชาชน
กลับมาด้วย
เมลคีเซเดคผู้เป็นปุโรหิตเมืองซาเล็มอวยพรอับราม

17 หลังจากท่านกลับจากการฆ่ากษั ตริย์เคโดร์ลาโอเมอร์และกษั ตริย์ทัง
้ หลายที่รว่ มกําลังกันนั ้นแล้ว

กษั ตริย์เมืองโสโดมก็ ออกมารับท่าน ณ ที่ หุบเขาชาเวห์ ซึ่งคือหุบเขาของกษั ตริย์ 18 เมลคี เซเดคกษั ตริ
ย์เมืองซาเล็มได้นําขนมปังและนํ้าองุน
่ มาให้ และท่านก็เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด 19 ท่านก็อวยพร
แก่ อบ
ั รามว่า “ขอให้พระเจ้า ผู้ สูงสุด ผู้ทรงเป็น เจ้าของฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลกโปรดให้ อบ
ั รามได้ รบ
ั
20
พรเถิด และจงสรรเสริญแด่พระเจ้าผู้สูงสุดผู้ได้ทรงมอบศัตรู ทัง้ หลายของเจ้าไว้ในมือของเจ้า� และ
อับรามก็ยกหนึ่ งในสิบจากข้าวของทัง้ หมดถวายแก่ท่าน
อับรามคืนของที่ถูกปล้นและเชลยแก่กษั ตริยเมื
์ องโสโดม
“ขอคืนคนให้แก่ เราและทรัพย์สิ ่งของนั ้นเจ้าจงเอาไปเถิด�
22 อับรามกล่าวแก่กษั ตริยเมื
์ องโสโดมว่า “ข้าพเจ้าได้ยกมือของข้าพเจ้าต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าผูสู
้ งสุด
23
ผู้ทรงเป็นเจ้าของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ว่าข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั เอาเส้นด้ายหรือสายรัดร้องเท้าและ
ข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั เอาสิง่ ใดๆที่ เป็นของท่าน เกรงว่าท่านจะกล่าวว่า ‘เราได้ กระทําให้อบ
ั รามมังม
่ ี� 24 เว้น
แต่ สิ ่งที่ คนหนุ่มได้ กินและส่วนของคนทัง้ หลายซึ่งไปกับข้าพเจ้าคืออาเนอร์ เอชโคล์ และมัมเร ให้พวก
เขารับส่วนของพวกเขาเถิด�
21 กษั ตริย์เมืองโสโดมตรัส แก่ อบ
ั รามว่า

15

พระเยโฮวาห์ทรงมีพระสัญญาจะประทานบุตรชายคนหนึ่ งแก่อบ
ั ราม
1 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ มาถึ งอ ับ รามด้วยนิ มิ ตว่า “อับ ราม อย่า กลัว
เลย เราเป็น โล่ ของเจ้า และเป็น บําเหน็ จ ยิง่ ใหญ่ ของเจ้า� 2 อับ รามทูล ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า พระองค์ จะทรงโปรดประทานอะไรแก่ ข้า พระองค์ ด้วยว่า ข้า พระองค์ ยงั ไม่ มี บุตร และคนต้น
เรือนแห่งครัวเรือนของข้าพระองค์คนนี้ แหละคือเอลีเยเซอร์ชาวเมืองดามัสกัส� 3 อับรามทูลว่า “ดูเถิด
พระองค์มิได้ทรงประทานเชื้อสายให้แก่ข้าพระองค์ และดูเถิด คนหนึ่ งที่เกิดในบ้านข้าพระองค์เป็นผู้รบ
ั
4
มรดกของข้าพระองค์� ดู เถิด พระดํารัสของพระเยโฮวาห์มาถึงท่านว่า “คนนี้ จะไม่ ได้ เป็นผู้รบ
ั มรดก
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ของเจ้า แต่ ผู้ ที่ จะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้า จะเป็น ผู้รบ
ั มรดกของเจ้า� 5 พระองค์ จึง นํา ท่านออกมาก
ลางแจ้งและตรัสว่า “จงมองดูฟ้าและนั บดวงดาวทัง้ หลาย ถ้าเจ้าสามารถนั บมันได้� และพระองค์ตรัส
แก่ท่านว่า “เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั ้น� 6 ท่านเชื่อในพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงนั บว่าเป็นความ
ชอบธรรมแก่ท่าน 7 พระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “เราคือเยโฮวาห์ที่ได้พาเจ้าออกจากเมืองเออร์ของชาวเคล
เดีย เพื่อ ยกดิน แดนนี้ ให้เป็น มรดกแก่ เจ้า � 8 ท่านทูล ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า พระองค์
จะรู ได้
้ อย่างไรว่าข้าพระองค์จะได้ดินแดนนี้ เป็นมรดก� 9 พระองค์ตรัสแก่ท่านว่า “จงเอาวัวตัวเมียอายุ
สามปี แพะตัว เมีย อายุ สามปี แกะตัวผู้ อายุ สามปี นกเขาตัว หนึ่ ง และนกพิราบหนุ่ม ตัว หนึ่ ง มาให้ เรา �
10 ท่านจึงนําบรรดาสัตว์เหล่านี้ มาและผ่ากลางตัวมันวางข้างละซีกตรงกัน แต่นกทัง
้ หลายนั ้นท่านหาได้
11
12
ผ่าไม่ เมื่อฝูงเหยีย
่ วลงมาที่ ซากสัตว์เหล่านั ้น อับรามก็ ไล่ มันไปเสีย เมื่อดวงอาทิตย์ใกล้ จะตก อับ
รามก็นอนหลับสนิ ท และดูเถิด ความหวาดกลัวความหดหูใ่ จอย่างยิงก
่ ็ทับถมท่าน
ชนชาติอิสราเอลจะเป็นทาส

“จงรู แน่
้ เถิดว่าเชื้อสายของเจ้าจะเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินที่ไม่ใช่ของ
พวกเขาและจะรับใช้พวกนั ้น พวกนั ้นจะกดขี่ข่มเหงพวกเขาสี่ รอ
้ ยปี 14 เช่นกันเราจะพิพากษาประเทศ
นั ้นซึ่งพวกเขาจะรับใช้ และต่อมาพวกเขาจะออกมาพร้อมกับทรัพย์สิ่งของเป็ นอันมาก 15 เจ้าจะไปตาม
บรรพบุรุษของเจ้าโดยผาสุก ในเวลาชรามากเจ้าจะถูกฝังไว้ 16 แต่ในชัว่ อายุที่สี่พวกเขาจะกลับมาที่นี่ อีก
ครัง้ เพราะว่าความชัว่ ช้าของคนอาโมไรต์ยงั ไม่ครบถ้วน� 17 ต่อมาเมื่อดวงอาทิตย์ตกและคํ่ามืด ดูเถิด
เตาที่ควันพลุ่งอยูแ
่ ละคบเพลิงได้เลื่อนลอยมาที่ระหว่างกลางซีกสัตว์เหล่านั ้น
13 พระองค์ตรัสแก่อบ
ั รามว่า

เขตแดนของแผ่นดินชาวอิสราเอล
ในวัน เดียวกัน นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา พันธสัญญากับ อับ รามว่า “เราได้ ยกแผ่น ดิน นี้ แก่ เชื้อ
สายของเจ้าแล้ว ตัง้ แต่แม่น้าํ อียป
ิ ต์ไปจนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส 19 ทัง้ แผ่นดินของคนเคไนต์
คนเคนั ส คนขัดโมไนต์ 20 คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนเรฟาอิม 21 คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเกอร์กาชี
และคนเยบุส�
18

16
ซารายยกสาวใช้ให้เป็นภรรยาของอับราม

1 นางซารายภรรยาของอับรามไม่มีบุตรให้ท่าน

และนางมีหญิงสาวใช้ชาวอียป
ิ ต์คนหนึ่ งซึ่งมีช่อ
ื ว่าฮา
การ์ 2 นางซารายจึงพูดกับอับรามว่า “ดูเถิด บัดนี้ พระเยโฮวาห์ไม่ให้ข้าพเจ้ามีบุตร ขอท่านกรุ ณาเข้าไป
หาสาวใช้ของข้าพเจ้า บางทีข้าพเจ้าอาจจะได้บุตรโดยนาง� และอับรามก็ฟังเสียงนางซาราย 3 ภายหลั
งอ ับ รามอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน คานาอัน ได้ สิ บปี แล้ว นางซารายภรรยาของอับ รามก็ ยกฮาการ์คนอียป
ิ ต์
สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของอับรามสามีของนาง 4 ท่านเข้าไปหานางฮาการ์ นางก็ตัง้ ครรภ์ เมื่อนาง
รู ว้ า่ นางตัง้ ครรภ์ แล้ว นางก็ ดู หมิน
่ นายผู้ หญิง ของนางในใจ 5 นางซารายจึง พู ดก ับ อับ รามว่า “ให้ความ
ผิดของข้าพเจ้า ตกอยู่กับท่านเถิด ข้าพเจ้า ให้สาวใช้ของข้าพเจ้าไว้ในอ้อมอกของท่าน เมื่อนางรู ว้ า่ นาง
ตัง้ ครรภ์แล้วนางก็ดูหมิน
่ ข้าพเจ้าในใจของนาง ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่างข้าพเจ้ากับท่าน�
6 แต่ อับรามพู ดกับนางซารายว่า “ดู เถิด สาวใช้ของเจ้าอยู่ในมือของเจ้า จงกระทําแก่ เขาตามที่ เจ้ าเห็น
ควร� เมื่อนางซารายเคี่ยวเข็ญหญิงนั ้น หญิงนั ้นจึงหนี ไปให้พ้นหน้าของนาง 7 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห์พบหญิงนั ้นที่นํ้าพุในถิน
ั ้ จึงพูดว่า “ฮาการ์สาวใช้
่ ทุรกันดาร คือที่นํ้าพุในทางที่จะไปเมืองชูร ์ 8 ทูตนน
ของนางซาราย เจ้ามาจากไหนและเจ้าจะไปไหน� นางจึงทูลว่า “ข้าพระองค์หนี มาให้พ้นหน้าจากนางซา
รายนายผู้หญิงของข้าพระองค์� 9 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวแก่นางว่า “จงกลับไปหานายผู้หญิง
ของเจ้า และยอมอยู่ ใต้ อํานาจของเขา� 10 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ กล ่าวแก่ หญิง นั ้ นว ่า “เรา
จะให้เชื้อสายของเจ้าทวีมากขึ้น เพราะว่าจะมีคนจํานวนมากมายจนนั บไม่ถ้วน� 11 ทูตสวรรค์ของพระ
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เยโฮวาห์กล่าวแก่นางว่า “ดูเถิด เจ้ามีครรภ์แล้วและจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง จะเรียกชื่อของเขาว่า อิ
ชมาเอล เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงรับฟังความทุกข์ของเจ้า 12 เขาจะเป็นคนป่า มือของเขาจะต่อสู้ คน
ทัง้ ปวงและมือคนทัง้ ปวงจะต่อสู้เขา และเขาจะอาศัยอยู่ตรงหน้าบรรดาพี่น้องของเขา� 13 นางจึงเรียก
พระนามของพระเยโฮวาห์ ผู้ ตรัส แก่ นางว่า “พระองค์ พระเจ้า ผู้ทรงทอดพระเนตรข้า พระองค์� เพราะ
นางพูด ว่า “ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพระองค์ ที่ นี่ ผู้ ทรงทอดพระเนตรข้า พระองค์ ด้วยหรือ� 14 เหตุ ฉะนั ้น จึง
เรียกชื่อบ่อนํ้าว่า เบเออลาไฮรอย ดูเถิด อยูระหว่
่
างเมืองคาเดชกับเมืองเบเรด
การกําเนิ ดของอิชมาเอล

15 นางฮาการ์คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง ให้แก่ อับ ราม

คลอดออกมาว่า อิชมาเอล
ปี

อับรามจึงเรียกชื่อบุตรชายของท่านซึ่งนางฮาการ์
อับรามอายุได้แปดสิบหก

16 เมื่อนางฮาการ์คลอดอิชมาเอลให้แก่อับรามนั ้น
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พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่ออับรามเป็นชื่ออับราฮัม
เมื่อ อายุ อบ
ั รามได้ เก ้า สิบ เก้า ปี พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ อบ
ั รามและตรัส แก่ ท่านว่า “เราเป็น
พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ จงดําเนิ นอยู่ต่อหน้าเราและเจ้าจงเป็นคนดี รอบคอบ 2 เราจะทําพันธสัญญา
ของเราระหว่างเรากับเจ้า และจะให้เจ้ าทวีมากขึ้น� 3 อับรามก็ ซบหน้าลงถึ งดินและพระเจ้าทรงมี พระ
ราชปฏิสันถารกับท่านว่า 4 “สําหรับเรา ดูเถิด นี่ เป็นพันธสัญญาของเรากับเจ้า และเจ้าจะเป็นบิดาของ
ประชาชาติมากมาย 5 ชื่อของเจ้าจะไม่เรียกว่า อับราม อีกต่อไป แต่เจ้าจะมีชื่อว่า อับราฮัม เพราะเราจะ
กระทําให้เจ้ าเป็นบิดาของประชาชาติ มากมาย 6 เราจะกระทําให้เจ้ ามีลูกดกทวีมากขึ้น เราจะกระทําให้
เจ้าเป็นชนหลายชาติ กษั ตริย์หลายองค์จะเกิดมาจากเจ้า 7 เราจะตัง้ พันธสัญญาของเราระหว่างเรากับ
เจ้า และเชื้อ สายของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า ตลอดชัว่ อายุ ของเขาให้ เป็น พันธสัญญานิ รน
ั ดร์ เป็น พระเจ้า
องค์เดียวแก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า 8 เราจะให้แผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่เป็นคนต่างด้าว
นี้ คือบรรดาแผ่นดินคานาอันแก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าให้เป็นกรรมสิทธินิ
ั ดร์ และ
์ รน
เราจะเป็นพระเจ้าของพวกเขา�
1

พิธสุ
ี หนัตเป็นพันธสัญญาต่อชนชาติอิสราเอล
พระเจ้า ตรัส แก่ อบ
ั ราฮัม ว่า “เหตุ ฉะนั ้น เจ้า และเชื้อ สายของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า ตลอดชัว่ อายุ ของ
พวกเขาจะรักษาพันธสัญญาของเรา 10 นี่ เป็นพันธสัญญาของเราซึ่งเจ้าจะรักษาระหว่างเรากับเจ้าและ
เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า คือเด็กผู้ชายทุกคนในท่ามกลางพวกเจ้าจะเข้าสุ หนัต 11 เจ้ าจะเข้าสุ
หน ัต ตัด หนั ง หุม
้ ปลายองคชาตของเจ้า และมัน จะเป็น หมายสําคัญ แห่ง พันธสัญญาระหว่างเรากับ เจ้า
12 ผู้ ชายที่ มีอายุ แปดวัน จะเข้า สุ หน ัต ในท่ามกลางพวกเจ้า เด็ก ผู้ชายทุก คนตลอดชัว
่ อายุ ของพวกเจ้า
ผู้ ชายที่ เก ิด ในบ้านหรือเอาเงิน ซื้อ มาจากคนต่างด้าวใดๆซึ่ งม ิ ใช่เชื้อ สายของเจ้า 13 ผู้ ชายที่ เก ิด ในบ้าน
ของเจ้าและผู้ชายที่เอาเงินซื้อมาจําเป็นต้องเข้าสุ หนัต และพันธสัญญาของเราจะอยูที
่ ่เนื้ อของเจ้า เป็น
พันธสัญญานิ รน
ั ดร์ 14 เด็กผู้ชายที่มิได้เข้าสุหนั ต คือผูที
้ ่มิได้เข้าสุหนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาตของเขา
ชีวิตนน
ั ้ จะถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา เขาได้ละเมิดพันธสัญญาของเรา�
9

พระเจ้าทรงเปลี่ยนชื่อซารายเป็นชื่อซาราห์
“สําหรับซารายภรรยาของเจ้า เจ้าจะไม่เรียกชื่อนางว่า ซาราย แต่
จะเรียกชื่อ นางว่า ซาราห์ 16 เราจะอวยพรแก่ นางและให้บุ ตรชายคนหนึ่ ง แก่ เจ้ ากับ นางด้วย ใช่ เราจะ
อวยพรนาง นางจะเป็นมารดาของชนหลายชาติ กษั ตริย์ของชนหลายชาติ จะมาจากนาง� 17 ดังนั ้ นอับ
ราฮัมจึงซบหน้าลงหัวเราะคิดในใจของท่านว่า “ชายผู้มีอายุหน่งึ ร้อยปี จะให้กําเนิ ดบุตรได้หรือ ซาราห์ผู้
มีอายุได้เก้าสิบปี แล้วจะคลอดบุตรหรือ� 18 อับราฮัมทูลพระเจ้าว่า “โอ ขอให้อิชมาเอลมีชีวิตอยู่ต่อพระ
15 และพระเจ้าตรัสแก่อบ
ั ราฮัมว่า
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พักตร์ของพระองค์� 19 พระเจ้าตรัสว่า “ซาราห์ภรรยาของเจ้าจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ งแก่ เจ้ าเป็นแน่
เจ้ าจะเรียกชื่อ ของเขาว่า อิส อัค และเราจะตัง้ พันธสัญญาของเรากับ เขาและกับ เชื้อ สายของเขาที่มา
ภายหลังเขาให้เป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์
อิชมาเอลจะเป็นบิดาของชนชาติใหญ่ชาติหนึ่ ง
20 สําหรับอิชมาเอลนั ้นเราได้ ฟัง เจ้าแล้ว ดู เถิด เราได้ อวยพรเขาและจะกระทํา ให้เขามี ลูก ดกทวีมาก
ขึ้ นอ ุ ดมบริบู รณ ์ อย่างยิง่ เขาจะให้ กําเนิ ด เจ้า นายสิบ สององค์ และเราจะกระทํา ให้ เขาเป็น ชนชาติ ใหญ่
ชนชาติ หนึ่ ง 21 แต่ พันธสัญญาของเรา เราจะตัง้ ไว้กับ อิส อัค ซึ่ง ซาราห์จะคลอดให้แก่ เจ้ าปี หน ้า ในเวลา
นี้ � 22 พระองค์ มี พระราชปฏิ สัน ถารกั บท ่านเสร็จ แล้ว พระเจ้า ก็ เสด็จ ขึ้น ไปจากอับ ราฮัม 23 อับ ราฮัม
จึง เอาอิ ชมาเอลบุตรชายของท่าน บรรดาคนทัง้ ปวงที่ เก ิด ในบ้านของท่านและบรรดาคนทัง้ ปวงที่ ได้
ซื้อมาด้วยเงินของท่าน คือผู้ชายทุกคนท่ามกลางคนที่ อยู่ในบ้านของอับราฮัม ให้เข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้
ปลายองคชาตของพวกเขาในวันนั ้นตามที่พระเจ้าตรัสไว้แก่ท่าน 24 เมื่อท่านเข้าสุหนัตตัดหนั งหุม
้ ปลาย
25
องคชาตของท่าน อับราฮัมมีอายุเก้าสิบเก้าปี และอิชมาเอลบุตรชายของท่านมีอายุสิบสามปี เมื่อเขา
เข้าสุ หนัตตัดหนั งหุม
้ ปลายองคชาตของเขา 26 อับราฮัมและอิชมาเอลบุตรชายของท่านเข้าสุ หนัตในวัน
เดียวกันนั ้น 27 บรรดาผู้ชายในบ้านของท่าน ทัง้ ที่เกิดในบ้านของท่านและซื้อมาด้วยเงินจากคนต่างด้าว
ก็เข้าสุหนัตพร้อมกับท่าน

18
พระเจ้าและทูตสวรรค์สององค์เยีย
่ มอับราฮัม

พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ เขาที่ราบของมัมเร และเขานั ่งอยู่ที่ ประตู เต็นท์ ในเวลาแดดร้อน 2 เขา
จึง 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 และพูด ว่า “เจ้ านายของข้าพเจ้า ถ้า บัด นี้
ข้าพเจ้าเป็ นที่โปรดปรานในสายตาของท่าน ขอท่านโปรดอย่าผ่านไปจากผู้รับใช้ของท่านเลย 4 ข้าพเจ้า
ขอความกรุ ณาจากท่านยอมให้ เอานํ้า นิ ด หน่ อยมาล้างเท้า ของท่าน และให้ ท่านทัง้ หลายพัก ใต้ ต้นไม้
เถิด 5 ข้าพเจ้าจะไปเอาอาหารหน่ อยหนึ่ งมาให้และขอให้ท่านชื่นใจเถิด หลังจากนั ้นจึงค่อยออกเดินทาง
เพราะว่าท่านมายังผู้รับใช้ของท่านแล้ว� ท่านเหล่านั ้นจึงว่า “จงทําตามที่เจ้ากล่าวเถิด� 6 อับราฮัมรีบ
เข้าไปในเต็นท์หานางซาราห์และพูดว่า “จงรีบเอาแป้งละเอียดสามถังมานวดแล้วทําขนมบนเตา� 7 อับ
ราฮัมจึงวิง่ ไปที่ ฝูงสัตว์เอาลูกวัวอ่อนและดี ตัวหนึ่ งมอบให้ชายหนุ่มคนหนึ่ งและเขาก็ รีบปรุ งเป็นอาหาร
8 เขาเอาเนย นํ้านมและลูกวัวซึ่งเขาได้ปรุ งแล้วนน
ั ้ มาวางไว้ต่อหน้าท่านเหล่านั ้น และเขายืนอยูข
่ ้างท่าน
เหล่านั ้นใต้ ต้นไม้แล้วท่านเหล่านั ้นได้ รับประทาน 9 ท่านเหล่านั ้นจึงกล่าวแก่ เขาว่า “ซาราห์ภรรยาของ
เจ้าอยูที
่ ่ไหน� และเขาพูดว่า “ดูเถิด อยูในเต็
่
นท์�
1

พระสัญญาถึงการกําเนิ ดอิสอัค
“เราจะกลับมาหาเจ้าแน่ นอนตามเวลาแห่งชีวต
ิ และดูเถิด ซาราห์ภรรยาของเจ้า
จะมี บุ ตรชายคนหนึ่ ง� ซาราห์ได้ ฟังอยู่ที่ ประตู เต็นท์ ซึ่งอยู่ข้างหลังท่าน 11 อับราฮัมและซาราห์ก็ มีอายุ
แก่ชรามากแล้ว และนางซาราห์ตามปกติของผู้หญิงก็หมดแล้ว 12 ฉะนั ้นนางซาราห์จึงหัวเราะในใจพูด
ว่า “ข้าพเจ้าแก่แล้ว นายของข้าพเจ้าก็แก่ด้วย ข้าพเจ้าจะมีความยินดีอีกหรือ� 13 พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
อับราฮัมว่า “ทําไมนางซาราห์หว
ั เราะพูดว่า ‘ข้าพเจ้าจะคลอดบุตรคนหนึ่ งซึ่งข้าพเจ้าแก่แล้วจริงๆหรือ�
14 มี สิ ่ง ใดที่ ยากเกิน ไปสําหรับ พระเยโฮวาห์หรือ เมื่อ ถึง เวลากําหนดเราจะกลับ มาหาเจ้า ตามเวลาแห่ง
ชีวต
ิ และซาราห์จะมีบุตรชายคนหนึ่ ง� 15 ดังนั ้นนางซาราห์ปฏิเสธว่า “ข้าพระองค์มิได้หัวเราะ� เพราะ
นางกลัว และพระองค์ตรัสว่า “ไม่ใช่ แต่เจ้าหัวเราะ�
10 ท่านจึงกล่าวว่า
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แผนการทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
บุ รุ ษ เหล่านั ้ นก ็ ลุ กขึ้น จากที่ นั่น และมองไปทางเมืองโสโดม อับ ราฮัม ไปกั บท ่านเหล่า นั ้น เพื่อ ตาม
ไปส่ง 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะซ่อนสิง่ ซึ่ง เรากระทํา จากอับ ราฮัม หรือ 18 ด้วยว่า อับ ราฮัม จะเป็น
ประชาชาติ ใหญ่ โตและมี กําลัง มากอย่างแน่ นอน และบรรดาประชาชาติ ทัง้ หลายในแผ่น ดิน โลกจะได้
รับพระพรเพราะเขา 19 เพราะว่าเรารู จ
้ ักเขา เขาจะสัง่ ลูกหลานและครอบครัวของเขาที่ สืบมา พวกเขา
จะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพื่อทําความเที่ยงธรรมและความยุ ติ ธรรม เพื่อพระเยโฮวาห์จะ
ประทานแก่อบ
ั ราฮัมตามสิง่ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้เกี่ยวกับเขา� 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะเสียงร้อง
ของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ดัง มากและเพราะบาปของพวกเขาก็ หน ัก เหลือ เกิน 21 เราจะลงไป
เดีย
๋ วนี้ ดู ว่า พวกเขากระทํา ตามเสียงร้องทัง้ สิน
้ 22 บุ รุ ษ เหล่า นั ้น หัน
้ ซึ่ง มาถึง เราหรือ ไม่ ถ้า ไม่ เราจะรู �
หน้าจากที่นั่นไปทางเมืองโสโดม แต่อับราฮัมยังยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
16

อับราฮัมวิงวอนเพื่อคนชอบธรรม
อับ ราฮัม เข้า มาใกล้ ทูล ว่า “พระองค์ จะทรงทําลายคนชอบธรรมพร้อมกับ คนชัว่ ด้วยหรือ 24 บางที
มี คนชอบธรรมห้า สิบ คนในเมืองนั ้น พระองค์ จะทรงทําลายและไม่ ละเว้น เมืองนั ้น เพราะคนชอบธรรม
ห้า สิบ คนที่ อยู่ในนั ้น ด้วยหรือ 25 ขอพระองค์ อย่า กระทํา เช่น นี้ เลย ที่ จะฆ่า คนชอบธรรมพร้อมกับ คนชัว่
และให้คนชอบธรรมเหมือนอย่างคนชัว่ ให้การนั ้น อยู่ หา่ งไกลจากพระองค์ ผู้ พิพากษาของทัว่ แผ่น ดิน
โลกจะไม่กระทําการยุติธรรมหรือ� 26 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ถ้าเราพบคนชอบธรรมในท่ามกลางเมืองโส
โดมห้าสิบคน เราจะละเว้นทัง้ เมืองเพราะเห็นแก่พวกเขา� 27 อับราฮัมทูลตอบว่า “ดูเถิด กรุ ณาเถิด ข้า
พระองค์ มีเจตนาทูลต่อองค์ พระผู้เป็นเจ้า ซึ่งข้าพระองค์ เป็นเพียงผงคลี ดิ นและขี้เถ้า 28 บางที คนชอบ
ธรรมห้าสิบคนจะขาดไปห้าคน พระองค์จะทรงทําลายเมืองนั ้นทัง้ เมืองเพราะขาดห้าคนหรือ� พระองค์
ตรัสว่า “ถ้าเราพบสี่สิบห้าคนที่นั ่น เราจะไม่ทําลายเมืองนั ้น� 29 เขายังทูลต่อพระองค์อีกครัง้ ว่า “บางที
จะพบสี่สิบคนที่นั ่น� และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่กระทําเพราะเห็นแก่สีสิ
่ บคน� 30 เขาทูลต่อพระองค์
ว่า “โอ ขอทรงโปรดอย่าให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะกราบทูล บางทีจะพบ
สามสิบคนที่นั ่น� และพระองค์ตรัสว่า “เราจะไม่กระทําถ้าเราพบสามสิบคนที่นั ่น� 31 เขาทูลว่า “ดูเถิด
กรุ ณาเถิด ข้าพระองค์มีเจตนาทูลต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า บางทีจะพบยีสิ
่ บคนที่นั ่น� และพระองค์ตรัสว่า
32
“เราจะไม่ทําลายเมืองนั ้นเพราะเห็นแก่ยีสิ
่ บคน� เขาทูลว่า “โอ ขอทรงโปรดอย่าให้องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
ทรงพระพิโรธเลย และข้าพระองค์จะยังกราบทูลครัง้ นี้ ครัง้ เดียว บางทีจะพบสิบคนที่นั ่น� และพระองค์
ตรัสว่า “เราจะไม่ทําลายเมืองนั ้นเพราะเห็นแก่ สิ บคน� 33 เมื่อพระองค์ ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับอับ
ราฮัมจบลงแล้ว พระเยโฮวาห์ได้เสด็จไปและอับราฮัมก็กลับไปที่อยูของตน
่
23

19
ทูตสวรรค์สององค์มาเยีย
่ มโลท

1 ทูตสวรรค์สององค์มาถึงเมืองโสโดมในเวลาเย็น โลทได้นั่งอยูที
่ ่ประตูเมืองโสโดม เมื่อโลทเห็นแล้วก็

ลุ กขึ้นไปพบทูตเหล่านั ้นและได้ก้มหน้าของเขาลงถึ งดิน 2 แล้วเขากล่าวว่า “ดูเถิด เจ้านายของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าขอวิงวอนท่านโปรดกรุ ณาแวะไปบ้านผู้รับใช้ของท่าน ค้างแรมคืนนี้ ล้างเท้าของท่าน แล้วท่าน
จะได้ ต่ืน แต่ เช้า เดิน ทางต่อ ไป� ทูต เหล่า นั ้น กล่าวว่า “อย่า เลย แต่ พวกเราจะค้างแรมที่ ถนนในคืน นี้ �
3 เขาได้รบเร้าทูตเหล่านั ้นอย่างมาก ทูตเหล่านั ้นจึงแวะเข้าไปในบ้านของเขา และเขาจึงจัดการเลี้ยงทูต
เหล่านั ้น ทําขนมปังไร้เชื้อและทูตเหล่านั ้นจึงรับประทาน
โลทเรียกพวกกามวิปริตว่า “พี่น้อง�
พวกผู้ชายเมืองนั ้นคือพวกผู้ชายชาวเมืองโสโดม ทัง้ แก่และหนุ่ม ทุก
คนจากทุกสารทิศ มาล้อมเรือนนั ้นไว้ 5 พวกเขาเรียกโลทและพูดกับเขาว่า “ผูชายเหล่
้
านั ้นซึ่งมาหาท่าน
4 แต่ก่อนที่ทูตเหล่านั ้นเข้านอน
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คืนนี้ อยู่ที่ไหน จงนําเขาเหล่านั ้นออกมาให้พวกเราเพื่อพวกเราจะได้สมสู่กับเขา� 6 โลทก็ออกทางประตู
ไปหาพวกนั ้นและปิดประตูหลังจากที่เขาออกไปแล้ว 7 และกล่าวว่า “พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอวิงวอน
ท่าน อย่ากระทําชัว่ ช้าเช่นนี้ เลย 8 ดูเถิด ข้าพเจ้ามีบุตรสาวสองคนซึ่งไม่เคยสมสู่กับชายเลย ข้าพเจ้าขอ
วิงวอนท่าน ขอให้ข้าพเจ้านําพวกเธอออกมาให้ท่าน ให้ท่านกระทําแก่พวกเธอตามที่เห็นชอบในสายตา
ของท่านเถิด เพียงแต่ อย่า กระทํา อะไรแก่ ชายเหล่า นี้ เลย เพราะเหตุ วา่ พวกเขาเหล่า นี้ เข ้า มาอยู่ ใต้ ร่ม
ชายคาของข้าพเจ้า� 9 พวกเขาพูดว่า “ถอยไป� และพวกเขาพูดอีกว่า “คนนี้ เข้ามาอาศัยอยู่และเขาจะ
มาตัง้ ตัว เป็น ผู้ พิพากษา บัดนี้ เราจะทําการชัว่ ร้า ยกั บท ่านยิง่ กว่า คนเหล่า นั ้น� พวกเขาจึง ผลัก คนนั ้น
โดยแรงคือโลทนั ่นเอง และเข้ามาใกล้ เพื่อพังประตู 10 แต่ ทูตเหล่านั ้นจึงยื่นมือออกไปดึงโลทเข้ามาใน
บ้านและปิดประตู 11 ทูตเหล่านั ้นทําให้พวกผู้ชายที่อยู่ประตูบ้านนั ้นตาบอดผู้ใหญ่ผู้น้อย ดังนั ้นพวกเขา
จึงหาประตูจนเหนื่ อย
ทูตสวรรค์บอกให้โลทและครอบครัวรีบออกจากเมือง
12 ทูต เหล่า นั ้น จึง พู ดก ับโลทว่า “ที่ นี่ มี ใครอีก ไหม จงพาบุตรเขย บุตรชาย บุตรสาว และสิง
่ ใดๆของ
13
เจ้าที่ อยู่ในเมืองนี้ ออกจากที่ นี่ เพราะพวกเราจะทําลายสถานที่ แห่งนี้ เพราะว่าเสียงร้องของพวกเขา
ดังมากยิง่ ขึ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงส่งพวกเรามาทําลายมันเสีย� 14 โลทจึง
ออกไปพู ดกับบุตรเขยของเขาซึ่งได้ แต่ งงานกับบุตรสาวของเขาว่า “ลุกขึ้น เจ้ าจงออกไปจากสถานที่ นี้
เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงทําลายเมืองนี้ � แต่ บุ ตรเขยของเขากลั บด ู เหมือนว่า เขาพู ดล ้อ เล่น 15 เมื่อ
รุ ง่ เช้าทูตสวรรค์เหล่านั ้นจึงเร่งเร้าโลทว่า “จงลุกขึ้น พาภรรยาของเจ้า และบุตรสาวทัง้ สองของเจ้า ซึ่ง
อยู่ที่นี่ไปเสีย เกรงว่าพวกเจ้าจะถูกทําลายพร้อมกับความชัว่ ช้าของเมืองนี้ � 16 ขณะที่เขายังรีรออยู่ ทูต
เหล่า นั ้น จึง คว้า จับ มือ เขา มือ ภรรยาของเขาและมื อบ ุต รสาวทัง้ สองของเขา พระเยโฮวาห์ ทรงมี ความ
เมตตาต่อ เขา ทูต เหล่า นั ้น จึง นํา เขาออกมาและให้ เขาอยู่ ที่ นอกเมือง 17 ต่อ มาเมื่อ ทูต เหล่า นั ้น นํา พวก
เขาออกมาภายนอกแล้ว ทูต พูด ว่า “จงหนี เอาชีวต
ิ รอด อย่า ได้ เหลียวหลัง มาดู หรือ พัก อยู่ ที่ ราบลุ่ มท ัง้
หลาย จงหนี ไปที่ภูเขาเกรงว่าเจ้าจะถูกทําลาย�
โลทวิงวอนขอเมืองเล็กๆคือเมืองโศอาร์
โลทจึง กล่าวแก่ ทูต เหล่านั ้ นว ่า “โอ เจ้ านายของข้าพเจ้า อย่า ให้ เป็น อย่างนั ้น เลย 19 ดู เถิด ผู้รบ
ั
ใช้ ของท่านได้ รบ
ั พระกรุ ณาในสายตาของท่านและท่านมี ความเมตตาอย่างยิง่ ซึ่ง ท่านได้ สําแดงต่อ
ข้าพเจ้า ใน การ ช่วย ชีวต
ิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ สามารถ หนี ไป ยัง ภูเขา ได้ เกรง ว่า สิง่ ชัว่ ร้าย จะ มา ถึง ตัว
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะตายเสีย 20 ดู เถิด กรุ ณาเถิด เมืองนี้ อยู่ ใกล้ ที่ จะหนี ไปถึง ได้ และเป็น เมืองเล็ก
โอ โปรดให้ข้าพเจ้า หนี ไปที่ นั ่น (เป็น เมืองเล็กๆมิ ใช่ หรือ) และชีวต
ิ ของข้าพเจ้า จะรอด� 21 ทูต กล่าวแก่
เขาว่า “ดู เถิด เรายอมรับเจ้าเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ด้วยว่าเราจะไม่ทําลายล้างเมืองนี้ ซ่ึงเจ้าได้ กล่าวถึง 22 เจ้ า
จงรีบหนี ไปที่ นั ่น เพราะเราไม่สามารถกระทําอะไรได้จนกว่าเจ้าไปถึงที่ นั ่น� เหตุฉะนั ้นจึงเรียกชื่อเมือง
นั ้นว่าโศอาร์ 23 เมื่อโลทเข้าไปยังเมืองโศอาร์ ตะวันก็ข้น
ึ มาเหนื อแผ่นดินโลกแล้ว
18

เมืองโสโดม เมืองโกโมราห์ เมืองอัดมาห์และเมืองเศโบยิมถูกทําลาย

24 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงให้กํามะถันและไฟจากพระเยโฮวาห์ตกมาจากฟ้าสวรรค์ ลงมาบนเมืองโส

โดมและเมืองโกโมราห์ 25 พระองค์ทรงทําลายล้างเมืองทัง้ หลายเหล่านั ้น บรรดาที่ราบลุ่ม ชาวเมืองทัง้
ปวงและสิง่ ที่งอกขึ้นมาบนแผ่นดิน
ภรรยาของโลทกลายเป็นเสาเกลือ

26 แต่ ภรรยาของเขาผู้ ตามข้างหลัง เขาเหลียวกลับ ไปมองดู และนางจึง กลายเป็ น เสาเกลือ 27 อับ ราฮั

มล ุก ขึ้น ตัง้ แต่ เช้า ตรู ไปยั
่
ง สถานที่ ที่ ท่านเคยยืน ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์

28

ท่านมองไปทางเมืองโส
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โดม เมืองโกโมราห์และดินแดนที่ราบลุ่มทัง้ หลาย และดูเถิด ก็เห็นควันจากแผ่นดินนั ้นพลุ่งขึ้นเหมือน
ควัน จากเตาไฟใหญ่ 29 ต่อ มาเมื่อ พระเจ้า ทรงทําลายเมืองทัง้ หลายในที่ราบลุ่ม แล้ วน น
ั ้ พระเจ้า ทรงระ
ลึก ถึ งอ ับ ราฮัม และส่ง โลทออกไปจากท่ามกลางการทําลายล้าง เมื่อ พระองค์ ทรงทําลายล้างเมืองทัง้
หลายซึ่งโลทอาศัยอยู่
โลทอาศัยอยูใ่ นถํ้า บุตรสาวของโลททําการผิดประเวณี
30 โลทขึ้น ไปจากเมืองโศอาร์ไปอาศัย อยู่ บนภูเขาพร้อมกับ บุตรสาวสองคนของเขา เพราะเขากลั วท ี่
อาศัยในเมืองโศอาร์ เขาจึงไปอาศัยอยู่ในถํ้าทัง้ เขากับบุตรสาวสองคนของเขา 31 บุตรสาวหัวปี พูดกับน้
องสาวว่า “บิดาของเราแก่ แล้วและไม่มีชายใดในแผ่นดินโลกเข้ามาหาพวกเราตามธรรมเนี ยมของทัว่
โลก 32 มาเถิด พวกเราจงให้บิดาของพวกเราดื่มเหล้าองุน
่ และพวกเราจะนอนกับท่าน เพื่อพวกเราจะ
33
สงวนเชื้อ สายของบิดาพวกเรา� ในคื นว ัน นั ้น พวกเธอจึง ให้บิ ดาของพวกเธอดื่ม เหล้า องุน
่ บุ ตรสาว
หัวปีเข้าไปนอนกับบิดาของเธอ และเขาไม่สังเกตว่าเธอมานอนด้วยเมื่อไรและเธอลุกขึ้นไปเมื่อไร 34 ต่อ
มาวันร ุ่ง ขึ้น บุตรสาวหัวปี พู ดก ั บน ้ องสาวว่า “ดู เถิด เมื่อ คืน นี้ เราได้ นอนกับ บิดาของเรา พวกเราจงให้
ท่านดื่ม เหล้า องุน
่ ในคืน นี้ อีก และเจ้า จงเข้าไปนอนกั บท ่านเพื่อ พวกเราจะสงวนเชื้อ สายของบิดาพวก
เรา� 35 พวกเธอจึง ให้ บิ ดาของพวกเธอดื่ม เหล้า องุน
่ ในคื นว ัน นั ้น ด้วย น้ องสาวก็ ลุ กขึ้น ไปนอนกับ เขา
และเขาไม่ สังเกตว่า เธอมานอนด้วยเมื่อไรและเธอลุก ขึ้น ไปเมื่อไร 36 ดัง นั ้น บุ ตรสาวทัง้ สองของโลทก็
ตัง้ ครรภ์ กับบิดาของพวกเธอ 37 บุ ตรสาวหัวปี คลอดบุตรชายคนหนึ่ งและเรียกชื่อของเขาว่า โมอับ เขา
เป็นบรรพบุรุษของคนโมอับมาจนถึงทุกวันนี้ 38 ส่วนน้ องสาว เธอคลอดบุตรชายคนหนึ่ งด้วยและเรียก
ชื่อของเขาว่า เบน-อัมมี เขาเป็นบรรพบุรุษของคนอัมโมนมาจนถึงทุกวันนี้

20
อับราฮัมหลอกลวงอาบีเมเลค

1 อับราฮัมเดินทางจากที่นั่นไปยังดินแดนทางใต้

อาศัยอยูร่ ะหว่างเมืองคาเดชและเมืองชูร ์ และอาศัย

อยูใ่ นเมืองเก-ราร์ 2 อับราฮัมบอกถึงนางซาราห์ภรรยาของตนว่า “นางเป็นน้ องสาวของข้าพเจ้า� อาบเี ม

เลคกษั ตริย์แห่งเมืองเก-ราร์จึงใช้คนมานํานางซาราห์ไป 3 แต่พระเจ้าเสด็จมาหาอาบีเมเลคทางพระสุบิ
นในเวลากลางคืนและตรัสกับท่านว่า “ดูเถิด เจ้าเป็นเหมือนคนตาย เพราะหญิงนั ้นซึ่งเจ้านํามา ด้วยว่า
นางเป็นภรรยาของผู้อ่น
ื แล้ว� 4 แต่อาบีเมเลคยังไม่ได้เข้าใกล้ นาง ท่านจึงทูลว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็น
เจ้า พระองค์ จะประหารชนชาติ ที่ ชอบธรรมด้วยหรือ 5 เขาบอกแก่ ข้าพระองค์ มิใช่หรือว่า ‘นางเป็นน้ อง
สาวของข้าพเจ้า� และแม้แต่นางเองก็ว่า ‘เขาเป็นพีช
่ ายของข้าพเจ้า� ข้าพระองค์กระทําดังนี้ ด้วยจิตใจ
อันซื่อตรงและด้วยมือ ที่ บริสุทธิ�
้ ้ วว ่า เจ้า กระทํา
์ 6 พระเจ้า ตรัส กั บท ่านในพระสุ บิ นว่า “แท้ จร ิง เรารู แล
ดังนี้ ด้วยจิตใจอันซื่อตรง เราจึงยับยัง้ เจ้าไม่ให้ทําบาปต่อเรา เหตุฉะนั ้นเราไม่ยอมให้เจ้าถูกต้องนางนั ้น
7 ฉะนั ้นบัดนี้ จงคืนภรรยาให้แก่ชายนั ้น เพราะเขาเป็ นผู้พยากรณ์ เขาจะอธิษฐานเพื่อเจ้าแล้วเจ้าจะมีชี
วิตอยู่ ถ้าเจ้าไม่ คืน นางนั ้น เจ้ าจงรู ว้ า่ เจ้า จะตายเป็นแน่ ทัง้ เจ้าและทุกคนที่ เป็นของเจ้า� 8 เหตุ ฉะนั ้น
อาบีเมเลคตื่นบรรทมตัง้ แต่เช้าตรู ่ ทรงเรียกบรรดาข้าราชการของท่าน และทรงรับสัง่ เรือ
่ งทัง้ หมดนี้ ให้
พวกเขาฟัง และคนเหล่านั ้นก็กลัวยิง่ นั ก
อาบีเมเลคคืนภรรยาแก่อับราฮัม
ดัง นั ้น อาบี เมเลคทรงเรียกอับ ราฮัม มาและตรัส กั บท ่า นว่า “เจ้ าได้ กระทํา อะไรแก่ พวกเรา เราได้
กระทําผิดอะไรต่อเจ้า ที่เจ้านําบาปใหญ่โตมายังเราและราชอาณาจักรของเรา เจ้าได้กระทําสิง่ ซึ่งไม่ควร
กระทําแก่ เรา� 10 อาบีเมเลคตรัสกับอับราฮัมว่า “เจ้ าคิดอะไรเจ้าจึงได้ กระทําสิง่ นี้ � 11 อับราฮัมทูลว่า
“เพราะข้าพระองค์คิดว่าไม่มีความเกรงกลัวพระเจ้าในสถานที่นี่ เป็นแน่ พวกเขาจะฆ่าข้าพระองค์เพราะ
เห็นแก่ภรรยาของข้าพระองค์ 12 ยิง่ กว่านั ้นนางเป็นน้ องสาวของข้าพระองค์จริงๆ นางเป็นบุตรสาวของ
9
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บิดาข้าพระองค์ แต่ไม่ใช่บุตรสาวของมารดาข้าพระองค์ และนางได้มาเป็นภรรยาของข้าพระองค์ 13 ต่อ
มาเมื่อ พระเจ้า ทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ต้องเร่รอ
่ นจากบ้านบิดาของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จึง พู ดก ับ
นางว่า ‘นี่ เป็น ความกรุ ณาซึ่ง เจ้า จะสําแดงต่อ ข้าพเจ้า ในสถานที่ ทุ กๆแห่ง ที่ เราจะไปนั ้น ขอให้กล ่าวถึง
ข้าพเจ้า ว่า เขาเป็น พี่ ชายของดิ ฉั น � ” 14 อาบ ี เมเลคจึง ทรงนํา แกะ วัว และทาสชายหญิง และประทาน
ให้แก่อับราฮัม แล้วทรงคืนซาราห์ภรรยาของอับราฮัมให้ท่านไป 15 แล้วอาบีเมเลคตรัสว่า “ดูเถิด แผ่น
ดินของเราก็ อยู่ต่อหน้าเจ้า เจ้ าจะอาศัยอยู่ที่ ไหนก็ ได้ ตามใจชอบ� 16 พระองค์ ตรัสกับซาราห์ว่า “ดู เถิด
เราให้เงินหนึ่ งพันแผ่นแก่พี่ชายของเจ้า ดูเถิด พี่ชายจะคลุมตาเจ้าต่อหน้าทุกคนที่อยู่กับเจ้าและคนทัง้
ปวง� นางก็ ถู กติ เตียนด้วยถ้อยคํา เหล่า นี้ 17 เพราะฉะนั ้น อับ ราฮัม ก็ อธิษฐานต่อ พระเจ้า พระเจ้า ทรง
รักษาอาบีเมเลค และมเหสีของพระองค์และทาสหญิงให้หาย และเขาเหล่านั ้ นก็มีบุตร 18 เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงปิดครรภ์สตรีในราชสํานั กของอาบีเมเลคทุกคน เพราะเรือ
่ งซาราห์ภรรยาอับราฮัม

21
การกําเนิ ดของอิสอัค
พระเยโฮวาห์ ทรงเยีย
่ มซาราห์ เหมือนที่ พระองค์ ตรัส ไว้ และพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา แก่ ซาราห์ ดัง
ที่พระองค์ทรงตรัสไว้ 2 เพราะซาราห์ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ งให้อบ
ั ราฮัมเมื่อท่านชรา ตาม
เวลาซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส กั บท ่าน 3 อับ ราฮัม ตัง้ ชื่ อบ ุตรชายที่ เก ิด แก่ ท่าน ผู้ ซึ่ง ซาราห์คลอดให้ท่านนั ้ นว ่า
อิสอัค 4 แล้วอับราฮัมทําพิธีเข้าสุ หนัตให้แก่ อิสอัคบุตรชายของตนเมื่ อมีอายุ แปดวัน ดังที่ พระเจ้าทรง
บัญชาแก่ท่าน 5 อับราฮัมมีอายุหน่งึ ร้อยปีเมื่ออิสอัคบุตรชายเกิดแก่ท่าน 6 นางซาราห์กล่าวว่า “พระเจ้า
ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าหัวเราะ ดังนั ้นทุกคนที่ได้ฟังจะพลอยหัวเราะกับข้าพเจ้า� 7 นางกล่าวอีกว่า “ใคร
จะพู ดก ับ อับ ราฮัม ได้ วา่ ซาราห์ จะให้ ลู กอ ่อ นกิน นม เพราะข้าพเจ้า ก็ ได้ คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง ให้ ท่าน
เมื่อ ท่านชราแล้ว� 8 เด็ก นั ้ นก ็ เติบโตขึ้น และหย่านมและอับ ราฮัม จัดการเลี้ยงใหญ่ ในวัน นั ้น เมื่ ออ ิ สอัค
หย่านม
1

นางฮาการ์กับอิชมาเอลถูกไล่ออก
9 แต่ซาราห์เห็นบุตรชายของฮาการ์คนอียป
ิ ต์ซ่ึงนางคลอดให้อับราฮัม

กําลังหัวเราะเล่นอยู่ 10 นางจึง
พูดกับอับราฮัมว่า “ไล่ทาสหญิงคนนี้ กับบุตรชายของนางไปเสียเถิด เพราะว่าบุตรชายของทาสหญิงคน
นี้ จะเป็น ผู้รบ
ั มรดกร่วมกับ อิส อั คบ ุตรชายของข้าพเจ้า ไม่ ได้ � 11 อับ ราฮัม กลุ้ม ใจมาก เพราะเรือ
่ งบุตร
12
ชายของท่าน แต่ พระเจ้าตรัสกับ อับราฮัมว่า “เจ้ าอย่าโศกเศร้าในสายตาของเจ้า เพราะเรือ
่ งเด็ก นั ้น
และเพราะทาสหญิงของเจ้าเลย ทุกสิ่งที่ซาราห์กล่าวกับเจ้า เจ้าก็จงฟังเสียงของนางเถิด เพราะเขาจะ
เรียกเชื้อสายของเจ้าทางสายอิสอัค 13 ส่วนบุตรชายของทาสหญิงนั ้น เราจะกระทําให้เป็นชนชาติหน่งด
ึ
14
้วย เพราะเขาเป็นเชื้อสายของเจ้า� อับราฮัมจึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด ให้ขนมปังและนํ้าหนึ่ งถุงหนั งแก่ฮา
การ์ ใส่ บ่าให้นางพร้อมกับเด็กนั ้นแล้วส่งนางออกไป นางก็จากไปและพเนจรไปในถิน
่ ทุรกันดารแห่งเบ
เออร์เชบา 15 และนํ้าในถุงหนั งนั ้ นก็หมดไป นางก็วางเด็กนั ้นไว้ใต้พุ่มไม้แห่งหน่งึ 16 แล้วนางก็ไปนั ่งลง
ห่างออกไปตรงหน้า เด็ก นั ้น ประมาณเท่ากับ ระยะลูก ธนูตก เพราะนางพูด ว่า “อย่า ให้ข้า เห็น ความตาย
ของเด็ก นั ้น เลย� นางก็ นั่ง อยู่ตรงหน้า เด็ก นั ้น แล้ว ตะเบ็ง เสียงร้องไห้ 17 พระเจ้า ทรงสดับ เสียงร้องของ
เด็กนั ้น และทูตสวรรค์ของพระเจ้าจึงเรียกฮาการ์จากฟ้าสวรรค์กล่าวกับนางว่า “ฮาการ์ เจ้าเป็นอะไรไป
อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าทรงสดับเสียงของเด็ก ณ ที่ ที่ เขาอยู่นั้นแล้ว 18 ลุ กขึ้นอุ้มเด็กนั ้น เอามือ
จับเขาไว้ให้แน่ น เพราะเราจะทําให้เขาเป็นชาติใหญ่ชาติหนึ่ ง� 19 แล้วพระเจ้าทรงเบิกตาของนาง นางก็
เห็นบ่อนํ้าแห่งหนึ่ ง จึงไปเติมน้าํ เต็มถุงหนั งและให้เด็กนั ้นดื่ม 20 พระเจ้าทรงสถิตกับเด็กนั ้น เขาเติบโต
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ขึ้น อาศัย อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และเป็น นั ก ธนู
ภรรยาคนหนึ่ งจากประเทศอียป
ิ ต์ให้เขา
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เขาอาศัย อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง ปาราน มารดาก็ หา

อับราฮัมอาศัยอยูที
่ ่เบเออร์เชบา อับราฮัมทําพันธสัญญากับกษั ตริย์อาบีเมเลค

22 และต่อมาในคราวนั ้น อาบเี มเลคและฟีโคล์ผูบั
้ ญชาการทหารของพระองค์ พูดกับอับราฮัมว่า “พระ

เจ้าทรงสถิตกับท่านในทุกสิง่ ที่ท่านกระทํา 23 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จงปฏิญาณในพระนามพระเจ้าให้แก่เรา
ที่นี่ ว่า ท่านจะไม่ประพฤติการคดโกงต่อเรา หรือโอรสของเรา หรือต่อหลานของเรา แต่ดังที่เราภักดีต่อ
ท่าน ท่านจงภักดีต่อเราและต่อแผ่นดินซึ่งท่านอาศัยอยู่นี้ � 24 อับราฮัมก็ทูลว่า “ข้าพเจ้ายอมปฏิญาณ
� 25 อับราฮัมก็ ร้องทุกข์ต่ออาบีเมเลค เรือ
่ งบ่อนํ้าที่ ข้าราชการอาบีเมเลคยึดเอาไป 26 อาบีเมเลคตรัสว
่า “เราไม่รู ว่
้ าใครทําอย่างนี้ ทัง้ ท่านก็ มิได้ บอกเรา เราก็ ยงั ไม่ได้ ยินเรือ
่ งจนวันนี้ � 27 อับราฮัมจึงนําแกะ
และวัวมาถวายแก่อาบีเมเลค ทัง้ สองฝ่ายก็ทําพันธสัญญากัน 28 อับราฮัมได้แยกลูกแกะตัวเมียจากฝูง
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 จะ
ได้เป็นพยานแก่ข้าพระองค์ว่า ข้าพระองค์ได้ขุดบ่อนํ้านี้ � 31 เหตุฉะนี้ ท่านจึงเรียกที่ นั้นว่า เบเออร์เชบา
เพราะว่าทัง้ สองได้ปฏิญาณกันไว้ 32 ทัง้ สองกระทําพันธสัญญากันที่เบเออร์เชบาดังนี้ แหละ แล้วอาบีเม
เลคและฟีโคล์ ผู้บัญชาการทหารของพระองค์ ได้ ลุ กขึ้นแล้ วก็กลับไปยังแผ่นดินของชาวฟี ลิสเตีย 33 อับ
ราฮัม ปลูก ต้น แทมริสก์ ไว้ที่ เบเออร์เชบา และนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้า นิ รน
ั ดร์ที่ นั่น
34 อับราฮัมอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินชาวฟีลิสเตียหลายวัน
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การถวายอิสอัคเป็นเครือ
่ งบูชาในแผ่นดินโมริยาห์

และต่อ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเจ้า ทรงลองใจอับ ราฮัม และตรัส กั บท ่า นว่า “อับ ราฮัม �
ท่านทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์อยู่ที่นี่ พระเจ้าข้า� 2 พระองค์ตรัสว่า “จงพาบุตรชายของเจ้าคืออิสอัค บุ
ตรชายคนเดียวของเจ้าผู้ที่เจ้ารักไปยังแผ่นดินโมริยาห์ และถวายเขาที่นั่นเป็นเครือ
่ งเผาบูชา บนภูเขา
ลูก หนึ่ ง ซึ่ง เราจะบอกแก่ เจ้า � 3 อับ ราฮัม จึง ลุก ขึ้น แต่ เช้า มืด ผูก อานลาของท่านพาคนใช้ หน ุ่ม ไปกั บท
่านด้วยสองคนกับ อิส อั คบ ุตรชายของท่าน ท่านตัด ฟืน สําหรับ เครือ
่ งเผาบู ชา แล ้ว ลุก ขึ้น เดิน ทางไปยัง
4
ที่ ซ่ึงพระเจ้าทรงตรัสแก่ ท่าน พอถึงวันที ่สามอับราฮัมเงยหน้าขึ้นแลเห็นที ่นั้นแต่ ไกล 5 อับราฮัมจึงพู
ดก ับ คนใช้ หน ุ่ม ของท่านว่า “อยู่ กับ ลาที่ นี่ เถิด เรากับ เด็ก ชายจะเดิน ไปนมัสการที่ โน้ น แล ้ วจะกลับ มา
พบเจ้า� 6 อับ ราฮัม เอาฟืน สําหรับ เครือ
่ งเผาบูชาใส่ บ่า อิส อัคบ ุตรชายของตน ถือ ไฟและมีด แล้ว พ่อ ลูก
7
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 แต่ลูกแกะสําหรับเครือ
่ งเผาบูชาอยู่ที่ไหน� 8 อับราฮัมตอบว่า “ลูกเอ๋ย พระเจ้าจะทรง
จัดหาลูกแกะสําหรับพระองค์เองเป็นเครือ
่ งเผาบูชา� พ่อลูกทัง้ สองก็เดินต่อไปด้วยกัน 9 เขาทัง้ สองมา
ถึงที่ ซ่ึงพระเจ้าตรัสบอกท่านไว้ อับราฮัมก็สร้างแท่นบูชาที่ นั ่น เรียงฟืนเป็นระเบียบ แล้วมัดอิสอัคบุตร
ชายวางไว้บนแท่น บูชาบนฟืน 10 แล ้ วอ ับ ราฮัม ก็ ย่ื นม ือ จับ มีด จะฆ่า บุตรชาย 11 แต่ ทูต สวรรค์ ของพระ
เยโฮวาห์เรียกท่านจากฟ้าสวรรค์ว่า “อับราฮัม อับราฮัม� และท่านตอบว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่ นี่ พระเจ้า
ข้า� 12 และพระองค์ตรัสว่า “อย่าแตะต้องเด็กนั ้นหรือกระทําอะไรแก่เขาเลย เพราะบัดนี้ เรารูแล
้ วว
้ ่าเจ้า
ยําเกรงพระเจ้า ด้วยเห็นว่าเจ้ามิได้หวงบุตรชายของเจ้า คือบุตรชายคนเดียวของเจ้าจากเรา�
1

อับราฮัมถวายแกะตัวผู้แทนอิสอัค
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13 อับราฮัมเงยหน้าขึ้นมองดู และดูเถิด ข้างหลังท่านมีแกะผูต
้ ัวหนึ่ ง เขาของมันติดอยใู่ นพุ่มไม้ทึบ อับ

ราฮัม ก็ ไปจับ แกะผู้ ตั วน ั น
้ มาถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแทนบุตรชายของท่าน 14 อับ ราฮัม จึง เรียกสถาน
ที่ นั้ นว ่า เยโฮวาห์ยเิ รห์ อย่างที่ เขาพู ดก ัน ทุก วัน นี้ ว่า “ที่ ภู เขาของพระเยโฮวาห์ นั ้น พระองค์ ทรงทอด
พระเนตร�

พระเจ้าทรงยํ้าพันธสัญญาต่ออับราฮัม
ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ เรียกอับ ราฮัม ครัง้ ที่ สองมาจากฟ้า สวรรค์ 16 และตรัสว ่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า เราปฏิญาณโดยตัวเราเองว่าเพราะเจ้ากระทําอย่างนี้ และมิได้หวงบุตรชายของเจ้า คือบุตร
ชายคนเดียวของเจ้า 17 เราจะอวยพรเจ้าแน่ เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้น ดังดวงดาวในท้องฟ้า
และดังเม็ดทรายบนฝั่ งทะเล เชื้อสายของเจ้าจะได้ประตูเมืองศัตรู ของเจ้าเป็นกรรมสิทธิ์ 18 ประชาชาติ
ทัง้ หลายทัว่ โลกจะได้พรเพราะเชื้อสายของเจ้า เพราะว่าเจ้าได้เชื่อฟังเสียงของเรา� 19 อับราฮัมจึงกลับ
ไปหาคนใช้หนุ่มของท่าน เขาก็ลุ กขึ้นแล้วพากันกลับไปยังเมืองเบเออร์เชบา อับราฮัมก็ อาศัยอยู่ที่ เบเอ
อร์เชบา 20 และต่อมาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ มีคนมาบอกอับราฮัมว่า “ดูเถิด มิลคาห์บังเกิดบุตรให้
แก่นาโฮร์น้องชายของท่านด้วยแล้ว 21 คือฮูสบุตรหัวปี บูสนอ
้ งชายของเขา เคมูเอลบิดาของอารัม 22 เค
เสด ฮาโซ ปิ ลดาช ยิ ดลาฟ และเบธู เอล� 23 เบธู เอลให้ กําเนิ ด บุตรสาวชื่อ เรเบคาห์ ทัง้ แปดนี้ มิ ลคาห์
บังเกิดให้นาโฮร์ น้ องชายของอับราฮัม 24 และภรรยาน้ อยของเขาที่ช่อ
ื เรอูมาห์ ก็ได้บังเกิดเตบาห์ กาฮัม
ทาหาช และมาอาคาห์
15
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นางซาราห์สิ้นชีวต
ิ ที่เฮโบรน แล้วถูกฝังไว้ในถํ้ามัคเป-ลาห์
1 ซาราห์มีอายุหน่ง
ึ ร้อยยี่สิบเจ็ดปี ซาราห์มีชีวิตถึงอายุนี้ 2 แล้วซาราห์ก็สิ้นชีวต
ิ ที่เมืองคีรย
ิ าทอารบา
3
คือ เมืองเฮโบรน ในแผ่น ดิน คานาอัน อับ ราฮัม ไว้ทุกข์ ให้ซาราห์และร้องไห้คิดถึง นาง อับ ราฮัม ยืน ขึ้น
หน้า ศพพู ดก ั บลู กหลานของเฮทว่า 4 “ข้าพเจ้า เป็น คนต่างด้าวและเป็น คนมาอาศัย อยู่ ท่ามกลางท่าน
ขอท่านให้ที่ ดิ นท่ามกลางท่านเป็นสุ สาน เพื่อข้าพเจ้าจะได้ ฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้นสายตาไป� 5 ลูก
หลานของเฮทตอบอับ ราฮัม ว่า 6 “นายเจ้าข้า โปรดฟัง พวกเรา ท่านเป็น เจ้า นายจากพระเจ้า ท่ามกลาง
เรา ขอให้ฝังผู้ตายของท่านในอุโมงค์ ฝังศพที่ ดี ที่ สุดของเราเถิด ไม่มีผู้ใดในพวกเราที่ จะหวงสุสานของ
เขาไว้ไม่ ให้ท่าน หรือ ขัด ขวางท่านมิ ให้ฝัง ผู้ ตายของท่าน� 7 อับ ราฮัม ก็ ลุ กขึ้น กราบลงต่อ หน้า ลูก หลาน
ของเฮทชาวแผ่นดินนั ้น 8 และพูดกับพวกเขาว่า “ถ้าท่านยินยอมให้ข้าพเจ้าฝังผู้ตายของข้าพเจ้าให้พ้น
สายตาไปแล้ว ขอฟัง ข้าพเจ้า เถิด และวิง วอนเอโฟรนบุตรชายโศหาร์เพื่อ ข้าพเจ้า 9 ขอให้เขาให้ถ้ํา มัค
เป-ลาห์ ซึ่ง เขาถือ กรรมสิทธิน
์ ั ้น แก่ ข้าพเจ้า มัน อยู่ ที่ ปลายนาของเขา ขอให้ เขาขายให้ ข้าพเจ้า เต็ม ตาม
ราคาให้เป็น กรรมสิทธิส
์ ําหรับ ใช้ เป็น สุสานท่ามกลางหมู่ พวกท่าน� 10 ฝ่ายเอโฟรนอาศัย อยู่ ท่ามกลาง
ลูกหลานของเฮท เอโฟรนคนฮิตไทต์ จึงตอบอับราฮัมให้บรรดาลูกหลานของเฮทผู้ที่ เข้าไปที่ ประตู เมือง
ของเขาฟังว่า 11 “อย่าเลย นายเจ้าข้า โปรดฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าให้นานน
ั ้ แก่ท่านและให้ถ้ําที่อยู่ในนานั ้น
แก่ ท่าน ด้วยข้าพเจ้าให้แก่ ท่านต่อ หน้าลูกหลานประชาชนของข้าพเจ้า ขอเชิญฝัง ผู้ตายของท่านเถิด�
12 อับราฮัมก็กราบลงต่อหน้าชาวแผ่นดินนั ้น 13 และท่านพูดกับเอโฟรนให้ชาวแผ่นดินนั ้นฟังว่า “แต่ถ้า
ท่านยินยอมให้แล้ว ขอฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะจ่ายค่านานั ้น ขอรับเงินจากข้าพเจ้าเถิด และข้าพเจ้าจะได้
ฝังผูต
้ ายของข้าพเจ้าที่นั ่น� 14 เอโฟรนตอบอับราฮัมว่า 15 “นายเจ้าข้า ขอฟังข้าพเจ้าเถิด ที่ดินแปลงนี้ มี
ราคาเป็นเงินสี่รอ
้ ยเชเขล สําหรับท่านกับข้าพเจ้าก็ไม่เท่าไร ฝังผู้ตายของท่านเถิด� 16 อับราฮัมก็ฟังคํา
ของเอโฟรน แล้วอับราฮัมก็ ชงั ่ เงินให้เอโฟรนตามจํานวนที่ เขาบอกให้ลูกหลานของเฮทฟังแล้ว คือเงิน
สี่ รอ
้ ยเชเขลตามนํ้าหนั กที่ พวกพ่อค้าใช้กันในเวลานั ้น 17 นาของเอโฟรนในมัคเป-ลาห์ ซึ่งอยู่หน้ามัมเร
มีนากับถํ้าซึ่งอยู่ในนั ้น และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ซึ่งอยู่ในนาตลอดทัว่ บริเวณนั ้น จึงได้ขาย 18 ให้แก่อับราฮัมเป็น
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กรรมสิทธิต
์ ่อ หน้า ลูก หลานของเฮท คือ ต่อหน้า บรรดาผู้ ที่ เข้าไปที่ ประตู เมืองของเขา 19 ต่อ มาอับราฮัม
ก็ฝังศพนางซาราห์ภรรยาของตน ในถํ้าที่ นามัคเป-ลาห์หน้ามัมเร คือเมืองเฮโบรน ในแผ่นดินคานาอัน
20 นาและถํ้าซึ่งอยูใ่ นนั ้นลูกหลานของเฮทยอมขายให้แก่อับราฮัมเป็ นกรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็ นสุ สาน

24
อับราฮัมส่งเอลีเยเซอร์ไปหาเจ้าสาวสําหรับอิสอัค
ฝ่ายอับ ราฮัม ก็ ชราแล้ว มีอายุ มากที เดียว และพระเยโฮวาห์ ทรงอวยพระพรอับ ราฮั มท ุก ประการ
2 อับ ราฮัมพู ดก ับ คนใช้ของท่านที่ มี อาว ุโสที่สุด ในบ้าน ผู้ ดู แลทรัพย์สมบัติ ทุ กอย่างของท่านว่า “เอามือ
เจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเรา 3 แล้วเราจะให้เจ้าปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์
และพระเจ้า แห่งแผ่น ดิน โลก ว่าเจ้า จะไม่ หาภรรยาให้บุ ตรชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน ที่
เราอาศัยอยูท
่ ่ามกลางเขานี้ 4 แต่เจ้าจะไปยังประเทศและหมู่ญาติของเราเพื่อหาภรรยาคนหนึ่ งให้แก่อิส
อัคบุตรชายของเรา� 5 คนใช้ก็เรียนท่านว่า “หากว่าหญิงนั ้นจะไม่เต็มใจมากับข้าพเจ้ายังแผ่นดินนี้ ถ้า
เช่นนั ้นข้าพเจ้ามิ ต้องนําบุตรชายของท่านกลับไปยังแผ่นดินซึ่งท่านจากมานั ้นหรือ� 6 อับราฮัมพู ดกับ
เขาว่า “ระวังอย่าพาบุตรชายของเรากลับไปที่นั่นอีก 7 พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ ผู้ทรงนําเรา
มาจากบ้านบิดาเรา 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 ให้บุ ตรชายของเราจากที่ นั ่น 8 ถ้า หญิง นั ้น ไม่ เต็มใจมากับ เจ้า เจ้ าก็ จะพ้น จาก
คํา ปฏิญาณของเรานี้ แต่ เจ้ าอย่า พาบุตรชายของเรากลับ ไปที่ นั่ นก ็ แล้ว กัน � 9 คนใช้ จึง เอามือ ของเขา
วางใต้ ขาอ่อนของอับ ราฮัม นายของตน และปฏิญาณต่อ ท่านตามเรือ
่ งนี้ 10 คนใช้ นํา อูฐ สิบ ตัว ของนาย
มาแล้ว ออกเดิน ทางไป ด้วยว่า ข้าวของทัง้ สิน
้ ของนายเขาอยู่ ในอํานาจของเขา เขาลุก ขึ้น ไปยัง เมโสโป
เตเมีย ถึงเมืองของนาโฮร์ 11 เขาให้อูฐคุกเข่าลงที่รม
ิ บ่อนํ้าข้างนอกเมืองเวลาเย็น ซึ่งเป็นเวลาที่ผู้หญิง
ออกมาตัก นํ้า 12 เขาอธิษฐานว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอับ ราฮัม นายของข้า พระองค์ ขอ
ทรงประทานความสําเร็จแก่ข้าพระองค์ในวันนี้ และขอทรงสําแดงความเมตตาแก่อบ
ั ราฮัมนายของข้า
พระองค์ 13 ดู เถิด ข้า พระองค์ กําลัง ยืน อยู่ ที่ ริม บ่อนํ้า และบรรดาบุตรสาวของชาวเมืองนี้ กําลัง ออกมา
ตักนํ้า 14 ขอให้หญิงสาวคนที่ข้าพระองค์จะพูดกับนางว่า ‘โปรดลดเหยือกของนางลงให้ข้าพเจ้าดื่มน้าํ �
และนางนั ้นจะว่า ‘เชิญดื่มเถิดและข้าพเจ้าจะให้น้ําอูฐของท่านกินด้วย� ให้คนนั ้นเป็นคนที่พระองค์ทรง
กําหนดสําหรับ อิส อัค ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ อย่างนี้ ข้า พระองค์ จะทราบได้ ว่า พระองค์ ทรงสําแดงความ
เมตตาแก่นายของข้าพระองค์�
1

พระเจ้าทรงนําเอลีเยเซอร์ให้พบกับเรเบคาห์
และต่อ มาเมื่อ เขาอธิษฐานยังไม่ทัน เสร็จ ดู เถิด เรเบคาห์ ผู้ ที่ เก ิด แก่ เบธู เอลบุตรชายของนางมิล
คาห์ ภรรยาของนาโฮร์น้องชายของอับ ราฮัม ก็ แบกไหนํ้า ของนางเดิน ออกมา 16 หญิง สาวนั ้น งามมาก
เป็นพรหมจารียงั ไม่มีชายใดสมสู่ นาง นางก็ ลงไปที่ บ่อน้าํ เติ มน้าํ เต็มไหนํ้าแล้ วก็ข้น
ึ มา 17 คนใช้นั ้ นก็วงิ่
ไปต้อนรับนาง แล้วพูดว่า “ขอน้าํ จากไหนํ้าของนางให้ข้าพเจ้าดื่มสักหน่ อย� 18 นางตอบว่า “นายเจ้าข้า
เชิญดื่มเถิด� แล้วนางก็รีบลดไหนํ้าของนางลงมาถือไว้แล้วให้เขาดื่ม 19 เมื่อให้เขาดื่มเสร็จแล้ว นางจึง
ว่า “ข้าพเจ้าจะตักนํ้าให้อูฐของท่านกินจนอิมด
่ ้วย� 20 นางรีบเทนํ้าในไหนํ้าของนางใส่รางแล้ววงิ่ ไปตักนํ้า
ที่บ่ออีก นางตักนํ้าให้อูฐทัง้ หมดของเขา 21 ชายนั ้นเพ่งดูนางเงียบๆเพื่อตรึกตรองดูวา่ พระเยโฮวาห์ทรง
ให้การเดินทางของตนบังเกิดผลหรือไม่ 22 และต่อมาเมื่ออูฐกินนํ้าเสร็จแล้ว ชายนั ้ นก็ให้แหวนทองคํา
หนั ก ครึง่ เชเขล และกําไลสําหรับ ข้ อม ือ นางคู่ หน ่งึ ทองหนั ก สิบ เชเขล 23 และพูด ว่า “ขอบอกข้าพเจ้า
ว่า นางเป็น บุตรสาวของใคร ในบ้านบิดาของนางนั ้ นม ี ที่ ให้ พวกเราพัก อาศัย บ้างไหม� 24 นางตอบเขา
ว่า “ข้าพเจ้า เป็น บุตรสาวของเบธู เอลบุตรชายของนางมิล คาห์ ซ่ึง นางบังเกิด ให้ กับ นาโฮร์� 25 นางพูด
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เสริมว่า “เรามีทัง้ ฟางและเสบียงพอ และมีที่ให้พักด้วย� 26 ชายนั ้นกก
็ ้มศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์
27 และอธิษฐานว่า “สรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัมนายของข้าพระองค์ ผู้มิได้ทรงทอด
ทิง้ ความกรุ ณา และความจริงของพระองค์ต่อนาย ส่วนข้าพระองค์นั้นพระเยโฮวาห์ทรงนํามาตามทาง
จนถึ งบ้านหมู่ญาติ ของนายข้าพระองค์� 28 แล้วหญิงสาวนั ้ นก็วงิ่ ไปบอกคนในครอบครัวของมารดาถึง
เรือ
่ งเหล่า นี้ 29 เรเบคาห์ มี พี่ ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ลาบ ัน ลาบ ั นว งิ่ ไปหาชายคนนั ้ นที ่ บ่อนํ้า 30 และต่อ มาเมื่อ
ท่านเห็นแหวนและกําไลที่ขอม
้ ือน้ องสาว และเมื่อท่านได้ยน
ิ คําของเรเบคาห์น้องสาวว่า “ชายนั ้นพูดกับ
ข้าพเจ้าอย่างนี้ � ท่านก็ไปหาชายนั ้น และดูเถิด เขากําลังยืนอยูก
่ ับอูฐที่บ่อนํ้า 31 ท่านพูดว่า “ข้าแต่ท่าน
ผู้รบ
ั พระพรของพระเยโฮวาห์ เชิญเข้ามาเถิด ท่านยืนอยู่ข้างนอกทําไม เพราะข้าพเจ้าเตรียมบ้านและ
เตรียมที่สําหรับอูฐแล้ว� 32 ชายนั ้นจึงเข้าไปในบ้าน ลาบันก็แก้อูฐของเขา ให้ฟางและอาหารสําหรับอูฐ
ให้นํ้าล้างเท้าเขาและคนที่ มากับเขา 33 แล้วจัดอาหารมาเลี้ยงเขา แต่ เขาว่า “ข้าพเจ้าจะไม่รับประทาน
จนกว่าข้าพเจ้าจะพูดถึงธุระที่ ข้าพเจ้าได้ รบ
ั มอบหมายมานั ้นให้ท่านฟังเสี ยก่อน� ลาบันก็ว่า “เชิญพูด
เถิด�
เอลีเยเซอร์เล่าถึงธุระของเขาให้ลาบันฟัง
“ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอับราฮัม 35 พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรแก่นายข้าพเจ้าอย่าง
มากมาย ท่านก็เจริญขึ้น และพระองค์ทรงประทานฝูงแพะแกะ และฝูงวัว เงินและทอง คนใช้ชายหญิง
อูฐ และลา 36 และนางซาราห์ ภรรยานายข้าพเจ้า ได้ บังเกิด บุตรชายคนหนึ่ ง ให้ แก่ นายเมื่อ นางแก่ แล้ว
และนายก็ ยกทรัพย์ สมบัติ ทัง้ หมดให้ บุตร 37 นายให้ ข้าพเจ้า ปฏิญาณว่า ‘เจ้ าอย่า หาภรรยาให้ แก่ บุ ตร
ชายของเราจากบุตรสาวของคนคานาอัน ซึ่งเราอาศัยอยู่ในแผ่นดินของเขานี้ 38 แต่ เจ้ าจงไปยังบ้านบิ
ดาของเราและไปยัง หมู่ ญาติ ของเรา และหาภรรยาคนหนึ่ ง ให้ แก่ บุ ตรชายของเรา� 39 ข้าพเจ้า พู ดก
ับ นายว่า ‘หญิง นั ้น อาจจะไม่ ยอมมากับ ข้าพเจ้า� 40 แต่ ท่านพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พระเยโฮวาห์ ผู้ ซึ่ง เรา
ดําเนิ นอยู่ต่อพระองค์ จะทรงใช้ทูตสวรรค์ ของพระองค์ ไปกับเจ้า และให้ทางของเจ้าบังเกิดผล และเจ้า
จะหาภรรยาคนหนึ่ งให้บุตรชายของเราจากหมู่ญาติของเรา และจากบ้านบิดาของเรา 41 แล้วเจ้าจะพ้น
จากคํา ปฏิญาณของเรา เมื่อ เจ้า มาถึง หมู่ ญาติ ของเราแล้ว ถ้า เขาไม่ ยอมให้ หญิง นั ้น เจ้ าก็ พ้น จากคํา
ปฏิญาณของเรา� 42 วัน นี้ ข้าพเจ้า มาถึ งบ ่อ นํ้า และทูล ว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอับ ราฮัม
นายของข้า พระองค์ ถ้า บัดนี้ พระองค์ ทรงโปรดให้ ทางที่ ข้า พระองค์ ไปนั ้น เกิด ผล 43 ดู เถิด ข้า พระองค์
กําลังยืนอยู่ที่บ่อนํ้า และต่อมาเมื่อสาวพรหมจารีออกมาตักนํ้า และข้าพระองค์พูดกับนางด้วยว่า “ขอน
้าํ ให้ข้าพเจ้าดื่มจากไหนํ้าของนางสักหน่ อย� 44 และนางจะตอบข้าพระองค์ว่า “เชิญดื่มเถิด และข้าพเจ้า
จะตักนํ้าให้อูฐของท่านด้วย� ให้ผู้นั ้นเป็นหญิงที่พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดตัวไว้สําหรับบุตรชายของนาย
ข้าพระองค์� 45 เมื่อข้าพเจ้าอธิษฐานในใจไม่ทันขาดคํา ดูเถิด นางเรเบคาห์แบกไหนํ้าของนางเดินออก
มา นางลงไปตักนํ้าที่ บ่อนํ้า ข้าพเจ้าพู ดกับนางว่า ‘ขอน้าํ ให้ข้าพเจ้าดื่มหน่ อย� 46 นางก็รีบลดไหนํ้าจาก
บ่าของนางและว่า ‘เชิญดื่มเถิด แล้วข้าพเจ้าจะให้น้ําแก่อูฐของท่านด้วย� ข้าพเจ้าจึงด่ม
ื และนางก็ตัก
นํ้า ให้อูฐ กิน ด้วย 47 แล ้ว ข้าพเจ้า ถามนางว่า ‘นางเป็น บุตรสาวของใคร� นางตอบว่า ‘เป็น บุตรสาวของ
เบธู เอลบุตรชายของนาโฮร์ ซึ่ง นางมิล คาห์ กําเนิ ด ให้ แก่ เขา � ข้าพเจ้า จึง ใส่ แหวนที่ จม ูก ของนางแล้ว
สวมกําไลที่ ข้อมือนาง 48 แล้วข้าพเจ้า ก็ ก้มศีรษะลงนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสริญแด่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของอับ ราฮัม นายข้าพเจ้า ผู้ ทรงนํา ข้าพเจ้า มาตามทางที่ ถูก เพื่อ หาบุตรสาวของน้ อง
ชายนายให้บุ ตรชายของนาย 49 บัดนี้ ถ้าท่านยอมแสดงความเมตตาและจริงใจต่อนายข้าพเจ้าแล้ว ขอ
กรุ ณาบอกข้าพเจ้า ถ้ามิฉะนั ้นก็ขอบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะหันไปทางขวาหรือซ้าย�
34 เขาจึงพูดว่า

นางเรเบคาห์ไปจากลาบันกับเบธูเอล
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“สิ่งนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ เราจะพูดดีหรือร้ายกับท่านก็ไม่ได้ 51 ดูเถิด
เรเบคาห์ก็อยู่ต่อหน้าท่าน พานางไปเถิด และให้นางเป็นภรรยาบุตรชายนายของท่านดังที่พระเยโฮวาห์
ตรัสแล้ว� 52 และต่อมาเมื่อคนใช้ของอับราฮัมได้ยน
ิ ถ้อยคําของท่านทัง้ สอง ก็ กราบลงถึ งดินนมัสการ
พระเยโฮวาห์ 53 แล้วคนใช้ก็นําเอาเครือ
่ งเงินและเครือ
่ งทอง พรอ
้ มกับเสื้อผ้ามอบให้แก่เรเบคาห์ เขายัง
54
มอบของอันมีค่าให้แก่พี่ชายและมารดาของนางด้วย แล้วพวกเขาก็รบ
ั ประทานและดื่ม คือเขากับคน
ที่มากับเขา และค้างคืนทีนั
่ ่น และพวกเขาลุกขึ้นในเวลาเช้า คนใช้นั ้นกกล่
็ าวว่า “ขอให้ข้าพเจ้ากลับไปหา
นายข้าพเจ้าเถิด� 55 พีชายและมารดาของนางว่
่
า “ขอให้หญิงสาวอยูก
่ ับเราสักหน่ อยก่อน อย่างน้ อยสัก
สิบวันแล้วนางจะไปก็ได้� 56 แต่ชายนั ้นพูดกับพวกเขาว่า “อย่าหน่วงข้าพเจ้าไว้เลย เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงให้ทางของข้าพเจ้าเกิดผลแล้ว ขอให้ข้าพเจ้าออกเดินทางเพื่อข้าพเจ้าจะได้กลับไปหานายข้าพเจ้า�
57 พวกเขาว่า “เราจะเรียกหญิงสาวมาถามดู� 58 พวกเขาก็ เรียกเรเบคาห์มาหา และพู ดกับนางว่า “เจ้
าจะไปกับ ชายคนนี้ หรือ ไม่ � นางตอบว่า “ข้าพเจ้า จะไป� 59 พวกเขาจึง ส่ง เรเบคาห์น้องสาวกับ พี่ เลี้ยง
ของนางไปพร้อมกับคนใช้ของอับราฮัม และคนของเขา 60 พวกเขาอวยพรเรเบคาห์ และกล่าวแก่นางว่า
“น้ องสาวเอ๋ย ขอให้เจ้าเป็นมารดาคนนั บแสนนั บล้าน และขอให้เชื้อสายของเจ้าได้ประตูเมืองของคนที่
เกลียดชังเจ้าเป็นกรรมสิทธิ�
์
50 ลาบันและเบธูเอลจึงตอบว่า

อิสอัคพบและแต่งงานกับเรเบคาห์

61 แล้วเรเบคาห์และเหล่าสาวใช้ของนางก็ข้ึนอูฐไปกับชายนั ้น

คนใช้ก็พาเรเบคาห์ไป 62 ฝ่ายอิสอัคมา
จากบ่อนํ้าลาไฮรอย เพราะท่านไปอาศัยอยู่ทางใต้ 63 เวลาเย็นอิสอัคออกไปตรึกตรองที่ ทุ ่งนาและท่าน
ก็ เงยหน้า ขึ้น มองไป และดู เถิด มี อูฐ เดิน มา 64 เรเบคาห์ เงยหน้า ขึ้น เมื่อ แลเห็ นอ ิ สอัค นางก็ ลงจากอูฐ
65 เพราะนางได้ พู ดก ับ คนใช้ นั้ นว ่า “ชายคนโน้ นที ่ กําลัง เดิน ผ่านทุ่ง นามาหาเรานั ้น คือ ใคร� คนใช้ นั ้น
ตอบว่า “นายของข้าพเจ้า เอง� นางจึง หยิบ ผ้า คลุม หน้า มาคลุม 66 คนใช้ บอกให้อส
ิ อัค ทราบทุก อย่างที่
67
เขาได้กระทําไป อิสอัคก็พานางเข้ามาในเต็นท์ของนางซาราห์มารดาของท่านและรับเรเบคาห์ไว้ นาง
ก็เป็นภรรยาของท่าน และท่านก็รก
ั นาง อิสอัคก็ได้รับความปลอบประโลมภายหลังที่มารดาของท่านสิน
้
ชีวต
ิ แล้ว

25
บุตรชายของอับราฮัมกับเคทูราห์

อับ ราฮัม ได้ ภรรยาอีก คนหนึ่ ง ชื่อ เคทู ราห์ 2 นางก็ คลอดบุตรให้แก่ ท่านชื่อ ศิ มราน โยกชาน เมดาน
มีเดียน อิชบากและชู อาห์ 3 โยกชานให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชบาและเดดาน บุ ตรชายของเดดาน คื ออัสชู ริม
เลทูชิมและเลอุมมิม 4 บุตรชายของมีเดียนคือ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดาและเอลดาอาห์ ทัง้ หมดนี้
เป็นลูกหลานของนางเคทูราห์ 5 อับราฮัมได้มอบทรัพย์สมบัติทัง้ หมดแก่อส
ิ อัค 6 แต่อับราฮัมให้ของขวัญ
แก่ บุ ตรชายทัง้ หลายของพวกภรรยาน้ อยของท่าน และให้พวกเขาแยกไปจากอิ สอั คบ ุตรชายของท่าน
ไปทางทิศตะวันออกยังประเทศตะวันออก เมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่
1

อับราฮัมสิ้นชีวต
ิ เมื่ออายุ 175 ปี อับราฮัมถูกฝังไว้กับนางซาราห์

อายุ แห่งชีวต
ิ ของอับราฮัม คือ หนึ่ งร้อยเจ็ดสิบ ห้าปี 8 อับราฮัมสิ ้นลมหายใจเมื่อ แก่ หง่อมแล้ว และ
เป็นคนชรามีอายุมาก และถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 9 อิสอัคและอิชมาเอลบุตรชายของท่าน
ก็ฝังท่านไว้ในถํ้ามัคเป-ลาห์ ในนาของเอโฟรนบุตรชายของโศหาร์คนฮิตไทต์ซ่ึงอยู่หน้ามัมเร 10 เป็นนา
ที่อบ
ั ราฮัมซื้อมาจากลูกหลานของเฮท เขาก็ฝังอับราฮัมไว้ที่นั่น อยู่กับซาราห์ภรรยาของท่าน 11 และต่อ
มาหลัง จากที่ อบ
ั ราฮั มสิ ้น ชีวต
ิ แล้ว พระเจ้า ทรงอวยพระพรแก่ อส
ิ อัคบ ุตรชายของท่าน อิส อัค อาศัย อยู่
ริมบ่อนํ้าลาไฮรอย
7

เชื้อสายของอิชมาเอล
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ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ของอิชมาเอล บุ ตรชายของอับราฮัม ซึ่งนางฮาการ์คนอียป
ิ ต์ สาวใช้ของนาง
ซาราห์กําเนิ ดให้แก่อับราฮัม 13 ต่อไปนี้ เป็นชื่อบรรดาบุตรชายของอิชมาเอล ตามชื่อ ตามพงศ์ พันธุ ์ คือ
เนบาโยธเป็นบุตรหัวปี ของอิชมาเอล เคดาร์ อัดบีเอล มิบสัม 14 มิชมา ดูมาห์ มัสสา 15 ฮาดาร์ เทมา เย
ทูร ์ นาฟิชและเคเดมาห์ 16 คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของอิชมาเอล ชื่อเหล่านี้ เป็นชื่อของพวกเขาตามเมือง
และตามค่ายของเขา เจ้านายสิบสองคนตามตระกูลของเขา 17 อายุแห่งชีวต
ิ ของอิชมาเอล คือหนึ่ งร้อย
สามสิบเจ็ดปี ท่านสิน
่ ง้ แต่เมือง
้ ลมหายใจและถูกรวบรวมไว้กับบรรพบุรุษของท่าน 18 พวกเขาอาศัยอยูตั
ฮาวิลาห์จนถึงเมืองชูร ์ ซึ่งอยู่หน้าอียป
ิ ต์ไปทางทิศแผ่นดินอัสซีเรีย และเขาสิน
ิ อยู่ตรงหน้าบรรดาพี่
้ ชีวต
น้ องของเขา
12

การกําเนิ ดของยาโคบกับเอซาว

19 ต่อไปนี้ เป็ นพงศ์ พันธุ ของอิ
์
สอัคบุตรชายของอับราฮัม

คื ออับราฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค 20 อิสอั
คมีอายุสี ่สิ บปี เมื่อท่านได้ ภรรยาคือ เรเบคาห์บุ ตรสาวของเบธู เอลคนซีเรียชาวเมืองปัดดานอารัม น้ อง
สาวของลาบันคนซีเรีย 21 อิสอัคอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์เพื่อภรรยาของท่าน เพราะนางเป็นหมัน พระ
เยโฮวาห์ประทานตามคําอธิษฐานของท่าน เรเบคาห์ภรรยาของท่านก็ ตัง้ ครรภ์ 22 เด็ กก็เบียดเสียดกัน
อยู่ในครรภ์ ของนาง นางจึง พูด ว่า “ถ้า เป็น เช่น นี้ ข้าพเจ้า จะทํา อะไรดี� นางจึง ไปทูล ถามพระเยโฮวาห์
23 พระเยโฮวาห์ตรัสกับนางว่า “ชนสองชาติอยูในครรภ์
่
ของเจ้า และประชาชนสองพวกที่เกิดจากบัน
้ เอว
24
ของเจ้า จะต้องแยกกัน พวกหนึ่ ง จะมี กําลัง มากกว่า อีก พวกหนึ่ ง พี่ จะปรนนิ บั ติ น้ อง � เมื่อ กําหนด
คลอดของนางมาถึง แล้ว ดู เถิด มี ลูก แฝดอยู่ในครรภ์ ของนาง 25 คนแรกคลอดออกมาตัว แดงมี ขนอยู่
ทัว่ ตัวหมด เขาจึงตัง้ ชื่อว่า เอซาว 26 ภายหลังน้ องชายของเขาก็คลอดออกมา มือของเขาจับส้นเท้าของ
เอซาวไว้ เขาจึงตัง้ ชื่อว่า ยาโคบ เมื่อนางคลอดลูกแฝดนั ้น อิสอัคมีอายุได้หกสิบปี
ยาโคบซื้อสิทธิบุตรหัวปีจากเอซาว

27 เด็ก ชายทัง
้ สองนั ้นโตขึ้น

เอซาวก็ เป็นพรานที่ ชํานาญ เป็นชาวทุ่ง ฝ่ายยาโคบเป็นคนเงียบๆอาศัย
อยู่ในเต็นท์
เพราะท่านรับประทานเนื้ อที่เขาล่ามา แต่นางเรเบคาห์รก
ั ยาโคบ 29 และ
ยาโคบต้มผักอยู่ เอซาวกลับมาจากท้องทุ่งแล้วรูส
้ ึกอ่อนกําลัง 30 เอซาวพูดกับยาโคบว่า “ขอให้ข้ากินผัก
แดงนั ้น เพราะเราอ่อนกําลัง� เพราะฉะนั ้นเขาจึงได้ชื่อว่า เอโดม 31 ยาโคบว่า “ขายสิทธิบุตรหัวปีของพี่
ให้ข้าพเจ้าก่อนในวันนี้ � 32 เอซาวว่า “ดูเถิด ข้ากําลังจะตายอยูแล้
่ ว สิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์ อะไร
33
แก่ ข้า เล่า� ยาโคบว่า “ปฏิญาณให้ข้าพเจ้า ก่อนในวัน นี้ � เอซาวจึง ปฏิญาณให้กับ เขา และขายสิทธิ
บุตรหัวปี ของตนแก่ยาโคบ 34 ยาโคบจึงให้ขนมปังและถัว่ แดงต้มแก่เอซาว เขาก็กินและดื่ม แล้วลุกไป
ดังนี้ เอซาวก็ดูหมิน
่ สิทธิบุตรหัวปีของตน
28 อิสอัครักเอซาว

26
อิสอัคได้รบ
ั พันธสัญญาเช่นเดียวกับอับราฮัม
1 เกิดกันดารอาหารในแผ่นดินนั ้น นอกเหนื อจากการกันดารอาหารครังก
้ ่อนในสมัยอับราฮัม และอิส
อัค ไปหาอาบี เมเลคกษั ตริย์ แห่งชาวฟี ลิ ส เตีย ที่ เมืองเก-ราร์ 2 พระเยโฮวาห์ ทรงปรากฏแก่ ท่านและตรั
สว่า “อย่าลงไปอียป
ิ ต์เลย จงอาศัยในแผ่นดินซึ่งเราจะบอกเจ้าเถิด 3 จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ แล้วเรา
จะอยูก
่ ับเจ้าและอวยพรเจ้า เพราะว่าเราจะให้แผ่นดินเหล่านี้ ทัง้ หมดแก่เจ้าและแก่เชื้อสายของเจ้า เรา
จะทําให้คําปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั ้นสําเร็จ 4 เราจะทวีเชื้อสายของเจ้าให้
มากขึ้นดังดาวบนฟ้าและจะให้แผ่นดินเหล่านี้ ทัง้ หมดแก่เชื้อสายของเจ้า ประชาชาติทัง้ หลายในโลกจะ
ได้รบ
ั พรก็เพราะเชื้อสายของเจ้า 5 เพราะว่าอับราฮัมได้เชื่อฟังเสียงของเราและได้รก
ั ษาคํากําชับของเรา
บัญญัติของเรา กฎเกณฑ์ของเรา และราชบัญญัติของเรา�
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อิสอัคพูดมุสาเรือ
่ งภรรยาของตน
6 อิสอัคจึงอาศัยอยูใ่ นเมืองเก-ราร์ 7 คนเมืองนั ้นจึงถามท่านเรือ
่ งภรรยาของท่าน ท่านจึงว่า “เธอเป็น
น้ องสาวของข้าพเจ้า� เพราะท่านกลัวที่จะพูดว่า “เธอเป็นภรรยาของข้าพเจ้า� คิดไปว่า “มิฉะนั ้นแล้ว
คนเมืองนี้ จะฆ่าข้าพเจ้าเพื่อแย่งเอาเรเบคาห์� เพราะว่านางมีรู ปงาม 8 และต่อมาเมื่อท่านอยู่ที่นั ่นนาน
แล้ว อาบีเมเลคกษั ตริย์ชาวฟีลิสเตียทอดพระเนตรตามช่องพระแกล และดูเถิด เห็นอิสอัคกําลังหยอก
เล่ นก ับเรเบคาห์ ภรรยาของตน 9 อาบ ี เมเลคจึง เรียกอิส อัค มาเฝ้า และตรัสว ่า “ดู เถิด นางเป็น ภรรยา
ของเจ้า แน่ แล้ว ทําไมเจ้า จึง พูด ว่า ‘เธอเป็น น้ องสาวของข้า พระองค์� ” อิส อัค ทูล พระองค์ ว่า “เพราะ
ข้าพระองค์ คิดว่า ‘มิฉะนั ้นข้าจะตายเพราะนาง� ” 10 อาบีเมเลคตรัสว่า “ท่านทําอะไรแก่ พวกเรา ดังนี้
ประชาชนคนหนึ่ งอาจจะเข้าไปนอนกับภรรยาของเจ้าง่ายๆ แล้วเจ้าจะนําความผิดมาสู่พวกเรา� 11 อาบ
ี เมเลคจึง ทรงรับสัง่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ผู้ ใดแตะต้องชายคนนี้ หรือ ภรรยาของเขาจะต้องถูก ประหาร
ชีวต
ิ เป็นแน่ � 12 อิสอัคได้หว่านพืชในแผ่นดินนั ้น ในปีเดียวกันนั ้นก็เก็บผลได้หน่งึ ร้อยเท่า พระเยโฮวาห์
ทรงอวยพระพรแก่ ท่าน 13 อิส อัค ก็ จําเริญ มี กําไรทวียงิ่ ขึ้น จนท่านเป็น คนมั งม
่ ี มาก 14 ด้วยว่า ท่านมี ฝูง
แพะแกะ และฝูงวัวเป็นกรรมสิทธิแ
์ ละมีบริวารมากมาย ชาวฟีลิสเตียจึงอิจฉาท่าน 15 ฝ่ายชาวฟีลิสเตีย
ได้ อุ ดและเอาดิน ถมบ่อ ทุ กบ ่อ ซึ่ง คนใช้ ของบิดาท่านขุด ไว้ในสมั ยอ ับ ราฮัม บิดาของท่าน 16 อาบ ี เมเลค
ตรัสกับอิสอัคว่า “ไปเสียจากเราเถิด เพราะท่านมีกําลังมากกว่าพวกเรา�
อิสอัคขุดบ่อนํ้าที่เก-ราร์ อิสอัคย้ายไปอยูที
่ ่เบเออร์เชบา
17 อิสอัคจึงออกจากที่นั ่น ไปตัง
้ เต็นท์อยู่ที่หุบเขาเก-ราร์และอาศัยอยู่ที่นั่น 18 อิสอัคขุดบ่อนํ้าซึ่งขุดไว้
ในสมัยของอับราฮัมบิดาของท่านอีก เพราะหลังจากที่อบ
ั ราฮัมได้สิ้นชีพแล้วชาวฟีลิสเตียได้อุดเสีย แล้
19
วท่านก็ตัง้ ชื่อตามชื่อที่บิดาของท่านตัง้ ไว้ และคนใช้ของอิสอัคขุดในหุบเขาและพบบ่อนํ้าพุพลุ่งขึ้นมา
20 คนเลย
ี้ งสัตว์ของเมืองเก-ราร์ก็มาทะเลาะกับคนเลี้ยงสัตว์ของอิสอัคอ้างว่า “นํ้านั ้นเป็นของเรา� ท่าน
จึงเรียกชื่อบ่อนั ้ นว่า เอเสก เพราะเขาทัง้ หลายมาทะเลาะกับท่าน 21 แล้วพวกเขาก็ขุดบ่อนํ้าอีกบ่อหนึ่ ง
และทะเลาะกันเรือ
่ งบ่อนั ้นด้วย ท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั ้ นว่า สิ ตนาห์ 22 ท่านย้ายจากที่ นั่นไปขุดอีกบ่อหนึ่ ง
แล้วเขาก็ มิได้ ทะเลาะกันเรือ
่ งบ่อนั ้น ท่านจึงเรียกชื่อบ่อนั ้ นว่า เรโหโบท ท่านกล่าวว่า “เพราะบัดนี้ พระ
เยโฮวาห์ทรงประทานที่ อยู่แก่ เรา และเราจะทวีมากขึ้นในแผ่นดินนี้ � 23 และท่านก็ ออกจากที่ นั่นไปยัง
เมืองเบเออร์เชบา
อิสอัคสร้างแท่นบูชา
24 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านในคืนเดียวกันนั ้น ตรัสว่า “เราเป็ นพระเจ้าของอับราฮัม บิดาของ
เจ้า อย่ากลัวเลย ด้วยว่าเราอยูก
่ ับเจ้าและจะอวยพรเจ้า และทวีเชื้อสายของเจ้าให้มากขึ้นเพราะเห็นแก่
อับราฮัมผูรั
้ บใช้ของเรา� 25 ท่านจึงสร้างแท่นบูชาที่นั ่น และนมัสการออกพระนามพระเยโฮวาห์ และตัง้
เต็นท์ของท่านที่นั ่น แล้วคนใช้ของอิสอัคขุดบ่อนํ้าที่นั ่น
อิสอัคทําพันธสัญญากับอาบีเมเลค
ฝ่า ยอาบี เมเลคออกจากเมืองเก-ราร์ พร ้ อมกับ อาฮุสซัท สหายคนหนึ่ ง ของพระองค์ กับ ฟี โคล์ ผู้
บัญชาการทหารของพระองค์ไปหาท่าน 27 อิสอัคทูลถามเขาทัง้ หลายว่า “ไฉนท่านจึงมาหาข้าพเจ้าเมื่อ
ท่านเกลียดชัง ข้าพเจ้า และขับ ไล่ ข้าพเจ้า ไปจากท่าน� 28 พวกเขาตอบว่า “เราเห็น ชัดเจนแล้ วว ่า พระ
เยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ั บท ่าน เราจึง ว่า ขอให้ กระทํา ปฏิญาณระหว่างท่านและเราทัง้ หลาย และขอให้ เรา
กระทํา พันธสัญญากั บท ่าน 29 เพื่อ ว่า ท่านจะไม่ ทํา อันตรายแก่ เรา ดัง ที่ เรามิ ได้ แตะต้องท่านและไม่ ได้
กระทํา สิง่ ใดแก่ ท่านเว้น แต่ การดี และได้ ส่ง ท่านไปอย่างสันติ บัดนี้ ท่านเป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงอวย
พระพร� 30 ท่านจึงจัดการเลี้ยงให้แก่พวกเขา และเขาก็ได้กินและดื่ม 31 ครันร
้ ุ่งเช้าทัง้ สองฝ่ายก็ต่ ืนแต่
เช้ามืด กระทําปฏิญาณต่อกัน และอิสอัคไปส่งพวกเขา พวกเขาก็จากท่านไปอย่างสันติ 32 และต่อมาใน
วันนั ้นเองคนใช้ของอิสอัคมาบอกท่านถึงเรือ
่ งบ่อนํ้าซึ่งเขาได้ ขุดและกล่าวแก่ ท่านว่า “เราพบนํ้าแล้ว�
26
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33 ท่านเรียกบ่อนั ้ นว่า

เชบา เมืองนั ้นจึงมีชื่อว่า เบเออร์เชบา จนทุกวันนี้ 34 เอซาวมีอายุสี่สิบปี เมื่อท่าน
รับ ยู ดิ ธบุตรสาวของเบเออรีคนฮิต ไทต์ และบาเสมั ทบ ุต รสาวของเอโลนคนฮิต ไทต์ เป็น ภรรยา 35 หญิง
เหล่านั ้นทําให้อส
ิ อัคและเรเบคาห์มีใจโศกเศร้า

27

อุบายของยาโคบกับเรเบคาห์เพื่อจะได้รบ
ั พร
1 และต่อมาเมื่ออส
ิ อัคแก่ ตามัวจนมองไม่เห็น ท่านก็เรียกเอซาวบุตรชายคนโตของท่านมาและกล่าว
แก่เขาว่า “ลูกเอ๋ย� เขาตอบว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าอยู่ที่นี่� 2 ท่านว่า “ดูเถิด บัดนี้ พ่อแก่แล้ว จะถึงวันตาย
เมื่อไรก็ไม่รู ้ 3 ฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าจงเอาอาวุธของเจ้า คือแล่งธนูและคันธนูออกไปที่ท้องทุ่ง หาเนื้ อมาให้พ่อ
4 และจัดอาหารอร่อยอย่างที่พ่อชอบนั ้น และนํามาให้พ่อกิน เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะได้อวยพรแก่เจ้
าก่อนพ่อตาย� 5 เมื่ออิสอัคพูดกับเอซาวบุตรชายนั ้น นางเรเบคาห์ได้ยน
ิ เอซาวก็ออกไปท้องทุ่งเพื่อล่า
6
เนื้ อ มา นางเรเบคาห์จึง พู ดก ับ ยาโคบบุตรชายของนางว่า “ดู เถิด แม่ ได้ ยิน บิดาของเจ้า พู ดก ับ เอซาว
พี่ชายของเจ้าว่า 7 ‘จงนําเนื้ อมาให้พ่อและจัดอาหารอร่อยให้พ่อกิน และเราจะอวยพรเจ้าต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ก่อนพ่อ ตาย� 8 เพราะฉะนั ้น ลูก เอ๋ย บัดนี้ จงฟัง เสียงของแม่ ตามที่ แม่ สัง่ เจ้า 9 บัดนี้ ไป
ที่ ฝูง แพะแกะ นํา ลูก แพะดีๆ สองตัว มาให้แม่ แม่ จะเอามัน ปรุ ง อาหารอร่อยให้บิ ดาเจ้า อย่างที่ ท่านชอบ
10 และเจ้าจะต้องนําไปให้บิดาเจ้ารับประทาน เพื่อว่าท่านจะอวยพรเจ้าก่อนท่านสิน
ิ � 11 ยาโคบพูดก
้ ชีวต
ับ นางเรเบคาห์มารดาของตนว่า “ดู เถิด เอซาวพี่ ชายของข้าพเจ้า เป็น คนมี ขนดก และข้าพเจ้า เป็น คน
เกลี้ยงเกลา 12 บิ ดาของข้าพเจ้า คงจะคลํา ตัว ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า จะดู เหมือนว่า เป็น ผู้ หลอกลวงท่าน
แล ้ว ข้าพเจ้า จะนํา การสาปแช่ง มาเหนื อ ข้าพเจ้า เอง หาใช่ นํา พรมาไม่� 13 มารดาของเขาพู ดก ับ เขาว่า
“ลูกเอ๋ย ขอให้การสาปแช่งของเจ้าตกอยู่กับแม่เถิด ฟังเสียงของแม่เท่านั ้น ไปเอาลูกแพะมาให้แม่เถิด
� 14 เขาจึง ไปจับ เอามาให้มารดาของตน มารดาของเขาได้ จัด อาหารอร่อยอย่างที่ บิ ดาของเขาชอบนั ้น
15 แล้วนางเรเบคาห์นําเสื้ออย่างดี ที่ สุ ดของเอซาว บุ ตรชายคนโตของนาง ซึ่งอยู่กับนางในเรือนมาสวม
ให้ยาโคบบุตรชายคนเล็กของนาง 16 นางเอาหนั งลูกแพะหุม
้ มือและคอที่เกลี้ยงเกลาของเขา 17 แล้วนา
งก็ มอบอาหารอร่อยและขนมปัง ซึ่ง นางจัด ทํา นั ้น ไว้ในมือ ของยาโคบบุตรชายของนาง 18 เขาจึง เข้าไป
หาบิดาของตนและพูด ว่า “บิ ดาเจ้าข้า� และท่านว่า “พ่อ อยู่นี่ ลูก เอ๋ย เจ้ าคือ ใคร� 19 ยาโคบตอบบิดา
ของตนว่า “ลูกเป็นเอซาวบุตรหัวปี ของท่าน ลูกทําตามที่ท่านสัง่ ลูกแล้ว เชิญลุกขึ้นนั ่งรับประทานเนื้ อที่
ลูกหามาเถิด เพื่อจิตวิญญาณของท่านจะได้อวยพรแก่ลูก� 20 แต่อิสอัคพูดกับบุตรชายของตนว่า “ลูก
เอ๋ย เจ้ าทําอย่างไรจึงพบมันเร็วนัก� บุ ตรจึงตอบว่า “เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนํามันมา
ให้แก่ ลูก� 21 แล้วอิสอัคจึงพู ดกับยาโคบว่า “ลูกเอ๋ย มาใกล้ ๆ พ่อจะได้ คลําดู เจ้า เพื่อจะได้ รู ว่
้ าเจ้าเป็น
22
เอซาวบุตรชายของพ่อแน่ หรือไม่ � ยาโคบจึงเข้าไปใกล้ อส
ิ อัคบิดาของตน อิสอัคคลํา ตัว เขาแล้ว พูด
23
ว่า “เสียงก็เป็นเสียงของยาโคบ แต่มือเป็ นมือของเอซาว� ท่านก็ไม่ได้สังเกต เพราะมือของเขามีขน
ดกเหมือนมือเอซาวพี่ชายของเขา ท่านจึงอวยพรแก่เขา 24 ท่านถามว่า “เจ้าเป็นเอซาวบุตรชายของพ่อ
จริงหรือ� เขาตอบว่า “ใช่ครับ� 25 ท่านจึงว่า “นําแกงมาให้พ่อ พ่อจะได้กินเนื้ อที่บุตรชายของพ่อหามา
เพื่อจิตวิญญาณของพ่อจะอวยพรเจ้า� ยาโคบจึงนํามันมาให้ท่าน ท่านก็ รับประทาน ยาโคบนํานํ้าองุน
่
มาให้ท่านและท่านก็ดื่ม
อิสอัคอวยพรยาโคบ

“ลูกเอ๋ย เข้ามาใกล้ และจุบพ่อ� 27 เขาจึงเข้ามาใกล้ และจุ
บท ่าน และท่านก็ ดมกลิ่ นที ่ เสื้อ ของเขา และอวยพรเขาว่า “ดู ซิ กล น
ิ่ ลูกชายข้า เหมือนกลิน
่ ท้องทุ่ง ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพร 28 ดังนั ้นขอพระเจ้าทรงประทานนํ้าค้างจากฟ้าแก่เจ้า และประทานความ
อุ ดมสมบู รณ ์ ของแผ่น ดิน ทัง้ ข้าวและนํ้า องุน
่ มากมายแก่ เจ้า 29 ขอให้ ชนชาติ ทัง้ หลายรับ ใช้ เจ้า และ
26 แล้วอิสอัคบิดาของเขาจึง พู ดกับเขาว่า
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ให้ ประชาชาติ กราบไหว้เจ้า ขอให้ เป็น เจ้า นายเหนื อ พี่ น้ อง และบุตรชายมารดาของเจ้า กราบไหว้เจ้า ผู้
ใดสาปแช่ง เจ้า ก็ ขอให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปและผู้ ใดอวยพรเจ้า ก็ ขอให้ ผู้ นั ้น ได้ รบ
ั พร� 30 และต่อ มาพออิส อัค
อวยพรยาโคบเสร็จ แล้ว เมื่อ ยาโคบพึ่ง ออกไปจากหน้า อิส อั คบ ิดา เอซาวพี่ ชายก็ กล ับ จากการล่า เนื้ อ
31 และเขาเตรียมอาหารอร่อยนํา มาให้ บิ ดาด ้วย และพู ดก ับบิ ดาว ่า “ขอท่านลุก ขึ้ นร ับ ประทานเนื้ อที่
ลูกชายหามา เพื่อ จิต วิญญาณของท่านจะได้ อวยพรลูก� 32 อิส อัคบ ิ ดาพู ดก ับ เขาว่า “เจ้ าคือ ใคร� เขา
ตอบว่า “ข้าพเจ้าคือเอซาวบุตรชายของท่าน เป็นบุตรหัวปี ของท่าน� 33 อิสอัคก็ ตัวสัน
่ มากพูดว่า “ใคร
เล่า คือผู้นั้นอยูที
่ ่ไหน ที่ไปล่าเนื้ อ แล้วนํามาให้พ่อ พ่อกินหมดแล้วก่อนเจ้ามาถึงและพ่ออวยพรเขาแล้ว
เป็นที่แน่ว่าผู้นั้นจะได้รบ
ั พร�
เอซาวเป็นทุกข์และมีความโกรธ
34 เมื่อ เอซาวได้ยน
ิ คํากล่าวของบิดาก็รอ
้ งออกมาเสียงดั งด้วยความขมขื่น และพู ดกับบิดาว่า “โอ บิ
ดาเจ้าข้า ขออวยพรข้าพเจ้า ขออวยพรข้าพเจ้า ด้วยเถิด� 35 แต่ ท่านพูด ว่า “น้ องชายเจ้า เข้า มาหลอก
พ่อ และเอาพรของเจ้าไปเสียแล้ว� 36 เอซาวพูดว่า “เขามีช่อ
ื ว่ายาโคบก็ถูกต้องแล้วมิใช่หรือ เพราะว่า
เขาแกล้งให้ข้าพเจ้าเสียเปรียบสองครัง้ แล้ว เขาเอาสิทธิบุตรหัวปี ของข้าพเจ้าไป และดูเถิด คราวนี้ เขา
เอาพรของข้าพเจ้าไปอีกด้วย� แล้วเขาพูดว่า “ท่านมิได้สงวนพรไว้ให้ข้าพเจ้าบ้างหรือ� 37 อิสอัคตอบเอ
ซาวว่า “ดูเถิด พ่อตัง้ ให้เขาเป็นนายเหนื อเจ้า และมอบบรรดาพี่น้องของเขาให้เป็นคนใช้ของเขา ทัง้ ข้าว
และนํ้า องุน
่ พ่ อก ็ จัด ให้เขา ลูก เอ๋ย พ่อ จะทํา อะไรให้เจ้ าได้ อี กเล่า� 38 เอซาวพู ดก ับบิ ดาว ่า “บิ ดาเจ้าข้า
ท่านมีพรแต่เพียงพรเดียวเท่านั ้นหรือ โอ บิดาเจ้าข้า ขออวยพรลูก ขออวยพรลูกด้วยเถิด� แล้วเอซาวก็
ตะเบ็งเสียงร้องไห้ 39 อิสอัคบิดาของเขาจึงตอบเขาว่า “ดูเถิด เจ้าจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินอันอุดมบริบู
รณ์ มีน้าํ ค้างลงมาจากฟ้า 40 แต่เจ้าจะมีชีวิตอยูด
่ ้วยดาบและเจ้าจะรับใช้น้องชายของเจ้า แต่ต่อมาเมื่อ
เจ้ามีกําลังขึ้นเจ้าจะหักแอกของน้ องเสียจากคอของตน�
ยาโคบหนี ไปจากเอซาว
ฝ่ายเอซาวก็ เกลียดชังยาโคบเพราะเหตุ พรที่ บิดาได้ ให้แก่ เขานั ้น เอซาวรําพึงในใจว่า “วันไว้ทุกข์
พ่อใกล้ เข้ามาแล้ว หลังจากนั ้นข้าจะฆ่ายาโคบน้ องชายของข้าเสีย� 42 แต่คําของเอซาวบุตรชายคนโต
ไปถึงหูของนางเรเบคาห์ นางให้คนไปเรียกยาโคบบุตรชายคนเล็กของนางมา และพู ดกับเขาว่า “ดู เถิด
เอซาวพีช
่ ายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยแผนการจะฆ่าเจ้า 43 เพราะฉะนั ้น ลูกเอ๋ย บัดนี้ ฟังเสียงของแม่
เถิด จงลุก ขึ้น หนี ไปหาลาบัน พี่ ชายของแม่ ที่ เมืองฮาราน 44 และอยู่ กับ เขาชัว่ คราวจนกว่า ความเกรีย
้ ว
กราดของพี่ชายเจ้าจะคลายลง 45 จนกว่าความโกรธของพี่ชายเจ้าจะคลายลง และเขาลืมสิ่งที่เจ้าได้ทํา
แก่ เขา แล้วแม่จะส่งให้คนไปพาเจ้ากลับมาจากที่ นั ่น แม่ต้องสูญเสี ยลูกทัง้ สองคนในวันเดียวกันทําไม
เล่า� 46 นางเรเบคาห์ พู ดก ับ อิส อัค ว่า “ข้าพเจ้า เบื่อ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เหลือ เกิน เพราะบุตรสาวของคน
เฮท ถ้ายาโคบแต่งงานกับบุตรสาวคนเฮท ซึ่งเป็นหญิงแผ่นดินนี้ ชีวิตข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์ อะไรแก่
ข้าพเจ้าเล่า�
41
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ยาโคบหนี ไปยังปัดดานอารัม

และกําชับเขาว่า “เจ้าอย่าแต่งงานกับหญิงคานาอัน 2 แต่ลุก
ขึ้นไปเมืองปัดดานอารัม ไปยังบ้านเบธูเอลบิดาของแม่เจ้า ที่นั ่นเจ้าจงแต่งงานกับบุตรสาวคนหนึ่ งของ
ลาบันพี่ชายแม่ของเจ้า 3 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงอวยพระพรแก่
เจ้า และโปรดให้เจ้ามีลูกดกทวี
์
ยิง่ ขึ้น จนได้เป็นมวลชนชาติทัง้ หลาย 4 ขอพระองค์ทรงประทานพรของอับราฮัมแก่เจ้า และแก่เชื้อสาย
ของเจ้า ด้วย เพื่อ เจ้า จะได้ รบ
ั เป็น มรดกแผ่น ดิน นี้ ที่ เจ้ าอาศัย อยู่เป็น คนต่างด้าว ซึ่ง พระเจ้า ได้ ประทาน
5
แก่ อบ
ั ราฮัมแล้ว� อิสอัคก็ ส่งยาโคบไป ยาโคบก็ ไปปัดดานอารัมไปหาลาบัน บุ ตรชายของเบธู เอลคน
1 แล้วอิสอัคก็เรียกยาโคบมาอวยพรให้
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ซีเรียพี่ชายของนางเรเบคาห์ มารดาของยาโคบและเอซาว 6 ฝ่ายเอซาวเมื่อเห็นว่าอิสอัคอวยพรยาโคบ
และส่งเขาไปยังปัดดานอารัมเพื่อหาภรรยาจากที่นั ่น และเห็นว่าเมื่ออิสอัคอวยพรเขานั ้นท่านกําชับเขา
ว่า “เจ้ าอย่า แต่งงานกับ หญิง คานาอัน เลย� 7 และเห็ นว ่า ยาโคบเชื่อ ฟั งบ ิ ดามารดา และไปยัง ปัด ดาน
อารัม 8 เมื่อเอซาวเห็นว่าหญิงคานาอันไม่เป็ นที่พอใจอิสอัคบิดาของตน 9 เอซาวจึงไปหาอิชมาเอลและ
รับมาหะลัทบุตรสาวของอิชมาเอลบุตรชายของอับราฮัมน้องสาวของเนบาโยทมาเป็นภรรยา นอกเหนื อ
ภรรยาซึ่งเขามีอยูแล้
่ ว
ความฝันเกี่ยวกับบันไดที่ทอดจากฟ้าสวรรค์ พระเจ้าทรงให้พันธสัญญาอีก

10 ยาโคบออกจากเมืองเบเออร์เชบาเดินไปยังเมืองฮาราน 11 เขามาถึงที่แห่งหน่ง
ึ

และพักอยู่ที่นั ่นใน
คืนนั ้น เพราะดวงอาทิตย์ตกแล้ว เขาเอาหินจากที่นั่นมาเป็นหมอนหนุนศีรษะ แล้วนอนลงที่นั ่น 12 เขา
ฝัน และดู เถิด มี บันไดอัน หนึ่ ง ตัง้ ขึ้น บนแผ่น ดิน โลก ยอดถึง ฟ้า สวรรค์ ดู เถิด ทูต สวรรค์ ทัง้ หลายของ
พระเจ้ากําลังขึ้นลงอยู่บนนั ้น 13 และดู เถิด พระเยโฮวาห์ประทับยืนอยู่เหนื อบันได และตรัสว่า “เราคือ
เยโฮวาห์พระเจ้าของอับราฮัม บรรพบุรุษของเจ้า และพระเจ้าของอิสอัค แผ่นดินซึ่งเจ้านอนอยู่นั้นเรา
จะให้แก่เจ้าและเชื้อสายของเจ้า 14 เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเหมือนผงคลีบนแผ่นดิน และเจ้าจะแผ่กว้าง
ออกไปทิศตะวันตกและทิศตะวันออก ทางทิศเหนื อและทิศใต้ บรรดาครอบครัวทัว่ แผ่นดินโลกจะได้รบ
ั
พรเพราะเจ้าและเพราะเชื้อสายของเจ้า 15 ดู เถิด เราอยู่กับเจ้า และจะพิทักษ์รก
ั ษาเจ้าทุกแห่งหนที่ เจ้
าไป และจะนําเจ้ากลับมายังแผ่นดินนี้ เพราะเราจะไม่ทอดทิง้ เจ้าจนกว่าเราจะได้ทําสิง่ ซึ่งเราพูดกับเจ้า
ไว้นั้นแล้ว� 16 ยาโคบตื่นขึ้นและพูดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสถิต ณ ที่ นี้ แน่ ที เดียว แต่ข้าหารู ไม่
้ � 17 เขา
กลัว และพูด ว่า “สถานที่ นี้ น่า นั บถือ สถานที่ นี้ มิใช่ อย่างอื่น แต่ เป็น พระนิ เวศของพระเจ้า และประตู ฟ้า
สวรรค์�
คําปฏิญาณของยาโคบ
18 ยาโคบจึง ลุก ขึ้น แต่ เช้า มืด เอาก้อนหิ นที ่ ทํา หมอนหนุน ศีรษะ ตัง
้ ขึ้น เป็น เสาสําคัญ และเทนํ้ามัน
บนยอดเสานั ้น 19 เขาเรียกสถานที่ นั้ นว ่า เบธเอล แต่ ก่อนเมืองนั ้น ชื่อ ลูส 20 แล ้ว ยาโคบปฏิญาณว่า
“ถ้า พระเจ้า จะทรงอยู่ กับ ข้า พระองค์ และจะทรงพิทั กษ ์ รก
ั ษาในทางที่ ข้า พระองค์ ไป และจะประทาน
อาหารให้ ข้า พระองค์ รับ ประทาน และเสื้อผ้า ให้ ข้า พระองค์ สวม 21 จนข้า พระองค์ กล ับ มาบ้านบิดาของ
ข้า พระองค์ โดยสันติภาพแล้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ 22 และก้อนหิน ซึ่ง ข้า
พระองค์ ตัง้ ไว้ เป็น เสา สําคัญ จะ เป็น พระ นิ เวศ ของ พระเจ้า และ ทุก สิง่ ที่ พระองค์ ทรง ประทาน แก่ ข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะถวายหนึ่ งในสิบแก่พระองค์�

29

ยาโคบอยูก
่ ับลาบัน ราเชลกับยาโคบ
1 ยาโคบเดิน ทางมาถึง แผ่น ดิน ของประชาชนชาวตะวัน ออก 2 เขาก็ มองไป และเห็น บ่อนํ้า บ่อ หนึ่ ง ใน
ทุ่ง นา ดู เถิด มี ฝูงแกะสามฝูงนอนอยู่ข้างบ่อนั ้น เพราะคนเลี้ยงแกะเคยตักนํ้าจากบ่อนั ้น ให้ฝูง แกะกิน
และหินใหญ่ก็ปิดปากบ่อนั ้น 3 และฝูงแกะมาพร้อมกันที่นั ่น แล้วคนเลี้ยงแกะก็กลงิ้ หินออกจากปากบ่อ
ตักนํ้าให้ฝูงแกะกิน แล้วเอาหินปิดปากบ่อนั ้นเสียดังเดิม 4 ยาโคบถามเขาทัง้ หลายว่า “พี่น้ องเอ๋ย ท่าน
มาจากไหน� เขาตอบว่า “เรามาจากเมืองฮาราน� 5 ยาโคบจึงถามเขาทัง้ หลายว่า “ท่านรู จ
้ ักลาบันบุตร
6
ชายนาโฮร์หรือ ไม่ � เขาตอบว่า “รู จ
้ ัก � ยาโคบถามเขาทัง้ หลายว่า “ลาบ ัน สบายดี หรือ � เขาตอบว่า
“สบายดี ดู เถิด บุ ตรสาวของเขาชื่อ ราเชลกําลัง มาพร้อมกับ ฝูง แกะ� 7 ยาโคบจึง ว่า “ดู เถิด เวลานี้ ยัง
วัน อยู่ มาก ยัง ไม่ ถึง เวลาที่ จะให้ ฝูง แพะแกะมารวมกัน จงเอานํ้า ให้ แกะเหล่า นี้ กิน แล้ว ให้ ไปกิน หญ้า
อีก� 8 แต่เขาทัง้ หลายตอบว่า “เราทําไม่ได้ จนกว่าแกะทุกๆฝูงจะมาพร้อมกัน และเขากลิง้ หินออกจาก
ปากบ่อนํ้าก่อน แล้วเราจึงจะเอานํ้าให้ฝูงแกะกิน� 9 เมื่อยาโคบกําลังพูดกับเขาทัง้ หลายอยู่ ราเชลก็มา
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ถึง พร้อมกับ ฝูง แกะของบิดา เพราะนางเป็น ผู้ เลี้ยงมัน 10 และต่อ มาครัน
้ ยาโคบแลเห็น ราเชลบุต รสาว
ของลาบันพี่ชายมารดาของตน และฝูงแกะของลาบันพี่ชายมารดาของตน ยาโคบก็ เข้าไปกลิง้ หินออก
จากปากบ่อ นํ้า เอานํ้า ให้ ฝูง แกะของลาบัน พี่ ชายมารดาของตนกิน 11 ยาโคบจุ บราเชลแล้ว ร้องไห้ ด้วย
เสียงดัง 12 ยาโคบบอกราเชลว่าเขาเป็นหลานบิดาของนาง และเป็นบุตรชายของนางเรเบคาห์ นางก็วงิ่
ไปบอกบิดาของนาง 13 ต่อมาครัน
้ ลาบันได้ยน
ิ ข่าวถึงยาโคบบุตรชายน้ องสาวของตน เขาก็วงิ่ ไปพบและ
กอดจุบยาโคบและพามาบ้านของเขา ยาโคบก็เล่าเรือ
่ งเหล่านี้ ทัง้ หมดให้ลาบันฟัง 14 ลาบันจึงพูดกับเขา
ว่า “เจ้าเป็นกระดูกและเนื้ อของเราแท้ๆ� ยาโคบก็พักอยูก
่ ับเขาเดือนหนึ่ ง
ยาโคบทํางานเจ็ดปีเพื่อจะได้นางสาวราเชลที่เขารัก
“เพราะเจ้าเป็นหลานของเรา จึงไม่ควรที่ เจ้าจะทํางานให้เราเปล่าๆ เจ้
าจะเรียกค่า จ้างเท่าไร จงบอกมาเถิด� 16 ลาบ ั นม ี บุ ตรสาวสองคน พี่ สาวชื่อ เลอาห์ น้ องสาวชื่อ ราเชล
17 นางสาวเลอาห์ นั้น ตายิบ หยี แต่ นางสาวราเชลนั ้น สละสลวยและงามน่า ดู 18 ยาโคบก็ รก
ั นางสาวรา
เชล และพูดว่า “ข้าพเจ้าจะรับใช้การงานให้ท่านเจ็ดปี เพื่อได้ราเชลบุตรสาวคนเล็กของท่าน� 19 ลาบัน
จึงว่า “ให้เรายกบุตรสาวให้เจ้านั ้นดีกว่าจะยกให้คนอื่น จงอยู่กับเราเถิด� 20 ยาโคบก็รับใช้อยู่เจ็ดปี เพื่อ
ได้นางสาวราเชล เห็นเป็นเหมือนน้ อยวันเพราะความรักที่ เขามีต่อนาง 21 ยาโคบบอกลาบันว่า “เวลาที่
กําหนดไว้ก็ ครบแล้ว ขอให้ภรรยาข้าพเจ้าเถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้ เข้าไปหาเธอ� 22 ลาบันจึงเชิญบรรดา
ชาวบ้านมาพร้อมกัน แล้วจัดการเลี้ยง
15 แล้วลาบันพู ดกับยาโคบว่า

ลาบันหลอกลวงยาโคบ ยาโคบแต่งงานกับเลอาห์
ลาบันก็พาเลอาห์บุตรสาวของตนมามอบให้แก่ยาโคบ และยาโคบก็เข้าไป
หานาง 24 ลาบันยกศิลปาห์สาวใช้ของตนให้เป็นสาวใช้ของนางเลอาห์ 25 และต่อมาพอรุ ง่ ขึ้น ดูเถิด เป็น
นางเลอาห์ ยาโคบจึงกล่าวแก่ลาบนว
ั ่า “ลุงทําอะไรกับข้าพเจ้าเล่า ข้าพเจ้ารับใช้ลุงเพื่อได้ราเชลมิใช่หรือ
26
ทําไมลุง จึง ล่อลวงข้าพเจ้า เล่า� ลาบ ัน จึง ตอบว่า “ในแผ่น ดิน เราไม่ มี ธรรมเนี ยมที่ จะยกน้ องสาวให้
ก่อนพี่หัวปี 27 ขอให้ครบเจ็ดวันของหญิงนี้ ก่อน แล้วเราจะยกคนนั ้นให้ด้วย เพื่อตอบแทนที่เจ้าจะได้รับ
ใช้ลุงอีกเจ็ดปี�
23 และต่อมาครัน
้ เวลาคํ่า

ยาโคบทํางานอีกเจ็ดปีเพื่อได้นางสาวราเชล
ยาโคบก็ ยอม และรอจนครบเจ็ด วัน ของนางแล้ว ลาบั นก ็ ยกราเชลบุต รสาวให้ เป็น ภรรยาด้วย
29 ลาบันยกบิลฮาห์สาวใช้ของตนให้เป็ นสาวใช้ของนางราเชล 30 ฝ่ายยาโคบก็ เข้าไปหาราเชลด้วย และ
เขารักราเชลมากกว่าเลอาห์ เขาจึงรับใช้ลาบันต่อไปอีกเจ็ดปี 31 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงเห็นว่ายาโคบชัง
เลอาห์ พระองค์ จึงทรงเปิดครรภ์ ของนาง แต่ ราเชลนั ้นเป็นหมัน 32 นางเลอาห์ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรเป็น
ชาย และตัง้ ชื่อ ว่า รู เบน ด้วยนางว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ ทอดพระเนตรความทุกข์ ใจของข้าพเจ้า แน่ ๆ
บัดนี้ สามีจึงจะรักข้าพเจ้า� 33 นางเลอาห์ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ งและว่า “เหตุพระเยโฮ
วาห์ทรงได้ยินว่าข้าพเจ้าเป็ นที ่ชัง พระองค์จึงทรงประทานบุตรชายคนนี้ ให้แก่ข้าพเจ้าด้วย� นางตัง้ ชื่อ
เขาว่า สิเมโอน 34 นางตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ ง และกล่าวว่า “ครัง้ นี้ สามีจะสนิ ทสนม
กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้คลอดบุตรเป็นชายสามคนให้เขาแล้ว� เหตุนี้จึงตัง้ ชื่อเขาว่า เลวี 35 นางตัง้
ครรภ์และคลอดบุตรเป็นชายอีกคนหนึ่ ง นางกล่าวว่า “ครัง้ นี้ ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์� เหตุนี้
นางจึงตัง้ ชื่อเขาว่า ยูดาห์ ต่อไปนางก็หยุดมีบุตร
28

30
เลอาห์กับราเชลแข่งกันเพื่อมีบุตรให้ยาโคบ
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1 เมื่อนางราเชลเห็นว่าตนไม่มีบุตรกับยาโคบ ราเชลก็อจ
ิ ฉาพีสาว
่
และพูดกับยาโคบว่า “ขอให้ข้าพเจ้า

มีบุตรด้วย หาไม่ข้าพเจ้าจะตาย� 2 ยาโคบโกรธนางราเชล เขาจึงว่า “เราเป็นเหมือนพระเจ้า ผู้ไม่ให้เจ้
ามีผู้บังเกิดจากครรภ์หรือ� 3 นางจึงบอกว่า “ดูเถิด บิลฮาห์สาวใช้ของข้าพเจ้า จงเข้าไปหานางเถิด นาง
จะได้ มีบุ ตรเลี้ยงไว้ที่ ตักของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ มีบุ ตรด้วยอาศัยหญิงคนนี้ � 4 นางจึงยกบิลฮาห์
สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของยาโคบ ยาโคบก็เข้าไปหานาง 5 บิลฮาห์ก็ตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายให้
แก่ ยาโคบ 6 นางราเชลว่า “พระเจ้าได้ ทรงตัดสินเรือ
่ งข้าพเจ้า และได้ ทรงสดับฟังเสียงทูลของข้าพเจ้า
จึงประทานบุตรชายแก่ ข้าพเจ้า� เหตุ ฉะนี้ นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า ดาน 7 บิลฮาห์สาวใช้ของนางราเชล
ตัง้ ครรภ์ อีก และคลอดบุตรชายคนที่ สองให้แก่ ยาโคบ 8 นางราเชลจึง ว่า “ข้าพเจ้า ปลํ้า สู้ กับ พี่ สาวของ
ข้าพเจ้าเสียใหญ่โต และข้าพเจ้าได้ชย
ั ชนะแล้ว� นางจึงให้ช่ือบุตรนั ้นว่า นั ฟทาลี 9 เมื่อนางเลอาห์เห็นว
่าตนหยุดคลอดบุตร นางจึงยกศิลปาห์สาวใช้ของตนให้เป็นภรรยาของยาโคบ 10 ศิลปาห์สาวใช้ของเลอ
าห์ก็คลอดบุตรชายให้แก่ยาโคบ 11 นางเลอาห์ว่า “กองทหารกําลังมา� จึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว่า กาด 12 แล้ว
ศิลปาห์สาวใช้ของเลอาห์ ก็คลอดบุตรชายคนที่สองให้แก่ยาโคบ 13 นางเลอาห์ก็ว่า “ข้าพเจ้ามีความสุข
เพราะพวกบุตรสาวจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นสุข� นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้ นว่า อาเชอร์ 14 ในฤดู เกี่ยวข้าวสาลี
รู เบนออกไปที่ นาพบมะเขือดูดาอิม จึงเก็บผลมาให้นางเลอาห์มารดา ราเชลจึงพูดกับเลอาห์ว่า “ขอมะ
เขื อด ู ดาอิม ของบุตรชายของพี่ ให้ ฉั น บ้าง� 15 นางเลอาห์ ตอบนางว่า “ที่ น้ องแย่ง สามี ของฉั น ไปแล้ วน
ัน
้ ยัง น้ อยไปหรือ จึง จะมาเอามะเขื อด ู ดาอิม ของบุตรชายฉั น ด้วย� ราเชลตอบว่า “ฉะนั ้น ถ้า ให้มะเขื อด ู
ดาอิมของบุตรชายแก่ ฉั น คื นวัน นี้ เขาจะไปนอนกับ พี่� 16 และยาโคบกลับ มาจากนาเวลาเย็น นางเลอ
าห์ก็ออกไปต้อนรับเขาบอกว่า “จงเข้ามาหาฉั นเถิด เพราะฉั นให้มะเขือดูดาอิมของบุตรชายเป็นสินจ้าง
ท่านแล้ว� คื นวันนั ้นยาโคบก็ นอนกับนาง 17 พระเจ้าทรงสดับฟังนางเลอาห์ นางก็ ตัง้ ครรภ์ และคลอด
บุตรชายคนที่ หา้ ให้ แก่ ยาโคบ 18 ฝ่ายนางเลอาห์ พูด ว่า “พระเจ้า ทรงประทานสิน จ้างนั ้น ให้ แก่ ข้าพเจ้า
เพราะข้าพเจ้า ยกหญิง คนใช้ ให้ สามี � นางจึง ตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า อิส สาคาร์ 19 นางเลอาห์ ก็ ตัง้ ครรภ์ อีก
และคลอดบุตรชายคนที่หกให้แก่ยาโคบ 20 แล้วนางเลอาห์จึงว่า “พระเจ้าทรงประทานของดีให้ข้าพเจ้า
บัดนี้ สามีจะอาศัยอยู่กับข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าได้ให้บุตรชายแก่เขาหกคนแล้ว� นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว
่า เศบู ลุ น 21 ต่อมาภายหลัง นางก็ คลอดบุตรสาวคนหนึ่ ง ตัง้ ชื่อว่า ดี นาห์ 22 พระเจ้า ทรงระลึกถึง นางรา
เชล และพระเจ้าทรงสดับฟังนาง ทรงเปิดครรภ์ ของนาง 23 นางก็ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชาย จึงกล่าว
ว่า “พระเจ้าทรงโปรดยกความอดสูของข้าพเจ้าไปเสีย� 24 นางจึงตัง้ ชื่อบุตรนั ้นว่า โยเซฟ กล่าวว่า “พระ
เยโฮวาห์จะทรงโปรดเพิม
่ บุตรชายอีกคนหนึ่ งให้ข้าพเจ้า�
ลาบันหลอกลวงยาโคบ
และต่อ มาเมื่อ นางราเชลคลอดโยเซฟแล้ว ยาโคบก็ พู ดก ับ ลาบั นว ่า “ขอให้ ข้าพเจ้า กลับ ไปบ้าน
เกิด และแผ่น ดิน ของข้าพเจ้า 26 ขอมอบภรรยากับ บุตรให้ ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ทํางานรับ ใช้ ท่านเพื่อ
เขาแล้ว และให้ ข้าพเจ้า ไปเถิด เพราะท่านรู ว
้ า่ ข้าพเจ้า ได้ รับ ใช้ ท่านแล้ว� 27 แต่ ลาบ ัน ตอบเขาว่า “ถ้า
ลุง เป็ นที ่ พอใจเจ้า แล้ว จงอยู่ ต่อ เถิด เพราะลุง เรียนรู จ
้ ากประสบการณ์ ว่า พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงอวยพร
เราเพราะเจ้า� 28 และเขาพูด ว่า “เจ้ าจะเรียกค่า จ้างเท่าไรก็ บอกมาเถิด ลุ งจะให้� 29 ยาโคบตอบเขา
ว่า “ข้าพเจ้ารับใช้ลุ งอย่างไร และสัตว์ของลุงอยู่กับข้าพเจ้าอย่างไร ลุ งก็ทราบอยู่แล้ว 30 เพราะว่าก่อน
ข้าพเจ้ามานั ้นลุงมีแต่น้ อย แต่บัดนี้ ก็มีทวีขึ้นเป็ นอันมาก ตัง้ แต่ข้าพเจ้ามาถึง พระเยโฮวาห์ได้ทรงอวย
พระพรแก่ลุง และบัดนี้ เมื่อไรข้าพเจ้าจะบํารุ งครอบครัวของตนเองได้บ้างเล่า� 31 ลาบันจึงถามว่า “ลุ ง
ควรจะให้อะไรเจ้า� ยาโคบตอบว่า “ลุ งไม่ ต้องให้อะไรข้าพเจ้า ดอก แต่ หากว่า ลุง จะทํา สิง่ นี้ แก่ ข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะเลี้ยงระวังสัตว์ของลุงต่อไป 32 คือวันนี้ ข้าพเจ้าจะไปตรวจดู ฝูง สัตว์ของลุง ทัง้ ฝูง ข้าพเจ้า จะ
คัดแกะที่ มีจุดและด่างทุกตัวออกจากฝูง และคัดแกะดําทุกตัวออกจากฝูงแกะ และแพะด่างกับที่มีจุด
25
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ออกจากฝูงแพะ ให้สัตว์เหล่านี้ เป็นค่าจ้างของข้าพเจ้า 33 ดังนั ้นความชอบธรรมของข้าพเจ้าจะเป็นคํา
ตอบของข้าพเจ้าในเวลาภายหน้า คือเมื่อลุงมาตรวจดูค่าจ้างของข้าพเจ้า ถ้าพบตัวไม่มีจุดและที่ไม่ด่าง
อยู่ในฝูงแพะและตัวที่ไม่ดําในฝูงแกะ ก็ให้ถือเสียว่าข้าพเจ้ายักยอกสัตว์เหล่านี้ มา� 34 ลาบันจึงตอบว่า
“ดู เถิด ลุ งตกลงตามที่ เจ้ าพูดนั ้น� 35 วันนั ้นเขาก็ คัดแพะตัวผู้ที่ ลายและที่ ด่าง และแพะตัวเมียที่ มี จุ ด
และที่ด่าง แพะที่ขาวบ้างทัง้ หมดและแกะดําทัง้ หมด มามอบให้บุตรชายของเขา 36 เขาแยกสัตว์ออกไป
ทัง้ หมดห่างจากยาโคบเป็นระยะทางสามวัน ฝูงสัตว์ของลาบันที่เหลืออยูนั
่ ้นยาโคบก็เลี้ยงไว้
พระเจ้าทรงช่วยยาโคบเจริญ
37 ยาโคบเอากิง
่ ไม้ สดจากต้นไค้ ต้น เสลา และต้นเกาลัด มาปอกเปลือกออกเป็น รอยขาวๆให้เห็นไม้
38
สีขาว เขาวางไม้ที่ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางนํ้าที่ฝูงสัตว์มากินนํ้า เพื่อเมื่อมันมา
กินนํ้า มันจะตัง้ ท้อง 39 ฝูงสัตว์ก็ตัง้ ท้องตรงหน้าไม้นั ้น ดังนั ้นฝูงสัตว์จึงมีลูกที่มีลายมีจุดและด่าง 40 ยา
โคบก็แยกลูกแกะและให้ฝูงแพะแกะนั ้นอยู่ตรงหน้าแกะที่ มีลาย และแกะดําทุกตัวในฝูงของลาบัน แต่
ฝูงแพะแกะของตนนั ้นอยูต่
่ างหาก ไม่ให้ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบัน 41 อยูมาเมื
่
่ อสัตว์ที่แข็งแรงในฝูงจะ
ตัง้ ท้อง ยาโคบก็จัดไม้วางไว้ที่รางนํ้าให้ฝูงสัตว์เห็นเพื่อให้มันตัง้ ท้องกลางไม้นั ้น 42 และเมื่อสัตว์อ่อนแอ
ยาโคบก็ ไม่ ใส่ ไม้ นั ้น ไว้ เหตุ ฉะนั ้น สัตว์ที่ อ่อนแอจึง ตกเป็น ของลาบัน แต่ สัตว์ที่ แข ็ง แรงเป็น ของยาโคบ
43 ยาโคบก็มัง
่ มีมากขึ้น มีฝูงแพะแกะฝูงใหญ่ คนใช้ชายหญิง และฝูงอูฐฝูงลา

31
ยาโคบต้องไปจากลาบัน

1 ยาโคบได้ยน
ิ บุตรชายของลาบันพูดว่า

“ยาโคบได้แย่งทรัพย์ของบิดาเราไปหมด เขาได้ทรัพย์สมบัติ

ทัง้ หมดนี้ มาจากบิดาเรา� 2 ยาโคบได้สังเกตดูสีหน้าของลาบัน และดูเถิด เหนว
็ ่าไม่เหมือนแต่ก่อน 3 พระ

เยโฮวาห์ตรัสสัง่ ยาโคบว่า “จงกลับไปยังแผ่นดินบิดาและญาติพี่น้ องของเจ้าเถิด และเราจะอยู่กับเจ้า�
4 ยาโคบก็ ให้ คนไปเรียกนางราเชลและนางเลอาห์ ให้ มาที่ ทุ ่ง นาที่ เลี้ยงฝูง สัตว์ 5 แล ้ว บอกนางทัง
้ สอง
ว่า “ข้าพเจ้าเห็นว่าสีหน้าบิดาเจ้าไม่เหมือนแต่ก่อน แต่พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้าทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้า
6 เจ้ าทัง
้ สองรู แล
้ ้วว่าข้าพเจ้ารับใช้บิดาของเจ้าด้วยเต็มกําลัง 7 บิดาของเจ้ายังโกงข้าพเจ้า และเปลี่ยน
ค่าจ้างของข้าพเจ้าเสียสิบครัง้ แล้ว แต่พระเจ้ามิได้ทรงอนุญาตให้เขาทําความเสียหายแก่ข้าพเจ้า 8 ถ้า
บิดาบอกว่า ‘สัตว์ที่มีจุดจะเป็นค่าจ้างของเจ้า� สัตว์ทุกตัวก็มีลูกมีจุด และถ้าบิดาบอกว่า ‘สัตว์ตัวที่ลาย
เป็นค่าจ้างของเจ้า� สัตว์ทุกตัวก็มีลูกลายหมด 9 ดังนี้ แหละพระเจ้าจึงทรงยกสัตว์ของบิดาเจ้าประทาน
ให้แก่ข้าพเจ้า 10 ครัน
้ มาในฤดูที่สัตว์เหล่านั ้นตัง้ ท้อง ข้าพเจ้าแหงนหน้าขึ้นดู ก็เห็นในความฝันว่า ดูเถิด
แพะตัวผู้ที่สมจรกับฝูงสัตว์นั้นเป็นแพะลาย แพะจุด และแพะลายเป็นแถบๆ
พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล

11 ในความฝันนั ้นทูตสวรรค์ของพระเจ้าเรียกข้าพเจ้าว่า ‘ยาโคบเอ๋ย� ข้าพเจ้าตอบว่า ‘ข้าพเจ้าอยูที
่ ่นี่

พระเจ้าข้า� 12 พระองค์ตรัสว่า ‘เงยหน้าขึ้นดู แพะตัวผูทุ
้ กตัวทส
ี่ มจรกับฝูงสัตว์นั ้น เป็นสัตว์ลายและมีจุ
ดและลายเป็นแถบๆ เพราะเราเห็นทุกสิง่ ที่ลาบันทํากับเจ้า 13 เราเป็นพระเจ้าแห่งเบธเอลที่เจ้าเจิมเสา
สําคัญไว้และปฏิญาณต่อเรา บัดนี้ จงลุกขึ้นออกจากแผ่นดินนี้ และกลับไปยังแผ่นดินพี่น้องของเจ้า� ”
ราเชลกับเลอาห์เห็นด้วย ยาโคบหนี ไป

14 นางราเชลกับนางเลอาห์จึงตอบเขาว่า “เรายังมส
ี ่วนทรัพย์มรดกในบ้านบิดาเราอีกหรือไม่ 15 บิดาน

ับเราเหมือนคนต่างด้าวมิใช่หรือ เพราะบิดาขายเรา ทัง้ ยังกินเงินของเราเกือบหมด 16 ทรัพย์สมบัติทัง้
ปวงที่พระเจ้าทรงเอามาจากบิดาของเรา นั ่นแหละเป็นของของเรากับลูกหลานของเรา บัดนี้ พระเจ้าตรั
สส งั ่ ท่านอย่างไร ก็ ขอให้ทํา อย่างนั ้น เถิด� 17 ดัง นั ้น ยาโคบจึง ลุก ขึ้น ให้บุ ตรภรรยาขึ้น ขี่ อูฐ 18 แล ้ว เขา
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ต้อนสัตว์เลี้ยงทัง้ หมดของเขาไป ขนข้าวของทัง้ สิ้นที่เขาได้กําไรมา สัตว์เลี้ยงที่เป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา ที่
เขาหามาได้ในเมืองปัดดานอารัม เพื่อเดินทางกลับไปหาอิสอัคบิดาของเขาในแผ่นดินคานาอัน 19 และ
ลาบัน ออกไปตัด ขนแกะ ฝ่ายนางราเชลก็ลั กรู ปเคารพของบิดาไปด้วย 20 ฝ่ายยาโคบก็ หลบหนี ไปมิ ได้
บอกลาบันชาวซีเรียให้รูว่้ าตนจะหนี ไป 21 ยาโคบเอาทรัพย์สมบัติทัง้ หมดลุกขึ้นหนี ข้ามแม่น้ําบ่ายหน้าไป
ยังถิน
่ เทือกเขากิเลอาด
พระเจ้าทรงเตือนลาบัน
ครัน
้ ถึง วันที ่ สาม มี คนไปบอกลาบั นว ่า ยาโคบหนี ไปแล้ว 23 ลาบ ั นก ็ พาญาติ พี่ น้ องออกติดตามไป
เจ็ดวันก็ทันยาโคบในถิน
่ เทือกเขากิเลอาด 24 แต่ในกลางคืนพระเจ้าทรงมาปรากฏแก่ลาบันคนซีเรียใน
ความฝัน ตรัสแก่ เขาว่า “จงระวังตัว อย่าพูดดี หรือร้ายแก่ ยาโคบเลย� 25 แล้วลาบันตามมาทันยาโคบ
ยาโคบตัง้ เต็นท์ อยู่ ที่ ถิน
่ เทือกเขา ส่วนลาบั นก ับ ญาติ พี่ น้ องตัง้ อยู่ ถิน
่ เทือกเขากิ เลอาด 26 ลาบ ัน กล่าว
กับยาโคบว่า “เจ้าทําอะไรเล่า หนี พาบุตรสาวของเรามา ไม่บอกให้เรารู ้ ทําเหมือนเชลยที่จับได้ด้วยดาบ
27 เหตุ ไฉนเจ้า ได้ หลบหนี มาอย่างลับๆและแอบมาโดยไม่ บอกให้ เรารู ้ ถ้า เรารู เ้ ราก็ จะจัด ส่ง เจ้า ไปด้วย
ความร่าเริงยินดี โดยให้มีการขับร้องด้วยรํามะนาและพิณเขาคู่ 28 ทําไมเจ้าไม่ยอมให้เราจุบลาบุตรชาย
และบุตรสาวของเราเล่า นี่ เจ้ าทํา อย่างโง่เขลาแท้ ๆ 29 เรามี กําลัง พอที่ จะทํา อันตรายแก่ เจ้ าได้ แต่ ใน
เวลากลางคืน วานนี้ พระเจ้า แห่งบ ิ ดาเจ้า มาตรัส ห้ามเราไว้ว่า ‘จงระวัง ตัว อย่า พูด ดี หรือ ร้ายแก่ ยาโคบ
เลย�
22

นางราเชลลักรู ปเคารพของลาบัน ยาโคบต่อว่าลาบัน
บัดนี้ แม้ว ่า เจ้า จะไปเพราะคิด ถึ งบ ้า นบิ ดามาก ทําไมจึง ลัก พระของเรามาด้วยเล่า� 31 ยาโคบจึง
ตอบลาบั นว ่า “เพราะว่า ข้าพเจ้า กลัว ข้าพเจ้า จึง ว่า ‘บางที ท่านจะริบ บุตรสาวของท่านคืน จากข้าพเจ้า
เสีย� 32 ส่วนพระของท่านนั ้น ถ้า พบที่ คนไหน ก็ อย่า ไว้ชี วิต ผู้ นั้น เลย ค้น ดู ต่อ หน้า ญาติ พี่ น้ องของเรา
ท่านพบสิง่ ใดที่ เป็น ของท่านกับ ข้าพเจ้า ก็ เอาไปเถิด� เพราะยาโคบไม่ รู ว่
้ า นางราเชลได้ ลั กรู ปเหล่า นั ้น
มา 33 ลาบันจึงเข้าไปในเต็นท์ ของยาโคบ เต็นท์ ของนางเลอาห์และเต็นท์ สาวใช้ทัง้ สองคนนั ้น แต่ หาไม่
พบ จึงออกจากเต็นท์ของนางเลอาห์ แล้วเข้าไปในเต็นท์ของนางราเชล 34 ส่วนนางราเชลเอารู ปเคารพ
เหล่า นั ้น ซ่อนไว้ในกูบ 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 ยาโค
บกล่า วกับ ลาบั นว ่า “ข้าพเจ้า ทําการละเมิด ต่อ ท่านประการใด ข้าพเจ้า ทําบาปอะไรท่านจึง รีบ ติดตาม
ข้าพเจ้า มาดังนี้ 37 ท่านค้น ดู ของของข้าพเจ้า ทัง้ หมดแล้ว ท่านพบอะไรที่ เป็น ของมาจากบ้านของท่าน
ก็ เอามาตัง้ ไว้ที่ นี่ตรงหน้าญาติ พี่น้ องทัง้ สองฝ่าย ให้เขาตัดสินความระหว่างเราทัง้ สอง 38 ข้าพเจ้าอยู่กั
บท่านมายี่สิบปี แล้ว แกะตัวเมียและแพะตัวเมียมิได้แท้งลูก และแกะตัวผู้ในฝูงของท่าน ข้าพเจ้าก็มิได้
กินเลย 39 ที่ สัตว์ร้ายกัดฉี กกินเสีย ข้าพเจ้าก็ มิได้ นํามาให้ท่าน ข้าพเจ้าเองสู้ ใช้ให้ ที่ ถู กขโมยไปในเวลา
กลางวัน หรือ กลางคืน ท่านก็ หก
ั จากข้าพเจ้า ทัง้ นั ้น 40 ข้าพเจ้า เคยเป็น เช่น นี้ เวลากลางวัน แดดก็ เผา
ข้าพเจ้า เวลากลางคืนนํ้าค้างแข็งกผ
็ ลาญข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้านอนไม่หลับ 41 ข้าพเจ้าอาศัยอยูใ่ นเรือน
ของท่านเช่นนี้ ยีสิ
่ บปีแล้ว ข้าพเจ้าได้รับใช้ท่านสิบสี่ปีเพื่อได้บุตรสาวสองคนของท่าน และรับใช้ท่านหกปี
เพื่อได้ฝูงสัตว์ของท่าน ท่านยังได้เปลี่ยนค่าจ้างของข้าพเจ้าสิบครัง้ 42 ถ้าแม้นพระเจ้าของบิดาข้าพเจ้า
พระเจ้าของอับราฮัมและซึ่งอิสอัคยําเกรง ไม่ทรงสถิตอยู่กับข้าพเจ้าแล้ว ครัง้ นี้ ท่านจะให้ข้าพเจ้าไปตัว
เปล่า เป็น แน่ พระเจ้า ทรงเห็น ความทุกข์ ใจของข้าพเจ้า และการงานตรากตรํา ที่ มือ ข้าพเจ้า ทํา จึง ทรง
ห้ามท่านเมื่อคืนวานนี้ �
30
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“บุ ตรสาวเหล่านี้ ก็ เป็นบุตรสาวของเรา เด็กเหล่านี้ ก็ เป็นเด็กของเรา ฝูง
สัตว์ทัง้ ฝูงนี้ ก็ เป็นฝูงสัตว์ของเรา ของทัง้ สิ้นที ่เจ้ าเห็นก็เป็นของเรา วันนี้ เราจะกระทําอะไรแก่ บุ ตรสาว
ของเราหรือ แก่ เด็กๆที่ เก ิ ดมาจากเขา 44 ฉะนั ้น มาเถิด บัดนี้ ให้เราทํา พันธสัญญา ทัง้ เรากับ เจ้า ให้เป็น
พยานระหว่างเรากับเจ้า� 45 ฝ่ายยาโคบก็เอาศิลาก้อนหนึ่ งตัง้ ไว้เป็นเสาสําคัญ 46 แล้วยาโคบจึงพูดกับ
ญาติ พี่น้ องว่า “เก็บก้อนหินมา� เขาเก็ บก้อนหินมากองสุมไว้ แล้วก็ กินเลี้ยงกั นที ่กองหินนั ้น 47 ลาบัน
จึงตัง้ ชื่อกองหินนั ้ นว่า เยการ์สหดูธา แต่ยาโคบตัง้ ชื่อว่า กาเลเอด 48 ลาบันกล่าวว่า “วันนี้ กองหินนี้ จะ
เป็นพยานระหว่างเรากับเจ้า� เหตุฉะนี้ เขาจึงตัง้ ชื่อว่า กาเลเอด 49 และมิสปาห์ เพราะเขากล่าวว่า “พระ
เยโฮวาห์ทรงเฝ้าอยู่ระหว่างเรากับเจ้า เมื่อเราจากกันไป 50 ถ้าเจ้าข่มเหงบุตรสาวของเรา หรือถ้าเจ้าได้
ภรรยาอื่นนอกจากบุตรสาวของเรา ถึงไม่มีใครอยู่กับเราด้วย จงรู เ้ ถิดว่า พระเจ้าทรงเป็นพยานระหว่าง
เรากับเจ้า� 51 ลาบันบอกยาโคบว่า “จงดูกองหินและเสาหินนี้ ที่เราได้ตัง้ ไว้ระหว่างเรากับเจ้า 52 หินกอง
นี้ เป็นพยาน และเสานั ้ นก็เป็นพยานว่า เราจะไม่ข้ามกองหินนี้ ไปหาเจ้า และเจ้าจะไม่ข้ามกองหินนี้ และ
เสานี้ มาหาเรา เพื่อทําอันตรายกัน 53 ให้พระเจ้าของอับราฮัมและพระเจ้าของนาโฮร์ ซึ่งเป็นพระเจ้าของ
บิดาของท่านทรงตัดสิน ความระหว่างเรา� ยาโคบก็ ปฏิญาณโดยอ้างถึง ผู้ ที่ อิส อั คบ ิ ดาของตนยําเกรง
54 แล้วยาโคบถวายเครือ
่ งบูชาบนถิน
่ เทือกเขา และเรียกญาติพี่น้ องของตนมารับประทานขนมปัง พวก
เขารับประทานขนมปังและอยู่บนถิน
่ เทือกเขาตลอดคื นวันนั ้น 55 ลาบันตื่นขึ้นแต่ เช้ามืด จุ บหลานและ
บุตรสาว อวยพรแก่พวกเขา แล้วลาบันก็ออกเดินทางกลับไปบ้าน
43 แล้วลาบันตอบยาโคบว่า
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ยาโคบเผชิญหน้ากับเอซาว

1 ยาโคบก็ เดินทางไปแล้วเหล่าทูตสวรรค์ ของพระเจ้าพบเขา 2 เมื่อยาโคบเห็นทูตสวรรค์ เหล่ านั ้นเขา

จึงว่า “นี่ เป็นกองทัพของพระเจ้า� เขาจึงเรียกสถานที่นั้นว่า มาหะนาอิม 3 ยาโคบส่งผู้ส่ือสารหลายคน
ล่วงหน้าไปหาเอซาวพี่ชายของตนที่แผ่นดินเสอีรที
์ ่เมืองเอโดมตัง้ อยู่ 4 และสัง่ เขาว่า “จงไปบอกเอซาว
นายของเราว่า ยาโคบผู้รับใช้ของท่านกล่าวดังนี้ ‘ข้าพเจ้าไปอาศัยอยูก
่ ับลาบันจนบัดนี้ 5 ข้าพเจ้ามีฝูงวัว
ฝูง ลา ฝูง แพะแกะ มี คนใช้ ชายหญิง ข้าพเจ้า ใช้ คนมาเรียนนายของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รบ
ั ความ
กรุ ณาในสายตาของท่าน� ” 6 ผู้สื่อสารนั ้นกลับ มาบอกยาโคบว่า “ข้าพเจ้าไปพบเอซาวพี่ชายของท่าน
แล้ว เขากําลังจะมาพบท่านด้วย มีพวกผู้ชายมากับเขาสี่รอ
้ ยคน� 7 ยาโคบมีความกลัวและเป็นทุกข์ยิง่
นั ก เขาจึงแบ่งคนทัง้ หลายที่มาด้วยเขา และฝูงแพะแกะ ฝูงวัว ฝูงอูฐ ออกเป็นสองพวก 8 คิดว่า “ถ้าเอ
ซาวมาตีพวกหนึ่ 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 ไว้ว่า ‘กล ับ ไปยัง แผ่น ดิน และยัง ญาติ พี่ น้ องของเจ้า
และเราจะกระทําการดีแก่เจ้านั ้น� 10 ข้าพระองค์ไม่สมควรจะรับบรรดาพระกรุ ณาและความจริงแม้เล็ก
น้ อยที่สุด ที่พระองค์ได้ทรงโปรดสําแดงแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้
เมื่อมีแต่ไม้เท้า และบัดนี้ ข้าพระองค์มีผู้คนเป็นสองพวก 11 ขอพระองค์ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
จากเงื้อมมือพี่ชายข้าพระองค์ คือจากเงื้อมมือของเอซาว เพราะข้าพระองค์กลัวเขา เกรงว่าเขาจะมาตี
ข้าพระองค์ ทัง้ มารดากับลูกด้วย 12 แต่พระองค์ตรัสไว้แล้วว่า ‘เราจะกระทําการดีแก่เจ้า และทําให้เชื้อ
สายของเจ้าดุจเม็ดทรายที่ทะเล ซึ่งจะมากมายจนนั บไม่ถ้วน� ”
9
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คื นว ัน นั ้น ยาโคบพัก อยู่ ที่ นั ่น และคัด เอาของที่ มี อยู่ นั ้น ให้ เป็น ของกํานั ล แก่ เอซาวพี่ ชายของตน
แพะตัวผู้ยี่สิบ แกะตัวเมียสองร้อย และแกะตัวผู้ยี่สิบ 15 อูฐแม่ลูกอ่อนสามสิ
บกับลูกวัวตัวเมียสี่สิบ วัวตัวผู้สิบ ลาตัวเมียยี่สิบ และลูกลาสิบ 16 ยาโคบมอบสิง่ เหล่านี้ ไว้ในความดูแล
ของคนใช้ แต่ละฝูงอยู่ต่างหาก และสัง่ พวกคนใช้ว่า “ล่วงหน้าไปก่อนเรา และให้หมู่สัตว์นี้ เว้นระยะห่าง
กันหน่ อย� 17 ยาโคบสัง่ หมู่ที่ขึ้นหน้าว่า “เมื่อเอซาวพี่ชายของเรามาพบเจ้าและถามเจ้าว่า ‘เจ้าเป็นคน
ของใคร เจ้ าไปไหน และของที่ อยู่ ข้างหน้า เจ้า นี้ เป็น ของใคร� 18 เจ้ าจงตอบว่า ‘ของเหล่า นี้ เป็น ของยา
โคบผูรั
้ บใช้ของท่าน เป็นของกํานั ลส่งมาให้เอซาวนายของข้าพเจ้า และดูเถิด ยาโคบตามมาข้างหลัง� ”
19 ยาโคบสัง
่ หมู่ที่ สองและหมู่ที่ สาม และบรรดาผู้ที่ ติ ดตามหมู่เหล่ านั ้นทํานองเดียวกั นว่า “เมื่อเจ้าพบ
เอซาว จงกล่าวแก่เขาเช่นเดียวกัน 20 และเสริมว่า ‘ดูเถิด ยาโคบผู้รับใช้ของท่านกําลังตามมาข้างหลัง
พวกเรา� ” เพราะยาโคบคิดว่า “ข้าจะระงับความโกรธของเอซาวได้ด้วยของกํานั ลที่ส่งล่วงหน้าไป และ
ภายหลังข้าจะเห็นหน้าเขา บางทีเขาจะยอมรับข้า� 21 ดังนั ้น ของกํานั ลต่างๆจึงล่วงหน้าไปก่อนเขา ส่วน
ตัวเขาคืนนั ้นยังค้างอยูใ่ นค่าย
13

14 คือแพะตัวเมียสองร้อย

ยาโคบปลํ้าสู้กับทูตสวรรค์ของพระเจ้าและชนะ
22 กลางคืนนั ้นเอง ยาโคบก็ลุกขึ้น พาภรรยาทัง
้ สอง สาวใช้ทัง้ สองและบุตรชายสิบเอ็ดคนข้ามลําธาร
ชื่อยับบอกไป 23 ยาโคบส่งครอบครัวข้ามลําธารไป และส่งของทัง้ หมดของตนข้ามไปด้วย 24 ยาโคบอยูที
่ ่
25
นั ่นแต่ผูเ้ ดียว มีบุรุ ษผูหน
้ ่งึ มาปลํ้ากับเขาจนเวลารุ ง่ สาง เมื่อบรุ ุ ษผูน
้ ั ้นเห็นว่าจะเอาชนะยาโคบไม่ได้ ก็
ถูกต้องที่ข้อต่อตะโพกของยาโคบ ข้อต่อตะโพกของยาโคบก็เคล็ด เมื่อปลํ้าสู้กันอยู่นั ้น 26 บุรุ ษนั ้นจึงว่า
“ปล่อยให้เราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้ว� แต่ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ยอมให้ท่านไป นอกจากท่านจะ
อวยพรแก่ข้าพเจ้า� 27 บุรุ ษผู้นั้นจึงถามยาโคบว่า “เจ้าชื่ออะไร� ยาโคบตอบว่า “ข้าพเจ้าชื่อยาโคบ�
ทรงเปลี่ยนชื่อ ยาโคบ มาเป็น อิสราเอล
“เขาจะไม่เรียกเจ้าว่ายาโคบต่อไป แต่จะเรียกว่า อิสราเอล เพราะเจ้าเหมือนเจ้าชาย
ได้ สู้ กับ พระเจ้า และมนุษย์ และได้ ชัยชนะ � 29 ยาโคบจึง ถามบุ รุษ ผู้ นั้ นว ่า “ขอท่านบอกข้าพเจ้า ว่าท่าน
ชื่ออะไร� แต่บุรุ ษนั ้นกล่าวว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงถามชื่อเรา� แล้วก็อวยพรยาโคบที่นั ่น 30 ยาโคบจึงเรียก
สถานที่ นั้นว่า เปนี เอล กล่าวว่า “เพราะข้าพเจ้าได้ เห็นพระพักตร์พระเจ้า แล้วยังมีชีวิตอยู�
่ 31 เมื่อยา
โคบผ่านเปนูเอล ดวงอาทิตย์ขึ้น แล้วเขาเดินโขยกเขยกไป 32 เหตุ ฉะนี้ คนอิสราเอลจึงไม่ กินเส้นเอ็นที ่
ตะโพก ซึ่งอยู่ที่ข้อต่อตะโพกนั ้นจนทุกวันนี้ เพราะพระองค์ทรงถูกต้องข้อต่อตะโพกของยาโคบตรงเส้น
เอ็นที่ตะโพก
28 บุรุ ษนั ้นจึงว่า

33

เอซาวคืนดีกับยาโคบ
ยาโคบเงยหน้า ขึ้น ดู และดู เถิด เอซาวกําลัง มาพร้อมกับ พวกผู้ชายสี่ รอ
้ ยคน ยาโคบจึง แบ่ง ลูกๆให้
นางเลอาห์ นางราเชลและสาวใช้ทัง้ สอง 2 เขาให้สาวใช้ทัง้ สองกับลู กอยู่ข้างหน้า ถัดมานางเลอาห์กับลู
ก ส่วนนางราเชลกับโยเซฟอยูท้
่ ายสุด 3 ตัวเขาเองเดินออกหน้าไปก่อน กราบลงถึงดินเจ็ดหน จนเข้ามา
4 แต่เอซาววิง
ใกล้พีชายของเขา
่
่ ออกไปต้อนรับเขา กอดและซบหน้าลงที่คอจุบเขา ต่างก็ร้องไห้ 5 เอซาว
ก็ เงยหน้าขึ้นแลเห็นพวกผู้หญิงกับลู กๆจึงถามว่า “คนที ่อยู่กับเจ้านี้ คือใคร� ยาโคบตอบว่า “คือลูกๆที่
พระเจ้า โปรดประทานให้แก่ ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่าน� 6 แล ้ วสาวใช้ ทัง้ สองคนกั บลู กๆก็ เข ้า มาใกล้ และ
กราบลง 7 นางเลอาห์กั บลู กของเขาก็ เข ้า มาใกล้ และกราบลงด้วย ภายหลัง โยเซฟและนางราเชลก็ เข ้า
มาใกล้ และกราบลง 8 เอซาวถามว่า “ขบวนผู้คนและฝูง สัตว์ทัง้ หมดที่ เราพบนี้ มี ความหมายอย่างไร�
ยาโคบตอบว่า “เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนายข้าพเจ้า� 9 เอซาวพูด ว่า “น้ องเอ๋ย
1
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ข้ามีพออยู่แล้ว เก็บของๆเจ้าไว้เองเถิด� 10 ยาโคบตอบว่า “มิได้ ข้าพเจ้าขอร้องท่านเถิด ถ้าข้าพเจ้าได้
รับ ความกรุ ณาในสายตาของท่านแล้ว ขอรับ ของกํานั ลน น
ั ้ จากมือ ข้าพเจ้า เพราะเหตุ วา่ ข้าพเจ้า ได้ เห ็น
หน้าท่านก็เหมือนเห็นพระพักตร์ของพระเจ้า และท่านได้โปรดข้าพเจ้าแล้ว 11 ข้าพเจ้าอ้อนวอน ขอท่าน
รับ ของขวัญ ที่ นํา มาให้ ท่าน เพราะพระเจ้า ทรงโปรดกรุ ณาข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ก็ มี พอเพียงแล้ว� เขา
อ้อนวอนและเอซาวจึงรับไว้ 12 เอซาวพูดว่า “ให้เราเดินทางไปกันเถิด ให้เราไปกันและข้าจะนําหน้าเจ้า�
13 แต่ ยาโคบตอบเขาว่า “นายท่านย่อมทราบอยู่ แล ้ วว ่า เด็กๆนั ้ นอ ่อนแอ และข้าพเจ้า ยั งม ี ฝูง แพะแกะ
และโคที่ มีลู กอ่อนยังกินนมอยู่ ถ้าจะต้อนให้เดินเกินไปสักวันหนึ่ งฝูงสัตว์ก็ จะตายหมด 14 ขอนายท่าน
ล่วงหน้าผูรั
้ บใช้ของท่านไปก่อนเถิด ข้าพเจ้าจะตามไปช้าๆตามกําลังของสัตว์ซ่ึงอยูข
่ ้างหน้าข้าพเจ้าและ
15
ตามที่ เด็กๆทนได้ จนกว่าข้าพเจ้าจะไปพบนายท่านที่ เสอีร�
์
เอซาวจึงกล่าวว่า “บัดนี้ ขอให้คนที ่มาก
ับเราไปกับเจ้าบ้าง� ยาโคบตอบว่า “มี ความจําเป็นอะไรหรือ ขอให้ข้าพเจ้าได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตา
ของนายท่านเถิด� 16 ในวัน นั ้น เอซาวก็ กล ับ ไปทางเสอีร ์ 17 ส่วนยาโคบเดิน ทางไปถึง สุ คคท เขาสร้าง
บ้านอยูที
่ ่นั่น และสร้างเพิงให้สัตว์ของเขา ฉะนั ้นจึงเรียกที่นั้นว่า สุคคท
ยาโคบซื้อที่ดินและสร้างแท่นบูชา
18 เมื่อยาโคบเดินทางจากปั ดดานอารัมก็มาถึงเมืองเชเลมซึ่งเป็ นเมืองของเชเคมในแผ่นดินคานาอัน
เขาตัง้ เต็นท์อยู่หน้าเมืองนั ้น 19 ยาโคบซื้อที่ดินแปลงหนึ่ งที่ตัง้ เต็นท์อยู่นั ้น จากบุตรชายของฮาโมร์บิดา
ของเชเคมเป็นเงินหนึ่ งร้อยเหรียญ 20 ยาโคบสร้างแท่นบูชาที่นั ่น เรียกแท่นนั ้นว่า เอลเอโลเฮอิสราเอล
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ดีนาห์บุตรสาวคนเดียวของยาโคบถูกข่มขืน
1 ฝ่ายดี นาห์บุ ตรสาวของนางเลอาห์ซ่ึง นางบังเกิด ให้กับ ยาโคบนั ้ นออกไปเยีย
่ มผู้หญิงในแผ่นดินนั ้น
2 เมื่อเชเคมบุตรชายฮาโมร์คนฮีไวต์ ผู้เป็ นเจ้าเมืองเห็นนางสาวดี นาห์ เขาก็ เอานางไปหลับนอนและทํา
อนาจารต่อ นาง 3 จิ ตใจของเชเคมก็ ผูกพัน อยู่ กับ นางสาวดี นาห์ บุ ตรสาวยาโคบ และเขารัก นางพูดจา
เล้าโลมเอาใจนาง 4 เชเคมจึงพูดกับฮาโมร์บิดาของตนว่า “จงขอหญิงสาวนี้ ให้เป็นภรรยาข้าพเจ้าเถิด�
5 ยาโคบได้ยน
ิ ข่าวว่า ผู้ นั้น ทําการอนาจารกับ นางสาวดี นาห์บุ ตรสาวของตน เวลานั ้น พวกบุตรชายของ
ท่านอยู่กับฝูงสัตวที่ในนา ยาโคบจึงนิ่ งคอยจนพวกบุตรชายกลับมาบ้าน 6 ฮาโมร์บิดาของเชเคมก็ไปหา
ยาโคบเพื่อปรึกษากับท่าน 7 เมื่อพวกบุตรชายของยาโคบได้ยน
ิ ข่าวนั ้ นก็กลับมาจากนา ต่างก็ โศกเศร้า
และโกรธยิง่ นั กเพราะเชเคมได้ กระทําความโง่เขลาในพวกอิสราเอล โดยข่มขืนบุตรสาวของยาโคบ ซึ่ง
เป็นการไม่สมควร 8 ฮาโมร์ก็ปรึกษากับพวกเขาว่า “จิตใจเชเคมบุตรชายของเรานี้ ผูกพันรักใคร่บุตรสาว
ของท่านมาก ขอหญิง นั ้น เป็น ภรรยาบุตรชายของเราเถิด 9 และเชิญ พวกท่านจงทําการสมรสกับ พวก
เรา ยกบุตรสาวของท่านให้พวกเรา และรับบุตรสาวของเราให้พวกท่าน 10 ท่านทัง้ หลายจะได้อยูกั
่ บพวก
เรา แผ่ นดิน นี้ จะอยู่ ตรงหน้า ท่าน จงอาศัย เป็ นที ่ ค้าขายและจงได้ สมบัติ มากในแผ่น ดิน นี้ � 11 เชเคม
บอกบิดาและพวกพี่ ชายของหญิง นั ้ นว ่า “จงเห็น แก่ ข้าพเจ้า เถิด และท่านจะเรียกเท่าไร ข้าพเจ้า ก็ จะ
ให้ 12 ท่านจะเอาเงินสินสอดและของขวัญสักเท่าไรก็ตามใจ ท่านจะเรียกเท่าไร ข้าพเจ้าจะให้ แต่ขอยก
หญิงนั ้นเป็นภรรยาข้าพเจ้า�
บุตรชายของยาโคบทําการแก้แค้น

13 ฝ่ายบุตรชายของยาโคบก็ ตอบแก่ เชเคมและฮาโมร์บิดาของเชเคมเป็ นกลอุบาย

เพราะเหตุเขาทํา
อนาจารแก่นางสาวดีนาห์น้องสาวนั ้น จึงกล่าวว่า 14 โดยบอกเขาว่า “เราทําสิง่ นี้ ไม่ได้ คือยกน้ องสาวของ
เราให้แก่คนที่ยงั ไม่ได้เข้าสุหนัตนน
ั ้ เพราะจะเป็นที่อบ
ั อายขายหน้าแก่เรา 15 แต่เราจะยอมดังนี้ ถ้าท่าน
จะยอมเป็น เหมือนพวกเรา โดยให้ผู้ชายทุกคนของท่านเข้าสุ หนัต 16 เราจึง จะยอมยกบุตรสาวของเรา
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ให้แก่พวกท่าน และเราจะรับบุตรสาวของพวกท่านเป็นภรรยาของพวกเรา และเราจะอยูก
่ ับท่านและจะ
เป็นชนชาติเดียวกัน 17 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายไม่ฟังคําเรา ไม่เข้าสุหนั ต เราจะเอาบุตรสาวของเราไปเสีย�
18 ถ้อยคํา ของเขาเป็ นที ่ พอใจฮาโมร์ และเชเคมบุตรชายของฮาโมร์ 19 หน ุ่ม คนนั ้น ไม่ รีรอที่ จะทํา ตาม
เพราะเขามี ความรัก ใคร่ในบุตรสาวของยาโคบ เขาเป็น คนน่า เคารพนั บถือ มากกว่า ใครๆในครอบครัว
ของบิดา 20 ฮาโมร์กับเชเคมบุตรชายจึงออกไปที่ประตูเมือง และปรึกษากับชาวเมืองนั ้นว่า 21 “คนเหล่า
นี้ เป็นมิตรกับพวกเรา เพราะฉะนั ้นจงให้เขาอาศัยค้าขายในแผ่นดินนี้ เพราะดูเถิด แผ่นดินนี้ กว้างขวาง
พอให้เขาอยู่ได้ ให้เรารับบุตรสาวของเขาเป็นภรรยาพวกเราและยกบุตรสาวของเราให้เขา 22 เพียงแต่
เราที่ เป็น ชายทุก คนจะยอมเข้า สุ หน ัต เหมือนเขา ถ้า ยอมกระทํา ดัง นั ้น พวกนั ้น จะอาศัย อยู่ เป็น ชนชาติ
เดียวกับเรา 23 ฝูงสัตว์เลี้ยงและทรัพย์สมบัติของเขา กับฝูงสัตว์ทัง้ สิน
้ ของเขาก็จะเป็นของเราด้วยมิใช่
หรือ ขอแต่ ให้เรายอมกระทําดังนั ้นเขาจะยอมอยู่กับเรา� 24 บรรดาชาวเมืองที่ ออกไปจากประตู เมืองก็
เห็นชอบด้วยฮาโมร์และเชเคมบุตรชาย และผู้ชายทัง้ ปวงที่ออกไปจากประตูเมืองก็เข้าสุหนั ต 25 ครัน
้ อยู่
มาถึงวันที่สาม เมื่อคนเหล่านั ้นกําลังเจ็บอยู่ บุตรชายสองคนของยาโคบชื่อสิเมโอนและเลวี เป็นพี่ชาย
นางสาวดีนาห์ ก็ถือดาบเข้าไปในเมืองด้วยใจกล้าหาญฆ่าผู้ชายในเมืองนั ้นเสียสิน
้ 26 เขาฆ่าฮาโมร์และ
เชเคมบุตรชายเสีย ด้วยคมดาบ และพานางสาวดี นาห์ ออกจากบ้านเชเคมไปเสีย 27 พวกบุตรชายของ
ยาโคบเข้าไปตามบ้านคนตาย และปล้น เมืองนั ้น เพราะคนเหล่า นั ้น ได้ ทํา อนาจารต่อ น้ องสาวของเขา
28 เขาริบ เอาฝูง แกะ ฝูง วัว ฝูง ลา และข้าวของทัง
้ ปวงในเมืองและในนาไป 29 เอาทรัพย์ สมบัติ ทัง้ หมด
ของเขาไป และจับบุตรภรรยาของคนเหล่านั ้นไปเป็นเชลย และริบของในบ้านไปเสียทัง้ สิน
้
ยาโคบลําบากใจ

30 ฝ่ายยาโคบจึงพูดกับสิเมโอนและเลวีว่า “เจ้าทําให้เราลําบากใจ โดยทําให้เราเป็นทีเกล
่
ียดชังแก่คน

แผ่นดินนี้ คือคนคานาอันกับคนเปริสซี เรามีผู้คนน้ อยนั ก เขาทัง้ หลายจะรุ มกันมาฆ่าเราเสีย จะทําให้
เราและครอบครัวพินาศสิน
้ � 31 แต่เขาตอบว่า “มันจะทํากับน้องสาวเราเหมือนหญิงแพศยาได้หรือ�
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พระเจ้าทรงเรียกยาโคบให้กลับไปยังเบธเอล
พระเจ้า ตรัส แก่ ยาโคบว่า “จงลุก ขึ้น แล้ว ขึ้น ไปยัง เบธเอล และอาศัย อยู่ ที่ นั่น ทํา แท่ นที ่ นั่น บูชา
พระเจ้า ผู้ สําแดงพระองค์ แก่ เจ้ าเมื่อ เจ้า หนี ไปจากหน้า เอซาวพี่ ชายของเจ้า� 2 ดัง นั ้น ยาโคบจึง บอก
ครอบครัวของตน และคนทัง้ ปวงที่อยูด้
่ วยกันว่า “จงทิง้ พระต่างด้าวที่อยูท่
่ ามกลางเจ้าเสียให้หมด ชําระ
3
ตัว และเปลี่ยนเครือ
่ งนุ่ง ห่ม และให้ พวกเราลุก ขึ้น แล้ว ขึ้น ไปยัง เบธเอล ที่ นั ่น ข้า จะทํา แท่น บูชาแด่
พระเจ้า ผู้ ทรงตอบข้า ในวันที ่ ข้าม ี ความทุกข์ ใจ และทรงอยู่ กับ ข้า ในทางที่ ข้า ไปนั ้น� 4 คนทัง้ หลายเอา
พระต่างด้าวทัง้ หมดที่ มี อยู่ กับ ตุ้มหู ที่ หู ของเขามาให้ ยาโคบ ยาโคบก็ ซ่อนไว้ ใต้ ต้น โอ๊ก ที่ อยู่ ใกล้ เมือง
เชเคม 5 พวกเขาก็ ยกเดิน ไป เมืองต่างๆที่ อยู่ รอบข้างต่างมี ความเกรงกลัว พระเจ้า ชาวเมืองจึ งม ิ ได้ ไล่
ตามบรรดาบุตรชายของยาโคบ 6 ดังนั ้นยาโคบมาถึงตําบลลูส คือเบธเอล ซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอัน ทัง้
ตัวเขาและทุกคนที่อยู่กับเขา 7 ที่นั ่นยาโคบสร้างแท่นบูชาไว้ และเรียกตําบลนั ้ นว่าเอลเบธเอล เหตุว่าที่
นั ่น พระเจ้า ทรงสําแดงพระองค์ แก่ ยาโคบ เมื่อ ครัง้ ยาโคบหนี ไปจากหน้า พี่ ชาย 8 ฝ่ายพี่ เลี้ยงของนาง
เรเบคาร์ ชื่อเดโบราห์ก็ ถึงแก่ ความตาย เขาฝังศพไว้ใต้ ต้นโอ๊กใต้ เบธเอล เขาเรียกต้นไม้ นั้นว่า อัลโลน
บาคูท
1

พระเจ้าทรงอวยพรยาโคบและตรัสถึงพันธสัญญากับอับราฮัมอีก
เมื่อ ยาโคบออกจากปัด ดานอารัม พระเจ้า ก็ ทรงสําแดงพระองค์ แก่ ยาโคบอีก และทรงอวยพรเขา
10 พระเจ้า ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ ามีช่ อ
ื ว่า ยาโคบ เขาจะไม่ เรียกเจ้า ว่า ยาโคบต่อ ไปแต่ จะมีช่อ
ื ว่า อิสราเอล�
ดังนั ้นพระองค์จึงเรียกเขาว่า อิสราเอล 11 พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า “เราเป็นพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ เจ้า
9
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จงเกิดผู้คนทวีมากขึ้น ประชาชาติหน่งึ และหลายประชาชาติจะเกิดมาจากเจ้า กษั ตริยหลายองค์
์
จะออก
มาจากบัน
้ เอวของเจ้า 12 แผ่นดินที ่เราให้แก่อับราฮัมและอิสอัคแล้วเราจะให้แก่เจ้า และเราจะให้แผ่น
ดินนี้ แก่เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้า� 13 พระเจ้าเสด็จขึ้นไปจากยาโคบ ณ ที่ที่พระองค์ตรัสแก่เขา
14 ยาโคบก็ ปัก เสาสําคัญ ไว้ที่ นั ่ นที ่ พระองค์ ตรัส แก่ ตน เป็ น เสาหิน เขาก็ เอาเครือ
่ งดื่ม บูชาเทลงบนเสา
และเทนํ้ามันบนนั ้น 15 ยาโคบเรียกตําบลที่พระเจ้าตรัสแก่ตนว่า เบธเอล
นางราเชลเสียชีวต
ิ ตอนคลอดเบนยามิน
เขาทัง้ หลายไปจากเบธเอลใกล้ จะถึง เอฟราธาห์ นางราเชลจะคลอดบุตรก็ เจ ็บ ครรภ์ นั ก 17 ต่อ มา
ขณะที่ นางเจ็บ ครรภ์ นั ก หญิง ผดุงครรภ์ บอกนางว่า “อย่า กลัว ท่านจะได้ บุ ตรชายคนนี้ ด้วย � 18 อยู่ มา
เมื่อชีวต
ิ ใกล้ ดับ (เพราะนางถึงแก่ ความตาย) นางเรียกบุตรนั ้ นว่า เบนโอนี แต่ บิดาเรียกเขาว่า เบนยา
19
มิน นางราเชลก็สิน
ิ เขาฝังศพไว้รม
ิ ทางที่จะไปบ้านเอฟราธาห์ซ่ึงคือเบธเลเฮม 20 ยาโคบเอาเสา
้ ชีวต
หินปักไว้ ณ ที่ฝังศพซึ่งเป็นเสาหิน ณ ที่ฝังศพนางราเชลจนทุกวันนี้ 21 อิสราเอลก็ยกเดินต่อไปอีกไปตัง้
เต็นท์ อยู่เลยหอคอยแห่งเอเดอร์ 22 อยู่มาเมื่ ออิสราเอลอาศัยอยู่ที่ แผ่นดินนั ้น รู เบนไปนอนกับนางบิล
ฮาห์ ภรรยาน้ อยของบิดา อิสราเอลก็ได้ยินเรือ
่ งนี้ ฝ่ายบุตรชายของยาโคบมีสิบสองคน
16

บุตรชายสิบสองคนของยาโคบ
23 บุตรชายของนางเลอาห์ชื่อ รู เบน เป็ นบุตรหัวปี ของยาโคบ สิเมโอน เลวี ยูดาห์ อิสสาคาร์และเศบูลุ
น 24 บุตรชายของนางราเชลชื่อ โยเซฟ และเบนยามิน 25 บุตรชายของนางบิลฮาห์ สาวใช้ของนางราเชล
ชื่อ ดาน และนั ฟทาลี 26 บุตรชายของนางศิลปาห์ สาวใช้ของนางเลอาห์ชื่อ กาด และอาเชอร์ คนเหล่านี้
เป็นบุตรชายของยาโคบ ซึ่งเกิดที่ปัดดานอารัม
อิสอัคเสียชีวต
ิ

27 ฝ่ายยาโคบกลับมาหาอิสอัคบิดาของตนที่มัมเร

คือที่เมืองอารบา คือเฮโบรน ที่อับราฮัมและอิสอัค
เคยอาศัยก่อน 28 อิสอัคมอายุ
ี
หน่งึ ร้อยแปดสิบปี 29 อิสอัคก็สิน
้ ลมหายใจ ท่านชราและแก่หง่อมมากเมื่อ
สิน
ิ และไปอยูร่ ว่ มบรรพบุรุษของท่าน เอซาวและยาโคบบุตรชายของตนก็นําท่านไปฝังเสีย
้ ชีวต

36
พงศ์พันธุของเอซาว
์
(คือเอโดม�
ต่อ ไปนี้ เป็น พงศ์ พันธุ ์ของเอซาวคือ เอโดม 2 เอซาวได้ หญิง คนคานาอัน มาเป็น ภรรยา คือ อาดาห์บุ
ตรสาวเอโลนคนฮิตไทต์ และโอโฮลี บามาห์ บุ ตรสาวอานาห์ผู้เป็นบุตรสาวศิเบโอนคนฮีไวต์ 3 กับบาเส
มัท บุ ตรสาวอิชมาเอลเป็นน้ องสาวของเนบาโยท 4 ฝ่ายนางอาดาห์คลอดบุตรให้เอซาวชื่อเอลี ฟัส นาง
บาเสมัทคลอดบุตรชื่อเรอูเอล 5 และนางโอโฮลี บามาห์คลอดบุตรชื่อเยอูช ยาลาม และโคราห์ คนเหล่า
นี้ เป็น บุตรชายของเอซาวที่ เก ิด ในแผ่น ดิน คานาอัน 6 เอซาวพาภรรยาบุตรชายหญิง และคนทัง้ ปวงใน
ครอบครัว ของตน กับ ฝูง สัตว์ บรรดาสัตว์ใช้ งาน และทรัพย์ สิ ่ง ของทัง้ หมดที่ ได้ มาในแผ่น ดิน คานาอัน
หันจากหน้ายาโคบน้ องชายไปที่ เมืองอื่น 7 เพราะทรัพย์สมบัติของทัง้ สองมี มาก จะอยู่ด้วยกั นมิได้ ดิ น
แดนที่เขาอาศัยนั ้นไม่พอให้เขาเลี้ยงฝูงสัตว์ 8 เอซาวจึงไปอยูใ่ นถิน
่ เทือกเขาเสอีร ์ เอซาวคือเอโดม 9 ต่อ
ไปนี้ เป็นพงศ์พันธุของเอซาว
์
บิดาคนเอโดม ชาวเมืองเทือกเขาเสอีร ์ 10 ชื่อบุตรชายของเอซาว คือเอลีฟั
สบุตรชายนางอาดาห์ ภรรยาเอซาว เรอูเอลบุตรชายนางบาเสมัท ภรรยาเอซาว 11 ฝ่ายบุตรชายของเอ
ลีฟัสชื่อเทมาน โอมาร์ เศโฟ กาทาม และเคนั ส 12 ทิมนาเป็นภรรยาน้ อยของเอลีฟัสบุตรชายเอซาว นาง
คลอดบุตรให้เอลี ฟัส ชื่อ อามาเลข คนเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของอาดาห์ภรรยาเอซาว 13 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตร
ชายของเรอูเอล คือนาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์ และมิสซาห์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของบาเสมัทภรรยาของ
เอซาว 14 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายภรรยาของเอซาว คือ นางโอโฮลี บามาห์ บุ ตรสาวของอานาห์ ผู้ เป็น บุตร
1
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สาวศิเบโอน นางคลอดบุตรให้เอซาวชื่อเยอู ช ยาลาม และโคราห์ 15 ต่อไปนี้ เป็นเจ้านายในบรรดาบุตร
ชายของเอซาว บรรดาบุตรชายของเอลี ฟัส บุ ตรชายหัวปี ของเอซาว คือเจ้านายเทมาน เจ้ านายโอมาร์
เจ้านายเศโฟ เจ้านายเคนั ส 16 เจ้านายโคราห์ เจ้านายกาทาม เจ้านายอามาเลข คนเหล่านี้ เป็นเจ้านาย
ของเอลี ฟัสในแผ่นดินเอโดม พวกเขาเป็นลูกหลานของนางอาดาห์ 17 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของเรอูเอล
ผู้ เป็น บุตรชายของเอซาว คือ เจ้า นายนาหาท เจ้ านายเศ-ราห์ เจ้ านายชัม มาห์ และเจ้า นายมิส ซาห์ คน
เหล่า นี้ เป็น เจ้า นายของเรอู เอลในแผ่น ดิน เอโดม พวกเขาเป็น ลูก หลานของนางบาเสมัท ภรรยาของเอ
ซาว 18 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของนางโอโฮลี บามาห์ ภรรยาของเอซาว คือ เจ้า นายเยอู ช เจ้ านายยาลาม
และเจ้านายโคราห์ คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายเกิดจากนางโอโฮลี บามาห์บุตรสาวของอานาห์ ภรรยาเอซาว
19 คนเหล่านี้ เป็ นบุตรชายของเอซาวคือเอโดมและคนเหล่านี้ เป็ นเจ้านายของเขา
เชื้อสายของเสอีรใ์ นแผ่นดินเอโดม

20 ต่อ ไปนี้ เป็ น บุตรชายของเสอีร ค
์ นโฮรี

ชาวแผ่นดินนั ้นคือโลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ 21 ดี โชน
เอเซอร์และดีชาน คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของคนโฮรี ผู้เป็นบุตรของเสอีรใ์ นแผ่นดินเอโดม 22 บุตรชาย
โลทานชื่อโฮรีและเฮมาม และน้ องสาวของโลทานชื่อทิมนา 23 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของโชบาล คืออัลวาน มา
นาฮาท เอบาล เซโฟ และโอนั ม 24 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรของศิเบโอนคื ออ ัย ยาห์ และอานาห์ อานาห์นั้น เป็น
ผู้ที่ ได้พบฝูงล่อในถิน
่ ทุรกันดาร เมื่อเลี้ยงฝูงลาของศิเบโอนบิดาของเขา 25 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของอานาห์
คือดีโชน และโอโฮลีบามาห์ผู้เป็นบุตรสาวของอานาห์ 26 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของดีโชน คือเฮมดาน เอชบา
น อิธราน และเคราน 27 ต่อไปนี้ เป็นบุตรของเอเซอร์ คือบิลฮาน ศาวาน และอาขาน 28 ต่อไปนี้ เป็นบุตร
ของดีชาน คืออูศและอารัน 29 ต่อไปนี้ เป็นเจ้านายของคนโฮรี คือเจ้านายโลทาน เจ้านายโชบาล เจ้านา
ยศิเบโอน เจ้านายอานาห์ 30 เจ้านายดีโชน เจ้านายเอเซอร์ เจ้านายดีชาน คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของคน
โฮรีตามพวกเจ้านายของเขาในแผ่นดินเสอีร ์
กษั ตริยแห่
์ งแผ่นดินเอโดม

31 ต่อไปนี้ เป็ นกษั ตริย์ที่ครอบครองในแผ่นดินเอโดม ก่อนที่คนอิสราเอลมีกษั ตริยครอบครอง
32 เบลา
์

บุตรชายเบโอร์ครอบครองในเอโดม เมืองหลวงของท่านชื่อดินฮาบาห์ 33 เมื่อเบลาสิน
้ พระชนม์แล้ว โย
บับบุตรชายเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ข้น
ึ ครอบครองแทน 34 เมื่อโยบับสิน
้ พระชนม์แล้ว หุชามชาวแผ่น
35
ดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทน เมื่อหุชามสิน
้ พระชนม์แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะ
คนมี เดีย นในทุ่ง แห่ง โมอับ ขึ้น ครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อ อาวีท 36 เมื่อ ฮาดัด สิน
้ พระชนม์
แล้ว สัมลาห์ชาวเมืองมัสเรคาห์ข้น
ึ ครอบครองแทน 37 เมื่อสัมลาห์สิน
้ พระชนม์แล้ว ซาอูลชาวเมืองเรโห
โบทอยู่ที่ แม่น้าํ ขึ้นครอบครองแทน 38 เมื่อซาอูลสิน
ึ ครอบ
้ พระชนม์แล้ว บาอัลฮานั นบุตรชายอัคโบร์ข้น
39
ครองแทน เมื่อ บาอัล ฮานั น บุตรชายอัค โบร์สิน
ึ ครอบครองแทน เมืองหลวง
้ พระชนม์ แล้ว ฮาดาร์ข้น
ของท่านชื่อปาอู และมเหสี ของท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ 40 ต่อ
ไปนี้ เป็นชื่อเจ้านายของเอซาว ตามครอบครัว ตามที่ ตามชื่อ คือเจ้านายทิมนา เจ้านายอัลวาห์ เจ้านาย
เยเธท 41 เจ้ านายโอโฮลี บามาห์ เจ้ านายเอลาห์ เจ้ านายปิ โนน 42 เจ้ านายเคนั ส เจ้ านายเทมาน เจ้ านา
ยมิบซาร์ 43 เจ้านายมักดีเอล และเจ้านายอิราม คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเอโดม คือเอซาวบิดาของคน
เอโดม ตามที่อยูของท่
่
าน ในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิข
์ องท่าน

37
เรือ
่ งของโยเซฟ ผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกไว้
1 ฝ่ายยาโคบมาอยู่ในดินแดนที่ บิดาของท่านเคยอาศัยเป็ นคนต่างด้าวนั ้นคือ แผ่นดินคานาอัน 2 ต่อ
ไปนี้ เป็น ประวัติ พงศ์ พันธุ ์ของยาโคบ เมื่อ โยเซฟอายุ ได้ สิ บเจ็ด ปี ไปเลี้ยงสัตว์อยู่ กับ พวกพี่ ชาย เด็ก หนุ่
มนน
ั ้ อยูก
่ ับบุตรชายของนางบิลฮาห์และกับบุตรชายของนางศิลปาห์ภรรยาบิดาของตน โยเซฟเอาความ
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ผิดของพีช
่ ายมาเล่าให้บิดาฟัง 3 ฝ่ายอิสราเอลรักโยเซฟมากกว่าบุตรทัง้ หมดของท่าน เพราะโยเซฟเป็น
บุตรชายที่เกิดมาเมื่อบิดาแก่แล้ว บิดาทําเสื้อยาวหลากสีให้แก่โยเซฟ 4 เมื่อพวกพี่ชายเห็นว่าบิดารักโย
เซฟมากกว่าบรรดาพีชาย
่
ก็ชังโยเซฟ และพูดดีกับเขาไม่ได้ 5 คราวหนึ่ งโยเซฟฝัน แล้วเล่าให้พวกพีช
่ าย
6
7
ฟัง พวกพี่ ชายยิง่ ชัง โยเซฟมากขึ้น โยเซฟเล่า ว่า “ฟัง ความฝัน ซึ่ง ข้าพเจ้า ฝัน เห็น ซิ ดู เถิด พวกเรา
กําลังมัดฟ่อนข้าวอยูใ่ นนา ทันใดนั ้น ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้าตัง้ ขึ้นยืนตรง และดูเถิด ฟ่อนข้าวของพวกพี่ๆ
มาแวดล้อมกราบไหว้ฟ่อนข้าวของข้าพเจ้า� 8 พวกพี่ ชายจึง ถามโยเซฟว่า “เจ้ าจะปกครองเรากระนั ้น
หรือ เจ้าจะมีอาํ นาจครอบครองเราหรือ� พวกพีช
่ ายก็ยงิ่ ชังโยเซฟมากขึ้นอีกเพราะความฝัน และเพราะ
คํา ของเขา 9 ต่อ มาโยเซฟก็ฝั นอ ีก จึง เล่า ให้ พวกพี่ ชายฟัง ว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า ฝั นอ ีก ครัง้ หนึ่ ง เห ็น ดวง
อาทิตย์ดวงจันทร์ และดาวสิบเอ็ดดวงกําลังกราบไหว้ข้าพเจ้า� 10 เมื่อเล่าให้บิดาและพวกพี่ชายฟัง บิ
ดาก ็ วา่ กล่าวโยเซฟว่า “ความฝั นที ่ เจ้ าได้ ฝัน เห็น นั ้น หมายความว่า อะไร เรากับ มารดาและพวกพี่ ชาย
ของเจ้าจะมาซบหน้าลงถึงดินกราบไหว้เจ้ากระนั ้นหรือ� 11 พวกพี่ชายอิจฉาโยเซฟ บิดาก็นิ่งตรองเรือ
่ ง
นี้ อยูแต่
่ ในใจ
พวกพี่ชายขีอ
้ จ
ิ ฉาขายโยเซฟให้เป็นทาส
ฝ่ายพวกพี่ ชายพากัน ไปเลี้ยงแพะแกะของบิดาที่ เมืองเชเคม 13 อิสราเอลจึง พู ดก ับ โยเซฟว่า “พี่
ชายของเจ้าเลี้ยงแพะแกะอยูที
่ ่เมืองเชเคมมิใช่หรือ มาพ่อจะใช้เจ้าไปหาพีชาย
่
� โยเซฟตอบว่า “ข้าพเจ้า
14
พร้อมแล้ว� บิดาจึงพูดกับเขาว่า “เราขอร้องเจ้าให้ไปดูพี่ชายของเจ้าและฝูงสัตว์ซิว่า สบายดีหรือไม่
แล้วกลับมาบอกพ่อ� บิดาใช้เขาไปจากที่ราบเฮโบรน เขาก็ มายังเมืองเชเคม 15 ดู เถิด ชายคนหนึ่ งพบ
โยเซฟเดินไปเดินมาในท้องนาจึงถามว่า “เจ้าหาอะไร� 16 โยเซฟตอบว่า “ข้าพเจ้าหาพี่ชายของข้าพเจ้า
โปรดบอกข้าพเจ้าทีว่า เขาเลี้ยงสัตว์อยูที
่ ่ไหน� 17 คนนั ้นตอบว่า “เขาไปแล้วเพราะเราได้ยน
ิ เขาพูดกันว
18
่า ‘ให้เราไปเมืองโดธานกัน เถิด� ” โยเซฟตามไปพบพวกพี่ ชายที่ เมืองโดธาน เมื่อ พวกพี่ ชายเห็น โย
เซฟแต่ ไกลยัง มาไม่ ถึง เขาก็ พากัน คิด ปองร้ายจะฆ่า เสีย 19 เขาพู ดก ั นว ่า “ดู เถิด เจ้ าช่างฝัน มานี่ แล้ว
20 ฉะนั ้น มาเถิด บัดนี้ ให้พวกเราฆ่ามันเสีย แลวท
้ งิ้ ลงไว้ในบ่อบ่อหนึ่ ง เราจะว่า ‘สัตว์ร้ายกัดกนม
ิ ันเสีย�
แล้วเราจะดู วา่ ความฝันนั ้นจะเป็นจริงได้ อย่างไร� 21 ฝ่ายรู เบนพอได้ ยน
ิ ดังนั ้น ก็ อยากช่วยโยเซฟให้พ้
นมือพวกพี่ชายจึงพูดว่า “เราอย่าฆ่ามันเลย� 22 รู เบนเตือนเขาว่า “อย่าทําให้โลหิตไหล จงทิ้งมันในบ่อ
นี้ ในถิน
่ ทุรกันดาร อย่าแตะต้องน้ องเลย� ทัง้ นี้ เพื่อจะช่วยน้ องให้พ้นมือเขา แล้วจะได้ส่งกลับไปยังบิดา
23 ต่อมา ครัน
้ โยเซฟมาถึงพวกพีชาย
่
เขาก็จับโยเซฟถอดเสื้อออกเสีย คือเสื้อยาวหลากสีที่สวมอยู่ 24 แล
้วเอาโยเซฟไปทิง้ ลงในบ่อ บ่อนันว
้ ่างเปล่าไม่มีน้าํ 25 ขณะที่นั ่งรับประทานอยู่เขาเงยหน้าขึ้น ดูเถิด เห็น
หมู่คนอิชมาเอลมาจากเมืองกิ เลอาด มีฝูงอูฐบรรทุกยางไม้ พิมเสนและมดยอบ เอาเดินทางลงไปยังอ
ียป
ิ ต์ 26 ยูดาห์จึงพูดกับพี่น้องว่า “หากเราฆ่าน้ องและซ่อนโลหิตไว้จะมีประโยชน์ อันใดเล่า 27 มาเถิด ให้
เราขายน้ องแก่พวกอิชมาเอลโดยไม่แตะต้องเขา เพราะเขาก็เป็นน้ องและเป็นเลือดเนื้ อของเราเหมือน
กัน� พีน้
่ องทัง้ ปวงก็พอใจ
12

โยเซฟถูกนําไปยังอียป
ิ ต์

28 ขณะนั ้นพวกพ่อค้าชาวมีเดียนกําลังผ่านมา

พวกพี่ชายก็ฉุ ดโยเซฟขึ้นจากบ่อ ขายให้แก่คนอิชมา
เอลเป็นเงินยี่สิ บเหรียญ คนอิชมาเอลก็ พาโยเซฟไปยังอียป
ิ ต์ 29 ฝ่ายรู เบนเมื่อกลับมาถึ งบ่อนั ้น และดู
เถิด โยเซฟมิได้อยู่ในบ่อนั ้น จึงฉี กเสื้อผ้าของตน 30 แล้วกลับไปหาพวกน้ องบอกว่า “เด็กนั ้นหายไปเสีย
แล้ว แล ้ว ข้าพเจ้า จะไปที่ไหนเล่า� 31 พวกเขาก็ เอาเสื้อ ของโยเซฟมา และฆ่า ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง จุ ่ม เสื้อ
ของโยเซฟลงในเลื อด 32 แล้วก็ ส่งเสื้อยาวหลากสี นั้นไปยังบิดา บอกว่า “พวกเราได้ พบเสื้อตั วนี้ ขอพ่อ
จงพิจารณาดู วา่ ใช่เสื้อลูกของพ่อหรือไม่� 33 บิดารู จ
้ ักแล้วร้องว่า “นี่ เป็นเสื้อลูกเรา สัตว์ร้ายกั ดกินเขา
เสีย แล้ว โยเซฟย่อยยับ เสีย แล้ว เป็น แน่ � 34 ยาโคบก็ ฉีก เสื้อผ้า เอาผ้า กระสอบคาดเอว ไว้ทุกข์ ให้ บุ ตร
ชายหลายวัน 35 ฝ่ายบุตรชายหญิง ทัง้ หมดก็ พากัน มาปลอบโยนบิดา แต่ ท่านไม่ ยอมรับ การปลอบโยน
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กล่าวว่า “เราจะโศกเศร้าถึงลูกเราจนกว่าเราจะตามลงไปยังหลุมฝังศพ� บิดาของเขาร้องไห้คิดถึงเขา
ดังนี้ 36 แล ้ว คนมี เดีย นก็ ขายโยเซฟในอียป
ิ ต์ ไว้กับ โปทิฟาร์ข้า ราชสํานั ก ของฟาโรห์ ผู้ บัญชาการทหาร
รักษาพระองค์

38

ความบาปของยูดาห์ นางทามาร์จึงเข้าราชวงศ์ของพระเยซู
1 ต่อ มา ครัง
้ นั ้น ยู ดาห์ ลงไปจากพวกพี่ น้ อง ไปอาศัย อยู่ กับ คนอดุล ลามคนหนึ่ ง ชื่อ ฮี ราห์ 2 ยู ดาห์ เห ็
นบุต รสาวของคนคานาอัน คนหนึ่ ง ที่ นั ่น บิ ดาหญิง นั ้น ชื่อ ชู วา จึง แต่งงานกับ หญิง นั ้น และเข้าไปหานาง
3 หญิง นั ้ นก ็ ตัง
้ ครรภ์ คลอดบุตรชาย บิดาจึงตัง้ ชื่อว่า เอร์ 4 หญิงนั ้ นก็ตัง้ ครรภ์ อีกคลอดบุตรชาย ตัง้ ชื่อ
ว่า โอนัน 5 นางตัง้ ครรภ์อีกคลอดบุตรชาย ตัง้ ชื่อว่า เช-ลาห์ นางอยูที
่ ่เคซิบเมื่อนางให้กําเนิ ดเขา 6 ยูดาห์
ก็ได้ หาหญิงคนหนึ่ งชื่อทามาร์ให้เป็นภรรยาเอร์บุ ตรหัวปี ของตน 7 เอร์บุ ตรหัวปี ของยู ดาห์เป็นคนชัว่ ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารเขาเสีย 8 ยูดาห์จึงบอกโอนั นว่า “เข้าไปหา
ภรรยาพี่ชายของเจ้าเถิด และแต่งงานกับนาง เพื่อจะได้สืบเชื้อสายพี่ชายไว้� 9 โอนันรู้วา่ เชื้อสายจะไม่
ได้นั บเป็นของตน ต่อมา เมื่อเขาเข้าไปหาภรรยาของพี่ชาย จึงทําให้น้ํากามตกดินเสียด้วยเกรงว่าจะสืบ
เชื้อ สายให้แก่ พี่ ชาย 10 สิ ่ง ที่ โอน ัน กระทํา นั ้น ไม่ เป็ นที ่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ พระองค์ จึง ทรงประหาร
ชีวต
ิ เขาเสีย 11 ยู ดาห์จึง บอกทามาร์บุ ตรสะใภ้ ว่า “กล ับ ไปเป็น หญิ งม ่ายที่ บ้านบิดาจนกว่า เช-ลาห์บุ ตร
ชายของเราจะโต� ยูดาห์กลวว
ั ่าเขาจะตายเสียเหมือนพีชาย
่
นางทามาร์จึงไปอาศัยอยูใ่ นบ้านบิดา 12 อยู่
มาภรรยาของยู ดาห์ ผู้ เป็น บุตรสาวชู วาก ็ ตาย เมื่อย ู ดาห์ ค่อยบรรเทาความโศก จึง ขึ้น ไปหาคนตัด ขน
แกะของตนที่บ้านทิมนาท กับเพื่อนชื่อฮีราห์ เป็นคนอดุลลาม 13 มีคนมาบอกนางทามาร์ว่า “ดูเถิด พ่อ
สามีของเจ้าไปบ้านทิมนาทจะตัดขนแกะ� 14 นางจึงผลัดเสื้อสําหรับหญิงม่ายออกเสีย เอาผ้าคลุมหน้า
ห่ม ตัว ไว้ไปนั ่ง อยู่ ที่ สถานที่ กลางแจ้ง ริม ทางที่ จะไปบ้านทิม นาท ด้วยนางเห็นว ่าเช-ลาห์โตขึ้น แล้ว แต่
นางยั งม ิ ได้ เป็น ภรรยาของเขา 15 เมื่อย ู ดาห์ เห ็น นางก็ คิด ว่า เป็น หญิง โสเภณี เพราะนางได้ เอาผ้า คลุม
หน้า ไว้ 16 ยู ดาห์จึง ได้ เข ้า ไปพู ดก ับ หญิง ริม ทางนั ้ นว ่า “มาเถิด ให้เราเข้า นอนด้วย� (เพราะไม่ ทราบว่า
นางเป็นสะใภ้ของตน� นางจึงว่า “ท่านจะให้อะไรสําหรับการที่เข้าหาข้าพเจ้า� 17 ยูดาห์ตอบว่า “เราจะ
ส่งลูกแพะจากฝูงมาให้เจ้ าตัวหนึ่ ง� นางก็ ถามว่า “ท่านจะให้ของมัดจําไว้ก่อนจนกว่าจะส่งลูกแพะนั ้น
มาได้ ไหม � 18 ยู ดาห์ถามว่า “เจ้ าจะเอาอะไรเป็น ของมัดจํา� นางจึง ตอบว่า “จะขอแหวนตรากับ เชื อก
ทัง้ ไม้ พลองที่ มือ ท่านด้วย� ยู ดาห์ ก็ ให้ และเข้าไปหานาง นางก็ ตัง้ ครรภ์ กับ เขา 19 นางจึง ลุก ขึ้น ไปเสีย
และเอาผ้าคลุมหน้านั ้นออก นุ่งห่มเสื้อผ้าสําหรับหญิงม่ายอีก 20 ฝ่ายยูดาห์ฝากลูกแพะมากับเพื่อนคน
อดุล ลามให้ไถ่ ของมัดจํา จากมือ หญิง นั ้น แต่ เขาหานางไม่ พบ 21 เขาจึง ถามคนที่ อยู่ตําบลนั ้ นว่า “หญิง
โสเภณี อยูที
่ ่สถานที่กลางแจ้งริมทางนี้ ไปไหน� เขาตอบว่า “หญิงโสเภณี ที่นี่ไม่ม�
ี 22 เพื่อนก็กลับไปบอก
ยู ดาห์ ว่า “ข้าพเจ้า หาไม่ พบ ทัง้ ชาวตําบลนั ้ นก ็ ว่า ‘หญิง โสเภณี ที่ นี่ ไม่มี � ” 23 ยู ดาห์ จึง ว่า “ให้ หญิง นั ้น
เก็บของนั ้นไว้เถิด มิฉะนั ้นเราจะละอายใจ ดู เถิด เราฝากลูกแพะตั วนี้ไปให้ แต่ ท่านก็ หาหญิงนั ้นไม่พบ
� 24 อยู่มาอีกประมาณสามเดือน มีคนมาบอกยูดาห์ว่า “ทามาร์บุตรสะใภ้ของท่านเป็นหญิงแพศยา ยิง่
กว่านั ้นอีก ดูเถิด นางมีครรภ์เพราะการแพศยาแล้ว� ยูดาห์จึงสัง่ ว่า “พานางออกมานี่ จับคลอกไฟเสีย�
25 เมื่อเขากําลังพานางออกมา นางก็ส่งคนไปหาพ่อสามีบอกว่า “ข้าพเจ้ามีครรภ์กับคนที่เป็ นเจ้าของสิง
่
นี้ � และนางว่า “ขอท่านพิจารณาดู แหวนตรา เชือก และไม้ พลองเหล่า นี้ วา่ เป็น ของผู้ ใด � 26 ยู ดาห์รบ
ั
ไปพิจารณาดูรู แล้
้ วก็ว่า “หญิงคนนี้ ชอบธรรมยิง่ กว่าเรา เหตุว่าเรามิได้ยกเขาให้แก่เช-ลาห์บุตรชายของ
เรา� ฝ่ายยูดาห์ก็มิได้สมสู่กับนางต่อไปอีก 27 อยู่มาเมื่อถึงเวลากําหนดคลอดบุตร ดูเถิด ก็มีลูกแฝดอยู่
ในครรภ์ 28 ต่อมาเมื่อจะคลอดนั ้นบุตรคนหนึ่ งยื่นมือออกมาก่อน หญิงผดุงครรภ์จึงเอาด้ายแดงผูกไว้ที่
ข้อมือและกล่าวว่า “คนนี้ คลอดก่อน� 29 ต่อมาเมื่อบุตรนั ้นหดมือเข้าไป ดู เถิด บุ ตรอีกคนหนึ่ งก็คลอด
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ออกมาก่อน หญิง ผดุงครรภ์ จึง ร้องว่า “เจ้ าแหวกออกมาได้ อย่างไร เจ้ าได้ แหวกออกมา� เหตุ ฉะนี้ จึง
เรียกบุตรนั ้นว่า เปเรศ 30 ภายหลังน้ องชายเปเรศที่มีด้ายแดงผูกข้อมือนั ้นก็คลอด จึงให้ชื่อว่า เศ-ราห์

39
โยเซฟเจริญในเรือนของโปทิฟาร์
1 โยเซฟถูก พาลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ แล ้ว โปทิฟาร์ข้า ราชสํานั ก ของฟาโรห์ ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์
เป็นคนอียป
ิ ต์ ซื้อโยเซฟไว้จากมือคนอิชมาเอลผู้พาเขาลงมาที่นั ่น 2 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับโยเซฟ
3
โยเซฟจึงเจริญรวดเร็ว เขาอยู่ในบ้านคนอียป
ิ ต์นายของเขา นายก็เห็นว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับ
โยเซฟ และพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้การงานทุกอย่างที่ กระทําเจริญขึ้นมากในมือของโยเซฟ 4 โยเซฟ
ได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนายและรับ ใช้ ท่าน นายก ็ ตัง้ ให้ ดู แลการงานในบ้านของท่าน และทุก
สิง่ ที่ ท่านครอบครองอยู่ ท่านก็ มอบไว้ในมือ ของโยเซฟทัง้ สิน
้ 5 ต่อ มาตัง้ แต่ โปทิฟาร์ตัง้ โยเซฟให้เป็น ผู้
ดู แลการงานในบ้าน และทรัพย์สิ ่งของทัง้ ปวงของท่านแล้ว พระเยโฮวาห์ก็ได้ ทรงอํานวยพระพรให้แก่
ครอบครัว ของคนอียป
ิ ต์ นั้น เพราะเห็น แก่ โยเซฟ ทัง้ พระเยโฮวาห์ทรงอวยพรให้สิ ่ง ของทัง้ ปวงซึ่ง เขามี
อยู่ ในบ้านและในนาให้เจริญ ขึ้น 6 นายได้ มอบของสารพัด ไว้ในมือ โยเซฟ มิได้ เอาใจใส่ สิ ่ง ของอะไรเลย
เว้นแต่อาหารการกิน โยเซฟนั ้นเป็นคนรู ปงามและเป็นที่โปรดปราน
ภรรยาของโปทิฟาร์ใส่ร้ายโยเซฟ

“มานอน
กับ เราเถิด� 8 แต่ โยเซฟไม่ ยอม จึง ตอบแก่ ภรรยาของนายว่า “คิด ดู เถิด นายก ็ มิได้ ห่วงสิง่ ใดซึ่ง อยู่ ใน
บ้านเรือน ได้มอบของทุกอย่างที่ มีอยู่ไว้ในมือข้าพเจ้า 9 ในบ้านนี้ ไม่มีใครใหญ่กว่าข้าพเจ้า นายมิได้หวง
สิง่ ใดจากข้าพเจ้า ยกเสีย แต่ ตั วท ่านเพราะเป็น ภรรยาของนาย ข้าพเจ้า จะทําความผิด ใหญ่ หลวงนี้ อน
ั
10
เป็นบาปต่อพระเจ้าอย่างไรได้� ต่อมาแม้นางชวนโยเซฟวันแล้ววันเล่า โยเซฟก็ไม่ยอมฟังนาง ไม่ว่า
จะนอนกับนางหรืออยูด้
่ วยกัน 11 อยูมาคราวนั
่
้นโยเซฟเข้าไปในบ้านเพื่อทําธุระการงานของเขา ไม่มีชาย
ประจําบ้านคนใดอยูนั
่ ้น 12 นางก็คว้าเสื้อผ้าโยเซฟเหนี่ ยวรัง้ ไว้ แล้วพูดว่า “มานอนอยูก
่ ับเราเถิด� แต่โย
13
เซฟทิง้ เสื้อผ้าไว้ในมือนางหนี ไปข้างนอก ต่อมาเมื่อนางเห็นว่าโยเซฟทิง้ เสื้อผ้าไว้ในมือของนาง หนี ไป
ข้างนอกแล้ว 14 นางก็รอ
้ งเรียกชายประจําบ้านของตนมาบอกว่า “ดูซิ นายเอาคนชาติฮีบรูมาไว้ทําความ
หยาบคายแก่เรา มันเข้ามาหาจะนอนกับข้า แต่ข้าร้องเสียงดัง 15 อยู่มาเมื่อมันได้ยน
ิ ข้าร้องขึ้น มันก็ทิง้
16
เสื้อผ้าไว้กับข้าหนี ไปข้างนอก� แล้วนางก็ เก็บเสื้อผ้าไว้ใกล้ ตัวจนนายกลับมาบ้าน 17 แล้วนางก็บอก
กับ นายดังนี้ ว่า “อ้ายบ่าวชาติ ฮีบรู ที่ ท่านนํา มาไว้นั้น เข้า มาหาจะทํา หยาบคายแก่ ข้าพเจ้า 18 ต่อ มาเมื่อ
ข้าพเจ้า ร้องขึ้ นม ั นก ็ ทิง้ เสื้อผ้า ไว้กับ ข้าพเจ้า หนี ไปข้างนอก� 19 ต่อ มาครัน
้ นายได้ ฟัง คํา ภรรยาบอกว่า
“บ่าวของท่านทํากับข้าพเจ้าดังนั ้น� ก็โกรธนั ก 20 จึงเอาโยเซฟไปจําไว้ในคุกที่ที่ขังนั กโทษหลวง โยเซฟ
ก็ต้องจําอยูที
่ ่นั่น
7 อยู่มาภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ ภรรยาของนายมองดูโยเซฟด้วยความเสน่ หาและชวนว่า

พระเจ้าทรงอวยพรโยเซฟในคุก
21 แต่ ว่า พระเยโฮวาห์ ทรงสถิต อยู่ กับ โยเซฟ และทรงสําแดงพระเมตตาแก่ เขา ทรงให้ เขาเป็ นที ่
โปรดปรานในสายตาของผู้ คุ มเรือนจํา 22 ผู้ คุ มเรือนจํา ก็ มอบนั กโทษทัง้ ปวงที่ ในเรือนจํา ไว้ ในความ
ดูแลของโยเซฟ การงานที่ทําในที่นั้นทุกอย่างโยเซฟเป็นผู้กระทํา 23 ผู้คุมเรือนจําไม่ได้เอาใจใส่การงาน
ใดๆที่ โยเซฟดู แล เพราะเหตุ พระเยโฮวาห์ทรงสถิต อยู่ กั บท ่าน และการงานใดๆที่ ท่านกระทํา พระเยโฮ
วาห์ก็ทรงโปรดให้เจริญ

40
พระเจ้าทรงช่วยโยเซฟแก้ฝัน
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ต่อ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พน ัก งานนํ้า องุน
่ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ และพนั กงานขนมของ
พระองค์ ทํา ผิด ต่อ เจ้า นาย คือ กษั ตริ ย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ 2 ฟาโรห์ ทรงกริว้ ข้าราชการทัง้ สองนั ้น คือ หัวหน้า
3
พนั กงานนํ้าองุน
่ และหัวหน้าพนั กงานขนม จึงให้จําคุกไว้ในบ้านของผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์
ใน คุก ที่ โย เซฟ ติ ดอย ู่ นั ้น 4 ผู้ บัญชาการ ทหาร รักษา พระองค์ สัง่ โย เซฟ ให้ รับ ใช้ สอง คน นั ้น โย เซฟ ก็
ปรนนิ บัติ เขา พน ัก งานทัง้ สองติด คุก อยู่ พัก หนึ่ ง 5 คืน หนึ่ ง ข้าราชการทัง้ สองนั ้น ฝัน ไป คือ พนั กงานนํ้า
องุน
่ และพนั กงานขนมของกษั ตริย์อียป
ิ ต์ที่ต้องจําอยู่ในคุกนั ้น ต่างคนต่างฝันคนละเรือ
่ ง ความฝันของ
6
ต่างคนก็ มี ความหมายต่างกัน ครัน
้ เวลาเช้า โยเซฟเข้า มาหา เห ็ นข้า ราชการทัง้ สองนั ้น ดู เถิด เขามี
หน ้า โศกเศร้า 7 จึง ถามข้าราชการของฟาโรห์ที่ ถู กจํา อยู่ในคุก ที่ บ้านนายของตนว่า “ทําไมวัน นี้ ท่านจึง
หน้าเศร้า� 8 เขาตอบว่า “เราทัง้ สองฝันไปและไม่มีผู้ใดจะแก้ฝันได้� โยเซฟบอกเขาว่า “พระเจ้าเท่านั ้น
แก้ฝันได้ มิใช่หรือ ขอท่านเล่า ให้ข้าพเจ้า ฟัง เถิด� 9 หัวหน้า พนั กงานนํ้า องุ นก
่ ็เล่าความฝันของตนให้โย
10
เซฟฟัง ว่า “ดู เถิด เราฝัน เห็น เถาองุน
่ อยู่ ตรงหน้า เถาองุน
่ นั ้ นม ี สามกิง่ พองอกใบอ่อนดอกตูม ก็ มี
ดอกบานออกมา และช่ ออง ุ่ นก ็ สุก 11 ถ้วยของฟาโรห์ อยู่ ในมือ เรา แล ้ว เราเก็ บลู กอง ุ่น นั ้น บีบ ให้ น้ําลง
ในถ้วยของฟาโรห์ และวางถ้วยนั ้น ในพระหัตถ์ ของฟาโรห์� 12 โยเซฟบอกข้าราชการนั ้ นว่า “ขอแก้ฝัน
ดังนี้ คือกงิ่ สามกิง่ นั ้นได้แก่สามวัน 13 ภายในสามวันฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้น และจะทรงตัง้
ท่านไว้ในตําแหน่ ง เหมือนแต่ ก่อน ท่านจะได้ ถวายถ้วยนั ้น แก่ ฟาโรห์ อีก ดัง ที่ ได้ กระทํา มาแต่ ก่อนเมื่อ
เป็นพนั กงานนํ้าองุน
่ 14 เมื่อท่านมี ความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปรานี แก่
ข้าพเจ้า ช่วยทูลฟาโรห์ให้ข้าพเจ้าได้ออกจากบ้านนี้ 15 เพราะอันที ่จริงเขาลักข้าพเจ้ามาจากแคว้นฮีบรู
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 ให้โยเซฟฟัง ว่า “เราฝัน ด้วย ดู เถิด เห ็ นม ี กระจาดขนมขาวสามใบ ตัง้
อยู่บนศีรษะเรา 17 ในกระจาดใบบนนั ้นมีขนมสารพัดสําหรับฟาโรห์ แล้วมีนกมากินของในกระจาดที่ตัง้
อยูบนศี
่
รษะเรา� 18 โยเซฟตอบว่า “ขอแก้ฝันดังนี้ คือกระจาดสามใบนั ้นได้แก่สามวัน 19 ภายในสามวัน
ฟาโรห์จะทรงยกศีรษะของท่านขึ้นให้พ้นตัว และแขวนท่านไว้ที่ต้นไม้ ฝูงนกจะมากินเนื้ อท่าน� 20 ครัน
้
ถึงวันที่สามเป็ นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของฟาโรห์ พระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงข้าราชการทัง้ ปวงของ
พระองค์ แล ้ว ทรงยกศีรษะหัวหน้า พนั กงานนํ้า องุน
่ และหัวหน้า พนั กงานขนมเข้า มาอยู่ ท่ามกลางพวก
ข้าราชการ 21 ฝ่ายหัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่ นั ้นได้รบ
ั การแต่งตัง้ ในตําแหน่ งเดิม เขาก็วางถ้วยในพระหัตถ์
22
ของฟาโรห์ เช่น แต่ ก่อน ส่วนหัวหน้า พนั กงานขนมนั ้น ให้ แขวนคอเสีย สมจริงด ัง ที่ โยเซฟแก้ฝัน ไว้
23 แต่หัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่ นั ้นมิได้ระลึกถึงโยเซฟ กลับลืมเขาเสีย
1

41
ความฝันประหลาดของกษั ตริย์ฟาโรห์
1 ครัน
้ อยูม
่ าอีกสองปีเต็ม ฟาโรห์ก็สุบิน และดูเถิด พระองค์ทรงยืนอยูที
่ ่ริมฝั่ งแม่นํ้า 2 ดูเถิด มีวัวเจ็ดตั
วอ้วนพีงามน่าดูข้น
ึ มาจากแม่น้ํานั ้น กินหญ้าอยู่ในทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ ง 3 แล้วดูเถิด มีวัวอีกเจ็ดตัวซูบผอม
น่าเกลียดตามขึ้นมาจากแม่ นํ้า มายืนอยู่กับวัวอ่น
ื ๆที่ รม
ิ ฝั่ งแม่ นํ้า 4 วัวที่ซู บผอมน่าเกลียดก็กินวัวอ้วน
พีงามน่าดูเจ็ดตัวนน
ั ้ เสีย แล้วฟาโรห์ก็ตื่นบรรทม 5 พระองค์ก็บรรทมหลับไปและสุ บินครัง้ ที่สอง และดู
เถิด ต้นข้าวต้นเดียวมีรวงเจ็ดรวงเป็นข้าวเมล็ดเต่งงามดี 6 แล้วดูเถิด มีรวงข้าวเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภาย
หลัง เป็นข้าวลีบและเกรียมเพราะลมตะวันออก 7 รวงข้าวลีบเจ็ดรวงนั ้นได้กลนก
ื น
ิ รวงข้าวเมล็ดเต่งงาม
ดีเจด
็ รวงนั ้นเสีย แล้วฟาโรห์ก็ตื่นบรรทม และดูเถิด รูว่้ าเป็นพระสุบิน 8 ครัน
้ ต่อมาเวลารุ ง่ เช้าพระองค์มี
พระทัยวุน
่ วาย จึงรับสัง่ ให้เรียกโหรและปราชญ์ทัง้ ปวงของอียป
ิ ต์มาเฝ้า แล้วฟาโรห์ทรงเล่าพระสุ บินให้
เขาฟัง แต่ไม่มีผู้ใดทูลแก้พระสุ บินนั ้นถวายแก่ฟาโรห์ได้ 9 ครัง้ นั ้นหัวหน้าพนั กงานนํ้าองุน
่ จึงทูลฟาโรห์
10
ว่า “วันนี้ ข้าพระองค์ ระลึกถึงความผิดพลัง้ ของข้าพระองค์ ได้ คือฟาโรห์ทรงพระพิโรธแก่ ข้าราชการ
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ของพระองค์ และทรงจํา ข้า พระองค์ ไว้ในคุก ที่ บ้านผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ทัง้ ข้า พระองค์ กับ
หัวหน้าพนั กงานขนม 11 ข้าพระองค์ ทัง้ สองฝันในคืนเดียวกัน ทัง้ ข้าพระองค์ และเขา ความฝันของต่าง
คนมีความหมายต่างกัน 12 มีชายหนุ่มชาติฮีบรูคนหนึ่ งเป็นบ่าวของผูบ
้ ัญชาการทหารรักษาพระองค์ อยู่
ที่นั ่นด้วยกันกับเขาและข้าพระองค์ทัง้ สอง เล่าความฝันให้เขาฟัง ชายนั ้ นก็แก้ฝันให้ข้าพระองค์ทัง้ สอง
เขาแก้ฝันให้แต่ละคนตามความฝันของตน 13 และต่อมาที่เขาแก้ฝันให้ข้าพระองค์ทัง้ สองอย่างไรก็เป็น
ไปอย่างนั ้น คือฟาโรห์ทรงตัง้ ข้าพระองค์ไว้ในตําแหน่ งเดิม แต่ฝ่ายเขานั ้นถูกแขวนคอเสีย�
พระเจ้าทรงแก้พระสุบินของฟาโรห์
ฟาโรห์จึง รับสัง่ ให้เรียกโยเซฟมา เขาก็ รีบไปเบิก ตัว โยเซฟออกมาจากคุก ใต้ ดิน โยเซฟโกนหนวด
ผลัด เสื้อผ้า แล้ วก ็ เข ้า เฝ้า ฟาโรห์ 15 ฟาโรห์ ตรัส แก่ โยเซฟว่า “เราฝัน ไป และหามี ผู้ ใดแก้ฝัน ได้ ไม่ เรา
ได้ยน
ิ ถึง เจ้า ว่า เจ้า สามารถเข้าใจความฝัน เพื่อ แก้ฝัน นั ้น ได้� 16 โยเซฟจึง ทูล ตอบฟาโรห์ ว่า “การแก้ ฝั
นมิได้อยู่ที่ข้าพระองค์ พระเจ้าต่างหากจะประทานคําตอบอันเป็นสุขแก่ฟาโรห์� 17 ฟาโรห์จึงตรัสแก่โย
เซฟว่า “ในความฝันของเรานั ้น ดูเถิด เรายืนอยู่ที่ ฝั่ งแม่น้ํา 18 และดูเถิด มีวัวเจ็ดตัวอ้วนพีงามน่าดูข้น
ึ
มาจากแม่นํ้า กินหญ้าอยูใ่ นทุ่งหญ้าแห่งหนึ่ ง 19 แล้วดูเถิด วัวอีกเจ็ดตัวตามขึ้นมาไม่งาม น่าเกลียดมาก
และซูบผอม เราไม่เคยเห็นมีววั เลวอย่างนี้ ทัว่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เลย 20 วัวที่ซู บผอมไม่งามนั ้ นกินวัวอ้วนพี
เจ็ดตัวแรกนั ้นเสียหมด 21 เมื่อกินหมดแล้วหามีใครรูว้ า่ มันกินเข้าไปไม่ เพราะยังผอมอยูเ่ หมือนแต่ก่อน
แล้วเราก็ ตื่นขึ้น 22 เราเห็นในความฝันของเรา ดู เถิด ต้นข้าวต้นหนึ่ ง มีรวงเจ็ดรวงงอกขึ้นมา เป็นข้าว
เมล็ดเต่งและงามดี 23 และดูเถิด ข้าวอีกเจ็ดรวงงอกขึ้นมาภายหลังเป็นข้าวเหีย
่ วลีบ และเกรียมเพราะ
24
ลมตะวัน ออก รวงข้าวลี บน ั ้นกลื นก ิ นรวงข้าวดี เจ ็ ดรวงนั ้น เสีย เราเล่า ความฝัน นี้ ให้ โหรฟัง แต่ ไม่มี
ใครสามารถอธิบายให้เราได้� 25 โยเซฟจึงทูลฟาโรห์ว่า “พระสุ บินของฟาโรห์มีความหมายอันเดียวกัน
พระเจ้า ทรงสําแดงให้ ฟาโรห์ ทราบถึง สิง่ ที่ พระองค์ จะทรงกระทํา 26 วัวอ ้ วนพี เจ ็ดตั วน ัน
้ คือ เจ็ด ปี และ
รวงข้าวดีเจด
็ รวงนั ้นกค
็ ือเจ็ดปี เป็นความฝันอันเดียวกัน 27 วัวเจ็ดตัวซูบผอมน่าเกลียดที่ข้น
ึ มาภายหลัง
คือเจ็ดปี กับรวงข้าวเจ็ดรวงลีบและเกรียมเพราะลมตะวันออกนั ้น คือเจ็ดปีที่กันดารอาหาร 28 นี่ คือสิง่ ที่
ข้าพระองค์ ทูลฟาโรห์ คือพระเจ้าทรงสําแดงให้ฟาโรห์รู สิ
้ ่งที่ พระองค์ จะทรงกระทํา 29 ดู เถิด จะมีอาหา
รบริบูรณ์ทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ถึงเจ็ดปี 30 หลังจากนั ้นจะบังเกิดการกันดารอาหารอีกเจ็ดปี จนจะลืมความ
อุ ดมสมบู รณ์ในประเทศอียป
ิ ต์ เสีย การกันดารอาหารจะล้างผลาญแผ่นดิน 31 ทําให้จําความอุ ดมสมบู
รณ ์ ในแผ่น ดิน ไม่ ได้ เพราะเหตุ การก ัน ดารอาหารที่ เก ิด ขึ้น ตามหลัง นี้ ด้วยว่าการกันดารอาหารนั ้น จะ
รุ นแรงนั ก 32 ที่ ฟาโรห์สุ บินสองครัง้ นั ้น ก็หมายว่าสิง่ นั ้นพระเจ้าทรงกําหนดไว้แล้ว และพระเจ้าจะทรง
ให้บังเกิดในเร็วๆนี้
14

โยเซฟดูแลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์

33 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอฟาโรห์เลือกคนที่มีความคิดดี

มีปัญญา ตัง้ ให้ดูแลประเทศอียป
ิ ต์ 34 ขอฟาโรห์
ทํา ดังนี้ และให้คนนั ้น จัด พนั กงานไว้ทัว่ แผ่น ดิน และเก็บ ผลหนึ่ ง ในห้า ส่วนแห่ง ประเทศอียป
ิ ต์ ไว้ตลอด
35
เจ็ด ปี ที่ อุดมสมบูรณ์ นั ้น
ให้ คนเหล่า นั ้น รวบรวมอาหารในปี ที่ อุ ดมเหล่า นั ้น ซึ่ง จะมาถึง นั ้น ไว้ และ
สะสมข้าวด้วยอํานาจของฟาโรห์ไว้และให้เก็บอาหารไว้ในเมืองต่างๆ 36 อาหารนี้ จะได้เป็นเสบียงสํารอง
ในแผ่น ดิน สําหรับ เจ็ด ปี ที่ กันดารอาหาร ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในประเทศอียป
ิ ต์ เพื่อ แผ่น ดิน จะไม่ พินาศเสีย
37
ไปเพราะกันดารอาหาร� ข้อ เสนอนี้ เป็ นที ่ เห ็น ชอบในสายพระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของ
ข้าราชการทัง้ ปวงของพระองค์ 38 ฟาโรห์ตรัสกับบรรดาข้าราชการว่า “เราจะหาคนที่มีพระวิญญาณของ
พระเจ้าอยูใ่ นตัวเหมือนคนนี้ ได้หรือ� 39 ฟาโรห์จึงตรัสกับโยเซฟว่า “เพราะพระเจ้าได้ทรงสําแดงเรือ
่ งนี้
ทัง้ สิน
้ แก่ท่าน จะหาผู้ใดที่มีความคิดดีและมีปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้ 40 ท่านจะดูแลราชสํานั กของเรา
และประชาชนทัง้ หลายของเราจะปฏิบติ
ั ตามคําของท่าน เว้นแต่ฝ่ายพระที่นั่งเท่านั ้นเราจะเป็นใหญ่กว่า
41
ท่าน� ฟาโรห์ตรัสกับโยเซฟว่า “ดูเถิด เราตัง้ ท่านให้ดูแลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์แล้ว� 42 ฟาโรห์ทรงถอด
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ธํามรงค์ ตราออกจากพระหัตถ์ ของพระองค์ สวมที่ มือ โยเซฟ กับ ให้ สวมเสื้อผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และ
สวมสร้อยทองคําให้ที่คอ 43 ให้โยเซฟใช้รถหลวงคันที่สองซึ่งฟาโรห์มีอยู่ และมีคนร้องประกาศข้างหน้า
ท่านว่า “คุ กเข่าลงเถิด� ดังนี้ แหละ พระองค์ ทรงตัง้ ท่านให้ดู แลทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 44 ฟาโรห์จึงตรัสกับ
โยเซฟว่า “เราคือฟาโรห์ ไม่มีคนทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์จะยกมือยกเท้าได้เว้นแต่ท่านจะอนุญาต� 45 ฟาโรห์
เรียกนามโยเซฟว่า ศาเฟนาทปาเนอาห์ และประทานอาเสนั ทบ ุต รสาวโปทิเฟรา ปุ โรหิต เมืองโอนให้
เป็น ภรรยา โยเซฟก็ ออกไปสํารวจทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 46 เมื่อ โยเซฟเข้า เฝ้า ฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอ ียป
ิ ต์ นั ้น
ท่านอายุได้สามสิบปี แล้วโยเซฟก็ออกจากที่ เข้าเฝ้าฟาโรห์เที่ยวไปทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 47 ในเจ็ดปี ที่ อุดม
สมบูรณ์ นั ้น แผ่นดินกอ
็ อกผลมากมาย 48 โยเซฟรวบรวมอาหารทัง้ เจ็ดปีซ่งม
ึ อยู
ี ในประเทศอี
่
ยป
ิ ต์ไว้หมด
สะสมอาหารไว้ในเมืองต่างๆ ผลที่เกิดขึ้นในนารอบเมืองใดๆก็เก็บไว้ในเมืองนั ้นๆ 49 โยเซฟสะสมข้าวไว้
ดุ จเม็ด ทรายในทะเลมากมายจนต้องหยุด คิด บัญชี เพราะนั บ ไม่ ถ้วน 50 ก่อนถึง ปี กันดารอาหาร มี บุ ตร
ชายสองคนเกิด แก่ โยเซฟ ซึ่ง นางอาเสนั ทบ ุต รสาวโปทิเฟราปุโรหิต เมืองโอนบังเกิด ให้ ท่าน 51 โยเซฟ
เรียกบุตรหัวปี ว่า มนัสเสห์ กล่าวว่า “เพราะว่าพระเจ้าทรงโปรดให้ข้าพเจ้าลืมความยากลําบากทัง้ ปวง
และวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของบิดาเสีย� 52 บุ ตรที่ สองท่านเรียกชื่อ ว่า เอฟราอิม “เพราะว่า พระเจ้า ทรงโปรด
ให้ข้าพเจ้ามี เชื้อสายทวีข้น
ึ ในแผ่นดิ นที ่ข้าพเจ้าได้ รบ
ั ความทุกข์ ใจ� 53 เจ็ดปี ที่ อุดมสมบูรณ์ ในประเทศ
อียป
ิ ต์ก็ล่วงไป
การกันดารอาหาร

54 จึงเกิ ดกันดารอาหารเจ็ดปี

ดัง่ ที่ โยเซฟกล่าวไว้ การกันดารอาหารนั ้นเกิดทัว่ แผ่นดินทัง้ หลาย แต่
ทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ยงม
ั อ
ี าหารอยู่ 55 เมื่อชาวอียป
ิ ต์อดอยากอาหาร ประชาชนก็รอ
้ งทูลขออาหารต่อฟาโรห์
ฟาโรห์ก็รับสัง่ แก่ชาวอียป
ิ ต์ทัง้ หลายว่า “ไปหาโยเซฟ ท่านบอกอะไร ก็จงทําตาม� 56 การกันดารอาหาร
แผ่ ไปทัว่ พื้น แผ่น ดิน โลก โยเซฟก็ เปิด ฉางออกขายข้าวแก่ ชาวอียป
ิ ต์ และการกันดารอาหารในแผ่นดิ
นอียป
ิ ต์รุนแรงมาก 57 และประเทศทัง้ ปวงก็มายังประเทศอียป
ิ ต์หาโยเซฟเพื่อซื้อข้าว เพราะการกันดาร
อาหารร้ายแรงในทุกประเทศ

42
พีชายโยเซฟไปอี
่
ยป
ิ ต์เพื่อซื้อข้าว
เมื่อ ยาโคบรู ้วา่ มี ข้าวในอียป
ิ ต์ ยาโคบจึง พู ดก ับ พวกบุตรชายของตนว่า “มาน ั ่งมองดู กัน อยู่ ทําไม
เล่า� 2 ท่านพูด ว่า “ดู เถิด เราได้ ยินว ่า มี ข้าวในอียป
ิ ต์ ลงไปซื้อ ข้าวจากที่ นั่น มาให้พวกเรา เพื่อ พวกเรา
3
จะได้มีชีวิตและไม่อดตาย� พี่ชายของโยเซฟสิบคนก็ลงไปซื้อข้าวที่อียป
ิ ต์ 4 แต่เบนยามินน้ องชายของ
โยเซฟนั ้นยาโคบไม่ให้ไปกับพวกพี่ชาย ด้วยท่านกล่าวว่า “เกรงว่าอาจจะเกิดอันตรายแก่เขา� 5 บรรดา
บุตรชายของอิสราเอลก็ไปซื้อข้าวพร้อมกับคนทัง้ หลายที่ไป เพราะการกันดารอาหารก็เกิดในแผ่นดินคา
นาอัน 6 ฝ่ายโยเซฟเป็น ผู้ สําเร็จ ราชการแผ่น ดิน ท่านเป็น ผู้ ที่ ขายข้าวให้แก่ บรรดาประชาชนแห่ง แผ่น
ดิน พวกพี่ชายของโยเซฟก็ มากราบไหว้ท่าน ก้มหน้าลงถึ งดิน 7 โยเซฟเห็นพวกพี่ชายของตนและรู จ
้ ัก
เขาแต่ทําเป็นไม่รู จั
้ กเขา และพูดจาดุดันกับเขา ท่านถามเขาว่า “พวกเจ้ามาจากไหน� เขาตอบว่า “มา
จากแผ่นดินคานาอันเพื่อซื้ออาหาร� 8 โยเซฟรู จ
้ ักพวกพี่ชาย แต่พวกพีหาร
่
ู้จักท่านไม่
1

โยเซฟหาโอกาสให้พวกพี่ชายกลับใจเสียใหม่
โย เซฟ ระลึก ถึง ความ ฝั นที ่ ท่าน เคย ฝัน ถึง พวก พี่ ๆ และ กล่าว แก่ พวก เขา ว่า “พวก เจ้า เป็น คน
สอดแนม แอบมาดู จุ ดอ่อนของบ้านเมือง� 10 พวกเขาจึง ตอบท่านว่า “นายเจ้าข้า มิใช่ เช่น นั ้น แต่
ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านมาซื้อ อาหาร 11 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น บุตรชายร่วมบิดาเดียวกัน เป็น คนสัตย์
จริง ผู้รบ
ั ใช้ของท่านมิ ใช่คนสอดแนม� 12 โยเซฟบอกเขาอีกว่า “มิใช่ แต่ พวกเจ้ามาเพื่อดูจุ ดอ่อนของ
บ้านเมือง� 13 พวกพี่ จึง ตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ ของท่านเป็น พี่ น้องสิบ สองคน เป็น บุตรชาย
9
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ร่วมบิดาเดียวกันอยู่ในแผ่นดินคานาอัน ดูเถิด วันนี้ น้ องสุดท้องยังอยู่กับบิดา แต่น้ องอีกคนหนึ่ งเสียไป
แล้ว� 14 โยเซฟตอบเขาว่า “ที่ เราว่า ‘พวกเจ้าเป็นคนสอดแนม� นั ้นจริงแน่ ๆ 15 พวกเจ้าจะถูกทดลอง
ดังนี้ โดยพระชนม์ฟาโรห์พวกเจ้าจะไปจากที่นี่ ไม่ได้ เว้นแต่น้ องชายสุดท้องมาที่นี่ 16 พวกเจ้าต้องอยูใ่ น
คุกก่อน ให้คนหนึ่ งในพวกเจ้าไปพาน้ องชายมา เพื่อพิสูจน์ถ้อยคําของเจ้าว่าเจ้าพูดจริงหรือไม่ มิฉะนั ้น
โดยพระชนม์ฟาโรห์ พวกเจ้าเป็นคนสอดแนมแน่ � 17 แล้วโยเซฟก็ขังพวกพีช
่ ายไว้ด้วยกันในคุกสามวัน
18 ในวันที ่ สามโยเซฟบอกเขาว่า “ทํา ดังนี้ แล ้ วจะรอดชีวต
ิ เพราะเรายําเกรงพระเจ้า 19 ถ้าพวกเจ้าเป็น
คนสัตย์จริง จงให้คนหนึ่ ง ในพวกเจ้า ถูก จํา อยู่ ที่ ห้องเล็ก ในคุก คนอื่น นํา ข้าวไปเพื่อ บรรเทาการกันดาร
อาหารที่บ้านของเจ้า 20 แล้วพาน้ องชายสุดท้องมาหาเรา ดังนั ้นจึงจะเห็นได้วา่ พวกเจ้าพูดจริง แล้วพวก
เจ้าจะไม่ตาย� พวกพี่ชายก็ ทําดังนั ้น 21 พวกพี่ชายจึงพู ดกันว่า “ที่ จริงเรามีความผิดเรือ
่ งน้ องชายเรา
เพราะเราได้ เห็นความทุกข์ใจของน้ องเมื่อเขาอ้อนวอนเราแต่ แล้วมิได้ ฟัง เพราะฉะนั ้นความทุกข์ใจทัง้
นี้ จึงบังเกิดแก่เรา� 22 ฝ่ายรู เบนพูดกับน้องทัง้ หลายว่า “ข้าห้ามเจ้าแล้วมิใช่หรือว่า ‘อย่าทําบาปผิดต่อ
เด็กนั ้น� แต่ พวกเจ้าไม่ ฟัง เหตุ ฉะนั ้น ดู เถิด การพิพากษาเรือ
่ งโลหิตของน้ องจึงมาถึง� 23 พวกพี่ชาย
ไม่รู ว่
้ าโยเซฟฟังออก เพราะว่าท่านพูดกับเขาโดยใช้ล่าม 24 โยเซฟก็หน
ั ไปจากเขาและร้องไห้ แล้วกลับ
25
มาพูดกับเขาอีก และเอาสิเมโอนออกมามัดไว้ต่อหน้าต่อตาพวกเขา แล้วโยเซฟบัญชาให้ใส่ข้าวในถุง
ของพี่ชายให้เต็มและใส่ เงินของแต่ละคนไว้ในกระสอบของทุกคน และให้เสบียงไปกินกลางทาง ท่านก็
ทําต่อเขาดังนี้ 26 พวกเขาบรรทุกข้าวใส่หลังลาแล้วกอ
็ อกเดินทางไป 27 ครัน
้ คนหนึ่ งเปิดกระสอบออกจะ
เอาข้าวให้ลากิน ณ ที่หยุดพัก ดูเถิด เขาก็เห็นเงินของเขาอยูที
่ ่ปากกระสอบนั ้น 28 ผู้นั ้นจึงบอกแก่พีน้
่ อง
ว่า “เงินของข้าพเจ้ากลับคืนมา ดูเถิด เงินนั ้นอยูที
่ ่ปากกระสอบของข้าพเจ้า� พี่น้ องตกใจกลัวจนตัวสัน
่
พูดกันว่า “ที่พระเจ้าทรงกระทําดังนี้ แก่เราจะเป็นอย่างไรหนอ�
พวกพี่น้องแจ้งแก่ยาโคบว่า เขาต้องพาเบนยามินไปอียป
ิ ต์
เขาก็ กล ับ ไปหายาโคบบิดาของเขาในแผ่น ดิน คานาอัน แล ้ว เล่า เรือ
่ งทัง้ หมดที่ เก ิด ขึ้น แก่ ตนให้ บิ
ดาฟัง ว่า 30 “ท่านผู้ นั้ นที ่ เป็น เจ้า นายของประเทศพูด จาดุดั นก ับ พวกข้าพเจ้า เหมาเอาว่า พวกข้าพเจ้า
เป็นผู้สอดแนมดูบ้านเมือง 31 พวกข้าพเจ้าเรียนท่านว่า ‘ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นคนสัตย์จริง หาได้เป็นคน
สอดแนมไม่ 32 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น บุตรชายร่วมบิดาเดียวกัน มี พี่ น้ องสิบ สองคน น้ องคนหนึ่ ง เสีย ไป
แล้ว น้ องสุดท้องยังอยู่กับบิดาในแผ่นดินคานาอัน� 33 แล้วท่านผู้เป็นเจ้านายของประเทศนั ้นตอบแก่
เราว่า ‘เพื่อเราจะรู ว้ า่ พวกเจ้าเป็นคนสัตย์จริง คือให้คนหนึ่ งในพวกพี่น้องอยู่กับเรา พวกเจ้าเอาข้าวไป
เพื่อบรรเทาการกันดารอาหารที่ บ้านของเจ้า แล้วออกเดินทางไปเถิด 34 แล้วจงพาน้ องชายสุดท้องมา
หาเรา เราจึงจะรู แน่
้ ว่าพวกเจ้ามิได้เป็นคนสอดแนม แต่เป็นคนสัตย์จริง แล้วเราจะปล่อยพีช
่ ายไป พวก
35
เจ้ายังจะได้ค้าขายในประเทศนี้ � ” และต่อมาครัน
้ พวกเขาแก้กระสอบข้าวออก ดูเถิด เห็นห่อเงินของ
แต่ละคนอยู่ในกระสอบของตน เมื่อเวลาพวกเขากับบิดาเห็นห่อเงินดังนั ้นก็กลัว 36 ฝ่ายยาโคบบิดาของ
เขาจึง ว่า “พวกเจ้า ทําให้ เราพลัดพรากจากลูก ของเรา โยเซฟก็ เสีย ไปแล้ว สิ เมโอนก็ เสีย ไปแล้ว แล ้ว
พวกเจ้ายังจะเอาเบนยามินไปอีกคน สิ ่งเหล่านี้ ทัง้ หมดทําให้เรามีความทุกข์� 37 รู เบนจึงบอกบิดาของ
ตนว่า “ถ้าลูกไม่พาเบนยามินกลับมาให้พ่อ พ่อจงเอาบุตรชายทัง้ สองคนของลูกฆ่าเสีย จงมอบเบนยา
มินไว้ในความดูแลของลูกเถิด แล้วลูกจะนําเขากลับมาหาพ่ออีก� 38 ยาโคบบอกว่า “ลูกของเราจะไม่ลง
ไปกับเจ้า เพราะพีช
่ ายของเขาก็ตายเสียแล้ว เหลือแต่เบนยามินคนเดียว ถ้าเกิดอันตรายแก่เขาในเวลา
เดินทางไปกับเจ้า เจ้าจะพาผมหงอกของเราลงสู่หลุมฝังศพด้วยความทุกข์�
29

43
พวกพี่น้องของโยเซฟกลับไปอียป
ิ ต์ ยูดาห์ปฏิญาณว่าจะรับประกันเบนยามิน
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การก ัน ดาร อาหาร ใน แผ่นดิ นร ้าย แรง ยิง่ 2 และ ต่อ มา เมื่อ ครอบครัว ยา โค บกิ นข้าว ที่ ได้ มา จาก
ประเทศอียป
ิ ต์ หมดแล้ว บิ ดาเขาจึง บอกแก่ บุ ตรชายว่า “ไปซื้อ อาหารมาอีก หน่ อย� 3 แต่ ยู ดาห์ ตอบบิ
ดาว ่า “ท่านกําชับ พวกลูก อย่างเด็ด ขาดว่า ‘ถ้า ไม่ ได้ พาน ้ องชายมาด้วย พวกเจ้า จะไม่ เห ็น หน้า เราอีก�
4 ถ้า พ่อ ใช้ ให้ น้ องชายไปกับ พวกลูก ลูก จะลงไปซื้อ อาหารให้ พ่อ 5 แต่ ถ้า แม้ พ่อ ไม่ ให้ น้ องไป พวกลูก จะ
ไม่ลงไป เพราะเจ้านายท่านบัญชาแก่พวกลู กว่า ‘ถ้าไม่ได้พาน้องชายมาด้วย พวกเจ้าจะไม่เห็นหน้าเรา
อีก� ” 6 อิสราเอลจึง ว่า “เหตุ ไฉนเจ้า จึง ไปบอกท่านว่า มี น้องชายอีก คนหนึ่ ง ทําให้เราได้ รบ
ั ความชํ้าใจ
เช่นนี้ � 7 เขาจึงตอบว่า “เจ้านายท่านซักไซ้ไต่ถามถึงพวกลูก และญาติพี่น้ องของพวกลูกว่า ‘บิดายังอยู่
หรือ เจ้ามีน้องชายอีกหรือเปล่า� พวกลูกก็ตอบตามคําถามนั ้น จะล่วงรู ได้
้ อย่างไรว่าท่านจะสัง่ ว่า ‘พาน
้ องชายของเจ้า มา� ” 8 ยู ดาห์จึง พู ดก ับ อิสราเอลบิดาของเขาว่า “ขอพ่อ ให้เด็ก นั ้น ไปกับ ข้าพเจ้า เราจะ
ได้ ลุ กขึ้นออกเดินทางไปเพื่อจะได้ มีชีวิตและไม่ตาย ทัง้ พวกลูกและพ่อกับลู กอ่อนทัง้ หลายของเราด้วย
9 ลู กร ับ ประกัน น้ องคนนี้ พ่อ จะเรียกร้องให้ ลู กร ับ ผิด ชอบก็ ได้ ถ้า ลูก ไม่ นํา เขากลับ มาหาพ่อ และส่ง เขา
ต่อหน้าพ่อ ก็ขอให้ลู กรับผิดต่อพ่อตลอดไปเป็นนิ ตย์ 10 ด้วยว่าถ้าพวกลูกไม่ชา้ อยู่เช่นนี้ ก็จะได้กลับมา
เป็ นครงั ้ ที่สองแล้วเป็นแน่ � 11 ฝ่ายอิสราเอลบิดาของพวกเขาจึงบอกบุตรชายทัง้ หลายว่า “ถ้าอย่างนั ้น
ให้ทําดังนี้ คือเอาผลิตผลอย่างดีที่สุดที่มีในแผ่นดินนี้ คือพิมเสนบ้าง นํ้าผึ้งบ้าง ยางไม้และมดยอบ ลูก
นั ท และลู กอ ั ลม ันด์ ใส่ ภาชนะไปเป็น ของกํานั ล แก่ ท่าน 12 เอาเงิน ติ ดม ือ เจ้า ไปสองเท่า คือ เงินที ่ ติ ดมา
ในปากกระสอบของเจ้านั ้นก็ให้ติดมือกลับไปด้วย เพราะบางทีเขาเผลอไป 13 จงพาน้ องชายของเจ้าด้วย
แล้วลุกขึ้นกลับไปหาท่านนั ้นอีก 14 ขอพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิโปรดกรุ
ณาพวกเจ้าต่อหน้าท่านนั ้น เพื่อ
์
ท่านจะปล่อยพี่ ชายกับ เบนยามิ นกลับ มา หากว่า เราจะต้องพลัดพรากจากบุตรไปก็ตามเถิด� 15 คนเห
ล่านั ้ นก ็ เอาของกํานั ล และเงิน สองเท่า ติ ดม ือ ไปพร้อมกับ เบนยามิน แล ้ว ลุก ขึ้น พากัน เดิน ทางลงไปยัง
ประเทศอียป
ิ ต์ และเข้าเฝ้าโยเซฟ
1

โยเซฟพบเบนยามินน้ องชาย

ท่านจึงสัง่ คนต้นเรือนว่า “จงพาคนเหล่านี้ เข้าไปในบ้าน ให้
ฆ่า สัตว์และจัด โต๊ะ ไว้ เพราะคนเหล่า นี้ จะมารับ ประทานด้วยกั นก ับ เราในเวลาเที่ยง� 17 คนต้น เรือนก็
ทําตามคําโยเซฟสัง่ และพาคนเหล่านั ้นเข้าไปในบ้านโยเซฟ 18 คนเหล่านั ้นก็กลัวเพราะเขาพาเข้าไปใน
บ้านโยเซฟ จึงพู ดกันว่า “เพราะเหตุ เงินที ่ติ ดมาในกระสอบของเราครังก
้ ่อนนั ้น เขาจึงพาพวกเรามาที่
นี่ เพื่อ ท่านจะหาเหตุ ใส่ เราจั บก ุม เรา จับ เราเป็น ทาส ทัง้ จะริบ เอาลาด้วย� 19 พวกเขาเข้าไปหาคนต้น
เรือนของโยเซฟ และพู ดก ับ เขาที่ ประตู บ้าน 20 และกล่าวว่า “โอ นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายลงมาครั ้
งก ่อนเพื่อ ซื้อ อาหาร 21 และต่อ มาครัน
้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายไปถึงที่ พัก เราเปิด กระสอบของเราออก และดู
เถิด เงิน ของแต่ละคนก็ อยู่ในปากกระสอบของตน เงิน นั ้น ยัง อยู่ครบนํ้า หนั ก ข้าพเจ้า จึง ได้ นํา เงิน นั ้น ติ
ดมอ
ื กลับมา 22 ข้าพเจ้าเอาเงินอีกส่วนหนึ่ งติดมอ
ื มาเพื่อจะซื้ออาหารอีก เงินทีอยู
่ ในกระสอบของเรานั
่
้น
ผู้ใดใส่ ไว้ข้าพเจ้าไม่ทราบเลย� 23 คนต้นเรือนจึงตอบว่า “จงเป็นสุขเถิด อย่ากลัวเลย พระเจ้าของท่าน
และพระเจ้าของบิดาท่านบันดาลให้มีทรัพย์อยู่ในกระสอบเพื่อท่าน เงินของท่านนั ้นเราได้ รบ
ั แล้ว� คน
24
ต้นเรือนก็พาสิเมโอนออกมาหาเขา คนต้นเรือนพาคนเหล่านั ้นเข้าไปในบ้านของโยเซฟ แล้วเอานํ้าให้
เขา เขาก็ล้างเท้าและคนต้นเรือนจัดหญ้าฟางให้ลาเขากิน 25 พวกพีช
่ ายก็จัดเตรียมของกํานั ลไว้คอยท่า
โยเซฟซึ่งจะมาในเวลาเที่ยง เพราะเขาได้ ยินว่าเขาจะรับประทานอาหารกั นที ่นั ่น 26 เมื่อโยเซฟกลับมา
บ้าน เขาก็ยกของกํานั ลที่ติดมือนั ้นมาให้โยเซฟในบ้านแล้วกราบลงถึงดินต่อท่าน 27 โยเซฟถามถึงทุกข์
สุขของเขาและกล่าวว่า “บิดาของเจ้าผู้ชราที่พวกเจ้ากล่าวถึงครังก
้ ่อนนั ้นสบายดีหรือ บิดายังมีชีวิตอยู่
หรือ� 28 เขาตอบว่า “บิดาของข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านอยู่สบายดี ท่านยังมีชีวิตอยู�
่ แล้วเขาก็ น้อมลง
กราบไหว้อีก 29 โยเซฟเงยหน้าดูเห็นเบนยามินน้ องชายมารดาเดียวกัน แล้วถามว่า “คนนี้ เป็นน้ องชาย
สุด ท้องที่ พวกเจ้า บอกแก่ เราครังก
้ ่อนหรือ� โยเซฟกล่าวว่า “ลูก เอ๋ย ขอให้พระเจ้า ทรงเมตตาแก่ เจ้า �
16 เมื่อโยเซฟเห็นเบนยามิ นมากับพี่ชาย
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30 แล้วโยเซฟรีบไป

เพราะรักน้ องจนกลัน
้ นํ้าตาไว้ไม่ได้ ท่านก็หาที่ที่จะร้องไห้ ท่านจึงเข้าไปในห้องร้องไห้
อยู่ที่ นั่น โยเซฟล้างหน้า แล้วกลับ ออกมาแข็ง ใจกลัน
้ นํ้าตาสัง่ ว่า “ยกอาหารมาเถิด� 32 พวกคนใช้ ก็
ยกส่วนของโยเซฟมาตัง้ ไว้เฉพาะท่าน ส่วนของพี่น้องก็ เฉพาะพี่น้ อง ส่วนของคนอียป
ิ ต์ ที่ จะมารับประ
ทานด้วยนั ้ นก็เฉพาะเขา เพราะคนอียป
ิ ต์จะไม่รบ
ั ประทานอาหารร่วมกับคนฮีบรู ด้วยว่าสิง่ นั ้นเป็นสิง่ ที่
พึง รังเกียจสําหรับ คนอียป
ิ ต์ 33 พวกพี่ น้องก็ นั่ง ตรงหน้า โยเซฟ เรียงตัง้ แต่ พี่ ใหญ่ ผู้ มี สิทธิบุ ตรหัวปี ลง
มาจนถึงน้ องสุดท้องตามวัย พี่น้ องทัง้ หลายมองดูตากันด้วยความประหลาดใจ 34 แล้วโยเซฟก็ ส่งของ
รับประทานให้พีน้
่ องเหล่านั ้นต่อหน้าท่าน แต่ของที่ส่งให้เบนยามินนั ้นมากกว่าของพีช
่ ายถึงห้าเท่า พวก
เขาก็กินดื่มกับโยเซฟจนสําราญใจ
31

44
พวกพี่ชายโยเซฟถูกจับ
1 โยเซฟสัง
่ คนต้นเรือนของท่านว่า “จัดอาหารใส่กระสอบของคนเหล่านี้ ให้เต็มตามที่จะขนไปได้ และ
เอาเงินของเขาใส่ไว้ในปากกระสอบของทุกคน 2 ใส่ถ้วยของเรา คือถ้วยเงินนั ้นไว้ในปากกระสอบของคน
สุดท้องกับเงินค่าข้าวของเขาด้วย� คนต้นเรือนก็ทําตามคําที่ โยเซฟสัง่ 3 ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้าคนต้นเรือนก็
ให้คนเหล่านั ้นออกเดินไปพร้อมกับลาของเขา 4 เมื่อพี่น้องออกไปจากเมืองยังไม่สู้ ไกลนั กโยเซฟสัง่ คน
ต้น เรือนว่า “ลุ กขึ้น ไปตามคนเหล่า นั ้น เมื่อ ไปทัน แล้ว ให้ ถามพวกเขาว่า ‘ทําไมพวกเจ้า จึง ทําความชัว่
ตอบความดี เล่า 5 ถ้วยนี้ เป็น ถ้วยเฉพาะที่ เจ้ านายของข้า ใช้ดื่ม และใช้ทํานายมิ ใช่หรือ เจ้ าทํา เช่น นี้ ผิด
มาก� ” 6 คนต้นเรือนตามพวกเขาไปทัน แล้วว่าแก่พี่น้ องตามคําที่โยเซฟบอก 7 คนเหล่านั ้นจึงตอบเขา
ว่า “เหตุ ไฉนเจ้านายของข้าพเจ้าจึงว่าอย่างนี้ พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้ผู้รบ
ั ใช้ของท่านกระทําเรือ
่ งเช่นนี้
เลย 8 ดู เถิด เงินที ่ข้าพเจ้าพบในปากกระสอบของข้าพเจ้านั ้น ข้าพเจ้ายังได้ นํามาจากแผ่นดินคานาอัน
คืน แก่ ท่าน ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะลัก เงิน ทองไปจากบ้านนายของท่านได้ อย่างไรเล่า 9 หากท่านพบของนั ้
นที ่ ใครในพวกข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านก็ ให้ผู้ นั ้น ตายเถิด และข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะเป็น ทาสเจ้า นายของ
ข้าพเจ้าด้วย� 10 คนต้นเรือนจึงว่า “บัดนี้ ให้เป็นไปตามคําที่ท่านว่า ถ้าเราพบของนั ้นที่ผู้ใด ผู้นั ้นจะต้อง
เป็น ทาสของเรา แต่ ท่านทัง้ หลายหามี ความผิด ไม่� 11 พวกเขาทุก คนจึง รีบ ยกกระสอบของตนวางลง
บนดินและเปิดกระสอบของตนออก 12 คนต้นเรือนก็ ค้นดู ตัง้ แต่ คนหัวปี จนถึงคนสุดท้อง ก็ พบถ้วยนั ้น
ในกระสอบของเบนยามิน 13 พวกเขาก็ฉีกเสื้อผ้าของตน และบรรทุกขึ้นหลังลากลับมายังเมือง 14 ฝ่าย
ยูดาห์กับพวกพี่น้องก็มาบ้านโยเซฟ โยเซฟยังอยู่ที่นั่น พวกเขากราบลงถึงดินต่อหน้าท่าน 15 โยเซฟจึง
ถามเขาว่า “พวกเจ้าทําอะไรนี่ พวกเจ้าไม่รู หรื
้ อว่าคนอย่างเราทํานายได้� 16 ยูดาห์ตอบว่า “ข้าพเจ้าทัง้
หลายจะตอบอย่างไรกับนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพูดอย่างไร หรือข้าพเจ้าจะแก้ตัวอย่างไรได้ พระเจ้า
ทรงทราบความชัว่ ช้าของพวกข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านแล้ว ข้าแต่ท่าน ดูเถิด พวกข้าพเจ้าเป็นทาสของ
ท่าน ทัง้ ข้าพเจ้าทัง้ หลายกับคนที่ เขาพบถ้วยอยู่นั้นด้วย� 17 แต่ โยเซฟตอบว่า “พระเจ้าไม่ทรงโปรดให้
เรากระทํา เช่น นั ้น เฉพาะคนที่ เขาพบถ้วยในมือ นั ้น จะเป็น ทาสของเรา ส่วนพวกเจ้า จงกลับ ไปหาบิดา
โดยสันติสุขเถิด�
ยูดาห์ยอมเป็นทาสแทนเบนยามิน
18 ยู ดาห์ จึง เข้าไปใกล้ โยเซฟ เรียนว่า “โอ นายเจ้าข้า ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ ของท่านขอกราบเรียนท่านสัก
คําหนึ่ ง ขอท่านอย่าได้ ถือโกรธข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านเลย เพราะท่านก็ เป็นเหมือนฟาโรห์ 19 นายของ
ข้าพเจ้า ถามข้าพเจ้า ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘เจ้ ายั งม ี บิ ดาหรือ น้ องชายอยู่ หรือ � 20 พวกข้าพเจ้า
ตอบนายของข้าพเจ้าว่า ‘ข้าพเจ้าทัง้ หลายมีบิดาที่ชราแล้ว มีบุตรคนหนึ่ งเกิดเมื่อบิดาชรา เป็นน้ องเล็ก
พี่ ชายของเด็ก นั ้น ตายเสีย แล้ว บุ ตรของมารดานั ้น ยัง อยู่ แต่ คนนี้ คนเดียวและบิดารัก เด็ก คนนี้ มาก �
21 แล ้ วท ่านสัง
่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายผู้ รับ ใช้ ของท่านว่า ‘พาน ้ องคนนั ้น มาที่ นี่ ให้เราดู� 22 ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
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เรียนนายของข้าพเจ้าว่า ‘เด็กหนุ่มคนนี้ จะพรากจากบิดาไม่ได้เพราะถ้าจากบิดาไป บิดาจะตาย� 23 ท่าน
บอกข้าพเจ้าทัง้ หลายผู้รับใช้ของท่านว่า ‘ถ้าเจ้าทัง้ หลายไม่พาน้องชายสุดท้องมาด้วยกัน เจ้าจะไม่เห็น
หน้าเราอีกเลย� 24 และต่อมาครัน
้ ข้าพเจ้าไปหาบิดาผู้รับใช้ของท่านแล้ว ข้าพเจ้าทัง้ หลายก็ นําถ้อยคํา
ของนายของข้าพเจ้าไปเล่าให้บิดาฟัง 25 และบิดาของข้าพเจ้าทัง้ หลายสัง่ ว่า ‘จงกลับไปอีกซื้ออาหารมา
ให้พวกเราหน่ อย� 26 ข้าพเจ้าทัง้ หลายว่า ‘เราลงไปไม่ได้ ถ้าน้ องชายสุดท้องไปด้วยเราจึงจะลงไป เพราะ
เราจะเห็นหน้าท่านนั ้นไม่ได้ เว้นแต่ น้ องชายสุดท้องอยู่กับเรา� 27 บิดาผู้รับใช้ของท่านจึงบอกข้าพเจ้า
ทัง้ หลายว่า ‘เจ้ารูว้ า่ ภรรยาของเราคลอดบุตรชายให้เราสองคน 28 บุตรคนหนึ่ งกจ
็ ากเราไปแล้ว เราจึงว่า
“สัตว์ร้ายกัดกินเขาเสียเป็นแน่ � เราไม่ได้เห็นบุตรนั ้นจนบัดนี้ 29 ถ้าพวกเจ้าเอาเด็กคนนี้ ไปจากเราด้วย
และเขาเป็ นอ ัน ตรายขึ้น พวกเจ้า ก็ จะทํา ให้ เราซึ่ งม ี ผมหงอกลงสู่ หลุม ฝัง ศพด้วยความทุกข์� 30 เหตุ
ฉะนั ้น บัดนี้ เมื่อ ข้าพเจ้า กลับ ไปหาบิดาผู้ รับ ใช้ ของท่าน และเด็ก หนุ่ มน ั ้นม ิ ได้ กล ับ ไปกับ ข้าพเจ้า เพราะ
ชีวต
ิ ของท่านติ ดอย ู่ กับ ชีวต
ิ ของเด็ก 31 และต่อ มาเมื่ อบ ิ ดาเห็ นว ่า เด็ก นั ้น ไม่ อยู่ กับ พวกข้าพเจ้า บิ ดาก ็
จะตาย ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านจะเป็น เหตุ ให้ บิ ดาผู้ รับ ใช้ ของท่านผู้ มี ผมหงอกลงสู่ หลุม ฝัง ศพด้วยความทุกข์
32 เพราะข้าพเจ้าผู้รับใช้ของท่านรับประกัน น้ องไว้ต่อบิดาของข้าพเจ้า ว่า ‘ถ้าข้าพเจ้า ไม่ พาน้องกลับ มา
หาบิดา ข้าพเจ้า จะรับ ผิด ต่ อบ ิ ดาตลอดไป� 33 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอโปรดให้ข้าพเจ้า ผู้ รับ ใช้ของท่านอยู่
แทนน้ องโดยเป็นทาสของนายของข้าพเจ้า ขอให้น้ องกลับไปกับพวกพีข
่ องตนเถิด 34 ด้วยว่าถ้าน้ องมิได้
อยูกั
่ บข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับไปหาบิดาของข้าพเจ้าอย่างไรได้ น่ากลัวว่าจะเห็นเหตุรา้ ยอุบัติขึ้นแก่บิดา
ข้าพเจ้า�

45
โยเซฟแสดงตนกับพี่น้ อง

ท่านก็รอ
้ งสัง่ ว่า “ให้ทุกคนออกไปเสียเถิด� จึง
ไม่มีผูใดยื
้
นอยูก
่ ับท่านด้วย ขณะที่โยเซฟแจ้งให้พีน้
่ องรูจ
้ ักตัวท่าน 2 แล้วโยเซฟร้องไห้เสียงดัง คนอียป
ิ ต์
ทัง้ หลายและคนในสํานั กพระราชวังฟาโรห์ก็ได้ ยิน 3 โยเซฟบอกพวกพี่น้องของตนว่า “เราคือโยเซฟ บิ
ดาเรายังมีชีวิตอยู่หรือ� ฝ่ายพวกพี่น้องไม่รู ท
้ ี่จะตอบประการใดเพราะตกใจกลั วที่เผชิญหน้ากับโยเซฟ
4 โยเซฟจึงบอกพี่น้องของตนว่า “เชิญเข้ามาใกล้ เราเถิด� เขาก็เข้ามาใกล้ แล้วโยเซฟว่า “เราคือโยเซฟ
น้ องที่พีขายมายั
่
งอียป
ิ ต์ 5 ฉะนั ้นบัดนี้ อย่าเสียใจไปเลย อย่าโกรธตัวเองที่ขายเรามาที่นี่ เพราะว่าพระเจ้า
ทรงใช้เราให้มาก่อนหน้าพีเ่ พื่อจะได้ช่วยชีวต
ิ 6 เพราะมีการกันดารอาหารในแผ่นดินสองปีแล้ว ยังอกห
ี ้า
ปีจะทํานาหรือเกี่ยวข้าวไม่ได้เลย 7 พระเจ้าทรงใช้เรามาก่อนพี่ เพื่อสงวนหมู่คนจากพวกพีไว้
่ บนแผ่นดิน
และช่วยชีวต
ิ ของพี่ไว้ด้วยการช่วยให้พ้นอันใหญ่หลวง 8 ฉะนั ้นบัดนี้ มิใช่พี่เป็นผู้ให้เรามาที่นี่ แต่พระเจ้า
ทรงให้มา พระองค์ ทรงโปรดให้เราเป็น เหมือนบิดาแก่ ฟาโรห์ เป็น เจ้า ในราชวัง ทัง้ สิน
้ และเป็น ผู้ ครอบ
ครองประเทศอียป
ิ ต์ทัง้ หมด
1 โยเซฟอดกลัน
้ ต่อหน้าบรรดาผู้ที่ยืนอยู่ต่อไปอีกมิได้

โยเซฟส่งข่าวไปถึงยาโคบบิดาของตน
9 เจ้ าจงรีบขึ้นไปหาบิดาเราบอกท่านว่า ‘โยเซฟบุตรชายของท่านพูดดังนี้ ว่า “พระเจ้าทรงโปรดให้ลูก
เป็นเจ้าเหนื ออียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ ขอลงมาหาลูก อย่าได้ช้า 10 พ่อจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชน และพ่อจะได้
อยู่ใกล้ ลูก ทัง้ ตัวพ่อกับลู กหลานและฝูงแพะแกะ ฝูงวัว และทรัพย์ทัง้ หมดของพ่อ 11 ลูกจะบํารุ งรักษา
พ่อที่นั ่น ด้วยยังจะกันดารอาหารอีกห้าปี มิฉะนั ้นพ่อและครอบครัวของพ่อและผูคนที
้
่พอม
่ อยู
ี จะยากจน
่
ไป� ’ 12 ดูเถิด นั ยน์ ตาพี่และนั ยน์ ตาของเบนยามินน้ องชายของข้าพเจ้าได้เห็นว่าเป็นปากของข้าพเจ้า
เองที่ ได้ พู ดก ับ พี่ 13 พี่ จงเล่า ให้บิ ดาของเราฟัง ถึง ยศศั กด ิ์ที่ ข้าพเจ้า มี อยู่ในอียป
ิ ต์ และที่ พี่ ได้ เห ็น นั ้น ทุก
14
ประการ พีจงรี
่
บพาบิดาเราลงมาที่นี่ เถิด� โยเซฟกอดคอเบนยามินผูน
้ ้ องแล้วร้องไห้ เบนยามินกก
็ อด

หนั งสือปฐมกาล 45:15

คอโยเซฟร้องไห้ เหมือนกัน
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ยิง่ กว่า นั ้น โยเซฟจึง จุบ พี่ ชายทัง้ ปวงและร้องไห้ หลัง จากนั ้น พี่ น้องของ

โยเซฟส่งรถถึงคานาอันไปรับยาโคบ
ข่าวว่า “พี่ น้ องของโยเซฟมา� ไปถึง ราชวังฟาโรห์ ฟาโรห์กับ ข้าราชการของพระองค์ ก็ พากัน ยินดี
17 ฟาโรห์รับ สั ่งก ับ โยเซฟว่า “พู ดก ับ พี่ น้องของท่านว่า ‘ทํา ดังนี้ คือ เอาของบรรทุก สัตว์กล ับ ไปแผ่น ดิน
คานาอัน 18 พาบิดาและครอบครัวของเจ้ามาหาเรา เราจะประทานของดี ที่ สุดในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ให้พวก
เจ้า พวกเจ้า จะได้ รบ
ั ประทานผลอั นอ ุ ดมบริบู รณ ์ ของประเทศนี้ � 19 เราสัง่ เจ้า แล้ว จงทํา ดังนี้ เอารถ
บรรทุกจากประเทศอียป
ิ ต์ไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของเจ้ากับนําบิดาของเจ้ามา 20 อย่าเสียดายทรัพย์
สมบัติเลย เพราะของดีที่สุดทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์เป็นของเจ้าแล้ว� 21 บรรดาบุตรของอิสราเอลก็ทําตาม โย
เซฟจัดรถบรรทุกให้เขาตามรับสัง่ ของฟาโรห์ กับให้เสบียงรับประทานตามทาง 22 โยเซฟให้เสื้อผ้าคนละ
สํารับ แต่ ให้ เงิน แก่ เบนยามิน สามร้อยเหรียญกับ เสื้อ ห้า สํารับ 23 โยเซฟฝากของต่อ ไปนี้ ให้ บิดา คือ ลา
สิบตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียป
ิ ต์ และลาตัวเมียอก
ี สิบตัวบรรทุกข้าว ขนมปัง และเสบียงอาหาร
24
สําหรับให้บิดารับประทานตามทาง ดังนั ้นโยเซฟส่งพี่น้องไป แล้วเขาก็ออกไป แล้วท่านสัง่ เขาว่า “จง
ระวังให้ดี อย่าได้ ววาทก
ิ
ันตามทาง� 25 พวกพี่น้องก็ พากันขึ้นไปจากอียป
ิ ต์ เข้าไปในแผ่นดินคานาอันไป
26
หายาโคบบิดาของตน บอกบิดาว่า “โยเซฟยังมชี
ี วิตอยู่ ท่านเป็นผูค
้ รอบครองประเทศอียป
ิ ต์ทัง้ หมด�
แต่จิตใจยาโคบงงงันเพราะยังไม่เชื่อเขา 27 เขาจึงเล่าคําของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการ คือคําที่โยเซฟ
สัง่ พวกเขาไว้ เมื่อยาโคบเห็นรถบรรทุกที่โยเซฟส่งมารับตน จิตใจของท่านก็ฟื้นแช่มชื่นขึ้น 28 อิสราเอล
จึงว่า “เราอิม
่ ใจแล้ว โยเซฟลูกเรายังมีชีวิตอยู่ เราจะไปเห็นลูกก่อนเราตาย�
16

46
ยาโคบลงไปยังอียป
ิ ต์
อิสราเอล เดิน ทาง ไป พร้อม กับ ทรัพย์ ทัง้ หมด มา ถึง เมือง เบ เอ อร์เช บา และ ถวาย เครือ
่ ง บูชา แด่
2
พระเจ้าของอิสอัคบิดาของตน พระเจ้าตรัสแก่ อส
ิ ราเอลโดยนิ มิตในเวลากลางคื นว่า “ยาโคบ ยาโคบ
เอ๋ย� ยาโคบทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่พระเจ้าข้า� 3 พระองค์จึงตรัสว่า “เราคือพระเจ้า คือพระเจ้าของ
บิดาเจ้า อย่า กลั วท ี่ จะลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ เพราะเราจะให้ เจ้ าเป็น ประชาชาติ ใหญ่ ที่ นั่น 4 เราจะลงไปกับ เจ้า
ถึ งอ ียป
ิ ต์ และเราจะพาเจ้า ขึ้น มาอี กด ้วยแน่ และโยเซฟจะวางมือ บนตาเจ้า� 5 ยาโคบก็ ยกไปจากเบ
เออร์เชบา บรรดาบุตรชายอิสราเอลก็พายาโคบบิดาขึ้นรถบรรทุกที่ฟาโรห์ส่งมารับไปกับลูกหลานเล็กๆ
และภรรยาของเขา 6 เขาพาฝูง สัตว์ของตนและทรัพย์ ที่ เขาได้ มาในแผ่น ดิน คานาอัน นั ้น ไปอียป
ิ ต์ ทัง้
ยาโคบกับบรรดาเชื้อสายของท่าน 7 คือลูกหลานชายหญิงและเชื้อสายทัง้ หมดของท่านเข้าไปในอียป
ิ ต์
8 ต่อไปนี้ เป็ นชื่อลูกหลานของอิสราเอลที่ เข้าไปในอียป
ิ ต์ ทัง้ ยาโคบและบุตรชายของท่านคือ รู เบน บุตร
9
หัวปี ของยาโคบ และบุตรชายของรู เบน คือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี 10 บุ ตรชายของสิ เมโอน
คือ เยมู เอล ยามีน โอหาด ยาคีน และโศหาร์ กับชาอูล บุ ตรชายของหญิงคนคานาอัน 11 บุ ตรชายของ
เลวี คือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี 12 บุตรชายของยูดาห์คือ เอร์ โอนัน เช-ลาห์ เปเรศ เศ-ราห์ แต่เอร์
และโอนั นได้ถึงแก่ความตายในแผ่นดินคานาอัน บุตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน และฮามูล 13 บุตรชาย
ของอิสสาคาร์ คือ โทลา ปูวาห์ โยบ และชิมโรน 14 บุตรชายของเศบูลุน คือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล
15 พวกเหล่านี้ เป็ นบุตรชายของนางเลอาห์ ซึ่งนางคลอดให้ยาโคบในปั ดดานอารัม กับบุตรสาวชื่อ ดีนาห์
บุตรชายหญิงหมดด้วยกันมส
ี ามสิบสามคน 16 บุตรชายของกาด คือ ศิฟีโอน ฮักกี ชูนี เอสโบน เอรี อาโร
ดี และอาเรลี 17 บุตรชายของอาเชอร์ คือ ยิมนาห์ อิชอูอาห์ อิชอูไอ และเบรีอาห์ กับเสราห์น้องสาวของ
เขา และบุตรชายของเบรีอาห์คือ เฮเบอร์และมัลคี เอล 18 พวกเหล่านี้ เป็นบุตรชายของนางศิลปาห์ ผู้ที่
ลาบันยกให้แก่นางเลอาห์บุตรสาวของตน และบุตรสิบหกคนนี้ นางคลอดให้ยาโคบ 19 บุตรชายของนาง
1
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ราเชลภรรยายาโคบคือ โยเซฟและเบนยามิน 20 มนัสเสห์กับเอฟราอิม เกิดแก่โยเซฟในแผ่นดินอียป
ิ ต์
ซึ่งนางอาเสนั ทบุตรสาวของโปทิเฟรา ปุโรหิตเมืองโอนคลอดให้ท่าน 21 บุตรชายของเบนยามินคือ เบลา
เบเคอร์ อัชเบล เก-รา นาอามาน เอไฮ โรช มุปปิม หุปปิม และอาร์ด 22 พวกเหล่านี้ เป็นบุตรชายของนาง
ราเชลที่เกิดแก่ยาโคบ มีสิบสี่คนด้วยกัน 23 บุตรชายของดานคือ หุชิม 24 บุตรชายของนั ฟทาลีคือ ยาเซ
เอล กูนี เยเซอร์ และชิลเลม 25 พวกเหล่านี้ เป็นบุตรชายของนางบิลฮาห์ ผูที
้ ่ลาบันยกให้แก่นางราเชลบุต
รสาวของตน และบุตรเจ็ด คนนี้ นางคลอดให้ยาโคบ 26 บรรดาคนของยาโคบซึ่ง ออกมาจากบัน
้ เอวของ
27
ท่านที่เข้ามาในอียป
ิ ต์นั ้น ไม่นั บภรรยาของบุตรชายยาโคบ มีหกสิบหกคนด้วยกัน บุตรชายของโยเซฟ
ซึ่งเกิดแก่ท่านในอียป
ิ ต์มีสองคน นั บคนทัง้ ปวงในครอบครัวของยาโคบที่เข้ามาในอียป
ิ ต์ได้เจ็ดสิบคน
ญาติพี่น้ องของโยเซฟไปอาศัยในเมืองโกเชน
ยาโคบให้ยูดาห์ล่วงหน้าไปหาโยเซฟเพื่อจะนําหน้าไปยังเมืองโกเชน แล้วพวกเขาก็ มาถึงแผ่นดิน
โกเชน 29 โยเซฟก็จัดรถม้าของตนขึ้นไปยังเมืองโกเชนรับอิสราเอลบิดาของตน พอเห็นบิดาท่านก็กอด
คอบิดาไว้ร้องไห้เป็นเวลานาน 30 อิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “เดีย
๋ วนี้ พ่อจะตายก็ตามเถิด เพราะพ่อได้เห
31
็นหน้าเจ้าแล้วและรู ว้ า่ เจ้ายังมีชีวิตอยู�
่
โยเซฟจึงบอกพี่น้องและครอบครัวของบิดาว่า “เราจะขึ้นไป
แสดงแก่ฟาโรห์และทูลแก่พระองค์ว่า ‘พีน้
่ องและครอบครัวของบิดาผูเ้ คยอยูใ่ นแผ่นดินคานาอันนั ้นมา
หาข้าพระองค์ แล้ว 32 คนเหล่านั ้นเป็นผู้เลี้ยงแกะมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ เขาพาฝูงแพะแกะ ฝูงวัวกับทรัพย์
สมบัติ ของเขาทัง้ สิน
้ มาด้วย� 33 และต่อ มาเมื่อ ฟาโรห์ จะรับสัง่ ให้ ท่านเข้า เฝ้า และจะถามว่า ‘พวกเจ้า
เคยทํามาหาเลี้ยงชีพอย่างไร� 34 ท่านทัง้ หลายจงทูลว่า ‘การทํามาหาเลี้ยงชีพของผู้รับใช้ของพระองค์
นั ้นเกี่ยวข้องกับพวกสัตว์ใช้งานตัง้ แต่เป็นเด็กมาจนทุกวันนี้ ทัง้ ข้าพระองค์ทัง้ หลายและบรรพบุรุษของ
ข้าพระองค์ ด้วย� เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชน เหตุ ว่าคนเลี้ยงแพะแกะทุกคนนั ้น
เป็นที่พึงรังเกียจสําหรับชาวอียป
ิ ต์�
28

47

ยาโคบเข้าเฝ้าฟาโรห์
โยเซฟเข้าไปทูล ฟาโรห์ ว่า “บิ ดาและพี่ น้องของข้า พระองค์ กับ ฝูง แพะแกะฝูง วัว และทรัพย์ สมบัติ
ของเขาทัง้ สิน
้ มาจากแผ่นดินคานาอันแล้ว ดูเถิด พวกเขาอยู่ในแผ่นดินโกเชน� 2 โยเซฟเลือกคนจาก
หมู่พี่น้อง คือผู้ชายห้าคนพาไปเฝ้าฟาโรห์ 3 ฟาโรห์ตรัสถามพี่น้องของโยเซฟว่า “พวกเจ้าเคยทํามาหา
เลี้ยงชีพ อย่างไร� เขาทูล ฟาโรห์ ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เป็น ผู้ เลี้ยงแพะแกะ ทัง้ พวกข้า พระองค์ และ
4
บรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์� เขาทูลฟาโรห์อีกว่า “พวกข้าพระองค์มาอาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ เพราะ
ไม่ มี ทุ ่ง หญ้า จะเลี้ยงสัตว์ของข้า พระองค์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพราะเหตุ วา่ ในแผ่น ดิน คานาอัน นั ้ นก ัน
ดารอาหารนั ก เหตุฉะนี้ บัดนี้ ขอโปรดให้ข้าพระองค์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์อาศัยอยู่ในแผ่นดินโกเชนเถิด�
5 ฟาโรห์จึงตรัสแก่ โยเซฟว่า “บิดาและพี่น้องของท่านมาหาท่านแล้ว 6 ท่านมีประเทศอียป
ิ ต์อยู่ต่อหน้า
ให้บิดาและพี่น้องของท่านตัง้ หลักแหล่งอยู่ในแผ่นดินดี ที่ สุดคือให้เขาอยู่แผ่นดินโกเชน แล้วในพวกพี่
น้ องนั ้น ถ้า ท่านรู ว
้ า่ ผู้ ใดเป็น คนมี ความสามารถ จงตัง้ ผู้ นั้น ให้ เป็น หัวหน้า กองเลี้ยงสัตว์ของเรา� 7 โย
เซฟก็ พายาโคบบิดาของท่านเข้าเฝ้าฟาโรห์ ยาโคบก็ ถวายพระพรแก่ ฟาโรห์ 8 ฟาโรห์จึงตรัสถามยาโค
บว่า “อายุท่านได้เท่าไร� 9 ยาโคบทูลตอบฟาโรห์ว่า “ข้าพระองค์ดํารงชีวต
ิ สัญจรอยู่นับได้รอ
้ ยสามสิบปี
ชีวิตของข้าพระองค์สัน
้ และมีความลําบาก ไม่เท่าอายุบรรพบุรุษของข้าพระองค์ในวันที่ดํารงชีวต
ิ สัญจร
อยู่นั ้น� 10 ยาโคบถวายพระพรแก่ฟาโรห์ แล้วทูลลาไปจากฟาโรห์ 11 ฝ่ายโยเซฟให้บิดาและพวกพี่น้อง
ของตนอยู่ และถือ กรรมสิทธิ์ที่ ดิ นในประเทศอียป
ิ ต์ ในแผ่นดิ นที ่ ดี ที่ สุด คือ ในแผ่น ดิน ราเมเสส ตาม
12
รับสัง่ ของฟาโรห์ โยเซฟเลี้ยงดูบิดาและพวกพี่น้องรวมทัง้ ครอบครัวของบิดา ให้มีอาหารรับประทาน
ตามจํานวนคนในครอบครัว
1
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โยเซฟขายอาหารให้แก่ประชาชนและซื้อที่ดินสําหรับฟาโรห์
และทัว่ แผ่น ดิน ขาดอาหารเพราะการกันดารอาหารร้ายแรง จนแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และแผ่น ดิน คานา
อันทัง้ สิน
้ หิวโหยเพราะการกันดารอาหาร 14 โยเซฟรวบรวมเงินทัง้ หมดที่ได้จากการขายข้าวในประเทศ
อียป
ิ ต์และแผ่นดินคานาอัน และโยเซฟนําเงินนั ้นไปไว้ในราชวังฟาโรห์ 15 เมื่อเงินในประเทศอียป
ิ ต์และ
แผ่นดินคานาอันหมดแล้ว ชาวอียป
ิ ต์ทัง้ ปวงมากราบเรียนโยเซฟว่า “ขออาหารให้พวกข้าพเจ้าเถิด เหตุ
ใดพวกข้าพเจ้าจะต้องอดตายต่อหน้าท่านเพราะเงินหมดเล่า� 16 โยเซฟจึงบอกว่า “ถ้าเงินหมดแล้วจง
เอาฝูงสัตว์ของเจ้ามาและเราจะให้ข้าวแลกกับสัตว์� 17 เขาก็ นําฝูงสัตว์มาให้โยเซฟ โยเซฟก็ ให้อาหาร
แก่ เขาแลกกับ ม้า แพะแกะ ฝูง วัว และลา ในปี นั้น ท่านจ่ายอาหารแลกกับ สัตว์ ต่างๆของเขา 18 เมื่อ ปี
นั ้น สิน
่ งนี้ ไว้จาก
้ สุด ลงแล้ว เขาก็ มาหาท่านในปี ที่ สองกราบเรียนท่านว่า “พวกข้าพเจ้า จะไม่ ปิดบัง เรือ
นายของข้าพเจ้า ว่า เงิน ของข้าพเจ้า หมดแล้ว และฝูง สัตว์ของข้าพเจ้า ก็ เป็น ของนายแล้ว ด้วย ข้าพเจ้า
ไม่ มี สิ ่ง ใดเหลือ ในสายตาของท่านเลย เว้น แต่ ตัว ข้าพเจ้า กั บท ี่ ดิ นเท่านั ้น 19 เหตุ ใดข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะ
ต้องอดตายต่อหน้าต่อตาท่านเล่า ทัง้ ตัวข้าพเจ้ากับที่ดินของข้าพเจ้าทัง้ หลายด้วย ขอท่านโปรดซื้อพวก
ข้าพเจ้า กั บท ี่ ดิ นแลกกับ อาหาร ข้าพเจ้า ทัง้ หลายกั บท ี่ ดิ นจะเป็น ทาสของฟาโรห์ ขอท่านโปรดให้เมล็ด
ข้าวแก่ พวกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าทัง้ หลายจะมีชีวิตอยู่ได้ และไม่ตายเพื่อที่ ดิ นนั ้นจะไม่ รกร้างไป� 20 โย
เซฟก็ซ้ือที่ดินทัง้ หมดในอียป
ิ ต์ให้แก่ฟาโรห์ เพราะคนอียป
ิ ต์ทุกคนขายไร่นาของตนเนื่ องจากการกันดาร
อาหารรุ นแรงต่อเขายิง่ นั ก เพราะฉะนั ้นแผ่นดินจึงตกเป็นของฟาโรห์ 21 ส่วนประชาชนเหล่านั ้นโยเซฟ
ให้ เขาย้ายไปอยู่ ที่ เมืองต่างๆทัว่ ประเทศอียป
ิ ต์ 22 เว้น แต่ ที่ ดิ นของพวกปุโรหิต เท่านั ้น โยเซฟไม่ ได้ ซื้อ
เพราะปุโรหิตได้ รบ
ั ปันส่วนจากฟาโรห์ และดํารงชีวต
ิ อาศัยตามส่วนที่ ฟาโรห์พระราชทาน เหตุ ฉะนี้ เขา
จึง ไม่ ได้ ขายที่ ดิ นของเขา 23 โยเซฟชีแ
้ จงแก่ ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ดู เถิด วัน นี้ เราซื้อ ตัว พวกเจ้า กั บท ี่ ดิ
นของเจ้าให้เป็นของฟาโรห์แล้ว นี่ เราจะให้เมล็ดข้าวแก่พวกเจ้าและพวกเจ้าจงเอาไปหว่านเถิด 24 และ
ต่อมาเมื่อได้ผลแล้วจงถวายส่วนหนึ่ งในห้าส่วนแก่ฟาโรห์ เก็บสี่ส่วนไว้เป็นของตน สําหรับใช้เป็นเมล็ด
ข้าวบ้าง เป็นอาหารสําหรับเจ้าและครอบครัวกับเด็กเล็ กบ้าง� 25 คนทัง้ หลายก็กล่าวว่า “ท่านช่วยชีวต
ิ
ข้าพเจ้าไว้ ขอให้ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของนายข้าพเจ้าเถิด ข้าพเจ้าทัง้ หลายยอม
เป็นทาสของฟาโรห์� 26 โยเซฟตัง้ เป็นกฎหมายในประเทศอียป
ิ ต์ ตราบเท่าทุกวันนี้ ว่า ให้ฟาโรห์ได้ ส่วน
หนึ่ งในห้าส่วน เว้นแต่ที่ดินของปุโรหิตเท่านั ้นไม่ตกเป็นของฟาโรห์
13

ยาโคบต้องการถูกฝังไว้ในเฮโบรน

27 พวกอิสราเอลอาศัยอยูใ่ นประเทศอียป
ิ ต์

ณ แผ่นดินโกเชน เขามีทรัพย์สมบัติที่นั่น และมีลูกหลาน
ทวีข้น
ึ มากมาย 28 ยาโคบมีชีวิตอยู่ในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ สิ บเจ็ดปี รวมอายุยาโคบได้ รอ
้ ยสี่ สิ บเจ็ดปี 29 เวลา
ที่ อส
ิ ราเอลจะสิน
๋ วนี้ เราได้ รบ
ั
้ ชี พก ็ ใกล้ เข ้า มาแล้ว ท่านจึง เรียกโยเซฟบุตรชายท่านมาสัง่ ว่า “ถ้า เดีย
ความกรุ ณาในสายตาของเจ้า เราขอร้องให้เจ้าเอามือของเจ้าวางไว้ใต้ขาอ่อนของเรา และปฏิบัติต่อเรา
ด้วยความเมตตากรุ ณาและจริงใจ ขอเจ้า โปรดอย่า ฝัง ศพเราไว้ในอียป
ิ ต์ เลย 30 แต่ เราจะถูก ฝัง ไว้กับ
บรรพบุรุษของเรา แล้วเจ้าจงนําเราออกจากอียป
ิ ต์ไปฝังไว้ ณ ที่ฝังศพบิดาเราเถิด� โยเซฟก็สัญญาว่า
“ข้าพเจ้าจะกระทําตามที่ท่านสัง่ � 31 อิสราเอลจึงบอกว่า “จงปฏิญาณตัวให้เราด้วย� โยเซฟก็ปฏิญาณ
ให้บิดา แล้วอิสราเอลก็กราบลงที่บนหัวนอน

48

บุตรชายโยเซฟเยีย
่ มเยียนยาโคบ
และต่อ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ มี คนเรียนโยเซฟว่า “ดู เถิด บิ ดาของท่านป่วย� โยเซฟก็ พา
มนั ส เสห์ และเอฟราอิม บุตรชายทัง้ สองของตนไป 2 มี คนบอกยาโคบว่า “ดู เถิด โยเซฟบุตรชายมาหา
ท่าน� อิสราเอลก็ รวบรวมกําลัง ลุก ขึ้น นั ่ง บนที่ นอน 3 ยาโคบจึง พู ดก ับ โยเซฟว่า “พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิ
ฤทธิได้
์ สําแดงพระองค์ แก่ พ่อที่ ตําบลลูสในแผ่นดินคานาอัน และทรงอวยพระพรแก่ พ่อ 4 และตรัสแก่
1
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พ่อว่า ‘ดู เถิด เราจะให้เจ้ ามีลูกดกทวียงิ่ ขึ้นและเราจะทําให้เจ้ าเป็นชนชาติ ใหญ่ และจะยกแผ่นดินนี้ ให้
แก่เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเป็นกรรมสิทธิเป็
์ นนิ ตย์� 5 ส่วนบุตรชายทัง้ สองของเจ้าที่เกิดแก่เจ้
าในประเทศอียป
ิ ต์ ก่อนพ่อมาหาเจ้าในอียป
ิ ต์ ก็ เป็นบุตรของพ่อ เอฟราอิมและมนั สเสห์จะต้องเป็นของ
6
พ่อ เหมือนรู เบนและสิ เมโอน ส่วนบุตรของเจ้า ที่ เกิดมาภายหลังเขาจะนั บเป็นบุตรของเจ้า เขาจะได้
ชื่อตามพี่ชายในการรับมรดกของเขา 7 และสําหรับพ่อเมื่อพ่อจากปัดดานมา นางราเชลซึ่งอยู่กับพ่อก็
ได้สิ ้นชีวต
ิ ในแผ่นดินคานาอันขณะอยู่ตามทางยังห่างจากเอฟราธาห์ แล้วพ่อได้ฝังศพเธอไว้รม
ิ ทางไป
เอฟราธาห์คือ เบธเลเฮม� 8 อิสราเอลเห็น บุตรชายทัง้ สองของโยเซฟจึง ถามว่า “นี่ ใคร � 9 โยเซฟตอบ
บิดาของตนว่า “นี่ เป็นบุตรชายของลูกที่พระเจ้าประทานแก่ลูกในแผ่นดินนี้ � อิสราเอลจึงว่า “ขอเจ้าพา
บุตรทัง้ สองเข้ามาเพื่อพ่อจะได้ให้พรแก่เขา� 10 คราวนั ้นตาของอิสราเอลมืดมัวไปเพราะชรา มองอะไร
ไม่เห็น โยเซฟพาบุตรเข้ามาใกล้บิดา บิดาก็จุบกอดเขา 11 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า “แต่ก่อนพ่อคิดว่าจะ
ไม่ได้เห็นหน้าเจ้า แต่ดูเถิด พระเจ้าทรงโปรดให้พ่อเห็นทัง้ เชื้อสายของเจ้าด้วย� 12 โยเซฟเอาบุตรออก
มาจากระหว่างเข่าของท่าน แล้วกราบลงถึงดิน
เอฟราอิมกับมนั สเสห์จะเป็นหัวหน้าตระกูลสองตระกูลของอิสราเอล
13 โยเซฟจู งบ ุตรทัง
้ สองเข้าไปใกล้ บิดา มือขวาจับ เอฟราอิม ให้ อยู่ ข้างซ้ายอิสราเอล และมือ ซ้ายจับ
มนั สเสห์ให้อยู่ข้างขวาอิสราเอล 14 ฝ่ายอิสราเอลก็เหยียดมือขวาออกวางบนศีรษะเอฟราอิมผู้เป็นน้ อง
และมือซ้ายวางไว้บนศีรษะมนั สเสห์ โดยตัง้ ใจเหยียดมือออกเช่นนั ้น เพราะมนั สเสห์เป็นบุตรหัวปี 15 แล้
วอิสราเอลกล่าวคําอวยพรแก่โยเซฟว่า “ขอพระเจ้าที่ อบ
ั ราฮัมและอิสอัคบิดาข้าพเจ้าดําเนิ นอยู่เฉพาะ
พระพักตร์นั ้น ขอพระเจ้า ผู้ทรงบํารุ ง เลี้ยงชีวต
ิ ข้าพเจ้า ตัง้ แต่ เก ิ ดมาจนวัน นี้ 16 ขอทูต สวรรค์ ที่ ได้ ช่วย
ข้าพเจ้า ให้พ้น จากความชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ โปรดอวยพรแก่ เด็ก หนุ่มท ัง้ สองนี้ ให้เขาสืบ ชื่อ ของข้าพเจ้า และ
ชื่อของอับราฮัมและชื่อของอิสอัคบด
ิ าของข้าพเจ้าไว้และขอให้เขาเจริญขึ้นเป็นมวลชนบนแผ่นดินเถิด�
17 ฝ่ายโยเซฟเมื่อเห็นบิดาวางมือข้างขวาบนศีรษะของเอฟราอิมก็ไม่พอใจ จึงจับมือบด
ิ าจะยกจากศีรษะ
18
เอฟราอิมวางบนศีรษะมนั สเสห์ โยเซฟพูดกับบิดาของตนว่า “ไม่ถูก บิดาของข้าพเจ้า เพราะคนนี้ เป็น
หัวปี ขอท่านวางมือขวาบนศีรษะคนนี้ เถิด� 19 บิดากไม่
็ ยอมจึงตอบว่า “พ่อรูแล้
้ ว ลูกเอ๋ย พ่อรูแล้
้ ว เขาจะ
เป็นคนตระกูลหนึ่ งด้วย และเขาจะใหญ่โตด้วย แต่แท้จริงน้ องชายจะใหญ่โตกว่าพี่ และเชื้อสายของน้ อง
นั ้นจะเป็นคนหลายประชาชาติด้วยกัน� 20 วันนั ้นอิสราเอลก็ให้พรแก่ทัง้ สองคนว่า “พวกอิสราเอลจะใช้
ชื่อเจ้าให้พรว่า ‘ขอพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านเป็นเหมือนเอฟราอิมและเหมือนมนั สเสห์เถิด� ” อิสราเอล
จึง ให้เอฟราอิม เป็น ใหญ่ กว่า มนั ส เสห์ 21 อิสราเอลบอกโยเซฟว่า “ดู เถิด พ่อ จะตายแล้ว แต่ พระเจ้า จะ
ทรงสถิตอยู่กับพวกเจ้าและจะพาพวกเจ้ากลับไปสู่ แผ่นดินของบรรพบุรุษของเจ้า 22 ยิง่ กว่านั ้ นอีก พ่อ
จะยกส่วนหนึ่ งที่พ่อตีได้จากมือคนอาโมไรต์ด้วยดาบและธนูของพ่อนั ้นให้แก่เจ้าแทนที่จะให้พี่น้ องของ
เจ้า�

49
ศาสดาพยากรณ์ ยาโคบกล่าวคําอวยพรแก่ทุกตระกูล
1 ยาโคบเรียกบรรดาบุตรชายของตนมา สัง
่ ว่า “พวกเจ้ามาชุ มนุมกันแล้วเราจะบอกเหตุ ที่ จะบังเกิด
แก่ เจ้ าในยุค สุดท้าย 2 บุ ตรชายของยาโคบเอ๋ย จงมาประชุม กัน ฟัง จงฟัง คํา อิสราเอลบิดาของเจ้า 3 รู
เบนเอ๋ย เจ้าเป็นบุตรหัวปี ของเรา เป็นกําลังและเป็นผลแรกแห่งเรีย
่ วแรงของเรา เป็นยอดแห่งความมี
4
เกียรติ และยอดของความรุ นแรง เจ้ าไม่ มัน
่ คงเหมือนดัง่ นํ้า จึง เป็น ยอดไม่ ได้ ด้วยเจ้า ล่วงเข้าไปถึงที่
นอนบิดาของเจ้า เจ้ าทําให้ที่ นอนนั ้นเป็นมลทิน เขาล่วงเข้าไปถึงที่ นอนของเรา 5 สิ เมโอนกับเลวีเป็นพี่
น้ องกัน เครือ
่ งอาวุธร้ายกาจอยูใ่ นที่อาศัยของเขา 6 โอ จิตวิญญาณของเราเอ๋ย อย่าเข้าไปในที่ลึกลับของ
เขา ยศบรรดาศักดิข
์ องเราเอ๋ย อย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของเขาเลย เหตุว่าเขาฆ่าคนด้วยความโกรธ เขา
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ทําลายกําแพงเมืองตามอําเภอใจเขา 7 ให้ความโกรธอั นร ุน แรงของเขาเป็ นที ่ แช่ง ให้ความโทโสดุรา้ ย
ของเขาเป็ นที ่ สาปเถิด เราจะให้เขาแตกแยกกัน ในพวกยาโคบ จะให้เขาพลัดพรากไปในพวกอิสราเอล
8 ยู ดาห์เอ๋ย พวกพี่ น้องจะสรรเสริญ เจ้า มือ ของเจ้า จะจับ คอของศั ตรู ของเจ้า บุ ตรทัง
้ หลายของบิดาจะ
9
กราบเจ้า ยู ดาห์ เป็น ลูก สิงโต ลูก เอ๋ย เจ้ าก็ ได้ ลุ กขึ้น จากการจับ สัตว์ เขาก้ม ลง เขาหมอบลงเหมือน
สิงโตตัวผู้ และเหมือนสิงโตแก่ ใครจะแหย่เขาให้ลุกขึ้น 10 ธารพระกรจะไม่ขาดไปจากยูดาห์ หรือผู้ทรง
ตัง้ พระราชบัญญัติจะไม่ขาดไปจากหว่างเท้าของเขา จนกว่าชีโลห์จะมา และชนชาติทัง้ หลายจะรวบรวม
เข้ากับผู้นั ้น 11 เขาผูกลาของเขาไว้ที่เถาองุน
่ และผูกลูกลาของเขาไว้ที่เถาองุน
่ ดีที่สุด เขาซักผ้าของเขา
12
ด้วยนํ้า องุน
่ เขาซัก เสื้อผ้า ของเขาด้วยเลือดแห่ง ผลองุน
่
ตาเขาจะแดงด้วยนํ้า องุน
่ และฟัน เขาขาว
13
ด้วยนํ้านม เศบูลุนจะอาศัยอยู่ที่ท่าเรือริมทะเล เขาจะเป็นท่าจอดเรือ เขตแดนของเขาจะต่อกันไปถึง
เมืองไซดอน 14 ฝ่ายอิสสาคาร์เป็นตัวลามีกําลังมากหมอบลงกลางสัมภาระของมัน 15 เขาเห็นว่าที่พักดี
และแผ่นดินสบาย จึงย่อบ่าของตนลงรับไว้ ยอมเป็นทาสรับใช้การงาน 16 ส่วนดานจะปกครองพลไพร่
ของตน เหมือนเป็นตระกูลหนึ่ งในอิสราเอล 17 ดานจะเป็นงูอยูตามทาง
่
เป็นงูพิษที่อยูในหนทางที
่
่กัดส้น
เท้าม้า ให้คนขี่ตกหงายลง 18 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอคอยความรอดจากพระองค์ 19 ฝ่าย
กาดนั ้นจะมีกองทัพมายํ่ายีเขา แต่ในที่สุดเขาจะกลับตามไล่ ตีกองทั พนัน
้ 20 อาหารบริบูรณ์จะเกิดจาก
อาเชอร์ และเขาจะผลิตเครือ
่ งเสวยสําหรับกษั ตริย์ 21 นั ฟทาลีเป็นกวางตัวเมียที่ปลดปล่อย เขากล่าวคํา
อันไพเราะ 22 โยเซฟเป็ นก งิ่ ที่ เก ิด ผลดก เป็ นก งิ่ ที่ เก ิด ผลดกอยู่รม
ิ บ่อนํ้า มี กิง่ พาดข้ามกําแพง 23 พวก
พรานธนูได้ทําให้เขาทุกข์โศก ทัง้ ยิงและเกลียดชังเขา 24 แต่ธนูของเขาเองยืนหยัดต่อสู้ ลําแขนของเขา
มี กําลัง ขึ้น โดยพระหัตถ์ ของพระเจ้า ผู้ทรงเดชานุภาพของยาโคบ (ผู้ เลี้ยงแกะคือ ศิลาแห่งอ ิส ราเอลมา
จากพระองค์ นั ้น) 25 โดยพระเจ้า ของบิดาเจ้า ผู้ จะทรงช่วยเจ้า โดยพระองค์ ทรงศักดานุภาพใหญ่ ยิง่ ผู้
จะทรงอวยพระพรแก่เจ้าด้วยพรที่มาจากฟ้าเบื้องบน พรที่มาจากใต้ทะเลเบื้องล่าง พรที่มาจากนมและ
ครรภ์ 26 ส่วนพรที่มาจากบิดาของเจ้า มีมากกว่าพรที่มาจากบรรพบุรุษของเรา จนถึงที่สุดแห่งเนิ นเขา
เนื องนิ ตย์ ขอพรเหล่านั ้นอยูบ
่ นศีรษะของโยเซฟ และอยูเ่ บื้องบนกระหม่อมศีรษะแห่งผูที
้ ่ต้องพรากจาก
พี่น้ อง 27 ฝ่ายเบนยามินจะล่าเหยื่อเหมือนสุนัขป่า เวลาเช้าเขาจะกินเหยื่อเสีย เวลาเย็นเขาจะแบ่งปัน
ของที่แย่งชิงไว้� 28 ทัง้ หมดนี้ เป็นตระกูลทัง้ สิบสองของอิสราเอล นี่ เป็นถ้อยคําที่บิดากล่าวไว้แก่เขาและ
อวยพรเขา ยาโคบให้พรแก่ทุกคนอย่างเหมาะสมกับแต่ละคน
สถานที่ฝังศพของยาโคบ
ยา โค บกําชับ เขา และ กล่าว แก่ เขา ว่า “เรา จะ ไป อยู่ ร่วม กับ บรรพบุรุษ ของ เรา จง ฝัง เรา ไว้ กับ
บรรพบุรุษของเราในถํ้าที่ นาของเอโฟรนคนฮิตไทต์ 30 ในถํ้าที่ อยู่ในนาชื่อมัคเป-ลาห์ หน้ามัมเรในแผ่น
ดินคานาอัน ซึ่งอับราฮัมได้ซ้ือกับนาของเอโฟรนคนฮิตไทต์ไว้เป็นกรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็นสุสาน 31 ณ ที่นั่น
เขาฝังศพอับราฮัม และซาราห์ภรรยาของเขา ที่นั ่นเขาได้ฝังศพอิสอัคและเรเบคาห์ภรรยาของเขา และ
ที่นั่นเราฝังศพเลอาห์ 32 นากับถํ้าที่อยู่ในนานั ้นเราซื้อจากลูกหลานของเฮท� 33 เมื่อยาโคบสังบ
่ ุตรชาย
ของตนเสร็จแล้ว ก็ยกเท้าขึ้นบนที่นอน แล้วก็สิน
่ ับบรรพบุรุษของท่าน
้ ลมหายใจ และถูกรวบรวมไปอยูก
29

50
การฝังศพของยาโคบ

1 โยเซฟซบหน้าลงที่หน้าบิดาแล้วร้องไห้และจุบท่าน 2 โยเซฟบัญชาพวกหมอที่เป็ นข้าราชการของตน

ให้อาบยารักษาศพบิดาไว้ พวกหมอก็ อาบยารักษาศพอิสราเอล 3 เขาทําการอาบยารักษาศพนั ้นถึงสี่ สิ
บวัน จึงสําเร็จเวลาของการอาบยารักษาศพ ชาวอียป
ิ ต์ก็ไว้ทุกข์ให้อิสราเอลถึงเจ็ดสิบวัน 4 เมื่อวันเวลา
ที่ ไว้ทุกข์ ให้ ท่านผ่านพ้น ไปแล้ว โยเซฟก็ เรียนข้า ราชสํานั ก ของฟาโรห์ ว่า “ถ้า บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความ
5
กรุ ณาในสายตาของท่าน ขอโปรดไปทูล ที่ พระกรรณของฟาโรห์ ว่า บิ ดาให้ เราปฏิญาณไว้ โดยกล่าว
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ว่า ‘ดู เถิด พ่อจวนจะตายแล้ว จงเอาศพพ่อไปฝังไว้ในอุโมงค์ ที่ พ่อได้ ขุดไว้สําหรับพ่อ ณ แผ่นดินคานา
อัน� เหตุฉะนั ้นบัดนี้ ขออนุญาตให้ข้าพเจ้าขึ้นไปฝังศพบิดาแล้วข้าพเจ้าจะกลับมาอีก� 6 ฟาโรห์ก็รับสัง่
ว่า “จงขึ้นไปฝังศพบิดาของท่านตามคําที่ บิดาให้ท่านปฏิญาณไว้นั้นเถิด� 7 โยเซฟจึงขึ้นไปฝังศพบิดา
พวกข้าราชการของฟาโรห์ ผู้ใหญ่ ในราชสํานั ก และบรรดาผู้ ใหญ่ ทัว่ แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ทัง้ สิ้ นก ็ ตามไปด้วย
8 กับครอบครัวทัง
้ หมดของโยเซฟ พวกพีน
่ ้ องและครอบครัวของบิดาท่านก็ไปด้วยเหมือนกัน เว้นแต่เด็ก
เล็กๆและฝูงแพะแกะฝูงวัวเท่านั ้น เขาให้อยู่ในแผ่นดินโกเชน 9 มีขบวนราชรถ ขบวนม้าไปกับท่าน เป็น
ขบวนใหญ่ มาก 10 เขาก็ พากัน มาถึง ลานนวดข้าวแห่ง อาทาด ซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ที่ นั ้น
เขาร้องไห้ครํา่ ครวญเป็ นอันมาก โยเซฟก็ไว้ทุกข์ให้บิดาเจ็ดวัน 11 เมื่อชาวแผ่นดินนั ้นคือคนคานาอันได้
เห ็ นการไว้ทุกข์ ที่ ลานอาทาด เขาจึง พู ดก ั นว ่า “นี่ เป็นการไว้ทุกข์ ใหญ่ ของชาวอียป
ิ ต์� เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง
เรียกชื่อตําบลนั ้นว่า อาเบลมิสราอิม ตําบลนั ้นอยูฟ
่ ากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 12 บุตรชายยาโคบกระทํา
ตามคําที่ท่านสัง่ เขาไว้ 13 คือบรรดาบุตรชายเชิญศพไปยังแผ่นดินคานาอัน แล้วฝังไว้ในถํ้าที่ อยู่ในนาชื่
อมัคเป-ลาห์ ซึ่งอับราฮัมซื้อไว้กับนาจากเอโฟรนคนฮิตไทต์เป็นกรรมสิทธิเ์ พื่อใช้เป็นสุสาน อยูหน
่ ้ามัมเร
14 เมื่อฝังศพบิดาแล้ว โยเซฟก็ กลับมายังอียป
ิ ต์ ทัง้ ท่านกับพวกพี่น้องและคนทัง้ ปวงที่ ไปในงานฝังศพ
บิดาของท่าน
โยเซฟปลอบประโลมพวกพี่น้ อง

เขาจึงพูดว่า “บางทีโยเซฟจะชังพวกเรา และจะ
แก้แค้นพวกเราแน่ นอนเพราะการประทุษร้ายที่พวกเราเคยกระทําแก่เขา� 16 พวกพี่ก็ใช้คนไปเรียนโย
เซฟว่า “บิดาท่านเมื่อก่อนจะสิน
้ ใจนั ้นสัง่ ไว้ว่า 17 ‘พวกเจ้าจงเรียนโยเซฟว่า บัดนี้ เราขอท่านโปรดให้อภัย
การละเมิดและบาปของพวกพี่ชายที่ประทุษร้ายท่าน� บัดนี้ ขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดของข้าพเจ้า
ทัง้ หลายผูรั
้ บใช้ของพระเจ้าของบิดาท่าน� โยเซฟจึงร้องไห้เมื่อฟังพีช
่ ายเรียนดังนี้ 18 พีชายก็
่
พากันมาก
ราบลงต่อหน้าโยเซฟด้วยว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นผูรั
้ บใช้ของท่าน� 19 โยเซฟจึงบอกเขาว่า “อย่า
20
กลัว เลย เราเป็น ดัง พระเจ้า หรือ สําหรับ พวกท่าน พวกท่านคิด ร้ายต่อ เราก็ จริง แต่ ฝ่ายพระเจ้า ทรง
ดําริให้เก ิด ผลดี อย่างที่ บังเกิด ขึ้น แล้ว ในวัน นี้ คือ ช่วยชี วต
ิ คนเป็ นอ ัน มาก 21 ฉะนั ้น บัดนี้ พี่ อย่า กลัว เลย
เราจะบํารุ งเลี้ยงพี่ทังบ
้ ุตรด้วย� โยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่น้องและพูดอย่างกรุ ณาต่อเขา
15 เมื่อพวกพี่ชายของโยเซฟเห็นว่าบิดาสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต

โยเซฟให้ลูกหลานอิสราเอลปฏิญาณไว้
ทัง้ ท่านและครอบครัวบิดาของท่าน โยเซฟอายุยน
ื ได้ รอ
้ ยสิบปี 23 โยเซฟ
ได้ เห ็น ลูก หลานเหลนของเอฟราอิม บุ ตรของมาคีร ผู
์ ้ เป็น บุตรชายของมนั ส เสห์ ก็ เก ิ ดมาบนเข่า ของโย
เซฟ 24 โยเซฟจึง บอกพวกพี่ น้องว่า “เราจวนจะตายแล้ว และพระเจ้า จะทรงเยีย
่ มเยียนพวกท่านเป็น
แน่ และจะพาพวกท่านออกไปจากประเทศนี้ ให้ถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัม อิสอัค
และยาโคบ� 25 โยเซฟก็ ให้ลูก หลานของอิสราเอลปฏิ ญาณตั วว ่า “พระเจ้า จะทรงเยีย
่ มเยียนพวกท่าน
เป็นแน่ แล้วท่านทัง้ หลายต้องนํากระดูกของเราไปจากที่ นี่ � 26 โยเซฟสิน
้ ชีพเมื่อ อายุ ได้ ร้อยสิบปี เขาก็
อาบยารักษาศพไว้แล้วบรรจุไว้ในโลงที่อียป
ิ ต์
22 โยเซฟอาศัยอยู่ในอียป
ิ ต์
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสืออพยพ

หน ังสือเล่ มน ี้ เป็น เล่ มท ี่ สองในห้า เล่ มท ี่ โมเสสเขียนขึ้น ห้า เล่ มน ี้ เราเรียกกั นว ่า เพ็ นทะทูก คํา ว่า
“อพยพ� หมายความว่า “ออกไป� ในหนั งสือปฐมกาล บทที่ 12-50 เราพบเรือ
่ งเกี่ยวกับอับราฮัมพร้อม
กับบุตร หลาน กับเหลนของตน พระเจ้าทรงทําพันธสัญญาไว้กับอับราฮัมว่า โดยเชื่อสายของอับราฮัม
(ซึ่ง คือ พระเยซู คริสต์) ทุ กประเทศในโลกนี้ จะได้ รบ
ั พระพร หน ังสื ออพยพนี้ บันทึก เรือ
่ งการที่ ชนชาติ
อิสราเอลถูกปล่อยจากประเทศอียป
ิ ต์ การพ้นจากการเป็นทาสของเขา และการรวบรวมชนชาตินี้ ให้เป็น
ประเทศ คือ ประเทศอิสราเอล พระเจ้า ทรงรับ ประเทศนี้ เป็น ประเทศพิ เศษ และทรงประทานพิธี ต่างๆ
แห่ง พระราชบัญญั ติ ซึ่ง จารึก ไว้ ในชีวต
ิ ของทุก คนในประเทศนี้ พิธี ต่างๆเหล่า นี้ เล็ง ถึง พระคริสต์ และ
ความรอดโดยความเชื่อ พิธีต่างๆเหล่า นี้ (รวมทัง้ เครือ
่ งบู ชา พวกปุโรหิต และคํา พยากรณ์ � ได้ เล็ง ถึง
พระเยซู
หน ังสือ โรม 9:4-5 ได้ กล ่าวถึง ชนชาติ อส
ิ ราเอลนี้ ว่า “พวกเขาเป็น คนอิสราเอล ได้ รับ การทรงให้เป็น
บุตรของพระเจ้า และสง่า ราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญั ติ และการ
ปรนนิ บั ติ พระเจ้า และพระสัญญาทัง้ หลาย ทัง้ บรรพบุรุษ ก็ เป็น ของเขาด้วย และพระคริสต์ ก็ได้ ทรงถือ
กําเนิ ด ตามเนื้ อ หนั ง ในเชื้อ ชาติ ของเขา พระองค์ ผู้ ทรงอยู่ เหนื อ สารพัด ผู้ ซึ่ง พระเจ้า จะทรงโปรดอวย
พระพรเป็นนิ ตย์ เอเมน�
การลําดับ วัน เดือน ปี ของอาจารย์ เจมส์ อัส ชูร ์ ว่า พวกอิสราเอลอพยพจากประเทศอียป
ิ ต์ ในปี ก่อน
ค�ศ� 1491 พิธต่
ี างๆแห่งพระราชบัญญัติ (เช่น เครือ
่ งบูชา เทศกาล วันสะบาโต และพิธส
ี ุ หนัต� ที่พูด
ถึงในหนั งสืออพยพนี้ ไม่ได้เป็นคําสัง่ สําหรับพวกเราในสมัยนี้ “แต่บรรดาเหตุการณ์ เหล่านี้ จึงได้บังเกิด
แก่เขาเพื่อเป็นตัวอย่าง และได้บันทึกไว้เพื่อเตือนสติเราทัง้ หลาย ผูซึ
้ ่งกําลังอยูใ่ นกาลสุดปลายของแผ่น
ดินโลก� (1 คร 10:11)
ครอบครัวของยาโคบอาศัยอยูใ่ นอียป
ิ ต์
นี่ แหละเป็น ชื่ อบ ุตรของอิสราเอลที่ เข ้า มาในประเทศอียป
ิ ต์ ท่านเหล่า นี้ กั บท ัง้ ครอบครัว ของตนได้
2
3
มากับยาโคบ คือ รู เบน สิเมโอน เลวี และ ยูดาห์ อิสสาคาร์ เศบูลุน และ เบนยามิน 4 ดาน และนั ฟทา
ลี กาดและอาเชอร์ 5 คนทัง้ ปวงที่ออกมาจากบัน
้ เอวของยาโคบรวมเจ็ดสิบคนด้วยกัน ส่วนโยเซฟนั ้นอยู่
ที่ประเทศอียป
ิ ต์แล้ว 6 แล้วโยเซฟกับพี่น้องทุกคน ทัง้ บรรดาคนยุคนัน
้ ถึงแก่ความตายเสียหมด
1

การทวีเป็นประเทศ
และบุตรของอิสราเอลมี ลูกหลานมากและเพิม
่ จํานวนขึ้นมาก พวกเขาทวีมากขึ้น และมี กําลังมาก
8
ที เดียว และแพร่หลายไปจนเต็ม แผ่น ดิน นั ้น บัดนี้ มี กษั ตริย์ องค์ ใหม่ ขึ้น ครองราชสมบั ติ ในประเทศ
อียป
ิ ต์ ซึ่ งม ิ ได้ รู จั
้ กก ับ โยเซฟ 9 และพระองค์ ทรงประกาศแก่ ชนชาติ ของพระองค์ ว่า “ดู เถิด ประชาชน
ชนชาติอส
ิ ราเอลมีมากกว่าและมีกําลังยิง่ กว่าเราอีก 10 มาเถิด ให้เราใช้สติปัญญาในเรือ
่ งพวกนี้ กับเขา
เกรงว่า เขาจะทวีมากขึ้น แล ้ว ต่อ มาเมื่อ เกิด สงครามขึ้น เขาจะสมทบกับ พวกข้าศึก ของเราสู้ รบกับ เรา
แล ้ วจะยกออกไปจากอาณาจั กร � 11 เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง ตัง้ นายงานให้ เบียดเบียนคนอิสราเอลด้วยงาน
ตรากตรํา และเขาทัง้ หลายสร้างเมืองเก็บราชสมบัติของฟาโรห์ คือเมืองปิธม และเมืองราอัมเสส 12 แต่
ยิง่ เบียดเบียนชนชาติ อิสราเอล ชนชาติ อิสราเอลก็ ยงิ่ ทวีมากขึ้น และยิง่ แพร่หลายออกไป ชาวอียป
ิ ต์ ก็
ทุกข์ใจเนื่ องด้วยชนชาติ อิสราเอล 13 ชาวอียป
ิ ต์จึงบังคับชนชาติ อส
ิ ราเอลให้ทํางานหนั ก 14 และทําให้ชี
วิตของเขาขมขื่นเพราะงานหนั กที่ เขากระทํานั ้น เช่นทําปูนสอ ทําอิฐและทํางานต่างๆที่ ทุ่งนา เขาถู กบ
ัง คับ ให้ ทํางานหนั ก ทุก ชนิ ด 15 และกษั ตริย์ อียป
ิ ต์ ทรงตรัส กับ นางผดุงครรภ์ ชาวฮีบรู ซึ่ง คนหนึ่ ง ชื่อ ชิ ฟ
7
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ราห์และอีก คนหนึ่ ง ชื่อ ปู อาห์ 16 และพระองค์ ตรัสว ่า “เมื่อ เจ้า ไปทําการคลอดให้แก่ หญิง ฮีบรู และเห็น
เขาอยู่ บนแผ่น ศิ ลา ถ้า เป็น เด็ก ชายก็ ให้ ฆ่า เสีย แต่ ถ้า เป็น เด็ก หญิ งก ็ ให้ ไว้ชว
ิ � 17 แต่ นางผดุงครรภ์
ี ต
ยําเกรงพระเจ้า จึงมิได้ทําตามที่กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์สัง่ เขานั ้น แต่ปล่อยให้บุตรชายรอดชีวต
ิ 18 กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์
จึงรับสัง่ ให้นางผดุงครรภ์เข้าเฝ้า และตรัสแก่เขาว่า “เหตุไฉนเจ้าจึงทําอย่างนี้ คือปล่อยให้เด็กชายรอด
ชีวต
ิ � 19 นางผดุงครรภ์ จึง กราบทูล ฟาโรห์ว่า “เพราะหญิง ฮีบรู ไม่ เหมือ นหญิ งอ ียป
ิ ต์ เพราะเขามี กําลัง
มากจึง คลอดบุตรโดยเร็ว และนางผดุงครรภ์ มาหาเขาไม่ ทัน � 20 เพราะฉะนั ้น พระเจ้า ทรงโปรดปราน
นางผดุงครรภ์นั ้น พลไพร่ยงิ่ ทวีมากขึ้น และมีกําลังเข้มแข็งมาก 21 และต่อมา เพราะนางผดุงครรภ์นั้น
ยําเกรงพระเจ้า พระองค์ จึง ได้ ทรงให้ เขาทัง้ สองมี ครอบครัว 22 ฝ่ายฟาโรห์ จึง รับสัง่ แก่ บ่าวไพร่ทัง้ ปวง
ของพระองค์ว่า “บุตรชายทุกคนที่เกิดมาให้เอาไปทิง้ เสียในแม่นํ้า แต่บุตรสาวทุกคนให้รอดชีวต
ิ อยูได้
่ �

2
กําเนิ ดของโมเสส ธิดาฟาโรห์รบ
ั โมเสสไว้เป็นบุตรเลี้ยง
1 ยั งม ี ชายวงศ์ วานเลวีคนหนึ่ ง ได้ หญิง สาวคนเลวีมาเป็ น ภรรยา 2 หญิง นั ้น ตัง
้ ครรภ์ และคลอดบุตร
ชาย และเมื่อ นางเห็ นว ่า ทารกเป็น เด็ก ที่ มี รู ป งาม นางจึง ซ่อนทารกไว้ถึง สามเดือน 3 ครัน
้ นางจะซ่อน
ทารกต่อไปอีกไม่ได้แล้วก็เอาตะกร้าสานด้วยต้นกก ยาด้วยยางมะตอยและชัน เอาทารกใส่ลงในตะกร้า
แล ้ วนางนํา ไปวางไว้ที่ กอปร ื อริมแม่ นํ้า 4 ส่วนพี่ สาวยืน อยู่ แต่ ไกล คอยดู วา่ จะมี เหตุการณ์ อะไรเกิด ขึ้น
แก่น้ อง 5 และพระราชธิดาของฟาโรห์ลงไปสรงที่แม่น้ํา และพวกสาวใช้เดินไปตามริมฝั่ งแม่น้ํานั ้น และ
เมื่อพระนางเห็นตะกร้าอยูร่ ะหว่างกอปรือ จึงสัง่ ให้สาวใช้ไปนํามา 6 และเมื่อเปิดตะกร้านั ้นออกก็เห็นทา
รก และดูเถิด ทารกนั ้นกําลังร้องไห้ พระนางจึงทรงกรุ ณาทารกนั ้น และตรัสว่า “นี่ เป็นลูกชาวฮีบรู � 7 พี่
สาวทารกจึงทูลถามพระราชธิดาของฟาโรห์ว่า “จะให้หม่อมฉั นไปหานางนมชาวฮีบรู มาเลี้ยงทารกนี้ ให้
พระนางไหม� 8 พระราชธิดาของฟาโรห์จึงมีรบ
ั สัง่ แก่เธอว่า “ไปหาเถิด� หญิงสาวนั ้นจึงไปเรียกมารดา
ของทารกนั ้น มา 9 ฝ่ายพระราชธิดาของฟาโรห์จึง ตรัสส ัง่ นางว่า “รับ เด็ก นี้ ไปเลี้ยงไว้ให้เรา แล ้ว เราจะ
ให้ค่าจ้างแก่เจ้า� นางจึงรับทารกไปเลี้ยงไว้ 10 แล้วทารกนั ้ นก็โตขึ้น และนางก็พาเขามาถวายพระราช
ธิดาของฟาโรห์ และเขากลายเป็นบุตรเลี้ยงของพระนาง และพระนางประทานชื่อว่า โมเสส และตรัสว่า
“เพราะเราได้ฉุ ดเขาขึ้นมาจากนํ้า�
โมเสสป้องกันชาวฮีบรู ที่ถูกกดขี่
และต่อ มาในวัน เหล่า นั ้น ครัน
้ โมเสสเติบโตขึ้น แล้ว ท่านก็ ออกไปหาพวกพี่ น้ อง และเห็น พวกเขา
ต้องทํางานตรากตรํา โมเสสเห็นคนอียป
ิ ต์คนหนึ่ งกําลังตีคนฮีบรู ซึ่งเป็นชนชาติเดียวกันกับตน 12 ท่าน
ก็มองดูซ้ายขวาและเมื่อท่านเห็นว่าไม่มีผูใดอยู
้
ที
่ ่นั่น ท่านจึงฆ่าคนอียป
ิ ต์นั้นเสีย แล้วซ่อนศพไว้ในทราย
13 และเมื่อโมเสสออกไปอีกในวันรุ่งขึ้น ดู เถิด มีชาวฮีบรู สองคนต่อสู้ กันอยู่ ท่านจึงกล่าวแก่ คนที ่ทําผิด
นั ้ นว ่า “ท่านตี พี่ น้ องของท่านเองทําไม� 14 และเขาตอบว่า “ใครแต่ง ตัง้ ท่านให้ เป็น เจ้า นาย และเป็น
ตุลาการปกครองพวกข้าพเจ้า ท่านตัง้ ใจจะฆ่า ข้าพเจ้า เหมือ นกั บท ี่ ได้ ฆ่า คนอียป
ิ ต์ คนนั ้น หรือ� โมเสส
15
จึงกลัว และนึ กว่า “เรือ
่ งนั ้นได้ลือกันไปทัว่ แล้วเป็นแน่ � เมื่อฟาโรห์ทรงได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งนี้ ก็หาช่องที่จะ
ประหารชีวต
ิ โมเสสเสีย แต่โมเสสหนี จากพระพักตร์ของฟาโรห์ไปอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินมเี ดียน ท่านจึงนั ่ง
ลงที่รม
ิ บ่อนํ้าแห่งหนึ่ ง
11

โมเสสอยูที
่ ่แผ่นดินมีเดียนเป็นเวลาสี่สิบปี
ฝ่ายปุโรหิต ของคนมี เดีย นมี บุ ตรสาวเจ็ด คน หญิง เหล่านั ้ นก ็ มาตัก นํ้า ใส่ รางให้ ฝูง แพะแกะของบิ
ดากิน 17 และพวกเลี้ยงแกะมาไล่ หญิงเหล่านั ้น แต่ โมเสสลุกขึ้นช่วยหญิงเหล่านั ้น และให้ฝูงแพะแกะ
ของเธอกินนํ้า 18 และเมื่อหญิงเหล่านั ้นกลับไปหาเรอูเอลบิดาของเธอ บิดาถามว่า “วันนี้ ทําไมพวกเจ้า
จึงกลับมาเร็ว� 19 และเธอตอบว่า “มีคนอียป
ิ ต์คนหนึ่ งช่วยพวกข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของพวกเลี้ยงแกะ
16
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ทัง้ ยังตักนํ้าให้พวกข้าพเจ้าและให้ฝูงแพะแกะกินด้วย� 20 บิดาจึงถามบุตรสาวของท่านว่า “แล้วชายผู้
นั ้นอยู่ที่ไหน ทําไมจึงทิง้ เขาไว้ล่ะ ไปเชิญเขามาเพื่อจะรับประทานอาหารซิ� 21 โมเสสก็ เต็มใจอาศัยอยู่
กับเรอูเอล แล้วเรอูเอลก็ยกศิปโปราห์บุตรสาวให้แก่โมเสส 22 นางก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง โมเสสจึงตัง้
ชื่อว่า เกอร์โชม เพราะท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นคนต่างด้าวอาศัยอยู่ต่างประเทศ� 23 และต่อมา ครัน
้
เวลาล่วงมาช้านาน กษั ตริยอี
์ ยป
ิ ต์ก็สิน
้ พระชนม์ ชนชาติอิสราเอลก็เศร้าใจมากเพราะเหตุที่เขาเป็นทาส
เขาจึง ร้องครํา่ ครวญ และเสียงรํา่ ร้องของเขาดัง ขึ้น ไปถึง พระเจ้า ด้วยเหตุ ที่ เป็น ทาสนี้ 24 และพระเจ้า
ทรงสดับฟังเสียงครํา่ ครวญของเขา พระเจ้าจึงทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์กับอับราฮัม อิสอัค
และยาโคบ 25 พระเจ้าจึงทอดพระเนตรชนชาติอิสราเอล แล้วพระเจ้าทรงเอาใจใส่พวกเขา

3

พุ่มไม้ที่ไฟลุกโชนอยู่ พระเจ้าทรงเรียกโมเสส
1 ฝ่ายโมเสสเลี้ยงฝูงแพะแกะของเยโธรพ่อตาของเขา ผู้เป็ นปุโรหิตของคนมีเดียน และท่านได้พาฝูง
แพะแกะไปด้านหลังของถิน
่ ทุรกันดาร และมาถึงภูเขาของพระเจ้า คือโฮเรบ 2 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮ
วาห์ก็ปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟซึ่งอยูท
่ ่ามกลางพุ่มไม้ โมเสสจึงมองดูและดูเถิด พุ่มไม้นั ้นมีไฟลุกโชน
อยู่ แต่พุ่มไม้นั ้นมได้
ิ ไหม้โทรมไป 3 โมเสสจึงกล่าวว่า “ข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ ว่าเหตุไฉน
พุ่มไม้จึงไม่ไหม้� 4 และเมื่อพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นเขาเดินเข้ามาดู พระเจ้าจึงตรัสแก่เขาออก
มาจากท่ามกลางพุ่ม ไม้ นั้ นว ่า “โมเสส โมเสส � และโมเสสทูล ตอบว่า “ข้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ � 5 พระองค์
จึง ตรัสว ่า “อย่า เข้า มาใกล้ ที่ นี่ จงถอดรองเท้า ของเจ้า ออกเสีย เพราะว่าที่ ซ่ึง เจ้า ยืน อยู่ นี้ เป็ นที ่ บริสุทธิ์
� 6 แล ้ว พระองค์ ตรัส อี กว่า “เราเป็น พระเจ้า ของบิดาเจ้า เป็น พระเจ้า ของอับ ราฮัม เป็น พระเจ้า ของอิ
สอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� และโมเสสปิดหน้าเสีย เพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้า 7 และพระเย
โฮวาห์ตรัสว่า “เราเห็นความทุกข์ของพลไพร่ของเราที่อยู่ในประเทศอียป
ิ ต์แล้ว และได้ยน
ิ เสียงร้องของ
8
เขา เพราะเหตุพวกนายงานของเขา ด้วยเรารู ถ
้ ึงความทุกข์รอ
้ นต่างๆของเขา และเราลงมาเพื่อจะช่วย
เขาให้รอดพ้นจากมือของชาวอียป
ิ ต์ และนําเขาออกจากประเทศนั ้น ไปยังแผ่นดินทีอุ
่ ดมกว้างขวาง เป็น
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ คือไปยังที่อยู่ของชาวคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริ
สซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส 9 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด บัดนี้ คํา รํา่ ร้องของชนชาติ อส
ิ ราเอลมาถึง เราแล้ว ทัง้
10
เราได้เห็นการข่มเหงซึ่งชาวอียป
ิ ต์กระทําต่อเขาแล้ว เพราะฉะนั ้น จงมาเถิด บัดนี้ เราจะใช้เจ้าไปเฝ้า
ฟาโรห์ เพื่อเจ้าจะได้พาพลไพร่ของเรา คือชนชาติอิสราเอล ออกจากอียป
ิ ต์� 11 ฝ่ายโมเสสจึงทูลพระเจ้า
ว่า “ข้าพระองค์ เป็นผู้ใดเล่า ซึ่งข้าพระองค์ จะไปเฝ้าฟาโรห์และจะนําชนชาติ อส
ิ ราเอลออกจากอียป
ิ ต์�
12 พระองค์จึงตรัสว่า “เราจะอยูก
่ ับเจ้าแน่ และนี่ จะเป็นหมายสําคัญให้เจ้ารูว้ า่ เราใช้ให้เจ้าไป คือเมื่อเจ้า
นําพลไพร่ออกจากอียป
ิ ต์แล้ว เจ้าทัง้ หลายจะมาปรนนิ บัติพระเจ้าบนภูเขานี้ � 13 และโมเสสทูลพระเจ้า
ว่า “ดู เถิด เมื่อข้าพระองค์ ไปหาชนชาติ อิสราเอล และบอกพวกเขาว่า ‘พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน
ทัง้ หลายทรงใช้ ข้าพเจ้า มาหาท่าน� และเขาจะพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พระองค์ ทรงพระนามว่า กระไร� ข้า
พระองค์จะกล่าวแก่เขาอย่างไร� 14 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า “เราเป็นผู้ซ่ึงเราเป็น� แล้วพระองค์ตรั
สว่า “เจ้าจงไปบอกชนชาติอส
ิ ราเอลว่า ‘เราเป็น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านทัง้ หลาย� ”
ทรงเรียกโมเสสให้นําคนอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์
“เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าดังนี้ ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม พระเจ้าของอิสอัคและพระเจ้าของยาโคบ ทรงใช้ให้ข้าพเจ้า
มาหาท่าน� นี่ เป็น นามของเราตลอดไปเป็น นิ ตย์ และนี่ เป็ นที ่ ระลึก ของเราตลอดทุก ชัว่ อายุ 16 จงไป
รวบรวมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกัน แล้วกล่าวแก่เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของท่าน คือพระเจ้าของอับราฮัม ของอิสอัค และของยาโคบ ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตรัสว่า “แท้
15 พระเจ้าจึงตรัสกับโมเสสอีกว่า
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จร ิง เราลงมาเยีย
่ มเจ้า ทัง้ หลายแล้ว และได้ เห ็น สิง่ ซึ่ง เขาได้ กระทํา แก่ เจ้ าในอียป
ิ ต์ 17 และเราได้ กล ่าว
ไว้แล ้ วว ่า เราจะพาเจ้า ทัง้ หลายไปให้ พ้น จากความทุกข์ ในประเทศอียป
ิ ต์ ไปยัง แผ่น ดิน ของชาวคานา
อัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ไปยังแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบ
ริบู รณ ์� ’ 18 และเขาก็ จะเชื่อ ฟัง คํา ของเจ้า แล ้ว พวกเจ้า ทัง้ เจ้า กับ พวกผู้ ใหญ่ ของคนอิสราเอล จงพา
กันไปเฝ้ากษั ตริย์ของอียป
ิ ต์ และเจ้าจงทูลพระองค์ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนฮีบรู ทรงปรากฏแก่
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย บัดนี้ ขอได้ โปรดให้ข้า พระองค์ เดิน ทางไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารสัก สามวัน เพื่อ จะถวาย
19
เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา� เรารู ้แน่ แล ้ วว ่า กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ จะไม่ ยอมให้ พวก
20
เจ้าไป แม้กระทัง่ โดยหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ และเราจะเหยียดมือของเราออกประหารอียป
ิ ต์ด้วยมหัศจรรย์
ต่างๆของเราที่เราจะกระทําในท่ามกลางประเทศนั ้น แล้วหลังจากนั ้น กษั ตริยก็
์ จะยอมปล่อยพวกเจ้าไป
21 และเราจะให้ พลไพร่นี้ เป็ นที ่ โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ และต่อ มา เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายออกไป
22
ก็จะไม่ต้องไปมือเปล่า แต่ผู้หญิงทุกคนจะขอเครือ
่ งเงินเครือ
่ งทองและเสื้อผ้าจากเพื่อนบ้านของเขา
และจากหญิงที่อาศัยอยูใ่ นเรือนของเขา และเจ้าจงเอาของเหล่านั ้นไปแต่งให้บุตรชายหญิงของเจ้า และ
เจ้าจะได้รบ
ิ เอาสิง่ ของของชาวอียป
ิ ต์�

4
การอัศจรรย์สําหรับคนที่ไม่เชื่อ
โมเสสจึง ทูลตอบว่า “แต่ ดู เถิด เขาจะไม่ เชื่อข้าพระองค์ หรือฟังเสียงของข้าพระองค์ เพราะเขาจะ
ว่า ‘พระเยโฮวาห์มิได้ทรงปรากฏแก่ท่านเลย� ” 2 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “อะไรอยู่ในมือของ
เจ้า� และท่านทูลว่า “ไม้เท้า� 3 และพระองค์ตรัสว่า “โยนลงที่พ้น
ื ดินเถิด� ท่านจึงโยนไม้เท้าลงบนพื้น
4
ดิน ไม้เท้านั ้นก็กลายเป็นงู โมเสสก็หลบหนี จากงูไป และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เอ้ือมมือของ
เจ้าและจับหางงูไว้� ท่านก็เอ้อ
ื มมือของท่านและจับหางงู มันกก
็ ลายเป็นไม้เท้าอยูใ่ นมือของท่าน 5 “เพื่อ
เขาทัง้ หลายจะได้ เชื่อ ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเขา พระเจ้า ของอับ ราฮัม พระเจ้า ขอ
งอิสอัค และพระเจ้าของยาโคบ ได้ทรงปรากฏแก่เจ้าแล้ว� 6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสอีกว่า “เอา
มือ ของเจ้า สอดไว้ที่ อกของเจ้า� ท่านก็ สอดมือ ของท่านไว้ที่ อกของท่าน และเมื่อ ชัก มือ ออก ดู เถิด มือ
ของท่านก็เป็นโรคเรือ
้ น ขาวเหมือนหิมะ 7 พระองค์จึงตรัสว่า “เอามือของเจ้าสอดไว้ที่อกของเจ้าอีกครัง้
หนึ่ ง� โมเสสก็สอดมือของท่านเข้าอกของท่านอีก แล้วท่านชักมือออกจากอกมา และดูเถิด มือนั ้นกลับ
กลายเป็นเหมือนเนื้ อหนั งส่วนอื่นของท่าน 8 “และต่อมา ถ้าเขาจะไม่เชื่อเจ้า และไม่ฟังเสียงแห่งหมาย
สําคัญแรก เขาก็ จะเชื่อเสียงแห่งหมายสําคัญที่ สอง 9 และต่อมา ถ้าเขาไม่เชื่อหมายสําคัญทัง้ สองครัง้
นี้ ทัง้ ไม่ ฟัง เสียงของเจ้า เจ้ าจงตัก นํ้า ในแม่น้ํา และเทลงที่ ดิ นแห้ง แล ้ วน้าํ ที่ เจ้ าตัก มาจากแม่น้ํา นั ้น จะ
กลายเป็นเลือดบนดินแห้งนั ้น�
1

อาโรนจะเป็นผู้พูดแทนโมเสส
10 แต่ โมเสสทูล พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ มิใช่ คนพูด
คล่อง ทัง้ ในกาลก่อน และตัง้ แต่ เวลาที่ พระองค์ ตรัส กับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ แต่ ข้า พระองค์ เป็น คนพูด
ไม่ คล่อง และพูด ช้า� 11 พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กั บท ่า นว่า “ผู้ ใดเล่า ที่ สร้างปากมนุษย์ หรือ ทําให้ เป็น ใบ้
หูหนวก ตาดี หรือตาบอด เราพระเยโฮวาห์เป็นผู้ทําไม่ใช่หรือ 12 เพราะฉะนั ้น จงไปเถิด บัดนี้ เราจะอยู่
ที่ ปากของเจ้า และจะสอนคํา ซึ่ง เจ้า ควรจะพูด� 13 แต่ ท่านทูล ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้า
พระองค์ ขอทรงโปรดใช้ผู้อื่นไปเถิด� 14 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ต่อโมเสส พระองค์จึงตรัสว่า “เจ้ามี
พี่ชายคืออาโรนคนเลวีไม่ใช่หรือ เรารู แล
้ ้วว่าเขาเป็นคนพูดเก่ง และดู เถิด เขากําลังเดินทางมาพบเจ้า
15
ด้วย เมื่อเขาเห็นเจ้าเขาก็ จะดี ใจ เจ้ าจะพู ดกับเขา และบอกสิง่ ซึ่งเขาควรจะพูด แล้วเราจะอยู่ที่ ปาก
ของเจ้า และปากของเขา และเราจะสอนเจ้า ว่าควรจะทํา ประการใด 16 และเขาจะเป็นผู้ พู ดแก่ พลไพร่
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แทนเจ้า และเขา คือเขาเองจะเป็นปากแทนเจ้า และเจ้าจะเป็นผู้แทนพระเจ้าแก่เขา 17 เจ้าจงถือไม้เท
้านี้ ไว้ในมือของเจ้า สําหรับทําหมายสําคัญ�
โมเสสกลับไปยังอียป
ิ ต์
โมเสสจึง กลับ ไปหาเยโธร พ่อตาของตน และบอกกับ เขาว่า “ข้าพเจ้า ขอลากลับ ไปหาพี่ น้องของ
ข้าพเจ้าซึ่งอยูใ่ นอียป
ิ ต์ เพื่อจะได้ดูว่าเขายังมชี
ี วิตอยูหรื
่ อไม่� ฝ่ายเยโธรตอบโมเสสว่า “ไปโดยสันติภาพ
19
เถิด� พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสในแผ่นดิ นมีเดียนว่า “กลับไปอียป
ิ ต์ เพราะคนทัง้ หมดที่ หาช่อง
20
ประหารชีวต
ิ เจ้า นั ้น ตายแล้ว� โมเสสจึง ให้ภรรยาและบุตรชายของตนขี่ ลากลับ ไปยัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
21
ส่วนโมเสสก็ถือไม้เท้าของพระเจ้าในมือของท่านไปด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เมื่อเจ้ากลับ
ไปถึ งอียป
ิ ต์ จงกระทํามหัศจรรย์ต่างๆซึ่งเรามอบไว้ในมือของเจ้าแล้ วนัน
้ ต่อหน้าฟาโรห์ แต่ เราจะทําให้
ใจของฟาโรห์แข็งกระด้าง เพื่อเขาจะไม่ยอมให้พลไพร่ไป 22 และเจ้าจะทูลฟาโรห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด
ังนี้ ว่า คนอิสราเอลเป็นบุตรชายของเรา คือเป็นบุตรหัวปี ของเรา 23 เราจึงบอกแก่เจ้าว่า “จงปล่อยบุตร
ของเราไป เพื่อเขาจะได้ปรนนิ บัติเรา� และถ้าเจ้าไม่ยอมให้เขาไป ดูเถิด เราจะประหารชีวตบ
ิ ุตรชายของ
เจ้า คือบุตรหัวปีของเจ้าเสีย� ” 24 และต่อมา ณ ที่พักระหว่างทาง พระเยโฮวาห์เสด็จมาพบโมเสส และ
จะประหารชีวต
ิ ของท่านเสีย 25 ครัง้ นั ้นนางศิปโปราห์จึงเอาหินคมตัดหนั งที่ปลายองคชาตบุตรชายของ
ตนออกแล้วทงิ้ ไว้ที่เท้าของโมเสสกล่าวว่า “จริงนะ ท่านเป็นสามีผูทํ
้ าให้โลหิตตก� 26 พระองค์จึงทรงละ
ท่านไว้ นางจึงกล่าวว่า “ท่านเป็นสามีผู้ทําให้โลหิตตก� เนื่ องจากพิธเข้
ี าสุหนั ต
18

อาโรนและคนอิสราเอลเชื่อโมเสส
และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ อาโรนว่า “จงไปพบกับ โมเสสในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร� เขาก็ ไปพบกั บท ่า นที่ ภู
28
เขาของพระเจ้าและจุบท่าน โมเสสจึงเล่าให้อาโรนฟังถึงพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ทัง้ หมด ผูซึ
้ ่งทรง
29
ใช้ ตน และถึง หมายสําคัญ ทัง้ ปวงซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงบัญชาแก่ ท่าน โมเสสกับ อาโรนไปเรียกประชุม
บรรดาผูใหญ่
้
ของชนชาติอส
ิ ราเอลพร้อมกัน 30 แลว
้ อาโรนจึงกล่าวถึงพระดํารัสทัง้ หมดซึ่งพระเยโฮวาห์
ตรัสแก่ โมเสส และทําหมายสําคัญต่างๆนั ้นท่ามกลางสายตาของพลไพร่ 31 ฝ่ายพลไพร่ก็ เชื่อ และเมื่อ
เขาได้ ยิ นว ่า พระเยโฮวาห์ เสด็จ มาเยีย
่ มเยียนชนชาติ อิสราเอล และทอดพระเนตรเห็น ความทุกข์ ยาก
ของเขาแล้ว เขาก็ก้มศีรษะลงและนมัสการ
27

5

โมเสสเข้าเฝ้าฟาโรห์ ความทุกข์ยากของอิสราเอลทวีขึ้น
และทูลฟาโรห์ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสด
ังนี้ ว่า ‘จงปล่อยพลไพร่ของเราไป เพื่อเขาจะได้ทําการเลี้ยงนมัสการเราในถิน
่ ทุรกันดาร� ” 2 ฟาโรห์จึง
ตรัสว ่า “พระเยโฮวาห์นั้น เป็น ผู้ ใดเล่า เราจึง จะต้องเชื่อ ฟัง เสียงของพระองค์ และปล่อยคนอิสราเอลไป
เราไม่รู จั
้ กพระเยโฮวาห์ ทัง้ เราจะไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไป� 3 เขาทัง้ สองจึงทูลว่า “พระเจ้าของคน
ฮีบรูได้ทรงปรากฏกับข้าพระองค์ ขอโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายเดินทางไปในถิน
่ ทุรกันดารสามวัน และ
ถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ เกรงว่าพระองค์จะทรงลงโทษพวกข้าพระองค์
ด้วยโรคภัยหรือด้วยดาบ� 4 แลว
้ กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ตรัสกับเขาว่า “เจ้าโมเสสกับอาโรน เจ้าจะให้พลไพร่
ละทิง้ การงานของเขาเสีย ทําไม เจ้ าจงกลับ ไปรับ ภาระงานของเจ้า� 5 และฟาโรห์ ตรัสว ่า “ดู เถิด พวก
ไพร่ในประเทศนี้ มีมาก และเจ้าทัง้ สองทําให้เขาหยุดภาระงานของเขาเสีย� 6 ในวันนั ้นเองฟาโรห์มีพระ
บัญชาสัง่ นายงานและนายกองของพลไพร่ว่า 7 “ตัง้ แต่ นี้ไป เจ้ าอย่าให้ฟางแก่ พวกไพร่สําหรับใช้ทําอิฐ
เหมือนแต่ ก่อน แต่ ให้เขาไปเที่ยวหาฟางเอาเอง 8 ส่วนจํานวนอิฐ ซึ่ง แต่ ก่อนเกณฑ์ ให้เขาทํา เท่าไร เจ้ า
ก็ จงเกณฑ์ ให้เขาทําเท่านั ้น เจ้ าอย่าได้ หย่อนลง เพราะว่าเขาเกียจคร้าน เหตุ ฉะนั ้นเขาจึงร้องว่า ‘ขอให้
พวกข้า พระองค์ ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเจ้า ของพวกข้า พระองค์� 9 จงจัดหางานให้ เขาทํา หนั ก กว่า
1 ต่อมาภายหลังโมเสสกับอาโรนเข้าเฝ้า
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แต่ก่อน เพื่อเขาจะทํางาน และไม่ฟังคําพูดเหลวไหล� 10 ฝ่ายนายงานและนายกองของพลไพร่ก็ออกไป
และกล่าวแก่ พลไพร่ว่า “ฟาโรห์รับ สั ่งด ัง นี้ ว่า ‘เราจะไม่ ยอมให้ฟางแก่ พวกเจ้า เลย 11 เจ้ าจงไปหาฟาง
มาเอง ตามแต่จะหามาได้เถิด แต่งานของเจ้าที่เกณฑ์นั ้นก็ไม่ลดหย่อนให้เลย� ” 12 พลไพร่เหล่านั ้นจึง
แยกย้ายกันไปทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์เพื่อเก็บตอฟางมาแทนฟาง 13 นายงานก็เร่งรัดว่า “จงทํางาน คืองาน
ประจําวันของเจ้า ให้เสร็จครบเหมือนเมื่อยังมฟ
ี างอยู�
่ 14 นายกองของชนชาติอิสราเอล ซึ่งนายงานของ
ฟาโรห์ตัง้ ให้เป็นผู้บังคับเขานั ้น ก็ ถู กโบยตี และถูกถามว่า “ทําไมหมู่ นี้ จึงไม่ ได้ อิฐที่ เกณฑ์ ไว้เต็มจํานวน
ทัง้ วานนี้ และวันนี้ เหมือนแต่ก่อน� 15 นายกองของชนชาติอส
ิ ราเอลจึงมาร้องทูลต่อฟาโรห์ว่า “เหตุไฉน
พระองค์จึงทรงกระทําดังนี้ แก่พวกทาสของพระองค์ 16 พวกเขากล่าวกับพวกเราว่า ‘ทําอิฐซิ� แต่มิได้ให้
ฟางแก่พวกทาสของพระองค์เลย และดูเถิด พวกทาสของพระองค์ถูกโบยตี แต่ข้าราชการของพระองค์
เองเป็น ฝ่ายผิด� 17 แต่ ฟาโรห์ ตรัสว ่า “พวกเจ้า เกียจคร้าน พวกเจ้า เกียจคร้าน พวกเจ้า จึง มาร้องว่า
‘ขอให้ข้าพระองค์ ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์� 18 เหตุฉะนั ้นเจ้าจงไปทํางานเดีย
๋ วนี้ ฟางนั ้นจะ
ไม่ให้พวกเจ้าเลย แต่จํานวนอิฐที่ เกณฑ์ไว้นั ้น พวกเจ้าจะต้องทํามาให้ครบจํานวน� 19 นายกองชนชาติ
อิสราเอลก็เห็นว่าตนมีปัญหาแล้ว หลังจากถูกสัง่ ว่า “ไม่ให้ลดหย่อนจํานวนอิฐที่ถูกเกณฑ์ให้ทําทุกๆวัน
ลง� 20 ครัน
้ ออกมาจากเฝ้า ฟาโรห์ เขาพบโมเสสกับ อาโรนยืน อยู่ กลางทาง 21 เขาจึง กล่าวแก่ เขาทัง้
สองว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงมองดูพวกท่านและพิพากษาเถิด เพราะท่านกระทําให้ช่อ
ื ของพวกข้าพเจ้า
เป็ นที ่เกลียดชังในสายพระเนตรของฟาโรห์ และในสายตาของข้าราชการของพระองค์ เหมือนหนึ่ งเอา
ดาบใส่มือเขาให้สังหารพวกข้าพเจ้าเสีย� 22 โมเสสจึงกลับไปทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าแต่องค์พระผู้เป็น
เจ้า เหตุไฉนพระองค์ทรงทําการร้ายแก่ชนชาตินี้ เหตุไฉนพระองค์จึงทรงใช้ข้าพระองค์มา 23 เพราะว่า
ตัง้ แต่ข้าพระองค์ไปเฝ้าฟาโรห์เพื่อทูลในพระนามของพระองค์แล้ว ฟาโรห์ก็ทําทารุ ณแก่ชนชาตินี้ ส่วน
พระองค์ก็มิได้ทรงช่วยพลไพร่ของพระองค์ให้พ้นเลย�

6
พระเจ้าทรงกล่าวถึงพันธสัญญากับอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “บัดนี้ เจ้ าจะได้ เห ็น เหตุ การณ์ ซึ่ง เราจะกระทํา แก่ ฟาโรห์ คื อด ้ว
ยมืออันทรงฤทธิ์ เขาจะปล่อยพลไพร่ไป และด้วยมืออันเข้มแข็ง เขาจะไล่ พลไพร่ออกจากแผ่นดินของ
เขา� 2 พระเจ้า ตรัส กับ โมเสสว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ 3 เราปรากฏแก่ อับ ราฮัม แก่ อิส อัค และแก่ ยา
โคบด้วยนามว่า พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แต่ เรามิ ได้ สําแดงให้ เขารู จ
้ ัก เราในนามพระเยโฮวาห์ 4 และ
เราได้ ตัง้ พันธสัญญาของเราไว้กับ เขาทัง้ หลายด้วยว่า จะยกแผ่น ดิน คานาอัน ให้แก่ เขา เป็น แผ่นดิ นที
่ เขาเคยอาศัย อยู่ ในฐานะคนต่างด้าว 5 และเราได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญของชนชาติ อส
ิ ราเอลด้วย ซึ่ง ชาว
อียป
ิ ต์ กัก ไว้ให้เป็น ทาส และเราได้ ระลึก ถึง พันธสัญญาของเรา 6 เหตุ ฉะนี้ จงกล่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอล
ว่า ‘เราคือพระเยโฮวาห์ เราจะนําพวกเจ้าไปให้พ้นจากงานตรากตรําที่ชาวอียป
ิ ต์เกณฑ์ให้ทํา และจะให้
พ้นจากการเป็นทาสเขา เราจะช่วยเจ้าให้พ้นด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วยการพิพากษาอันใหญ่หลวง
7 เราจะรับ พวกเจ้า เป็ น พลไพร่ของเรา และเราจะเป็ น พระเจ้า ของพวกเจ้า พวกเจ้า จะรู ว่
้ า เราคือ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้ นํา เจ้า ไปให้ พ้น จากงานตรากตรํา ที่ ชาวอียป
ิ ต์ เกณฑ์ ให้ ทํา 8 เราจะนํา พวก
เจ้า เข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ปฏิญาณไว้วา่ จะให้ แก่ อับ ราฮัม แก่ อิส อัค และแก่ ยาโคบ เราจะยกแผ่น
ดินนั ้นให้แก่เจ้าเป็นมรดก เราคือพระเยโฮวาห์� ” 9 โมเสสจึงนําความนั ้นไปเล่าให้ชนชาติอิสราเอลฟัง
แต่เขามิได้เชื่อฟังโมเสสเพราะระอาใจ และถูกเกณฑ์ให้ทําการหนั กอย่างสาหัส 10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โมเสสว่า 11 “จงเข้าไปเฝ้า ฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอ ียป
ิ ต์ บอกให้ปล่อยชนชาติ อส
ิ ราเอลไปจากแผ่น ดิน ของ
12
เขา� และโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “ดู เถิด แม้แต่ ชนชาติ อิสราเอลก็ มิได้ เชื่อฟัง
ข้าพระองค์ ฟาโรห์จะฟังข้าพระองค์อย่างไร ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง� 13 พระเยโฮวาห์จึงตรัสแก่
1

หนั งสืออพยพ 6:14

64

หนั งสืออพยพ 7:11

โมเสสและอาโรน ให้ แจ ้ง แก่ ชนชาติ อิสราเอลและฟาโรห์ กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ ว่า ให้ พาชนชาติ อส
ิ ราเอลออก
จากแผ่นดินอียป
ิ ต์

ต้นตระกูลของอิสราเอล
14 คนเหล่านี้ เป็ นหัวหน้าในวงศ์วานบรรพบุรุษของเขา บุตรชายของรู เบนผูเ้ ป็ นบุตรหัวปีของอิสราเอล
ชื่อ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี คนเหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ต่างๆของรู เบน 15 บุ ตรชายของสิ เมโอน
ชื่อเยมู เอล ยามีน โอหาด ยาคีน โศหาร์ และชาอูลผู้เป็นบุตรชายของหญิงชาวคานาอัน คนเหล่านี้ เป็น
ครอบครัว ต่างๆของสิ เมโอน 16 และคนเหล่า นี้ เป็น ชื่ อบ ุตรชายของเลวีตามพงศ์ พันธุ ์ของเขาคือ เกอร์
โชน โคฮาทและเมรารี เลว ีนั้ นม ี อายุ ได้ ร้อยสามสิบ เจ็ด ปี 17 บุ ตรชายของเกอร์โชนชื่อ ลิ บน ี และซิ มอ ี
ตามครอบครัวของเขา 18 บุตรชายของโคฮาทชื่อ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล โคฮาทมีอายุได้
ร้อยสามสิบสามปี 19 บุตรชายของเมรารีชื่อ มาฮาลี และมูชี คนเหล่านี้ เป็นครอบครัวต่างๆของเลวีตาม
20 ฝ่ายอัมรามได้นางโยเคเบดน้ องสาวบิดาของตนเป็ นภรรยา แล้วนางให้กําเนิ ดบุตร
พงศ์พันธุของเขา
์
แก่เขาชื่ออาโรนและโมเสส อัมรามมีอายุได้ร้อยสามสิบเจ็ดปี 21 บุตรชายของอิสฮาร์ชื่อ โคราห์ เนเฟก
และศิครี 22 บุ ตรชายของอุสชีเอลชื่อ มิชาเอล เอลซาฟาน และสิ ธรี 23 ฝ่ายอาโรนได้ นางเอลี เชบาบุตร
สาวของอัม มี นาดับ น้ องสาวของนาโชนเป็น ภรรยา นางคลอดบุตรให้ เขาชื่อ นาดับ อาบ ีฮู เอเลอาซาร์
และอิธามาร์ 24 บุ ตรชายของโคราห์ ชื่อ อั สส ีร ์ เอลคานาห์ และอาบี ยาสาฟ คนเหล่า นี้ เป็น ครอบครัว
ต่างๆของคนโคราห์ 25 ฝ่ายเอเลอาซาร์บุตรชายอาโรน ได้รับบุตรสาวคนหนึ่ งของปูทิเอลเป็นภรรยา นาง
คลอดบุตรให้ เขาชื่อ ฟี เนหัส คนเหล่า นี้ เป็น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของคนเลวีตามครอบครัว ของเขา 26 อา
โรนและโมเสสสองคนนี้ แหละ คือ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสว ่า “จงพาชนชาติ อส
ิ ราเอลออกจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ ตามหมู่ ตามกองของเขา� 27 สองคนนี้ แหละเป็น ผู้ ที่ กราบทูล ฟาโรห์ กษั ตริย์ ของอียป
ิ ต์ เพื่อ พา
28
ชนชาติอส
ิ ราเอลออกจากอียป
ิ ต์ คือโมเสสและอาโรนนี้ แหละ และต่อมาในวันที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โมเสสในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ นั ้น 29 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์ เจ้ าจงบอกฟาโรห์
กษั ตริย์ของอียป
ิ ต์ตามข้อความทัง้ สิน
้ ซึ่งเราได้บอกแก่เจ้า� 30 ฝ่ายโมเสสกราบทูลต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์เป็นคนพูดไม่คล่อง ที่ไหนฟาโรห์จะเชื่อฟังข้าพระองค์�

7
พระเจ้าจะทรงทําให้ใจของฟาโรห์แข็งกระด้างไป

1 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “ดูซี เราได้ตัง
้ เจ้าไว้เป็นดังพระเจ้าต่อฟาโรห์ และอาโรนพีช
่ ายของ

เจ้า จะเป็น ผู้ พยากรณ์ แทนเจ้า 2 เจ้ าจงบอกข้อความทัง้ หมดที่ เราสัง่ เจ้า แล ้ วอาโรนพี่ ชายของเจ้า จะ
บอกแก่ฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา 3 เราจะทําให้ใจของฟาโรห์แข็งกระ
ด้างไป และเราจะกระทําหมายสําคัญและมหัศจรรย์ของเราให้ทวีมากขึ้นในประเทศอียป
ิ ต์ 4 แต่ฟาโรห์
จะไม่เชื่อฟังเจ้า เพื่อเราจะยกมือของเราขึ้นเหนื อประเทศอียป
ิ ต์ และจะพาพลโยธาของเรา และชนชาติ
อิสราเอลพลไพร่ของเราให้ พ้น จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ด้วยการพิพากษาอัน ใหญ่ หลวง 5 และชาวอียป
ิ ต์ จะ
รู ้วา่ เราคือ พระเยโฮวาห์ เมื่อ เราได้ ยกมือ ขึ้น เหนื ออ ียป
ิ ต์ และพาชนชาติ อส
ิ ราเอลออกจากพวกเขา�
6 โมเสสและอาโรนก็กระทําตามนั ้น คือกระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเขา 7 เมื่อเขาทัง
้ สองไปทูล
8
ฟาโรห์นั ้น โมเสสมีอายุแปดสิบปี และอาโรนมีอายุแปดสิบสามปี พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอา
โรนว่า 9 “เมื่อฟาโรห์สัง่ เจ้าว่า ‘จงแสดงอัศจรรย์พิสูจน์ งานของเจ้า� เจ้าจงพูดกับอาโรนว่า ‘เอาไม้เท้า
ของท่านโยนลงต่อหน้าฟาโรห์� และไม้เท้านั ้นจะกลายเป็นงู�
ไม้เท้าของอาโรนกลายเป็นงู
โมเสสกับ อาโรนจึง เข้าไปเฝ้า ฟาโรห์ เขากระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา อาโรนโยนไม้ เท ้า
ของท่านลงต่อ หน้า ฟาโรห์ และต่อ หน้า ข้าราชการทัง้ ปวง ไม้ เท ้านั ้ นก ็ กลายเป็น งู 11 ฝ่ายฟาโรห์ ก็ เรียก
10
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พวกนั กปราชญ์ และพวกนั กวิทยากลมาด้วย พวกนั กแสดงกลแห่งอียป
ิ ต์จึงทําได้เหมือนกันด้วยเล่หก
์ ล
12
ของเขา ด้วยว่าเขาต่างคนต่างโยนไม้เท้าลง ไม้เท้าเหล่านั ้นก็กลายเป็นงู แต่ไม้เท้าของอาโรนกลืนไม้
เท้าของพวกเขาเสียทัง้ หมด 13 และพระองค์ทรงทําให้พระทัยของฟาโรห์แขง็ กระด้างเพื่อฟาโรห์หายอม
เชื่อฟังเขาทัง้ สองไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
นํ้ากลายเป็นเลือด
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ใจของฟาโรห์ แข็ง กระด้าง ไม่ ยอมปล่อยให้ พลไพร่ไป 15 เจ้ าจง
ถือ ไม้ เท ้า ที่ กลายเป็น งู ไปเฝ้า ฟาโรห์ ในเวลาเช้า ดู เถิด เขาไปที่ แม่น้ํา เจ้ าจงยืน คอยเขาอยู่ ที่ ริม ฝั่ งแม่
นํ้า 16 และเจ้า จงกล่าวแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของชาวฮีบรู ตรัสส ัง่ ให้ ข้า พระองค์ มาเฝ้า โดยมี
พระดํารัสว ่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ เขาจะไปปรนนิ บั ติ เราในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ดู เถิด จนบัดนี้ เจ้ าก็
ยังหาได้ เชื่อ ฟัง ไม่� 17 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ท่านจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ด้วยอาศัย การก
ระทํา ดังนี้ ดู เถิด เราจะเอาไม้ เท ้า ที่ ถือ ไว้นั้น ฟาดนํ้า ในแม่ นํ้า นํ้า นั ้น จะกลายเป็น เลื อด 18 ปลาซึ่ง อยู่ใน
แม่น้ําจะตาย และแม่น้ําจะเหม็น ชาวอียป
ิ ต์ จะดื่ มน้าํ ในแม่น้ําไม่ได้ � ’ ” 19 พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสส
ว่า “จงบอกอาโรนว่า ‘เอาไม้ เท ้า ของท่านชี้ไปเหนื อ นํ้า ทัง้ หลายแห่งอ ียป
ิ ต์ คือ เหนื อ ลําคลอง แม่น้ํา บึง
และสระทัง้ หมดของเขา เพื่อน้าํ จะกลายเป็นเลือดและจะมีเลือดทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ทัง้ ที่อยู่ในภาชนะไม้
และภาชนะหิน� ” 20 โมเสสกับ อาโรนก็ กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ บัญชา คือ ท่านได้ ยกไม้ เท ้า ขึ้น ตี น้ํา
ในแม่น้ํา ต่อ สายพระเนตรของฟาโรห์ และท่ามกลางสายตาของพวกข้าราชการของฟาโรห์ แล ้ วน ้าํ ใน
แม่น้ําก็กลายเป็นเลือดทัง้ สิน
ิ ต์ก็ดื่มน้าํ ในแม่น้ํา
้ 21 ปลาที่อยู่ในแม่น้ําก็ตาย แม่น้าํ ก็เหม็น และชาวอียป
นั ้นไม่ได้ มีเลือดทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ 22 แต่พวกนั กแสดงกลแห่งอียป
ิ ต์ก็กระทําได้เหมือนกันอาศัยเล่ห์กล
ของเขา และพระทัยของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง ฟาโรห์หาเชื่อฟังท่านทัง้ สองไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้
ตรัสไว้ 23 ฟาโรห์เสด็จกลับเข้าในวัง มิได้เอาพระทัยใส่ในเหตุการณ์ ครัง้ นี้ เหมือนกัน 24 ชาวอียป
ิ ต์ทัง้ ปวง
ก็ พากัน ขุด หลุม ตามริม แม่น้ํา หานํ้า ดื่ม เพราะเขาดื่ มน้าํ ในแม่น้ํา ไม่ ได้ 25 ครบกําหนดเจ็ด วัน นั บ ตัง้ แต่
พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้แม่น้าํ เป็นเลือด
14

8
ภัยพิบัติจากฝูงกบ

“ไปหาฟาโรห์บอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่
ของเราเพื่อ เขาจะได้ ไปปรนนิ บั ติ เรา 2 ถ้า ท่านไม่ ยอมให้ เขาไป ดู เถิด เราจะให้ ฝูง กบขึ้น มารังควานทัว่
เขตแดนของท่าน 3 ฝูงกบจะเต็มไปทัง้ แม่นํ้า จะขึ้นมาอยู่ในวัง ในห้องบรรทม และบนแท่นบรรทมของ
ท่าน ในเรือนข้าราชการ ตามตัว พลเมือง ในเตาปิ้ งขนมและในอ่างขยํา แป้ง ของท่านด้วย 4 ฝูง กบนั ้น
จะขึ้นมาที่ ตัวฟาโรห์ ที่ ตัวพลเมืองและที่ ตัวข้าราชการทัง้ ปวงของท่าน� ’ ” 5 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โมเสสว่า “จงบอกอาโรนว่า ‘ให้ เหย ีย ดมือ ที่ ถือ ไม้ เท ้า ออกเหนื อ ลําคลอง เหนื อ แม่ นํ้า และเหนื อบ ึง ให้
ฝูงกบขึ้นมาบนแผ่นดินอียป
ิ ต์� ” 6 อาโรนก็เหยียดมือออกเหนื อพื้นนํ้าทัง้ หลายในอียป
ิ ต์ ฝูงกบก็ข้น
ึ มา
7
เต็ม แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ฝ่ายพวกนั ก แสดงกลก็ ทํา ตามเล่ห์กลของเขา ให้มี ฝูง กบขึ้น มาบนแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์
8
เหมือนกัน ฟาโรห์จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมาว่า “จงกราบทูลวิงวอนขอพระเยโฮวาห์ทรงบันดาล
ให้ฝูงกบไปเสียจากเรา และจากพลเมืองของเรา แล้วเราจะยอมปล่อยให้บ่าวไพร่เหล่านั ้นไปเพื่อเขาจะ
ถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์� 9 โมเสสจึง ทูล ฟาโรห์ว่า “ข้า พระองค์ ได้ รับ เกียรติ มาก เวลาใดที่ ข้า
พระองค์ ควรวิงวอนเพื่อ พระองค์ ข้า ราชบริพาร และพลเมืองของพระองค์ เพื่อ ให้ ทรงทําลายฝูง กบไป
เสีย จากพระองค์ และราชสํานั ก ให้อยู่ ในแม่น้ํา เท่านั ้น� 10 ฟาโรห์ตรัส ตอบว่า “พรุ ง่ นี้ � โมเสสจึง ทูล ว่า
“ให้เป็นไปตามคําตรัสของพระองค์ เพื่อพระองค์จะได้ทราบว่าไม่มีผู้ใดเหมือนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ทัง้ หลาย 11 ฝูงกบจะไปจากพระองค์ จากราชสํานั ก จากข้าราชการและพลเมืองของพระองค์
เหลืออยูเฉพาะแต่
่
ในแม่น้ําเท่านั ้น�
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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ฝูงกบตายในแผ่นดินอียป
ิ ต์

12 โมเสสกับอาโรนทูลลาไปจากฟาโรห์ แล้วโมเสสร้องทูลพระเยโฮวาห์เรือ
่ งฝูงกบที่พระองค์ได้ทรงให้

มาทรมานฟาโรห์ 13 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามคําทูลขอของโมเสส ฝูงกบเหล่านั ้ นก็ตายเกลื่อนบ้าน
เรือน เกล่อ
ื นหมู่บ้านและทุ่งนา 14 เขาก็เก็บซากกบไว้เป็นกองๆ แผ่นดินกเ็ หม็นตลบไป 15 แต่เมื่อฟาโรห์
ทรงเห็นว่าความเดือดร้อนลดน้ อยลงแล้ว ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้าง ไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสและอาโรน
เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว 16 พระเยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “บอกอาโรนว่า ‘จงเหยียดไม้เท
้าออกและตีฝุ่นดินให้กลายเป็นริน
ิ ต์� ” 17 เขาทัง้ สองก็กระทําตาม ด้วยว่าอาโรนเหยียด
้ ทัว่ ประเทศอียป
มือ ออกยกไม้ เท ้า และตี ฝุ่น ดิน ก็ กลายเป็ นร ิ้ นมาตอมมนุษย์ และสัตว์ ฝุ่น ดิน ทัง้ หมดกลายเป็ นร ิ้ นทัว่
ประเทศอียป
ิ ต์ 18 ฝ่ายพวกนั กแสดงกลก็ พยายามใช้เล่ห์กลของเขา เพื่อทําให้เกิดริน
้ แต่ ก็ ทําไม่ได้ ริน
้
พากัน มาตอมมนุษย์และสัตว์ทัง้ ปวง 19 พวกนั ก แสดงกลจึง ทูล ฟาโรห์ว่า “นี่ เป็น นิว
้ พระหัตถ์ พระเจ้า �
ฝ่ายฟาโรห์มีพระทัยแข็งกระด้าง หาเชื่อฟังเขาไม่ เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว
ภัยพิบัติจากฝูงเหลือบ

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ลุ กขึ้นแต่ เช้าไปคอยเฝ้าฟาโรห์ ดู เถิด ฟาโรห์จะมายังแม่ นํ้า แล้ว
บอกฟาโรห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ เขาจะไปปรนนิ บั ติ เรา 21 ถ้า แม้
ไม่ปล่อยพลไพร่ของเราไป ดูเถิด เราจะใช้ให้ฝูงเหลือบมาตอมกายของเจ้า ตอมข้าราชการและพลเมือง
ของเจ้าด้วย ในราชสํานั ก บ้านเรือนของชาวอียป
ิ ต์ และพื้นดินทีเ่ ขาอยูน
่ ั ้นจะเต็มไปด้วยฝูงเหลือบ 22 ใน
วัน นั ้น เราจะแยกแผ่น ดิน โกเชน ที่ พลไพร่ของเราอาศัย อยู่ นั้น ออก มิ ให้ มี ฝูง เหลือบที่ นั ่น เพื่อ เจ้า จะ
ได้ รู ว่
้ าเราคือพระเยโฮวาห์ สถิตอยู่ท่ามกลางแผ่นดินโลก 23 เราจะแบ่งเขตแดนในระหว่างชนชาติ ของ
เรากับชนชาติของเจ้า หมายสําคัญนี้ จะบังเกิดขึ้นในวันพรุ ง่ นี้ � ’ ” 24 แล้วพระเยโฮวาห์ก็ทรงกระทําดัง
นั ้น เหลือบฝูงใหญ่ยงิ่ นั กเข้าไปในพระราชวังของฟาโรห์ ในเรือนข้าราชการ และทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ แผ่น
ดินได้ รบ
ั ความเสียหายเพราะเหตุ ฝูงเหลือบนั ้น 25 ฟาโรห์จึงตรัสเรียกโมเสสกับอาโรนมา รับสัง่ ว่า “จง
ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเจ้า ของเจ้า ในเขตแผ่น ดิน นี้ � 26 โมเสสทูล ว่า “การกระทํา เช่น นั ้น หาควรไม่
เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะต้องถวายเครือ
่ งบูชาซึ่ง เป็น สิง่ ที่ น่า เกลียดสําหรับ ชาวอียป
ิ ต์ แด่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะถวายเครือ
่ งบูชาซึ่งเป็นสิง่ ที่น่าเกลียดสําหรับ
ชาวอียป
ิ ต์ต่อหน้าต่อตาเขา แล้วเขาจะไม่เอาก้อนหินขว้างข้าพระองค์ทัง้ หลายหรอกหรือ 27 ข้าพระองค์
ทัง้ หลายจะเดินทางไปในถิน
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกข้า
่ ทุ รกันดารสักสามวันถวายเครือ
พระองค์ ตามที่พระองค์จะทรงบัญชาพวกข้าพระองค์�
20

ฝูงเหลือบไปจากอียป
ิ ต์

ฟาโรห์ จึง รับสัง่ ว่า “เราจะปล่อยพวกเจ้า ไป เพื่อ พวกเจ้า จะได้ ถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าในถิน
่ ทุรกันดาร แต่ว่าพวกเจ้าอย่าไปให้ไกลนั ก จงวิงวอนเพื่อเราด้วย� 29 โมเสสจึงทูล
ว่า “ดูเถิด พอข้าพระองค์ทูลลาพระองค์ไป และข้าพระองค์จะอธิษฐานทูลพระเยโฮวาห์ ขอให้ฝูงเหลือบ
ไปเสีย จากฟาโรห์ จากข้าราชการและจากพลเมืองในเวลาพรุ ง่ นี้ แต่ ขอฟาโรห์ อย่า ทรงทํา กลับกลอก
อีก โดยไม่ ยอมปล่อยบ่าวไพร่ให้ ไปถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์� 30 โมเสสทูล ลาฟาโรห์ ไปแล้ วก ็
อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ 31 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามคําทูลขอของโมเสส พระองค์ทรงให้ฝูงเหลือบ
ไปเสียจากฟาโรห์ จากข้าราชการและจากพลเมืองของพระองค์ มิได้เหลืออยู่สักตัวเดียว 32 ฝ่ายฟาโรห์
ก็กลับมีพระทัยแข็งกระด้างในคราวนี้ อีก มิได้ทรงปล่อยบ่าวไพร่นั้นไป
28

9
ภัยพิบัติจากโรคระบาดต่อฝูงสัตว์
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ขณะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “ไปเข้า เฝ้า ฟาโรห์ บอกฟาโรห์ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของคนฮีบรู ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยให้พลไพร่ของเราไป เพื่อเขาจะได้ปรนนิ บัติเรา 2 ด้วยว่าถ้าเจ้าไม่ยอม
ปล่อยให้ไป และยัง หน่วงเหนี่ ยวเขาไว้ 3 ดู เถิด หัตถ์ ของพระเยโฮวาห์จะอยู่ บนฝูง สัตว์ของเจ้า ซึ่ง อยู่ ใน
ทุ่งนา ฝูงม้า ฝูงลา ฝูงอูฐ ฝูงวัว และฝูงแกะ จะทําให้เป็นโรคระบาดร้ายแรงขึ้น 4 และพระเยโฮวาห์จะ
ทรงกระทําต่อฝูงสัตว์ของชนชาติอส
ิ ราเอลต่างกับฝูงสัตว์ของชาวอียป
ิ ต์ สัตว์ของคนอิสราเอลจะไม่ต้อง
ตายเลย� ’ ” 5 พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดเวลาไว้ว่า “พรุ ง่ นี้ พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําสิง่ นี้ ในแผ่นดิน�
6 รุ ง
่ ขึ้น พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงกระทํา สิง่ นั ้น ฝูง สัตว์ของชาวอียป
ิ ต์ ตายหมด แต่ สัตว์ของชาติ อส
ิ ราเอลไม่
7
ตายสักตัว เดียว ฟาโรห์ทรงใช้คนไปดู และดู เถิด สัตว์ของคนอิสราเอลไม่ ตายสัก ตัว เดียว แต่ พระทัย
ของฟาโรห์ก็แข็งกระด้าง พระองค์ไม่ยอมปล่อยให้บ่าวไพร่ไป
1

ภัยพิบัติจากฝีต่อคนและสัตว์
8 พระเยโฮวาห์จึง ตรัส แก่ โมเสสและอาโรนว่า “เจ้ าจงกํา ขี้ เถ้า จากเตาให้เต็ม กํา มือ แล้ว ให้โมเสสซัด
ขึ้นไปในอากาศในสายตาของฟาโรห์ 9 และมันจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทัว่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ทําให้เกิดเป็นฝี
10
แตกลามทัง้ ตัวคนและสัตว์ทัว่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์� เขาทัง้ สองจึงนําขี้เถ้าจากเตาไปยืนอยู่ต่อพระพักตร์
ฟาโรห์ และโมเสสก็ซัดขีเ้ ถ้าขึ้นไปในท้องฟ้า ขีเถ้
้ านั ้นกก
็ ลายเป็นฝีแตกลามไปทัง้ ตัวคนและสัตว์ 11 ฝ่าย
พวกนั กแสดงกลก็ไม่สามารถยืนอยู่ต่อหน้าโมเสสเพราะเหตุฝีนั ้น เพราะนั กแสดงกลและชาวอียป
ิ ต์ทัง้
12
ปวง ก็เป็นฝีด้วยเหมือนกัน แต่พระเยโฮวาห์ทรงทําให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้าง ฟาโรห์ไม่ยอม
เชื่อฟังโมเสสและอาโรน เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับโมเสสไว้แล้ว
ภัยพิบัติจากลูกเห็บที่ฆ่าคนและสัตว์
“จงตื่นแต่เช้าไปยืนต่อหน้าฟาโรห์บอกเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของคนฮีบรู ตรัสดังนี้ ว่า “จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิ บัติ เรา 14 ด้วยว่าคราวนี้ เราจะบัน
ดาลให้เกิดภัยพิบัติทัง้ หมดแก่จิตใจเจ้า และแก่ข้าราชการ และแก่พลเมืองของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้รู แน่
้ ว
่า ทัว่ โลกไม่ มี ผู้ ใดจะเปรียบกับ เราได้ 15 เพราะเดีย
๋ วนี้ เราจะเหยียดมือ ของเราออกเพื่อ จะฟาดเจ้า และ
ประชาชนของเจ้าด้วยภัยพิบัติ และเจ้าจะถูกตัดออกไปจากแผ่นดินโลก 16 และเพราะเหตุนี้ เราให้เจ้ามี
ตําแหน่ งสูง ก็เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทัว่ โลก
17 เจ้ ายัง ถือ ทิฐิ ต่อสู้ พลไพร่ของเรา เจ้ าจึง ไม่ ยอมปล่อยเขาไปหรือ 18 ดู เถิด พรุ ง
่ นี้ ประมาณเวลานี้ เรา
จะทําให้ลูกเห็บตกลงมาอย่างหนั ก อย่างที่ไม่เคยมีในอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่เริม
่ สร้างบ้านเมืองมาจนบัดนี้ 19 เหตุ
ฉะนั ้น บัดนี้ จงต้อนฝูง สัตว์ และทุก สิง่ ที่ เจ้ ามี อยู่ ในทุ่ง นาให้ เข้า ที่ กําบัง เพราะคนทุก คนและสัตว์ทุ กตั
วที่อยู่ในทุ่งนาที่มิได้เข้ามาอยู่ในบ้านจะถู กลูกเห็บตายหมด� ’ ” 20 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์ที่ เกรง
กลัวพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ก็ให้ทาสและสัตว์ของตนกลับเข้าบ้าน 21 แต่ผู้ที่ไม่นั บถือพระดํารัสของ
พระเยโฮวาห์ก็ ยัง คงปล่อยให้ทาสและสัตว์ของตนอยู่ ในทุ่ง นา 22 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “จงชู
มือขึ้นยังท้องฟ้า เพื่อลูกเห็บจะได้ตกลงมาทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ บนมนุษย์ บนสัตว์และบนผักหญ้าทุกอย่าง
23
ซึ่งอยู่ในทุ่งนาทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์� โมเสสก็ชูไม้เท้าของตนขึ้นยังท้องฟ้าแล้วพระเยโฮวาห์ทรงบันดาล
ให้ มี เสียงฟ้าร้อง มี ลูกเห็บ และไฟตกลงมาบนแผ่น ดิน และพระเยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ ลูกเห็บ ตกบน
แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 24 มี ลูกเห็บและลูกเห็บปนไฟตกหนั กยิง่ นั กอย่างที่ ไม่ เคยมี ทัว่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ตัง้ แต่ เริม
่
ตัง้ เป็นประเทศมา 25 สิ่งทัง้ ปวงที่อยูในทุ
่
่งนาทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์ ก็ถูกลูกเห็บทําลายเสียสิน
้ ทัง้ คนและสัตว์
26
ลูกเห็บ ยัง ทําลายผัก และต้นไม้ ทุ กอย่างที่ อยู่ ในทุ่ง นาหัก โค่น ลง เว้น แต่ ที่ แผ่ นดิน โกเชน ที่ ชนชาติ
อิสราเอลอยูนั
่ ้น หามีลูกเห็บตกไม่
13 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

ฟาโรห์อนุญาตให้อส
ิ ราเอลไปจากอียป
ิ ต์ แต่กลับใจแข็งกระด้างไป
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แล้วตรัสว่า “ครัง้ นี้ เราทําบาปแน่ แล้ว พระเย

โฮวาห์ทรงชอบธรรม เราและชนชาติของเรานั ้นกชั
็ ว่ 28 ขอทูลวิงวอนพระเยโฮวาห์ (เพราะภัยพิบติ
ั เสียที)

ให้เลิกมีฟ้าร้องและลูกเห็บ และเราจะปล่อยพวกท่านไป และพวกท่านจะไม่ถู กกักต่อไปอีก� 29 โมเสส
ทูลฟาโรห์ว่า “ทันทีที่ข้าพระองค์ออกไปจากกรุ งนี้ แล้วข้าพระองค์จะยกมือทูลพระเยโฮวาห์ เสียงฟ้าร้อง
ก็ จะเงียบ และจะไม่ มี ลูกเห็บ ตกอีก เพื่อ พระองค์ จะได้ ทราบว่า โลกนี้ เป็น ของพระเยโฮวาห์ 30 แต่ ฝ่าย
พระองค์ และข้าราชการนั ้น ข้าพระองค์ ทราบว่า พระองค์ จะยังไม่ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า� 31 ต้น
ป่านและต้น ข้าวบาร์เลย ์ ถู กทําลายเสีย เพราะต้น ข้าวบาร์เลย ์ ก็ กําลัง ออกรวง และต้น ป่านก็ ออกดอก
แล้ว 32 ส่วนข้าวสาลี และข้าวไรนั ้ นม ิ ได้ ถู กทําลาย เพราะยัง ไม่ งอกขึ้น 33 โมเสสทูล ลาฟาโรห์ ไปจาก
กรุ ง และก็ ยกมือขึ้นทูลพระเยโฮวาห์ เสียงฟ้าร้องกั บลู กเห็บนันก
้ ็หยุด ฝนก็ มิได้ ตกบนแผ่นดิน 34 เมื่อ
ฟาโรห์ เห ็ นว ่า ฝน ลูกเห็บ และฟ้าร้องนั ้น หยุด แล้ว พระองค์ ก็ กล ับ ทรงกระทํา ผิด บาปต่อ ไปอีก พระทัย
แข็ง กระด้าง ทัง้ พระองค์ และข้าราชการ 35 พระทัย ของฟาโรห์ แข ็ งกระด้างและไม่ ยอมปล่อยชนชาติ
อิสราเอลไปจริง เหมือนที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับโมเสส

10
โมเสสเตือนว่าจะมีภัยพิบัติจากตัก
๊ แตน
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “จงเข้าไปหาฟาโรห์ เพราะเราได้ ทําให้ ใจของฟาโรห์ และใจของ
ข้าราชการแข็ง กระด้าง เพื่อ เราจะได้ แสดงหมายสําคัญ เหล่า นี้ ของเราต่อ หน้า พวกเขา 2 เพื่อ เจ้า จะได้
เล่าเหตุการณ์ ที่เราได้กระทําแก่ชาวอียป
ิ ต์ให้ลูกหลานฟัง รวมทัง้ หมายสําคัญซึ่งเราได้กระทําท่ามกลาง
พวกเขา เพื่อ พวกเจ้า จะได้ รู ว่
้ า เราคือ พระเยโฮวาห์� 3 โมเสสและอาโรนจึง เข้าไปเฝ้า ฟาโรห์ทูล ฟาโรห์
ว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของคนฮีบรู ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เจ้ าจะขัดขืน ไม่ ยอมอ่อนน้ อมต่อ เรานานสัก เท่าใด
จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อ เขาจะไปปรนนิ บั ติ เรา 4 มิ ฉะนั ้น ถ้า เจ้า ไม่ ยอมปล่อยพลไพร่ของเราไป ดู
เถิด พรุ ง่ นี้ เราจะให้ตัก
๊ แตนเข้า มาในเขตแดนของเจ้า 5 ฝูง ตัก
๊ แตนนั ้น จะปกคลุม พื้น แผ่น ดิน จนแลไม่
เห ็ นพื้น ดิน และสิง่ ที่ เหลือ จากลูกเห็บ ทําลาย มัน จะกิน และต้นไม้ ทุ กต้น ซึ่ง งอกขึ้น ให้ เจ้ าในทุ่ง นานั ้น
มันจะกินเสีย หมด 6 มันจะเข้าไปในราชสํานั ก ในบ้านเรือนของข้าราชการ และในบ้านเรือนของบรรดา
ชาวอียป
ิ ต์ จนเต็ม หมด อย่างที่ บิ ดาและปู่ ทวด ตัง้ แต่ เก ิ ดมาจนทุก วัน นี้ ไม่ เคยเห็น เช่น นี้ เลย � ” แล ้ว
โมเสสก็กลับออกไปจากฟาโรห์ 7 บรรดาข้าราชการของฟาโรห์ทูลฟาโรห์ว่า “คนนี้ จะเป็นบ่วงแร้วดักเรา
ไปนานสัก เท่าใด ขอทรงพระกรุ ณาปลดปล่อยคนเหล่า นั ้น ให้ไปปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขา
เถิด พระองค์ยังไม่ทรงทราบหรือว่าอียป
ิ ต์กําลังพินาศแล้ว�
1

ฟาโรห์ยอมให้พวกผู้ชายไปปรนนิ บัติเท่านั ้น
8 โมเสสและอาโรนถูกนําตัวเข้ามาเฝ้าฟาโรห์อีก พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ไปปรนนิ บติ
ั พระเยโฮวาห์
9
พระเจ้า ของเจ้า แต่ ใครจะไปบ้าง� โมเสสทูล ว่า “ข้า พระองค์ จะต้องพากัน ไปทัง้ คนหนุ่ม และคนแก่
บุ ตรชายและบุตรสาวและฝูง แพะแกะ และฝูง วัว เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายต้องมี เทศกาลเลี้ยงถวาย
พระเยโฮวาห์� 10 ฟาโรห์ตรัสกับเขาทัง้ สองว่า “ถ้าเรายอมให้เจ้ าไปกับบุตรด้วย ก็ ให้พระเยโฮวาห์ทรง
สถิต อยู่ กับ พวกเจ้า เถิด ระวัง ตัว ให้ ดี เถิด เจ้ ากําลั งม ุ่ง ไปในทางทุ จร ิต เสีย แล้ว 11 อนุ ญาตไม่ ได้ จงพา
เฉพาะแต่ผู้ชายไปปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ เพราะเจ้าปรารถนาเช่นนี้ เท่านั ้น� แล้วโมเสสกับอาโรนก็ถูก
ขับไล่ออกไปเสียจากพระพักตร์ของฟาโรห์
ภัยพิบัติจากตัก
๊ แตน
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส กับ โมเสสว่า “จงเหยียดมือ ออกเหนื อ ประเทศอียป
ิ ต์ ให้ ฝูง ตัก
๊ แตนมาเหนื อ
แผ่นดินอียป
ิ ต์ ให้กินผักทัว่ ไปของแผ่นดินซึ่งเหลือจากลูกเห็บทําลาย� 13 โมเสสจึงยื่นไม้เท้าออกเหนื อ
แผ่นดินอียป
ิ ต์ พระเยโฮวาห์ก็ทรงบันดาลให้ลมตะวันออกพัดมาเหนื อพื้นแผ่นดินทัง้ กลางวันและกลาง
12
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คืน ตลอดวัน นั ้น ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้า ลมตะวัน ออกก็ พัด หอบฝูง ตัก
๊ แตนมา 14 ฝูง ตัก
๊ แตนลงทัว่ แผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ และจั บอยู่ทัว่ เขตแดนอียป
ิ ต์ ทัง้ หมด มันรุนแรงมาก แต่ ก่อนไม่ เคยมี ตัก
๊ แตนอย่างนี้ เลย และต่อ
ไปข้างหน้า จะหามี อย่างนั ้ นอ ีก ไม่ 15 เพราะมัน ปกคลุม พื้น แผ่น ดิน จนแลมืด ไป มั นก ิน ผัก ในแผ่น ดิน
ทุกอย่าง และผลไม้ทุกอย่างซึ่งเหลือจากลูกเห็บทําลาย ไม่มีพืชใบเขียวเหลือเลย ไม่ว่าต้นไม้หรือผักใน
ทุ่ง ทัว่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ 16 ฟาโรห์จึงรีบให้คนไปตามโมเสสและอาโรนเข้าเฝ้า แล้วฟาโรห์ตรัสว่า “เราได้
ทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และต่อเจ้าทัง้ สองด้วย 17 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ ขอเจ้ายกโทษบาปให้
เราครัง้ นี้ สัก ครัง้ เถิด และวิงวอนขอพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงโปรดให้ความ
ตายนี้ พ้น ไปจากเรา� 18 โมเสสก็ ไปจากฟาโรห์ และทูล วิง วอนพระเยโฮวาห์ 19 พระเยโฮวาห์ จึง ทรง
บันดาลให้ ลมพายุ พัด กลับ มาจากทิศ ตะวัน ตกหอบฝูง ตัก
๊ แตนไปตกในทะเลแดง จนไม่ มีต ัก
๊ แตนเหลือ
20
เลยสัก ตัว เดียวตลอดเขตแดนอียป
ิ ต์ แต่ พระเยโฮวาห์ทรงทําให้พระทัย ของฟาโรห์แข ็ งกระด้างเพื่อ
พระองค์จะไม่ยอมปล่อยชนชาติอส
ิ ราเอลไป
ภัยพิบัติจากความมืด

“จงชูมือของเจ้าขึ้นสู่ท้องฟ้า เพื่อจะให้มีความมืดทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์
เป็น ความมืด จนจับ คลํา ได้� 22 โมเสสจึง ชู มือ ขึ้น สู่ ท้องฟ้า แล้ว ก็ เก ิ ดม ี ความมืด ทึ บท ว
ั ่ ไปในแผ่นดิ นอ
23
ียป
ิ ต์ ตลอดสามวัน เขามองกัน ไม่ เห็น ไม่มี ใครลุก ไปจากที่ ของเขาสามวัน แต่ บรรดาชนชาติ อส
ิ ราเอ
24
ลนั ้ นมีแสงสว่างอยู่ในที่ อาศัยของเขา ฟาโรห์จึงให้ตามตัวโมเสสเข้าเฝ้า ตรัสว่า “พวกเจ้าจงไปปรน
นิ บัติ พระเยโฮวาห์เถิด เพียงแต่ ให้ฝูงแกะและฝูงวัวอยู่ ส่วนเด็กไปกับเจ้าได้ ด้วย� 25 ฝ่ายโมเสสจึงทูล
ว่า “พระองค์ ต้องให้เรามีเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งเผาบูชาไปด้วย เพื่อพวกข้าพระองค์ จะได้ บูชาต่อพระเย
26
โฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ต้องนํา ฝูง สัตว์ไปด้วย ขาดไม่ ได้ สั กก ีบ เดียว เพราะว่า จะ
ต้องเอาสัตว์จากฝูง เหล่า นั ้น ไปถวายพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ ยงั ไม่ ทราบ
ว่าจะต้องการสัตว์ตัวใดถวายพระเยโฮวาห์ จนกว่าเราจะถึงที่นั ่น� 27 แต่พระเยโฮวาห์ทรงทําให้พระทัย
ฟาโรห์แข็งกระด้าง พระองค์จึงไม่ยอมปล่อยเขาไป
21 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

ฟาโรห์เสียโอกาสสุดท้ายของตน
28 ฟาโรห์รับสัง
่ แก่ โมเสสว่า “ไปให้พ้นจากเรา ระวังตัวให้ดี เถอะ อย่ามาเห็นหน้าเราอีกเลยเพราะถ้า
เจ้าเห็นหน้าเราวันใด เจ้าจะต้องตายวันนั ้น� 29 โมเสสจึงทูลว่า “พระองค์ตรัสถูกแล้ว ข้าพระองค์จะไม่
มาเห็นพระพักตร์ของพระองค์อีกเลย�

11

ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของบุตรหัวปี
“เราจะนําภัยพิบัติ มาสู่ ฟาโรห์และอียป
ิ ต์ อีกอย่างเดียว หลังจากนั ้น
เขาจะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่นี่ เมื่อเขาให้พวกเจ้าไปคราวนี้ เขาจะขับไล่พวกเจ้าออกไปทีเดียว 2 บัดนี้ เจ้
าจงสัง่ ให้ประชาชนทัง้ ปวง ให้ผูชายผู
้
ห
้ ญิงทุกคน ขอเครือ
่ งเงินเครือ
่ งทองจากเพื่อนบ้านของตน� 3 พระ
เยโฮวาห์ ทรงบันดาลให้ ประชาชนเป็ นที ่ โปรดปรานในสายตาของชาวอียป
ิ ต์ นอกจากนี้ บุ รุ ษ ผู้ นั้น คือ
โมเสสก็ยิง่ ใหญ่มากในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ทัง้ ในสายตาข้าราชการของฟาโรห์และในสายตาพลเมืองทัง้ ปวง
4 โมเสสประกาศว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เวลาประมาณเที่ยงคืน เราจะออกไปท่ามกลางอียป
ิ ต์
5 และพวกลู กห ัว ปี ทัง
้ หมดในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ตัง้ แต่ ราชบุตรหัวปี ของฟาโรห์ ผู้ ประทับ บนพระที่ นั ่ง จนถึ
งบุตรหัวปีของทาสหญิง ซึ่งอยูห
่ ลังหินโม่แป้ง ทัง้ ลูกหัวปีของสัตว์เดียรัจฉานด้วยจะต้องตาย 6 แลว
้ จะมี
การพิลาปร้องไห้ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์อย่างที่ ไม่เคยมีมาก่อน และต่อไปภายหน้าก็จะไม่มีอีกเลย 7 ฝ่ายคน
หรือสัตว์ของชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงจะไม่มีแม้แต่ เสียงสุนัขขู่ เพื่อให้ทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา
ต่อชาวอียป
ิ ต์ต่างกับชนชาติอิสราเอล 8 ข้าราชการของพระองค์จะลงมาหาเรากราบลงต่อหน้าเรากล่าว
ว่า “ขอท่านกับพรรคพวกไปเสียจากที่นี่ เถิด� หลังจากนั ้นเราก็จะออกไป� ” โมเสสทูลลาฟาโรห์ไปด้วย
1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า
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ความโกรธยิง่ นั ก 9 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส ตอบโมเสสว่า “ฟาโรห์ จะไม่ เชื่อ ฟัง เจ้า เพื่อ มหัศจรรย์ ของ
เราจะได้ เพิม
ิ ต์� 10 โมเสสกับอาโรนก็ ได้ กระทําบรรดามหัศจรรย์เหล่ านั ้นต่อพระ
่ ขึ้นอีกในแผ่นดิ นอียป
พักตร์ฟาโรห์ และพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ พระทัย ของฟาโรห์ แข ็ งกระด้างไป ท่านจึง ไม่ ยอมปล่อย
ชนชาติอส
ิ ราเอลให้ออกไปจากแผ่นดินของท่าน

12

ลูกแกะแห่งพิธป
ี ัสกา
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนในประเทศอียป
ิ ต์ว่า 2 “ให้เดือนนี้ เป็นเดือนเริม
่ ต้นสําหรับเจ้า
3
ทัง้ หลาย ให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่สําหรับพวกเจ้า จงสัง่ ชุมนุมคนอิสราเอลทัง้ หมดว่า ในวันทีสิ
่ บเดือน
4
นี้ ให้ผู้ชายทุกคนเตรียมลูกแกะ ครอบครัวละตัวตามเรือนบรรพบุรุษของตน ถ้าครอบครัวใดมีคนน้ อย
กินลูกแกะตัวหนึ่ งไม่หมด ก็ให้รวมกับเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันเตรียมลูกแกะตัวหนึ่ งตามจํานวนคน
ตามที่เขาจะกินได้กี่มากน้ อย ให้นั บจํานวนคนที่จะกินลูกแกะนั ้น 5 ลูกแกะของเจ้าต้องปราศจากตําหนิ
เป็นตัวผู้อายุไม่เกินหนึ่ งขวบ เจ้ าจงเอามาจากฝูงแกะ หรือฝูงแพะ 6 จงเก็บไว้ให้ดี ถึงวันที ่สิ บสี่ เดือนนี้
แล ้ว ในเย็ นว ัน นั ้น ให้ ที่ ประชุม ของคนอิสราเอลทัง้ หมดฆ่า ลูก แกะของเขา 7 แล ้ว เอาเลือดทาที่ ไม้ วงกบ
ประตูทัง้ สองข้าง และไม้ข้างบน ณ เรือนที่เขาเลี้ยงกันนั ้นด้วย 8 ในคืนวันนั ้นให้เขากินเนื้ อปิ้ ง กับขนมปัง
ไร้เชื้อและผักรสขม 9 เนื้ อที่ยังดิบหรือเนื้ อต้มอย่ากินเลย แต่จงปิ้ งทัง้ หัวและขา และเครือ
่ งในด้วย 10 จง
11
กินให้หมดอย่าให้มีเศษเหลือจนถึงเวลาเช้า เศษเหลือถึงเวลาเช้าก็ให้เผาเสีย เจ้าทัง้ หลายจงเลี้ยงกัน
ดังนี้ คือให้คาดเอว สวมรองเท้า และถือไม้เท้าไว้ และรีบกินโดยเร็ว การเลี้ยงนี้ เป็นปัสกาของพระเยโฮ
วาห์
เลือดที่ทาไว้รอบประตู
เพราะในคื นว ัน นั ้น เราจะผ่านไปในประเทศอียป
ิ ต์ และเราจะประหารลู กห ัว ปี ทัง้ หมดในประเทศ
อียป
ิ ต์ ทัง้ ของมนุษย์และของสัตว์ และเราจะพิพากษาลงโทษพระทัง้ ปวงของอียป
ิ ต์ เราคือพระเยโฮวาห์
13 แต่ เลือดที่ บ้านที่ เจ้ าทัง
้ หลายอยู่ นั ้น จะเป็น หมายสําคัญ สําหรับ เจ้า เมื่อ เราเห็น เลือดนั ้น เราจะผ่าน
เว้นเจ้าทัง้ หลายไป จะไม่มีภัยพิบัติทําลายเจ้า ขณะที่เราประหารประเทศอียป
ิ ต์
12

การเลี้ยงแห่งขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน

14 วันนั ้นจะเป็ นวันที ่ระลึกสําหรับเจ้า

ให้เจ้าทัง้ หลายถือไว้เป็นเทศกาลแด่พระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุ
ของเจ้า เจ้ าจงฉลองเทศกาลนี้ และถือ เป็น กฎถาวร 15 เจ้ าทัง้ หลายจงกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ ให้ ครบเจ็ด วัน
วันแรกจงชําระบ้านเจ้าให้ปราศจากเชื้อ ถ้าผู้ใดขืนกินขนมปังที่มีเชื้อตัง้ แต่วน
ั แรกจนถึงวันที่เจ็ด ผู้นั ้น
จะต้องถูก ตัดขาดจากอิสราเอล 16 ในวัน แรกนั ้น ให้มี การประชุม บริสุทธิ์ และในวันที ่ เจ ็ด นั ้น จะเป็ นว ัน
ประชุ มอ ัน บริสุทธิ์ แก่ ท่าน ในวัน เหล่า นั ้น อย่า ให้ผู้ ใดทํางานเลย เว้น ไว้แต่ การจัด เตรียมอาหารสําหรับ
รับประทาน 17 เจ้าทัง้ หลายจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ เพราะในวันนั ้นเราได้นําพลโยธาของเจ้าทัง้
หลายออกไปจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ เหตุ ฉะนี้ เจ้ าจงฉลองวันนั ้น และถือเป็นกฎถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า
18 ในตอนเย็ นว ั นที ่ สิ บสี่ เดือนแรก เจ้ าทัง
้ หลายจงกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ จนถึง เวลาเย็ นว ั นที ่ ยี ่ สิ บเอ็ด ของ
เดือนนั ้น 19 ในเจ็ด วัน นั ้น อย่า ให้ พบเชื้อ ในบ้านของเจ้า เลย เพราะว่า ถ้า ผู้ ใดที่ เป็น คนต่างด้าวก็ ดี หรือ
คนเกิดในเมืองก็ดี ขืนกินสิง่ ใดๆที่มีเชื้อ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากที่ชุมนุมของอิสราเอล 20 อย่ากินสิง่
ใดที่ มีเชื้อ ในที่ อาศัยของเจ้า เจ้ าจงกินแต่ ขนมปังไร้เชื้อเท่านั ้น� 21 แล้วโมเสสเรียกบรรดาพวกผู้ใหญ่
ของคนอิสราเอลมาพร้อมกันสัง่ ว่า “ท่านทัง้ หลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครัวของท่านมาฆ่าเป็นลูก
แกะปัสกา 22 เอาต้นหุสบกําหนึ่ งจุ่มลงในเลือดที่อยูในอ่
่
าง แล้วป้ายเลือดนั ้นไว้ที่ไม้ข้างบน และไม้วงกบ
ประตู ทัง้ สองข้างด้วยเลือดที่ อยู่ ในอ่าง อย่า ให้ ผู้ ใดออกไปพ้น ประตู บ้านของตนจนถึง รุ ง่ เช้า 23 เพราะ
พระเยโฮวาห์ จะเสด็จ ผ่านไปเพื่อ จะได้ ประหารคนอียป
ิ ต์ เมื่อ พระองค์ ทรงเห็น เลือดที่ ไม้ ประตู ข้างบน
และที่ ไม้ วงกบประตู ทัง้ สองข้าง พระเยโฮวาห์จะทรงผ่านเว้นประตู นั ้น ไม่ ทรงยอมให้ผู้สังหารเข้าไปใน
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บ้านท่าน เพื่อจะประหารท่าน 24 ท่านทัง้ หลายจงถือพิธนี
ี ้ ให้เป็นกฎถาวรของท่านและของลูกหลานท่าน
25 ต่อ มาครัน
้ ท่านไปถึง แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์จะทรงประทานแก่ ท่านตามที่ ได้ ทรงสัญญาไว้แล ้ วน น
ั้
ท่านจงถือพิธนี
ี ้ ไว้ปฏิบัติ 26 ครัน
้ สืบไปภายหน้าเมื่อลูกหลานของท่านถามว่า ‘พิธนี
ี ้ หมายความว่ากระไร�
27 ท่านทัง
้ หลายจงตอบว่า ‘เป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ ผูทรงผ่
้
านเว้นบ้านของชนชาติ
อิสราเอลในอียป
ิ ต์ เมื่อพระองค์ ทรงประหารคนอียป
ิ ต์ แต่ ไว้ชีวิตครอบครัวของเราทัง้ หลาย� ” พลไพร่
28
ทัง้ ปวงก็กราบลงนมัสการ แล้วคนชาติอส
ิ ราเอลก็ไปทําตามคําสัง่ ทุกประการ พระเยโฮวาห์ทรงรับสั ่
งกับโมเสสและอาโรนอย่างไร เขาทัง้ หลายก็กระทําตามทุกประการ
บุตรหัวปีแห่งอียป
ิ ต์เสียชีวต
ิ
29 ต่อ มา ใน เวลา เที่ยง คืน พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประหาร บุตร หัวปี ทุ ก คนใน ประเทศ อียป
ิ ต์ ตัง้ แต่ พระ
ราชบุตรหัวปี ของฟาโรห์ ผู้ ประทับ บนพระที่ นั ่ง จนถึ งบ ุตรหัวปี ของเชลยที่ อยู่ ในคุก ใต้ ดิน ทัง้ ลู กห ัว ปี
ของสัตว์เลี้ยงทุกตัว 30 ฟาโรห์กับข้าราชการ และชาวอียป
ิ ต์ทัง้ ปวงตื่นขึ้นในตอนกลางคืน มีเสียงร้องไห้
ครํา่ ครวญดัง ทั ่วท ั ้งอ ียป
ิ ต์ เนื่ องด้วยไม่ มี บ้านใดเลยที่ ไม่มี คนตาย 31 ฟาโรห์ จึง ตรัส เรียกโมเสสกับ อา
โรนให้มาเฝ้าในคืนวันนั ้น ตรัสว่า “เจ้าทัง้ สองกับทัง้ ชนชาติอส
ิ ราเอลจงยกออกไปจากประชาชนของเรา
32
เถิด ไปปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ตามที่ ได้ พู ดไว้นั ้น เอาฝูง แพะแกะและฝูง วัว ของเจ้า ไปด้วยตามที่ เจ้
าได้พูดไว้แล้ว ไปและอวยพรให้เราด้วย� 33 ฝ่ายชาวอียป
ิ ต์ก็เร่งรัดให้พลไพร่นั้นออกไปจากประเทศโดย
เร็ว เพราะเขาพูด ว่า “พวกเราตายกัน หมดแล้ว� 34 พลไพร่นั้น เอาก้อนแป้ งด ิ บท ี่ยั งม ิ ได้ ใส่ เชื้ อก ับ อ่าง
ขยํา แป้ง ห่อ ผ้า ใส่ บ่า แบกไป 35 ชนชาติ อิสราเอลกระทํา ตามคํา สัง่ ของโมเสสคือ ขอเครือ
่ งเงิน เครือ
่ ง
ทองและเครือ
่ งนุ่งห่มจากชาวอียป
ิ ต์ 36 และพระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้พลไพร่นั้นเป็ นที ่โปรดปรานใน
สายตาของชาวอียป
ิ ต์ เขาจึง ให้ สิ ่ง ของทัง้ ปวงตามที่ เขาขอ เขาจึง ได้ รบ
ิ เอาสิง่ ของต่างๆของชาวอียป
ิ ต์
เสีย
การเดินทางออกจากอียป
ิ ต์

37 ชนชาติ อิสราเอลยกเดินออกจากเมืองราเมเสสไปถึงเมืองสุ คคท

นั บแต่ผู้ชายได้ประมาณหกแสน
คน เด็กต่างหาก 38 มีฝูงชนชาติอ่น
ื เป็นจํานวนมากติดตามไปด้วยพร้อมทัง้ ฝูงสัตว์ คือฝูงแพะแกะ และ
39
วัว จํานวนมากมาย เขาเอาก้อนแป้ง ไร้เชื้อ ซึ่ง นํา มาจากอียป
ิ ต์ นั ้น ปิ้ งเป็น ขนมไร้เชื้อ เพราะเขาถูก
40
เร่งรัด ให้ออกจากอียป
ิ ต์ จึง ไม่ทัน เตรียมเสบียง ชนชาติ อิสราเอลอยู่ ในอียป
ิ ต์ เป็น เวลาสี่ รอ
้ ยสามสิบ
ปี 41 ครัน
้ สิน
้ ยสามสิบ ปี แล้ว ในวัน นั ้น เองพลโยธาทัง้ หมดของพระเยโฮวาห์ก็ ยกออกจากประเทศ
้ สี่ รอ
42
อียป
ิ ต์ คื นว ัน นั ้น เป็น คื นที ่ ควรจดจํา ไว้เป็ นที ่ ระลึก อย่างยิง่ ถึง พระเยโฮวาห์ ด้วยทรงนํา เขาออกจาก
ประเทศอียป
ิ ต์ คื นวันนั ้นจึงเป็นคืนของพระเยโฮวาห์ที่ ชนชาติ อิสราเอลทัง้ ปวงถือเป็ นที ่ระลึกตลอดชัว่
อายุของเขา
คําสัง่ เรือ
่ งพิธป
ี ัสกา

43 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า

“ระเบียบพิธป
ี ัสกาเป็นดังนี้ คืออย่าให้คนต่างชาติกินเลย

44 ส่วนทาสซึ่งนายเอาเงินซื้อมา เมื่อให้ทาสนั ้นเข้าสุหนัตแล้วจึงให้เขากินได้ 45 ส่วนแขกหรือลูกจ้างอย่า

ให้กินเลย 46 ให้กินปัสกาแต่ในบ้าน อย่าเอาเนื้ อไปนอกบ้าน และอย่าหักกระดูกของมันเลย 47 ให้ชุมนุม
คนอิสราเอลทัง้ ปวงถือและปฏิบัติตามพิธนี
ี ้ 48 เมื่อมีคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่กับเจ้า และใคร่จะถือปัสกา
ถวายพระเยโฮวาห์ ก็ให้ชายพวกนั ้นเข้าสุ หนัตเสียก่อนทุกคนแล้วจึงให้เขามาใกล้ และถือพิธน
ี ั ้นได้ เขา
จึง จะเป็น เหมือนคนเกิด ในแผ่น ดิน นั ้น แต่ ผู้ ใดที่ ยั งม ิ ได้ เข้า สุหนั ต อย่า ให้เข ้า ร่วมกิน เลี้ยงในพิธีปัส กา
นั ้นเลย 49 พระราชบัญญัติสําหรับคนเกิดในเมืองและคนต่างด้าวซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันกับเจ้าทัง้ หลายจะ
ต้องเป็ นอันเดียวกัน� 50 คนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ปฏิบัติตามทุกประการ พระเยโฮวาห์รบ
ั สัง่ แก่โมเสสและ
อาโรนอย่างไร พวกเขาก็กระทําอย่างนั ้น 51 วันนั ้นแหละพระเยโฮวาห์ทรงนําชนชาติอส
ิ ราเอลออกจาก
ประเทศอียป
ิ ต์ แยกเป็นกระบวนพลโยธา
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บุตรหัวปีถูกแยกตัง้ ไว้เฉพาะพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงถวายลู กห ัว ปี ทัง้ ปวงแก่ เรา คือ ทุก สิง่ ของชนชาติ อส
ิ ราเอลที่
3
ออกจากครรภ์ ครัง้ แรก จะเป็น มนุษย์ หรือ สัตว์ สิ ่ง นั ้น เป็น ของของเรา� โมเสสจึง กล่าวแก่ ประชาชน
ว่า “จงระลึกถึงวันนี้ ที่ท่านทัง้ หลายออกมาจากอียป
ิ ต์ จากเรือนทาส เพราะพระเยโฮวาห์ทรงนําท่านทัง้
หลายออกจากที่ นั่น ด้วยฤทธิ์พระหัตถ์ อย่า กิน ขนมปัง ที่ มี เชื้อ เลย 4 ท่านทัง้ หลายยกออกไปในวัน นี้ ใน
เดือนอาบีบ 5 ครัน
้ พระเยโฮวาห์ทรงนําพวกท่านมาถึงแผ่นดินของคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์
คนฮีไวต์ และคนเยบุส ที่ พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่า จะยกแผ่นดินนี้ ให้พวกท่าน
เป็นแผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ ท่านทัง้ หลายจงถือพิธนี
ี ้ ในเดือนนั ้น 6 จงกินขนมปังไร้เชื้อ
เป็นเวลาเจ็ดวัน และวันที่เจ็ดจงมีเทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์ 7 จงกินขนมปังไร้เชื้อให้ครบกําหนด
เจ็ด วัน อย่า ให้เห ็ นขนมปัง ซึ่ งม ี เชื้อ หรือ ให้เห ็น เชื้อ ขนมปัง ในเขตของพวกท่าน 8 ในวัน นั ้น จงบอกบุตร
ของท่านว่า ‘ที่ ได้ ทํา ดังนี้ ก็ เพราะเหตุ การณ์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงกระทํา สําหรับ เรา ขณะเมื่อ เราออก
จากอียป
ิ ต์� 9 สํา หรับท ่า นพิธีนี้ จะเป็น ดัง รอยสําคัญ ที่ มือ ของท่าน และดัง เครือ
่ งระลึก ระหว่างนั ยน์ ตา
ของท่าน เพื่อ พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์จะได้ อยู่ในปากของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ทรงนํา
พวกท่านออกมาจากอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ 10 เพราะฉะนั ้น พวกท่านจงปฏิ บั ติ ตามกฎพิธีนี้
ตามกําหนดทุกๆปีไป 11 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงนําท่านไปยังแผ่นดินของคนคานาอัน ดังที่พระองค์ได้ทรง
ปฏิ ญาณไว้กับท ่านและบรรพบุรุษ ของท่านว่า จะทรงยกแผ่นดินนั ้น ให้แก่ ท่าน 12 ทุ กอย่างที่ เบิกครรภ์
ครัง้ แรกนั ้น ท่านจงแยกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ และลูกสัตว์หัวปี ตัวผู้ที่ เกิดจากสัตว์ใช้งานของท่าน จง
เป็นของพระเยโฮวาห์ 13 จงเอาลูกแกะไถ่ลูกลาหัวปี ถ้าไม่ไถ่จงหักคอมันเสีย จงไถ่บุตรหัวปีทัง้ หลายของ
มนุษย์ไว้ทัง้ หมด 14 ต่อไปภายหน้า เมื่อบุตรของท่านจะถามว่า ‘ทําไมจึงทําอย่างนี้ � จงเล่าให้เขาฟังว่า
‘พระเยโฮวาห์ทรงนําพวกเราออกจากอียป
ิ ต์ จากเรือนทาสด้วยฤทธิพ
้ พระทัยของ
์ ระหัตถ์ 15 ต่อมาครัน
ฟาโรห์ด้ือไม่ยอมปล่อยให้พวกเราไป พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารลูกหัวปี ทัง้ หลายในประเทศอียป
ิ ต์ ทัง้
ลู กหัวปี ของมนุษย์และลู กหัวปี ของสัตว์ด้วย เหตุ ฉะนี้ เราจึงถวายบรรดาสัตว์หัวปี ตัวผู้ที่ เบิกครรภ์ ครัง้
แรกแด่ พระเยโฮวาห์ แต่ บุ ตรหัวปี ทัง้ หลายของเรา เราก็ ไถ่ ไว้� 16 พิธีนี้ จะเป็น ดัง รอยสําคัญ ที่ มือ ของ
ท่าน และดังเครือ
่ งหมายระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงนําพวกเราออกจากอียป
ิ ต์
ด้วยฤทธิพ
์ ระหัตถ์�
1

การเดินทางหลีกเลี่ยงชาวฟีลิสเตีย

17 ต่อมาเมื่อฟาโรห์ปล่อยพลไพร่ไปแล้ว

พระเจ้ามิได้ทรงนําเขาไปทางแผ่นดินของชาวฟีลิสเตีย แม้ว
่า จะเป็น ทางใกล้ เพราะพระเจ้า ตรัสว ่า “เกรงว่า เมื่อ พลไพร่ไปเผชิญ สงครามเข้า เขาจะเปลี่ยนใจและ
กลับ ไปยั งอ ียป
ิ ต์ เสีย � 18 พระเจ้า จึง ทรงนํา เขาอ้อมไปทางถิน
่ ทุ รก ัน ดารยัง ทะเลแดง ชนชาติ อิสราเอล
19
ก็ออกไปจากแผ่นดินอียป
ิ ต์มีอาวุธพร้อมที่ จะทําสงคราม โมเสสเอากระดูกของโยเซฟไปด้วย เพราะ
โยเซฟให้ชนชาติอิสราเอลปฏิญาณไว้ว่า “พระเจ้าจะเสด็จมาเยีย
่ มท่านทัง้ หลายเป็นแน่ แล้วท่านจงเอา
กระดูกของเราไปจากที่นี่ ด้วย� 20 คนอิสราเอลยกออกจากเมืองสุ คคท ไปตัง้ ค่ายที่ตําบลเอธามบริเวณ
ชายถิน
่ ทุรกันดาร
เสาเมฆกับเสาเพลิงนําและป้องกันพวกอิสราเอล

21 พระเยโฮวาห์เสด็จนําทางพวกเขาในเวลากลางวันด้วยเสาเมฆ

เขามีแสงสว่างเพื่อจะได้เดินทางได้ทัง้ กลางวันและกลางคืน
เวลากลางคืน พระองค์มิได้ให้คลาดจากเบื้องหน้าพลไพร่เลย

และตอนกลางคืนด้วยเสาเพลิง ให้

22 เสาเมฆในเวลากลางวันและเสาเพลิงใน

หนั งสืออพยพ 14:1

73

หนั งสืออพยพ 14:27

14
ฟาโรห์ตามพวกอิสราเอลไปแล้วถูกทําลาย
พระเยโฮวาห์ รบ
ั สัง่ แก่ โมเสสว่า 2 “จงสัง่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลให้ ยอ
้ นกลับ ไปยัง ค่ายหน้า ตําบลปี หะหิ
โรท ระหว่างมิกดลและทะเล หน้าตําบลบาอัลเซโฟน แล้วตัง้ ค่ายตรงนั ้นใกล้ ทะเล 3 ฟาโรห์จะกล่าวถึง
ชนชาติอส
ิ ราเอลว่า ‘พวกเขาติดอยู่บนบก ถิน
้ เขาไว้แล้ว� 4 เราจะบันดาลให้ใจฟาโรห์
่ ทุรกันดารนั ้ นกัน
แข็งกระด้างไป ฟาโรห์จะไล่ตามมา แล้วเราจะได้รบ
ั เกียรติยศเพราะฟาโรห์และบรรดาพลโยธาของเขา
แล้วชาวอียป
ิ ต์จะรู ว้ า่ เราคือพระเยโฮวาห์� เขาทัง้ หลายก็กระทําตามรับสัง่ นั ้น 5 เมื่อกษั ตริย์อียป
ิ ต์ทราบ
ความว่า บ่าวไพร่เหล่ านั ้น หนี ไปแล้ว พระดําริของฟาโรห์ และความคิด ของข้าราชการก็ เปล ี่ยนไปจาก
ที่ มีต ่ อบ ่าวไพร่นั ้น เขาจึง ว่า “ทําไมเราจึง ทํา เช่น นี้ ไฉนเราจึง ได้ ปล่อยพวกอิสราเอลไปให้ พ้น จากการ
รับ ใช้ เราเล่า� 6 ฝ่ายฟาโรห์ ก็ จัด ราชรถ และนํา พลโยธาไปด้วย 7 ท่านเอารถรบอย่างดี หกร้อยคัน กับ
รถรบทัง้ หมดในอียป
ิ ต์ มี ทหารประจํา อยู่ทุ กค ัน 8 พระเยโฮวาห์ทรงให้พระทัย ของฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอ
ียป
ิ ต์ แข็งกระด้างไป ท่านจึงไล่ ตามชนชาติ อิสราเอล ซึ่งเดินทางไปโดยมี พระหัตถ์ ของพระเจ้าคุ้มครอง
9 ชาวอียป
ิ ต์ ไล่ ตามไปมีทังม
้ ้าและรถรบทัง้ หมดของฟาโรห์และทหารม้า กองทัพของท่านมาทันชนชาติ
อิสราเอลที่ ตัง้ ค่ายอยู่ ริม ทะเล ใกล้ ตําบลปี หะหิ โรท หน ้า ตําบลบาอัล เซโฟน 10 เมื่อ ฟาโรห์ เข ้า มาใกล้
ชนชาติอิสราเอลก็เงยหน้าขึ้นดู และดูเถิด ชาวอียป
ิ ต์ยกติดตามมา เขาก็มีความกลัวยิง่ นั ก คนอิสราเอล
จึงร้องทูลพระเยโฮวาห์ 11 เขาบอกโมเสสว่า “หลุมฝังศพในอียป
ิ ต์ไม่มีหรือ ท่านจึงพาเราออกมาให้ตาย
ในถิน
ิ ต์ 12 พวกเราบอกท่านในอียป
ิ ต์แล
่ ทุรกันดาร ทําไมหนอท่านจึงทําเช่นนี้ คือพาเราออกมาจากอียป
้วมิใช่หรือว่า ‘ปล่อยพวกเราแต่ ลําพัง ให้พวกเรารับใช้ชาวอียป
ิ ต์ เถิด� เพราะการรับใช้ชาวอียป
ิ ต์ นั ้น ก็
13
ยังดีกว่าที่จะมาตายในถิน
ทุ
รก
น
ั
ดาร�
โมเสสจึ
ง
เตื
อ
นพลไพร่
ว่
า
“อย่
า
กลั
ว
เลย
มั
น
่
คงไว้
คอยดู
ความ
่
รอดที่ จะมาจากพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ จะประทานให้แก่ ท่านทัง้ หลายในวัน นี้ ด้วยคนอียป
ิ ต์ ซ่ึง ท่าน
ทัง้ หลายเห็น ในวัน นี้ แต่ นี้ ไปจะไม่ ได้ เห ็ นอ ีก เลย 14 พระเยโฮวาห์ จะทรงรบแทนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้
หลายจงสงบอยูเถิ
่ ด�
1

ทะเลแดงก็แยกออก
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เหตุ ไฉนเจ้า จึง มาร้องทุกข์ ต่อ เรา จงสัง่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลให้ เดิน
ต่อ ไปข้างหน้า เถิด 16 ฝ่ายเจ้า จงยกไม้ เท ้า ของเจ้า แล ้วยื่นม ือ ของเจ้า ออกไปเหนื อ ทะเล ทําให้ทะเลนั ้น
แยกออก เพื่อ คนอิสราเอลจะได้ เดิน บนดิน แห้งกลางทะเลแล้ว ข้ามไปได้ 17 ดู เถิด ส่วนเราก็ จะบัน ดาล
ให้ใจชาวอียป
ิ ต์ แข ็ งกระด้างไล่ ตามมา แล ้ว เราจะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะฟาโรห์ พลโยธา รถรบ และพลม้า
18
ทัง้ หมดของเขา เมื่อเราได้รบ
ั เกียรติเพราะฟาโรห์ รถรบและพลม้าของเขาแล้ว ชาวอียป
ิ ต์ก็จะรู ว้ า่ เรา
19
นี่ แหละคือ พระเยโฮวาห์� ฝ่ายทูต สวรรค์ ของพระเจ้า ซึ่ง นํา พลโยธาอิสราเอลนั ้น กลับ ไปอยู่ ข้างหลัง
และเสาเมฆซึ่ง อยู่ ข้างหน้า ก็ กล ับ มาตัง้ อยู่ ข้างหลัง เขา 20 คือ เสานั ้น มาอยู่ ระหว่างค่ายของชาติ อียป
ิ ต์
และค่ายของชนชาติ อิสราเอล และเป็น เมฆมืด แก่ ชาวอียป
ิ ต์ แต่ มี แสงส่องสว่างในเวลากลางคืน แก่
21
ชนชาติ อิสราเอล ทัง้ สองฝ่ายมิได้ เข้าใกล้ กันตลอดคืน โมเสสยื่นมือของท่านออกไปเหนื อทะเล และ
พระเยโฮวาห์ก็ทรงบันดาลให้ลมทิศตะวันออกพัดโหมไล่น้ําทะเลตลอดคืน ทําให้ทะเลกลายเป็นดินแห้ง
นํ้า แยกออกจากกัน 22 ชนชาติ อิสราเอลก็ พากัน เดิน บนดิน แห้ง กลางทะเล ส่วนนํ้า นั ้น ตัง้ เป็น เหมือน
กําแพงสําหรับเขา ทัง้ ทางขวาและทางซ้าย
15

ทหารอียป
ิ ต์ถูกทําลาย
23 คนอียป
ิ ต์ก็ไล่ตามเขาเข้าไปกลางทะเล ทัง้ กองม้าและราชรถ และพลม้าทัง้ ปวงของฟาโรห์ 24 ครัน
้
ในเวลายํ่ารุ ง่ พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรจากเสาเพลิงและเสาเมฆทรงเห็นพลโยธาอียป
ิ ต์ ก็ทรงบันดาล
ให้กองทัพอียป
ิ ต์เกิดโกลาหล 25 พระองค์ทรงกระทําให้ล้อรถฝืดจนแล่นไปแทบไม่ไหว คนอียป
ิ ต์จึงพูดกั
นว่า “ให้เราหนี ไปจากหน้าคนอิสราเอลเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้กับคนอียป
ิ ต์แทนเขา� 26 ขณะ
นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงยื่ นม ื อออกไปเหนื อ ทะเล เพื่อ ให้ นํ้า ทะเลไหลกลับ คืน มาท่วมคน
อียป
ิ ต์ ทัง้ รถรบและพลม้า ของเขา� 27 โมเสสจึง ยื่ นม ื อออกไปเหนื อ ทะเล ครันร
้ ุ่ง เช้า ทะเลก็ กล ับ ไหล
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ดัง เก่า คนอียป
ิ ต์ พากัน หนี กระแสนํ้า แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงสลัด คนอียป
ิ ต์ ลงกลางทะเล 28 นํ้า ก็ กล ั บท
่วมพลรถและพลม้า คือ พลโยธาทัง้ หมดของฟาโรห์ ซ่ึง ไล่ ตามเขาเข้าไปในทะเล ไม่ เหลือ สัก คนเดียว
29 ฝ่ายชนชาติ อส
ิ ราเอลเดิน ไปตามดิน แห้ง กลางท้องทะเล นํ้า ตัง้ ขึ้น เหมือนกําแพงสําหรับ เขาทัง้ ทาง
ขวาและทางซ้าย 30 ดังนี้ ในวันนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงโปรดช่วยให้คนอิสราเอลรอดจากเงื้อมมือคนอียป
ิ ต์
31
อิสราเอลเห็นศพคนอียป
ิ ต์อยู่ที่ชายทะเล อิสราเอลเห็นกิจการใหญ่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําแก่
คนอียป
ิ ต์ พลไพร่นั้ นก ็ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายเชื่อ ถือ พระเยโฮวาห์ และเชื่อ โมเสสผู้ รับ ใช้
ของพระองค์ด้วย

15

การร้องเพลงแห่งชัยชนะของโมเสส
ขณะ นั ้น โมเสส กับ ชนชาติ อิสราเอล ร้อง เพลง บท นี้ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ ว่า “ข้าพเจ้า จะ ร้อง เพลง
ถวายพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงได้ชย
ั ชนะอย่างใหญ่หลวง พระองค์ทรงกวาดม้าและพลม้าลงใน
2
ทะเล พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังและเป็นบทเพลงแห่งข้าพเจ้า พระองค์ทรงเป็นผู้ชว
่ ยให้ข้าพเจ้ารอด
พระองค์ นี่ แหละเป็นพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษ
ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะยกย่องสรรเสริญพระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นนั กรบ พระนามของพระองค์
คือ พระเยโฮวาห์ 4 พระองค์ทรงเหวีย
่ งรถรบ และโยนพลโยธาของฟาโรห์ลงในทะเล นายทหารรถรบชัน
้
5
6
ยอดของฟาโรห์ก็ จมในทะเลแดง นํ้าท่วมเขา เขาจมลงในทะเลที่ ลึกประดุจก้อนหิน โอ ข้าแต่ พระเย
โฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงอานุภาพยิง่ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ฟาด
ศั ตรู แหลกเป็น ชิน
้ ๆ 7 ด้วยเดชานุภาพอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ พระองค์ ทรงควํา่ ปฏิ ปักษ์ ของพระองค์
เสีย พระองค์ ทรงใช้ พระพิโรธของพระองค์ เผาผลาญเขาเสีย อย่างตอฟาง 8 โดยลมที่ ระบายจากช่อง
พระนาสิก นํ้า ก็ ท่วมสูง ขึ้น ไป นํ้า ก็ ท่วมท้น สูง ขึ้น นํ้า ก็ แข ็ง ขึ้น ในท้องทะเล 9 พวกข้าศึก กล่าวว่า ‘เราจะ
ติดตาม เราจะจับให้ทัน เราจะริบสิง่ ของมาแบ่งปั นกัน เราจึงจะพอใจที่ได้กระทํากับพวกนั ้นดังประสงค์
เราจะชัก ดาบออก มือ เราจะทําลายเขาเสีย� 10 พระองค์ ทรงบันดาลให้ ลมพัด มา นํ้า ทะเลก็ ท่วมเขา
มิด เขาจมลงในกระแสนํ้า อัน ไหลแรงนั ้น เหมือนตะกัว่ 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ในบรรดาพระทัง้ ปวง
องค์ ไหนจะเป็น เหมือนพระองค์ เล่า องค์ ไหนจะเหมือนพระองค์ ผู้ ทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์อั นร ุ่ง
เรือง และน่าเกรงขามเนื่ องด้วยการสรรเสริญ และการมหัศจรรย์ที่พระองค์ทรงกระทํา 12 พระองค์ทรง
เหยียดพระหัตถ์ขวาออก แผ่นดินกกล
็ น
ื พวกเขาเสีย 13 พระองค์ทรงนําชนชาติ ซึ่งพระองค์ทรงไถ่ไว้ด้วย
พระเมตตาของพระองค์ พระองค์ ทรงพาเขามาถึง ที่ สถิ ตอ ัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ ด้วยพระเดชานุภาพ
14 ชนชาติทัง
้ หลายจะได้ยิน แล้วจะพากันหวาดกลัว ชาวประเทศฟีลิสเตียจะรู ส
้ ึกเสียวสยอง 15 ครัง้ นั ้น
พวกเจ้า นายในเมืองเอโดมก็ จะพากัน หวาดกลัว และพวกหัวหน้า ในเมืองโมอั บก ็ จะสะทกสะท้าน ชาว
เมืองคานาอัน ทัง้ ปวงก็ จะระสํ่าระสายไป 16 ความรู สึ
้ ก เสียวสยอง และความตกใจกลัว จะอุบั ติ ขึ้น ในใจ
ของเขา เนื่ องด้วยฤทธานุภาพแห่งพระกรของพระองค์ เขาจะหยุดนิ่ งอยู่เหมือนก้อนหิน โอ ข้าแต่ พระ
เยโฮวาห์ จนพลไพร่ของพระองค์ ผ่านพ้นไป จนชนชาติ ซ่ึง พระองค์ ทรงไถ่ ไว้แล้วผ่านไป 17 พระองค์ จะ
ทรงนําเขาเข้ามา และทรงตัง้ เขาไว้บนภูเขาซึ่งเป็นมรดกของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นสถาน
ที่ซ่ึงพระองค์ทรงสร้างไว้ เพื่อเป็ นที่สถิตของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ สถานบริสุทธิ์ซ่ึงพระหัตถ์
ของพระองค์สถาปนาไว้ 18 พระเยโฮวาห์จะทรงครอบครองอยูเป็
่ นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ 19 เพราะเมื่อกองม้าของ
ฟาโรห์ กับ ราชรถ และพลม้า ของท่านลงไปในทะเล พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงให้ น้ํา ทะเลไหลกลับ มาท่วมเสีย
แต่ชนชาติอิสราเอลเดินไปบนดินแห้งกลางทะเลนั ้น� 20 ฝ่ายมิเรียมหญิงผูพยากรณ์
้
พีสาวของอาโรนก็
่
ถือรํามะนา และหญิงทัง้ ปวงก็ ถือรํามะนาเดินตาม พร้อมเต้นรําไปด้วย 21 มิ เรียมจึงร้องนําว่า “จงร้อง
เพลงถวายพระเยโฮวาห์ เถิด เพราะพระองค์ ทรงได้ ชย
ั ชนะอย่างใหญ่ หลวง พระองค์ ทรงกวาดม้า และ
พลม้าให้ตกลงไปในทะเล�
1

พวกอิสราเอลเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร เมื่อกระหายนํ้าพระเจ้าทรงประทานให้
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22 ต่อมาโมเสสนําพวกอิสราเอลออกจากทะเลแดงไปยังถิน
่ ทุรกันดารชูร ์ เดินไปในถิน
่ ทุรกันดารสาม

วัน ก็มิได้พบนํ้าเลย 23 ครัน
้ มาถึงตําบลมาราห์ เขาก็กินนํ้าที่ตําบลมาราห์นั้นไม่ได้ เพราะนํ้าขม เหตุฉะนั ้น
จึงตัง้ ชื่อว่ามาราห์ 24 และพลไพร่นั้นกพ
็ ากันบ่นต่อว่าโมเสสว่า “พวกเราจะเอาอะไรดื่ม� 25 โมเสสก็รอ
้ ง
ทูล พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จึงทรงชี้ให้ท่านเห็นต้นไม้ ต้นหน่งึ เมื่อโยนต้นไม้ นั้นลงในนํ้า นํ้า ก็ จืด ณ
ที่ นั ้น พระองค์ ทรงประทานกฎเกณฑ์ และกฎไว้ และทรงลองใจเขาที่ นั ่น 26 พระองค์ ตรัสว ่า “ถ้า เจ้า ทัง้
หลายฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างขะมักเขม้น และกระทําสิง่ ที่ถู กต้องในสาย
พระเนตรของพระองค์ เงีย
่ หู ฟัง พระบัญญั ติ ของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์ ทุ กประการ
แล้วโรคต่างๆซึ่งเราบันดาลให้เกิดแก่ชาวอียป
ิ ต์นั ้น เราจะไม่ให้บังเกิดแก่พวกเจ้าเลย เพราะเราคือพระ
27
เยโฮวาห์เป็นผู้รก
ั ษาเจ้าให้หาย� พวกเขามาถึงตําบลเอลิม ที่มีบ่อนํ้าพุสิบสองบ่อ มีต้นอินทผลัมเจ็ด
สิบต้น พวกเขาจึงตัง้ ค่ายใกล้บ่อน้าํ นั ้น

16
ได้รับอาหารโดยการอัศจรรย์
พวกเขายกไปจากเอลิม และในวันที ่ สิ บห้า เดือนที่ สอง นั บ ตัง้ แต่ เวลายกออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ชุ
มนุมชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมดก็ มาถึง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารสีน ซึ่ง อยู่ระหว่างตําบลเอลิ มกับ ภูเขาซี นาย 2 ชุ มนุ
มชนชาติอส
ิ ราเอลทัง้ ปวงก็พากันบ่นต่อโมเสสและอาโรนในถิน
่ ทุรกันดาร 3 คนอิสราเอลกล่าวแก่ท่าน
ทัง้ สองว่า “พวกข้าพเจ้าตายเสียด้วยพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่อยู่ในประเทศอียป
ิ ต์ ขณะเมื่อนั ่ง
อยู่ใกล้ หม้อ เนื้ อ และรับ ประทานอาหารอิม
่ หนํา จะดี กว่า นี่ ท่านกลับ นํา พวกข้าพเจ้า ออกมาในถิน
่ ทุ รก ัน
ดารอย่างนี้ เพื่อจะให้ชุมนุมชนทัง้ หมดหิวตายเท่านั ้น� 4 แล้วพระเยโฮวาห์ได้ ตรัสกับโมเสสว่า “ดู เถิด
เราจะให้อาหารตกลงมาจากท้องฟ้าดุจฝนสําหรับพวกเจ้า ให้พลไพร่ออกไปเก็บทุกวันพอกินเฉพาะวัน
หนึ่ งๆ เพื่อ เราจะได้ ลองใจว่า เขาจะดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ ของเราหรือ ไม่ 5 ต่อ มาในวั นที ่ หก เมื่อ เขา
เตรียมของที่ เก ็บมา อาหารนั ้ นก ็ จะเพิม
่ เป็น สองเท่า ของที่ เขาเก็ บท ุก วัน� 6 โมเสสกับ อาโรนจึง บอก
ชนชาติอส
ิ ราเอลทัง้ ปวงว่า “ในเวลาเย็นท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่
้ าพระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงนําพวกท่านออก
จากประเทศอียป
ิ ต์ 7 ในเวลาเช้า พวกท่านจะได้ เห ็น สง่า ราศี แห่ งพระเยโฮวาห์ เพราะคํา บ่น ต่อว่า ของ
พวกท่านต่อ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงสดับ แล้ว เราทัง้ สองเป็น ผู้ ใดเล่า พวกท่านจึง มาบ่น ต่อว่า เรา�
8 โมเสสกล่าวว่า “ในเวลาเย็น พระเยโฮวาห์จะประทานเนื้ อ ให้ท่านรับ ประทานและในเวลาเช้า พวกท่าน
จะมีอาหารรับประทานจนอิม
่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับคําบ่นของท่านต่อพระองค์ เราทัง้ สองนี้ เป็น
ผู้ใดเล่า พวกท่านมิได้บ่นต่อว่าเรา แต่ได้บ่นต่อว่าพระเยโฮวาห์� 9 โมเสสจึงกล่าวแก่อาโรนว่า “จงบอก
ชุมนุมชนชาติอส
ิ ราเอลทัง้ ปวงว่า ‘เข้ามาใกล้พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงสดับคําบ่นของ
ท่านแล้ว� ” 10 ต่อ มาขณะที่ อาโรนกล่า วแก่ บรรดาชุ มนุ มชนอิสราเอลอยู่ นั ้น เขาทัง้ หลายมองไปทาง
ถิน
่ ทุ รกันดาร แล้วดู เถิด สง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ปรากฏอยู่ในเมฆ 11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
12 “เราได้ยน
ิ คําบ่นของชนชาติอส
ิ ราเอลแล้ว จงกล่าวแก่เขาว่า ‘ในเวลาเย็น พวกเจ้าจะได้กินเนื้ อ ทัง้ ใน
เวลาเช้า เจ้ าจะได้ อาหารกินจนอิม
้ า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า� ” 13 ครัน
้
่ แล้วเจ้าจะรู ว่
ถึงเวลาเย็นฝูงนกคุ่มบินมาเต็มค่าย ในเวลาเช้าก็มีน้าํ ค้างตกรอบค่ายที่พัก
1

มานาเปรียบเทียบกับพระเยซู ซึ่งเป็นอาหารทิพย์มาจากสวรรค์
14 เมื่อนํ้าค้างระเหยไปแล้ว ดูเถิด สิ่งหนึ่ งเหมือนเกล็ดเล็กๆเท่าเม็ดนํ้าค้างแข็งอยู่ที่พื้นดินในถิน
่ ทุรก
15
ันดารนั ้น เมื่อชนชาติ อส
ิ ราเอลเห็นจึงพู ดกันว่า “นี่ คือมานา� เพราะเขาไม่ทราบว่าเป็นสิง่ ใด โมเสส
จึงบอกเขาว่า “นี่ แหละเป็นอาหารที่พระเยโฮวาห์ประทานให้พวกท่านรับประทาน 16 นี่ เป็นสิง่ ที่พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาไว้ว่า ‘ให้ทุกคนเก็บเท่าที่พอรับประทานอิม
่ ให้เก็บคนละโอเมอร์ ตามจํานวนคนมากน้ อย
17
ซึ่งพักอยู่ในเต็นท์ ของตน� ” ชนชาติ อิสราเอลก็ กระทําตาม บางคนเก็บมาก บางคนเก็ บน้อย 18 แต่
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เมื่อ เขาใช้ โอเมอร์ตวงคนที่ เก ็บ ได้ มากก็ ไม่มี เหลือ และคนที่ เก ็บ ได้ น้อยก็ หาขาดไม่ ทุ กคนเก็บ ได้ เท่า
ที่ คนหนึ่ ง รับ ประทานพอดี 19 โมเสสจึง สัง่ ว่า “อย่า ให้ ผู้ ใดเก็บ เหลือ ไว้จนรุ ง่ เช้า� 20 แต่ เขามิ ได้ เชื่อ ฟัง
โมเสส บางคนเก็บส่วนหนึ่ งไว้จนรุ ง่ เช้า อาหารนั ้นก็เน่าเป็นหนอนและบูดเหม็น โมเสสจึงโกรธคนเหล่า
นั ้น 21 เขาเก็บกันทุกๆเช้าเท่าที่คนหนึ่ งรับประทานพอดี แต่พอแดดออกร้อนจัดแล้วอาหารนั ้นก็ละลาย
ไป 22 อยู่มาเมื่อถึงวันที่หก เขาเก็บอาหารสองเท่า คือคนละสองโอเมอร์ บรรดาหัวหน้าของชุมนุมชนจึง
มารายงานต่อโมเสส
อธิบายเรือ
่ งวันสะบาโต
23 โมเสสบอกเขาว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระบัญชาว่า ‘พรุ ง
่ นี้ เป็ นวันหยุดงาน เป็นสะบาโต วันบริสุทธิ
ข
์ องพระเยโฮวาห์ วันนี้ จะปิ้ งอะไรก็ให้ปิ้ ง จะต้มอะไรก็ต้มเสีย และส่วนที่เหลือทัง้ หมดจงเก็บไว้จนถึงวันร
ุ่งขึ้น� ” 24 เมื่อเขาเก็บไว้จนถึงวันรุ่งขึ้นตามโมเสสสัง่ อาหารนั ้นก็มิได้บูดเหม็นเป็นหนอนเลย 25 โมเสส
จึง บอกว่า “วัน นี้ จงกิน อาหารนั ้น เพราะว่า วัน นี้ เป็ นว ัน สะบาโตของพระเยโฮวาห์ วัน นี้ ท่านจะไม่ พบ
อาหารอย่างนั ้นในทุ่งเลย 26 จงเก็บหกวัน แต่ในวันทีเจ
่ ็ดซึ่งเป็นสะบาโตจะไม่มีเลย� 27 อยูมาเมื
่
่ อวันทีเจ
่ ็
28
ดมีบางคนออกไปเก็บ แต่ไม่ได้พบ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “พวกเจ้าจะขัดขืนบัญญัติและราช
บัญญัติ ของเรานานสักเท่าไร 29 ดู ซิ พระเยโฮวาห์ทรงกําหนดวันสะบาโตให้เจ้า คือในวันที ่หก พระองค์
จึงประทานอาหารให้พอรับประทานสองวัน ให้ทุกคนพักอยูใ่ นที่ของตน อย่าให้ผู้ใดออกจากที่พักในวันที
่ เจ ็ด นั ้น เลย� 30 เหตุ ฉะนั ้น พลไพร่ทัง้ ปวงจึง ได้ พัก งานในวันที ่ เจ็ด 31 เหล่ าวงศ์ วานของอิสราเอลเรียก
ชื่ออาหารนั ้นว่า มานา เป็นเม็ดขาวเหมือนเมล็ดผักชี มีรสเหมือนขนมแผ่นประสมนํ้าผึ้ง 32 โมเสสกล่าว
ว่า “พระเยโฮวาห์มีรับสัง่ ว่า ‘จงตวงมานาโอเมอร์หนึ่ ง เก็บไว้ตลอดชัว่ อายุของเจ้า เพื่อเขาทัง้ หลายจะ
ได้เห็นอาหารซึ่งเราเลี้ยงเจ้าในถิน
ิ ต์� ” 33 โมเสส
่ ทุรกันดารนี้ เมื่อเรานําพวกเจ้าออกจากแผ่นดิ นอียป
บอกอาโรนว่า “เอาหม้อลูกหนึ่ ง ตวงมานาให้เต็มโอเมอร์หนึ่ ง เก็บไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตลอด
ชัว่ อายุ ของท่าน� 34 อาโรนก็ วางมานานั ้นลงหน้า หีบพระโอวาท เพื่อรักษาไว้ตามพระดํารัสที่ พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 35 ชนชาติอิสราเอลได้กินมานาสี่สิบปี จนเขามาถึงเมืองที่จะอาศัยอยู่ พวกเขา
กินมานาจนมาถึงชายแดนแผ่นดินคานาอัน 36 หน่งึ โอเมอร์เท่ากับหนึ่ งในสิบของเอฟาห์

17
นํ้าไหลออกมาจากศิลา

1 ชุ มนุมชนชาติ อส
ิ ราเอลทัง้ หมด

ยกออกจากถิน
่ ทุรกันดารสีน ไปเป็นระยะๆตามพระบัญชาของพระ
เยโฮวาห์และมาตัง้ ค่ายที่เรฟีดิม ที่นั ่นไม่มีน้าํ ให้พลไพร่ดื่ม 2 เหตุฉะนั ้นพลไพร่จึงกล่าวหาโมเสสว่า “ให้
นํ้า พวกข้า ดื่ม ซิ� โมเสสจึง บอกเขาว่า “พวกเจ้า หาเรือ
่ งเราทําไม เหตุ ไฉนพวกเจ้า จึ งบ ัง อาจลองดี กับ
3
พระเยโฮวาห์� พลไพร่กระหายนํ้าที่ตําบลนั ้น จึงบ่นต่อโมเสสว่า “ทําไมท่านจึงพาพวกข้า ทังบ
้ ุตรและ
4
ฝูงสัตว์ของข้า ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ให้อดนํ้าตาย� โมเสสจึงร้องทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์
จะทําอย่างไรกับชนชาติ นี้ ดี เขาเกือบจะเอาหินขว้างข้าพระองค์ ให้ตายอยู่แล้ว� 5 พระเยโฮวาห์จึงตรัส
กับโมเสสว่า “จงเดินล่วงหน้าพลไพร่ไปและนําพวกผู้ใหญ่บางคนของอิสราเอลไปด้วย ให้ถือไม้เท้าที่ เจ้
าใช้ ตี แม่น้าํ นั ้น ไปด้วย 6 ดู เถิด เราจะยืน อยู่ ต่อ หน้า เจ้า ที่ นั่น บนศิลาที่ ภู เขาโฮเรบ เจ้ าจงตีศิ ลาน ัน
้ แล ้
วน้าํ จะไหลออกมาจากศิลาให้พลไพร่ดื่ม� โมเสสก็ ทําดังนั ้นท่ามกลางสายตาพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล
7 โมเสสเรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า มัส สาห์ และเมรบาห์ ด้วยเหตุ ว่า คนอิสราเอลกล่าวหาตน ณ ที่ นั ้น และ
ลองดีกับพระเยโฮวาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูท
่ ่ามกลางพวกข้าพเจ้าจริงหรือ�
การสู้รบกับคนอามาเลข
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ครัง้ นั ้น คนอามาเลขยกมารบกับ คนอิสราเอลที่ ตําบลเรฟี ดิ ม 9 โมเสสสัง่ โยชู วาว ่า “จงเลือกชาย
ฉกรรจ์ ฝ่ายเราออกไปสู้ รบกับ พวกอามาเลข พรุ ง่ นี้ เราจะยืน ถือ ไม้ เท ้า ของพระเจ้า อยู่ บนยอดภู เขา �
10 โยชู วาก็ทําตามคําสัง
่ ของโมเสส ออกสู้ รบกับพวกอามาเลข ส่วนโมเสส อาโรน และเฮอร์ ก็ขึ้นไปบน
11
ยอดภูเขานั ้น ต่อมาโมเสสยกมือขึ้นเมื่อไร อิสราเอลก็ได้เปรียบเมื่อนั ้น ท่านลดมือลงเมื่อไร พวกอามา
เลขก็เป็นต่อเมื่อนั ้น 12 แต่มือของโมเสสเมื่อยล้า เขาทัง้ สองก็นําก้อนหินมาวางไว้ให้โมเสส ท่านนั ่ง อา
โรนกับเฮอร์ก็ ช่วยยกมือท่านขึ้นคนละข้าง มือของท่านก็ ชู อยู่จนตะวันตกดิน 13 ฝ่ายโยชู วาปราบอามา
เลขกับพลไพร่ของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ 14 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงเขียนข้อความต่อไป
นี้ ลงไว้ในหนั งสือเพื่อเป็ นที่ระลึก ทัง้ เล่าให้โยชูวาฟังคือว่าเราจะลบล้างชื่อชนชาติอามาเลขไม่ให้ปรากฏ
ในความทรงจํา ของพลไพร่ภายใต้ ฟ้า นี้ เลย � 15 โมเสสจึง สร้างแท่น เรียกชื่อ ว่า เยโฮวาห์นิ สส ี 16 กล่าว
ว่า “เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงปฏิญาณว่าพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําสงครามกับอามาเลขต่อไปทุกชัว่
อายุ�
8

18
พ่อตาของโมเสสมาเยีย
่ มชนชาติอิสราเอล
เมื่อ เยโธร ปุ โรหิตแห่งมีเดียน พ่อตาของโมเสส ได้ ยินถึ งกิจการทัง้ หลายที่ พระเจ้าทรงกระทํา เพื่อ
โมเสส และอิสราเอลพลไพร่ของพระองค์ ว่า พระเยโฮวาห์ ทรงนํา อิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ 2 เยโธรพ่อ
3
ตาของโมเสสจึงพาศิปโปราห์ภรรยาของโมเสสซึ่งโมเสสได้ส่งกลับไปแต่คราวก่อนนั ้น พร้อมกับบุตร
ชายทัง้ สองคนของนาง คนหนึ่ ง ชื่อ เกอร์โชม เพราะโมเสสกล่าวว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนต่างด้าวอาศัย อยู่
ต่างประเทศ� 4 อีกคนหนึ่ ง ชื่อเอลี เยเซอร์ เพราะท่านกล่าวว่า “พระเจ้าของบิดาข้าพเจ้า เป็น ผู้ อุปถัมภ์
ของข้าพเจ้า และทรงให้ข้าพเจ้ารอดจากพระแสงดาบของฟาโรห์� 5 เยโธรพ่อตาของโมเสส พาภรรยา
และบุตรชายทัง้ สองคนนั ้นมาหาโมเสสที่ในถิน
่ ทุรกันดารที่เขาตัง้ ค่ายอยู่ที่ภูเขาของพระเจ้า 6 ท่านบอก
โมเสสว่า “เราคือ เยโธรพ่อ ตาของท่านพาภรรยากับ บุตรชายทัง้ สองของนางมาหาท่าน� 7 โมเสสออก
ไปต้อนรับ พ่อตากราบลงและจุ บท ่าน ท่านทัง้ สองไต่ถามถึง ทุกข์ สุข ซึ่ งก ัน และกัน แล้ว พากัน เข้าไปใน
เต็นท์ 8 โมเสสเล่า ให้ พ่อตาฟัง ถึง เหตุ การณ์ ทุ กประการซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา กับ ฟาโรห์ และแก่
ชาวอียป
ิ ต์ เพราะทรงเห็น แก่ พวกอิสราเอล ทัง้ ความทุกข์ ยากลําบากทัง้ ปวงซึ่ง เกิด ขึ้น แก่ คนอิสราเอล
ในระหว่างทาง และพระเยโฮวาห์ได้ ทรงช่วยเขาให้พ้น ภัย อย่างไร 9 เยโธรก็ มี ความยินดี ที่ ได้ ทราบพระ
กรุ ณาทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงสําแดงแก่คนอิสราเอล เมื่อพระองค์ทรงช่วยเขาให้รอดพ้นจากเงื้อม
มือชาวอียป
ิ ต์ 10 เยโธรจึงกล่าวว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ผูทรงช่
้
วยท่านทัง้ หลายให้รอดจากเงื้อมมือ
ชาวอียป
ิ ต์ และจากหัตถ์ ของฟาโรห์ และทรงช่วยพลไพร่ให้พ้นจากมือ ของชาวอียป
ิ ต์ 11 บัดนี้ เราทราบ
ว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นใหญ่กว่าพระทัง้ ปวง ใหญ่กว่าพระเหล่านั ้นทีได้
่ กระทําต่อชนชาติอส
ิ ราเอลอย่าง
ทะนง� 12 เยโธรพ่อ ตาของโมเสสก็ นํา เครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสัตวบูชาถวายแด่ พระเจ้า ฝ่ายอาโร
นกับบรรดาผูใหญ่
้
แห่งอิสราเอลมารับประทานเลี้ยงกับพ่อตาของโมเสสเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า 13 ต่อ
มาวันรุ่งขึ้น โมเสสออกนั ่งพิจารณาพิพากษาความให้พลไพร่ พลไพร่ก็ยืนห้อมล้อมโมเสสตัง้ แต่เช้าจน
เย็น 14 เมื่อพ่อตาของโมเสสเห็นงานทัง้ ปวงที่โมเสสกระทําเพื่อพลไพร่เช่นนั ้น จึงกล่าวว่า “นี่ ท่านใช้วิธี
อะไรปฏิบัติกับพลไพร่เล่า เหตุไรท่านจึงนั ่งทํางานอยู่แต่ผู้เดียว และพลไพร่ทัง้ ปวงก็ยน
ื ล้อมท่านตัง้ แต่
15
เช้า จนเย็น� โมเสสจึง ตอบพ่อตาว่า “เพราะพลไพร่มาหาข้าพเจ้า เพื่อ ขอให้ทูล ถามพระเจ้า 16 เมื่อ
เขามีการโต้เถียงกันก็มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ตัดสินความระหว่างเขากับเพื่อนบ้าน สอนเขาให้รู จั
้ กกฎ
เกณฑ์ของพระเจ้าและพระราชบัญญัติของพระองค์� 17 ฝ่ายพ่อตาของโมเสสจึงกล่าวแก่ท่านว่า “ท่าน
ทํา อย่างนี้ ไม่ ดี 18 ทัง้ ท่านและพลไพร่ที่ มาหาท่านนั ้น จะอ่อนระอาใจ เพราะภาระอัน หนั ก นี้ เหลือ กําลัง
ของท่าน ท่านไม่ สามารถที่ จะทํา แต่ ผู้ เดียวได้ 19 ฟัง เสียงของเราบ้าง เราจะให้คํา แนะนํา แก่ ท่าน และ
ขอให้ พระเจ้า ทรงสถิต อยู่ กั บท ่าน ท่านจงเป็น ผู้ แทนของพลไพร่ต่อ พระเจ้า นํา ความกราบทูล พระเจ้า
1

หนั งสืออพยพ 18:20

78

หนั งสืออพยพ 19:19

ท่านจงสัง่ สอนเขาให้ รู กฎและพระราชบั
้
ญญั ติ ต่างๆ และแสดงให้ เขารู จ
้ ัก ทางที่ เขาต้องดําเนิ น ชีวต
ิ
และสิง่ ที่ ต้องปฏิ บั ติ 21 ยิง่ กว่า นั ้น ท่านจงเลือกคนที่ สามารถจากพวกพลไพร่ คือ คนที่ ยาํ เกรงพระเจ้า
ไว้ใจได้ และเกลียดสินบน แต่ งตัง้ คนอย่างนี้ ไว้เป็นผู้ปกครองคน พันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง ห้าสิบคนบ้าง
สิบคนบ้าง 22 ให้เขาพิพากษาความของพลไพร่อยู่เสมอ ส่วนคดีใหญ่ๆก็ให้เขานํามาแจ้งต่อท่าน แต่คดี
เล็กๆน้ อยๆให้เขาตัดสินเอง การงานของท่านจะเบาลง และพวกเขาจะแบกภาระร่วมกั บท่าน 23 ถ้าทํา
ดังนี้ และพระเจ้าทรงบัญชาแล้ว ท่านก็จะสามารถทนได้ พลไพร่ทัง้ ปวงนี้ ก็ จะไปยังที่ อาศัยของเขาด้วย
ความสงบสุข� 24 โมเสสก็ ฟังเสียงของพ่อตา และทําตามที่ เขาแนะนําทุกประการ 25 โมเสสจึงได้ เลือก
คนที่สามารถจากคนอิสราเอลทัง้ ปวงตัง้ ให้เป็นหัวหน้าพลไพร่ เป็นผูป
้ กครองคนพันคนบ้าง ร้อยคนบ้าง
ห้า สิบ คนบ้าง สิ บคนบ้าง 26 คนเหล่า นั ้น พิพากษาความของพลไพร่อยู่เสมอ แต่ คดี ยากๆเขานํา ไปแจ้ง
โมเสส ส่วนคดี เล็กๆน้ อยๆเขาตัดสิน เอง 27 โมเสสส่ง พ่อตาของตนกลับ ไป พ่อตาก็ กล ับ ไปยัง เมืองของ
เขา
20

19

คนอิสราเอลมาถึงถิน
่ ทุรกันดารซีนาย

1 ในเดือนที่ สามนั บตัง
้ แต่ชนชาติอิสราเอลออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์

ในวันนั ้นเขามาถึงถิน
่ ทุรกันดารซี
นาย 2 เมื่อยกออกจากตําบลเรฟีดิม มาถึงถิน
่ ทุรกันดารซีนาย พวกเขาก็ตัง้ ค่ายอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร ชาว
อิสราเอลตัง้ ค่ายอยู่ ที่ หน ้า ภูเขานั ้น 3 โมเสสขึ้น ไปเฝ้า พระเจ้า พระเยโฮวาห์ตรัส จากภู เขานั ้ นว ่า “บอก
วงศ์ วานยาโคบและชนชาติ อส
ิ ราเอลดังนี้ ว่า 4 ‘พวกเจ้า ได้ เห ็ นก ิ จการซึ่ง เรากระทํา กับ ชาวอียป
ิ ต์ แล้ว
และที่ เราเทิดชู เจ้ าขึ้น ดุ จดังด้วยปีกนกอินทรี เพื่อนําเจ้ามาถึงเรา 5 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ ถ้าเจ้าเชื่อฟังเสียง
เรา และรักษาพันธสัญญาของเราไว้ เจ้ าจะเป็น ทรัพย์ อน
ั ประเสริฐ ของเรา ยิง่ กว่า ชาติ ทัง้ ปวง เพราะ
6
แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ เป็น ของเรา เจ้ าทัง้ หลายจะเป็น อาณาจักรแห่ง ปุโรหิต และเป็น ชนชาติ บริสุทธิสํ
์ าหรับ
7
เรา� นี่ เป็นถ้อยคําที่เจ้าต้องบอกให้ชนชาติอิสราเอลฟัง� โมเสสจึงมาเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของพล
ไพร่ แล้วเล่าข้อความเหล่านี้ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านให้เขาฟังทุกประการ 8 บรรดาพลไพร่ก็ตอบ
พร้อมกั นว ่า “สิ ่ง ทัง้ ปวงที่ พระเยโฮวาห์ตรัสน น
ั ้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะกระทํา ตาม� โมเสสจึง นํา ถ้อยคํา
ของพลไพร่ไปกราบทูลพระเยโฮวาห์
พลไพร่จงเตรียมตัวที่จะฟังคําสัง่ จากพระเจ้า
“ดูเถิด เราจะมาหาเจ้าในเมฆหนาทึบ เพื่อพลไพร่จะได้ยน
ิ ขณะที่เรา
พู ดก ับ เจ้า แล ้ วจะได้ เชื่อ เจ้า ตลอดไป� โมเสสนํา คํา ของพลไพร่นั้น กราบทูล พระเยโฮวาห์ 10 พระเยโฮ
วาห์จึงรับสังก
่ ับโมเสสว่า “ไปบอกให้พลไพร่ชาํ ระตัวให้บริสุทธิในวั
นนี้ และพรุ ง่ นี้ ให้เขาซักเสื้อผ้าเสียให้
์
สะอาด 11 เตรียมตัวไว้ให้พร้อมในวันที่สาม เพราะในวันที่สามนั ้นพระเยโฮวาห์จะเสด็จลงมาบนภูเขาซี
นายท่ามกลางสายตาของพลไพร่ทัง้ ปวง 12 จงกําหนดเขตให้พลไพร่อยู่รอบภูเขา แล้วกําชับเขาว่า ‘เจ้า
ทัง้ หลายจงระวังตัวให้ดีอย่าล่วงลํ้าเขตขึ้นไปหรือถูกต้องเชิงภูเขานั ้น ผู้ใดถูกภูเขาต้องมีโทษถึงตายเป็น
แน่ 13 อย่า ใช้มือ ฆ่า ผู้ นั้น เลย ให้เอาหินขว้างหรือ ยิง เสีย จะเป็น สัตว์ก็ดี หรือเป็น มนุษย์ก็ดี อย่าไว้ชีวต
ิ �
เมื่อได้ยน
ิ เสียงแตรเป่ายาว ให้เขาทัง้ หลายมายังภูเขานั ้น� 14 โมเสสลงจากภูเขามายังพลไพร่ แล้วพล
ไพร่ชาํ ระตัวให้บริสุทธิและซั
กเสื้อผ้าให้สะอาด 15 แล้วท่านกล่าวแก่พลไพร่ว่า “ท่านทัง้ หลายจงเตรียม
์
ตัว ไว้ให้ พร ้ อมในวันที ่ สาม อย่า เข้า ใกล้ ภรรยาของท่านเลย� 16 อยู่ มาพอถึง รุ ง่ เช้า วันที ่ สาม ก็ บังเกิด
ฟ้าร้องฟ้าแลบ มี เมฆอัน หนาทึบ ปกคลุม ภูเขานั ้น ไว้กับ มี เสียงแตรดัง สนั ่น จนคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ค่ายต่าง
ก็ พากันกลัวจนตัวสัน
่ 17 โมเสสก็ นําประชาชนออกจากค่ายไปเฝ้าพระเจ้า พวกเขามายืนอยู่ที่ เชิงภู เขา
18 ภู เขาซี นายมี ควัน กลุ้ม หุม
้ อยู่ ทัว่ ไปเพราะพระเยโฮวาห์ เสด็จ ลงมาบนภูเขานั ้น โดยอาศัย เพลิง ควัน
ไฟพลุ่ง ขึ้น เหมือนควัน จากเตาใหญ่ ภู เขาก็ สะท้านหวัน
่ ไหวไปหมด 19 เมื่อ เสียงแตรยิ่งด ัง ขึ้น โมเสสก็
9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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กราบทูล พระเจ้าก็ตรัสตอบเป็นเสียงร้อง 20 พระเยโฮวาห์เสด็จลงมาบนยอดภูเขาซีนาย พระเยโฮวาห์
ทรงเรียกโมเสสให้ข้น
ึ ไปบนยอดเขา โมเสสก็ขึ้นไป 21 พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ โมเสสว่า “เจ้าจงลงไปกําชับ
พลไพร่ เกรงว่าเขาจะล่วงลํ้าเข้ามาถึง พระเยโฮวาห์ เพราะอยากเห็น แล้วเขาจะพินาศเสียเป็นจํานวน
มาก 22 อีกประการหนึ่ ง พวกปุโรหิตที่ เข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์นั้นให้เขาชําระตัวให้บริสุทธิ์ ด้วยเกรงว่า
พระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษเขา� 23 ฝ่ายโมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “พลไพร่ข้น
ึ มาบนภูเขาซีนายไม่
ได้เพราะพระองค์ทรงสัง่ ข้าพระองค์ทัง้ หลายว่า ‘จงกัน
้ เขตรอบภูเขานั ้น ชําระให้เป็นทีบริ
่ สุทธิ�
์ ” 24 พระ
เยโฮวาห์จึงตรัสกับโมเสสว่า “ลงไปเถิด แล้วกลับขึ้นมาอีก พาอาโรนขึ้นมาด้วย แต่อย่าให้พวกปุโรหิต
และพลไพร่ล่วงลํ้า ขึ้น มาถึง พระเยโฮวาห์ เกรงว่า พระองค์ จะลงโทษเขา� 25 โมเสสก็ ลงไปบอกพลไพร่
ตามนั ้น

20
พระเจ้าทรงตรัสพระบัญญัติสิบประการจากสวรรค์
พระเจ้า ตรัสพระวจนะทัง้ สิน
้ ต่อ ไปนี้ ว่า 2 “เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ได้ นํา เจ้า ออกจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ คือจากเรือนทาส 3 อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนื อจากเรา 4 อย่าทํารู ปเคารพสลักสําหรับตน
เป็ 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 5 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 6 แต่แสดงความเมตตาต่อคนที่รก
ั เรา และรักษาบัญญัติของเรา จนถึงพันชัว่ อายุคน 7 อย่าออกพระ
นามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า อย่างไร้ประโยชน์ เพราะผู้ ที่ ออกพระนามพระองค์ อย่างไร ้ ประโยชน์
นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าไม่มีโทษก็หามิได้ 8 จงระลึกถึงวันสะบาโต ถือเป็ นวันบริสุทธิ์ 9 จงทําการ
งานทัง้ สิน
้ ของเจ้าหกวัน 10 แต่วันที่เจ็ดนั ้นเป็นสะบาโตของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ในวันนั ้นอย่า
กระทํา การงานใดๆ ไม่ ว่า เจ้า เอง หรือบ ุตรชาย บุ ตรสาวของเจ้า หรือ ทาสทาสี ของเจ้า หรือ สัตว์ใช้ งาน
ของเจ้า หรือแขกที่อาศัยอยูใ่ นประตูเมืองของเจ้า 11 เพราะในหกวันพระเยโฮวาห์ทรงสร้างฟ้า และแผ่น
ดิน ทะเล และสรรพสิง่ ซึ่ งมีอยู่ในที่ เหล่านั ้น แต่ ในวันที ่เจ็ดทรงพัก เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงอวย
พระพรวัน สะบาโต และทรงตัง้ วัน นั ้น ไว้เป็ นว ัน บริสุทธิ์ 12 จงให้เกียรติ แก่ บิ ดามารดาของเจ้า เพื่อ อายุ
ของเจ้าจะได้ยน
ื นานบนแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าประทานให้แก่เจ้า 13 อย่าฆ่าคน 14 อย่า
ล่วงประเวณี ผัวเมียเขา 15 อย่าลักทรัพย์ 16 อย่าเป็นพยานเท็จใส่รา้ ยเพื่อนบ้าน 17 อย่าโลภครัวเรือนของ
เพื่อนบ้าน อย่าโลภภรรยาของเพื่อนบ้าน หรือทาสทาสีของเขา หรือวัว ลาของเขา หรือสิง่ ใดๆซึ่งเป็นของ
ของเพื่อนบ้าน� 18 คนทัง้ หลายเมื่อได้ยิน ได้เห็นฟ้าร้อง ฟ้าแลบ เสียงแตร และควันที่พลุ่งขึ้นจากภูเขา
เช่นนั ้น ต่างก็ยน
ื ตัวสัน
่ อยู่แต่ไกล 19 เขาจึงกล่าวแก่โมเสสว่า “ท่านจงนําความมาเล่าเถิด พวกข้าพเจ้า
จะฟัง แต่อย่าให้พระเจ้าตรัสกับพวกข้าพเจ้าเลย เกรงว่าข้าพเจ้าจะตาย� 20 โมเสสจึงกล่าวแก่พลไพร่
ว่า “อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระเจ้าเสด็จมาเพื่อลองใจท่านทัง้ หลาย เพื่อพวกท่านจะได้ยาํ เกรงพระองค์
และจะได้ไม่ทําบาป� 21 พลไพร่ยน
ื อยู่แต่ไกล แต่โมเสสเข้าไปใกล้ความมืดทึบที่พระเจ้าทรงสถิตอยู่นั ้น
22 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “บอกชนชาติ อส
ิ ราเอลดังนี้ ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายได้ เห ็น แล้ วว ่า เราพู ดก
ับ พวกเจ้า จากท้องฟ้า 23 เจ้ าอย่า ทํา รู ป พระด้วยเงิน ไว้สําหรับ บูชาเทียมเท่ากับ เรา หรือ ทํา รู ป พระด้วย
ทองคําสําหรับตัว 24 จงใช้ดินก่อแท่นบูชาสําหรับเรา และบนแท่นนั ้นจงใช้แกะและวัวของเจ้าเป็นเครือ
่ ง
เผาบู ชา และเป็นสันติ บูชาแก่ เรา ในทุกตําบลที่ เราให้ระลึกถึงนามของเรา เราจะมาหาเจ้าและอวยพร
เจ้า 25 ถ้าจะก่อแท่นบูชาด้วยศิลาสําหรับเรา อย่าก่อด้วยศิลาที่ตกแต่งแล้ว เพราะถ้าเจ้าใช้เครือ
่ งมือตก
แต่งศิลานัน
้ เจ้าก็จะทําให้ศิลานน
ั ้ เป็นมลทิน 26 และเจ้าอย่าเดินตามขัน
้ บันไดขึ้นไปยังแท่นบูชาของเรา
เพื่อว่าการเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ถูกเปิดเผยเสียที่นั ่น� ”
1
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21
ความยุติธรรมระหว่างนายกับทาส

“ต่อ ไปนี้ เป็น คํา ตัดสิน ซึ่ง เจ้า ต้องประกาศให้เขาทัง้ หลายทราบไว้ 2 ถ้า เจ้า จะซื้อ คนฮีบรู ไว้เป็น ทาส
เขาจะต้องปรนนิ บั ติ เจ้ าหกปี แต่ ปี ที่ เจ ็ด เขาจะได้ เป็ นอ ิ สระโดยไม่ ต้องเสีย ค่า ไถ่ 3 ถ้า ทาสได้ มาแต่ ผู้
เดียวจงปล่อยเขาไปแต่ผูเ้ ดียว ถ้าเขามีภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขาไปด้วย 4 ถ้านายหาภรรยาให้เขา
และภรรยานั ้น เกิด บุตรชายก็ ดี บุ ตรสาวก็ ดีด ้ว ยกัน ภรรยากับ บุตรนั ้น จะเป็น คนของนาย เขาจะเป็ นอ ิ
สระได้แต่ตัวผู้เดียว 5 ถ้าทาสนั ้นมากล่าวเป็ นที่เข้าใจชัดเจนว่า ‘ข้าพเจ้ารักนายและลูกเมียของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่อยากออกไปเป็นไทย� 6 ให้นายพาทาสนั ้นไปถึงพวกผูพิ
้ พากษา พาเขาไปที่ประตูหรือไม้วงกบ
ประตู แล้วให้นายเจาะหูเขาด้วยเหล็กหมาด เขาก็จะอยู่ปรนนิ บัตินายต่อไปจนชีวต
ิ หาไม่ 7 ถ้าคนใดขาย
บุตรสาวเป็นทาสี หญิงนั ้นจะมิ ได้ เป็ นอิสระเหมือนทาส 8 ถ้าหญิงนั ้นไม่ เป็ นที ่พอใจของนายที่ รบ
ั เธอไว้
เป็น ภรรยา ต้องยอมให้ คนอื่น ไถ่ เธอไป แต่ ไม่มี สิทธิ์จะขายหญิง นั ้น ให้ แก่ ชาวต่างประเทศ เพราะมิ ได้
สัตย์ซื่อต่อหญิงนั ้นแล้ว 9 ถ้านายยกหญิงนั ้นให้เป็นภรรยาบุตรชายของตน ก็ให้เขาปฏิบติ
ั ต่อหญิงนั ้นดุจ
เป็นบุตรสาวของตน 10 ถ้าเขาหาหญิงอ่น
ื มาเป็นภรรยา อย่าให้เขาลดอาหารการกิน เสื้อผ้าและประเพณี
11
ผัวเมียกับคนเก่า ถ้าเขามิได้กระทําตามประการใดในสามประการนี้ แก่เธอ หญิงนั ้นจะไปเสียกได้
็ โดย
ไม่ต้องมีค่าไถ่ ไม่ต้องเสียเงิน
1

ความยุติธรรมเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการกระทําผิดต่อคนอื่น

12 ผู้ใดทุบตีคนหนึ่ งให้ตาย

ผู้นั ้นจําต้องรับโทษถึงตายเป็นแน่ 13 ถ้าผู้ใดมิได้เจตนาฆ่าเขา แต่เขาตาย
เพราะพระเจ้า ทรงปล่อยให้ตายด้วยมือ ของผู้ นั ้น เราจะตัง้ ตําบลหนึ่ ง ไว้ให้เขาหนี ไปที่ นั ่น 14 แต่ ถ้า ผู้ ใด
เจตนาหักหลังฆ่าเพื่อนบ้าน ก็ให้ดึงตัวเขาไปจากแท่นบูชาของเราเพื่อลงโทษให้ถึงตาย 15 ผู้ใดทุบตีบิดา
มารดาของตน ผู้นั ้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่ 16 ผู้ใดลักคนไปขายก็ดี หรือมีผู้พบคนที่ถูกลักไป
อยูใ่ นมือของผู้นั้นก็ดี ผู้ลักนั ้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่ 17 ผู้ใดด่าแช่งบิดามารดาของตน ผู้นั ้น
ต้องถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่ 18 ถ้ามี ผู้วิวาทกัน และฝ่ายหนึ่ งเอาหินขว้างหรือชก แต่ อีกฝ่ายหนึ่ งไม่
ถึงแก่ความตาย เพียงแต่เจ็บป่วยต้องนอนพัก 19 ถ้าผู้ที่ ถู กเจ็ บนัน
้ ลุกขึ้น ถือไม้เท้าเดินออกไปได้อีก ผู้
ตีนนก
ั้ พ
็ ้นโทษ แต่เขาจะต้องเสียค่าป่วยการ และค่ารักษาบาดแผลจนหายเป็นปกติ 20 ถ้าผูใ้ ดทุบตีทาส
ชายหญิงของตนด้วยไม้จนตายคามือ ผู้นั ้นต้องถูกปรับโทษเป็นแน่ 21 หากว่าทาสนั ้ นมีชีวิตต่อไปได้วัน
หนึ่ ง หรือสองวันจึงตาย นายก็ไม่ต้องถูกปรับโทษ เพราะทาสนั ้นเป็นดังเงินของนาย 22 ถ้ามีผู้ชายตีกัน
แล้วบังเอิญไปถูกผูห
้ ญิงมครรภ์
ี
ทําให้แท้งลูก แต่หญิงนั ้นไม่เป็นอันตราย ต้องปรับผูน
้ ั ้นตามแต่สามีของ
หญิงนั ้นจะเรียกร้องเอาจากเขา และเขาจะต้องเสียตามที่พวกผูพ
้ ิพากษาจะตัดสิน 23 ถ้าหากว่าเป็นเหตุ
ให้เกิดอันตรายประการใด ก็ให้วินิจฉั ยดังนี้ คือชีวต
ิ แทนชีวต
ิ 24 ตาแทนตา ฟันแทนฟัน มือแทนมือ เท้า
25
แทนเท้า รอยไหม้แทนรอยไหม้ แผลแทนแผล รอยชํ้าแทนรอยชํ้า
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าของสัตว์
26 ถ้า ผู้ ใดตี นั ยน์ ตาของทาสชายหญิง ให้บอดไป เขาต้องปล่อยทาสผู้ นั้น ให้เป็ น ไทยเนื่ องด้วยนั ยน์ ตา
ของเขา 27 ถ้า ผู้ใดทําให้ฟันทาสชายหญิงหลุดไป เขาต้องปล่อยทาสผู้นั้น เป็น ไทยเนื่ องด้วยฟันของเขา
28 ถ้าวัวขวิดชายหรือหญิงถึงตายจงเอาหินขว้างวัวนน
ั ้ ให้ตายเป็นแน่ และอย่ากินเนื้ อของมันเลย แต่เจ้
าของวัวตัวนัน
้ ไม่มีโทษ 29 แต่ถ้าวัวนน
ั ้ เคยขวิดคนมาก่อน และมีผูมาเตื
้
อนให้เจ้าของทราบ แต่เจ้าของมิ
ได้กักขังมันไว้ มันจึงได้ขวิดชายหรือหญิงถึงตาย ให้เอาหินขว้างวัวนัน
้ เสียให้ตายและให้ลงโทษเจ้าของ
30
ถึง ตายด้วย ถ้า จะเรียกร้องเอาค่า ไถ่ จากผู้ นั ้น เขาต้องเสีย ค่า ไถ่ แทนชีวต
ิ ของเขาตามที่ ได้ เรียกร้อง
31 หากวัวนัน
้ ขวิดบุตรชายและบุตรสาว ก็จงปรับโทษตามคําตัดสินข้อนี้ ดุจกัน 32 ถ้าวัวนัน
้ ขวิดทาสชาย
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หญิงของผู้ใด เจ้าของวัวต้องให้เงินแก่นายของทาสนั ้นสามสิบเชเขล แล้วต้องเอาหินขว้างวัวนัน
้ ให้ตาย
เสีย ด้วย 33 ถ้า ผู้ ใดเปิด บ่อ หรือ ขุด บ่อ แต่ มิได้ ปิด ไว้ แล ้ว มี ววั หรือ ลาตกลงไปตายในบ่อ นั ้น 34 เจ้ าของ
บ่อต้องให้ค่าชดใช้เขา ต้องเสียเงินค่าสัตว์นั้นให้แก่เจ้าของ ซากสัตว์ที่ตายนั ้นจะตกเป็นของเจ้าของบ่อ
35 ถ้าวัวของผู้ใดขวิดวัวของผู้อ่ น
ื ให้ตาย เขาต้องขายวัวที่เป็นอยู่แล้วมาแบ่งเงินกัน และวัวที่ตายนั ้นให้
แบ่งกันด้วย 36 หรือถ้ารู แล
้ ้วว่าวัวนน
ั ้ เคยขวิดมาก่อน แต่เจ้าของมิได้กักขังไว้ เจ้าของต้องใช้ววั แทนวัว
และวัวที่ตายนั ้นก็ตกเป็นของตัว�

22

สิทธิอํานาจของเจ้าของสัตว์และสิง่ ของ
“ถ้า ผู้ ใดลัก วัว หรือ แกะไปฆ่า หรือ ขาย ให้ ผู้ นั ้น ใช้ ววั ห้า ตัวแทนวัว หนึ่ ง ตัว และแกะสี่ ตัวแทนแกะตัว
หนึ่ ง 2 ถ้าผู้ใดเห็นขโมยกําลังขุดช่องเข้าไปแล้วตีขโมยนั ้นตาย ไม่ต้องทําให้โลหิตตกเพราะการตีคนนั ้น
3 ถ้า ดวงอาทิตย์ ข้น
ึ แล้ว ต้องทําให้โลหิตตกเพราะการตี คนนั ้น แต่ ผู้ร้ายนั ้น ต้องให้ค่า ชดใช้ ถ้า เขาไม่ มี
อะไรจะใช้ให้ ต้องขายตัวเขาเป็นค่าของที่ลักไปนั ้น 4 ถ้าจับของที่ลักไปนั ้นได้อยู่ในมือของเขาจะเป็ นวัวก็
ดี หรือลาก็ ดี หรือแกะก็ ดี ซึ่งยังเป็นอยู่ ขโมยนั ้นต้องให้ค่าชดใช้เป็นสองเท่า 5 ถ้าผู้ใดปล่อยให้สัตว์กิน
ของในนา หรือในสวนองุน
่ เสียไป หรือปล่อยสัตว์ของตน แล้วมันไปกินในนาของผูอื
้ ่น เขาต้องให้ค่าชดใช้
โดยให้ของที่ ดี ที่ สุด ในนาของตน และของที่ ดี ที่ สุด ในสวนองุน
่ ของตนเป็น ค่า เสีย หาย 6 ถ้า จุด ไฟที่ กอง
หนาม และไฟลามไปติดกองข้าว หรือติดต้นข้าวซึ่งมิได้เกี่ยว หรือติดทุ่งนาให้ไหม้เสีย ผู้ที่จุดไฟนั ้นต้อง
ใช้ ค่า เสีย หายเต็ม จํานวน 7 ถ้า ผู้ ใดฝากเงิน หรือ สิง่ ของไว้กับ เพื่อนบ้านแล้ว ของนั ้น ถูก ขโมยลัก ไปจาก
เรือนผู้นั ้น ถ้าจับขโมยได้ ขโมยต้องใช้แทนเป็นสองเท่า 8 ถ้าจับขโมยไม่ได้ จงนําเจ้าของเรือนมาถึงพวก
ผู้พิพากษาเพื่อจะดูวา่ มือของตนเองได้ลักสิง่ ของของเพื่อนบ้านนั ้นหรือไม่ 9 ในคดีฟ้องร้องทุกอย่าง จะ
เป็นเรือ
่ งวัว ลา แกะ หรือเสื้อผ้า หรือเรือ
่ งสิง่ ของใดๆที่ หายไป ถ้ามีคนมาอ้างว่าสิง่ นี้ สิ ่งนั ้นเป็นของตน
จงนําคดีของคู่ความนั ้นไปถึงพวกผู้พิพากษา พวกผู้พิพากษานั ้นจะตัดสิ นว่าผู้ใดผิด ผู้นั ้นจะต้องใช้ค่า
ชดใช้เป็นสองเท่า 10 ถ้าผู้ใดฝากลาหรือวัว หรือแกะ หรือสัตว์ใดๆไว้กับเพื่อนบ้าน และสัตว์นั้นเกิดตาย
ลงหรือเป็ นอันตราย หรือมีผู้ ไล่ ต้อนไปจากบ้านนั ้น โดยไม่ มี ใครเห็น 11 ต้องให้ผู้รับฝากนั ้น ปฏิญาณตัว
ต่อเพื่อนบ้านต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เพื่อดูว่า มือของเขาลักของของเพื่อนบ้านนั ้นจริงหรือไม่ แล้ว
เจ้าของนั ้นจะต้องยินยอม ผู้รับฝากนั ้นไม่ ต้องให้ค่า ชดใช้ 12 แต่ ถ้า สัตว์นั้น ถู กลักไป ขณะเมื่อผู้รบ
ั ฝาก
อยูด้
่ วย ผูรั
้ บฝากต้องให้ค่าชดใช้แก่เจ้าของ 13 ถ้ามีสัตว์ร้ายมากัดฉี กสัตว์นั้นตาย จงเอาซากมาให้ตรวจ
ดูเป็นหลักฐาน แล้วผู้รบ
ั ฝากไม่ต้องให้ค่าชดใช้แทนสัตว์ถู กกัดฉี กนั ้น 14 ถ้าผู้ใดยืมสิ ่งใดๆไปจากเพื่อน
บ้านแล้ว เกิด เป็ นอ ัน ตราย หรือ ตายระหว่างเวลาที่ เจ้ าของไม่ อยู่ ผู้ ยืม ต้องให้ ค่า ชดใช้ เต็ม ตามจํานวน
เป็นแน่ 15 แต่ถ้าเจ้าของอยูด้
่ วย ผู้ยืมไม่ต้องให้ค่าชดใช้ ถ้าเป็นของเช่า ให้คิดแต่ค่าเช่าเท่านั ้น
1

การล่วงประเวณี การไหว้รู ปเคารพ ความกรุ ณา
16 ถ้าผู้ใดล่อลวงหญิงพรหมจารีที่ยังไม่มีคู่หมัน
้ และนอนร่วมกับหญิงนั ้น ผู้นั ้นจะต้องเสียเงินสินสอด
และต้องรับหญิงนั ้นเป็นภรรยาของตน 17 ถ้าบิดาไม่ยอมอย่างเด็ดขาดที่จะยกหญิงนั ้นให้เป็นภรรยา เขา
ก็ ต้องเสีย เงิน เท่า สินสอดตามธรรมเนี ยมสู่ขอหญิง พรหมจารีนั้น ดุจ กัน 18 สําหรับ หญิง แม่ มด เจ้ าอย่า
ให้รอดชีวต
ิ อยู่เลย 19 ผู้ใดร่วมประเวณี กับสัตว์ ผู้นั ้นจะต้องถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่ 20 ผู้ใดถวายบูชา
แด่พระต่างๆเว้นแต่พระเยโฮวาห์องค์เดียว ผู้นั ้นต้องถูกทําลายเสียสิน
้ 21 เจ้าอย่าบีบบังคับหรือข่มเหง
คนต่างด้าวเลย เพราะเจ้าทัง้ หลายเคยเป็นคนต่างด้าวอยู่ในประเทศอียป
ิ ต์ 22 อย่าข่มเหงหญิงม่ายหรือ
ลูกกําพร้าพ่อเลย 23 ถ้าเจ้าข่มเหงเขาโดยวิธใี ดก็ตาม และเขาร้องทุกข์ถึงเรา เราจะฟังคําร้องทุกข์ของ
เขาแน่ ๆ 24 ความโกรธของเราจะพลุ่งขึ้น และเราจะประหารเจ้าด้วยดาบ ภรรยาของเจ้าจะต้องเป็นม่าย
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และบุตรของเจ้า จะต้องเป็น กําพร้า พ่อ 25 ถ้า เจ้า ให้พลไพร่ของเราคนใดที่ เป็น คนจนและอยู่ กับ เจ้า ยืม
เงิน ไป อย่า ถือว่า ตนเป็น เจ้า หนี้ และอย่า คิด ดอกเบี้ย จากเขา 26 ถ้า เจ้า ได้ รบ
ั เสื้อ คลุม ของเพื่อนบ้านไว้
เป็นของประกัน จงคืนของนั ้นให้เขาก่อนตะวันตกดิน 27 เพราะเขามีเสื้อคลุมตั วนัน
้ ตัวเดียวเป็นเครือ
่ ง
ปกคลุมร่างกาย มิฉะนั ้นเวลานอนเขาจะเอาอะไรห่มเล่า ต่อมาเมื่อเขาทูลร้องทุกข์ต่อเรา เราจะสดับฟัง
เพราะเราเป็นผู้มีเมตตากรุ ณา 28 อย่าด่าผู้เป็นพระ หรือสาปแช่งผู้ปกครองชนชาติของเจ้าเลย 29 อย่า
ชักช้าที่จะนําพืชผลและนํ้าผลไม้อน
ั แรกของเจ้ามาถวายพระเจ้า จงถวายบุตรชายหัวปีของเจ้าให้แก่เรา
30 สําหรับวัวและแพะแกะของเจ้า จงทําดังนั ้นเหมือนกัน ให้ลูกมันอยู่กับแม่ เจ็ดวัน ถึงวันที ่แปดจงพา
มาถวายแก่ เรา 31 เจ้ าทัง้ หลายเป็นคนบริสุทธิ์อุทิศแก่ เรา เหตุฉะนั ้นเนื้ อสัตว์ที่ ถู กกัดตายในทุ่งนา เจ้ า
อย่ากินเลย จงทิง้ ให้สุนัขกินเสีย�

23

กฎศีลธรรม
1 “อย่า นํา เรือ
่ งเท็จ ไปเล่า ต่อๆกัน อย่า ร่วมมือ เป็น พยานใส่ รา้ ยกับ คนชัว่ 2 อย่า ทํา ชัว่ ตามอย่างคน
จํานวนมากที่เขาทํากันนั ้นเลย อย่าอ้างพยานลําเอียงเข้าข้างหมู่มาก จะทําให้ขาดความยุติธรรมไป 3 ทัง้
อย่าลําเอียงเข้าข้างคนจนในคดีของเขา 4 ถ้าเจ้าพบวัวหรือลาของศัตรู หลงมา จงพาไปส่งคืนให้เจ้าของ
จงได้ 5 ถ้า เห็น ลาของผู้ ที่ เกล ียดชัง เจ้า ล้ม ลงเพราะบรรทุก ของหนั ก อย่า ได้ เมิน เฉยเสีย จงช่วยเขายก
มัน ขึ้น 6 เจ้ าอย่า บิดเบือนคํา พิพากษาให้ผิด ไปจากความยุ ติ ธรรมที่ คนจนควรได้ รบ
ั ในคดี ของเขา 7 เจ้
าจงหลีกให้หา่ งไกลจากการใส่ ความคนอื่น อย่าประหารชีวต
ิ คนที่ ปราศจากความผิดและคนชอบธรรม
8
เพราะเราจะไม่ ยกโทษให้คนชัว่ อย่า รับ สินบนเลย เพราะว่า สินบนทําให้คนตาดี กลายเป็น คนตาบอด
ไป และพลิก คดี ของคนชอบธรรมเสีย ได้ 9 เจ้ าอย่า ข่มเหงคนต่างด้าวเพราะเจ้า รู จ
้ ัก ใจคนต่างด้าวแล้ว
เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายก็เคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียป
ิ ต์มาก่อน
ปีแห่งการหยุดพัก
10 จงหว่านพืช และเกี่ยวเก็บ ผลในนาของเจ้า ตลอดหกปี 11 แต่ ปี ที่ เจ ็ด นั ้น จงงดเสีย ปล่อยให้นาน ั นว
้
่างอยู่ เพื่อให้คนจนในชนชาติของเจ้าเก็บกิน ส่วนที่เหลือนอกนั ้นก็ให้สัตว์ป่ากิน ส่วนสวนองุน
่ และสวน
12
มะกอกเทศเจ้าจงกระทําเช่นเดียวกัน จงทําการงานของเจ้าหกวัน แต่ในวันทีเจ
่ ็ดนั ้นจงหยุดงาน เพื่อ
วัว ลาของเจ้าจะได้พัก และลูกชายทาสีของเจ้า กับคนต่างด้าวจะได้พักผ่อนให้สดชื่นด้วย 13 สิ่งทัง้ ปวง
ที่ เราสัง่ เจ้าไว้นั้นจงระวังถือให้ดี และอย่าออกชื่อพระอื่นเลย อย่าให้ได้ยินชื่อของพระเหล่านั ้นออกจาก
ปากของเจ้า
เทศกาลประจําปี
14 จงถือเทศกาลถวายแก่เราปีละสามครัง
้ 15 จงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อตามเวลาที่กําหนดไว้ (ใน
เดือนอาบีบ อัน เป็น เดือนซึ่ง เราบัญชาไว้ เจ้ าจงกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เจ็ด วัน ตามที่ เราสัง่ เจ้า ไว้แล้ว เพราะ
ในเดือนนั ้นเจ้าออกจากอียป
ิ ต์ อย่าให้ผู้ใดมาเฝ้าเรามือเปล่าเลย� 16 จงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บ
เกี่ยว ถวายพืช ผลแรกที่ เก ิด จากแรงงานของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ หว่านพืช ลงในนา เจ้ าจงถือ เทศกาลเลี้ยง
ฉลองการเก็บพืชผลปลายปี เมื่อเจ้าเก็บพืชผลจากทุ่งนาอันเป็นผลงานของเจ้า 17 ให้ผู้ชายทัง้ ปวงเข้า
เฝ้าพระเยโฮวาห์พระเจ้าปี ละสามครัง้ 18 อย่าถวายเลือดจากเครือ
่ งบูชาของเรา พร้อมกับขนมปั งมีเชื้อ
19
หรือปล่อยให้มีไขมันในเครือ
่ งบูชาของเราเหลืออยู่จนถึงรุ ง่ เช้า พืชผลอันดีเลิศซึ่งได้เก็บครัง้ แรกจาก
ไร่นาของเจ้านั ้นจงนํามาถวายในพระนิ เวศพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า อย่าต้มเนื้ อลูกแพะด้วยนํ้านม
ของแม่มันเลย
ระเบียบในการชนะแผ่นดินคานาอัน
เราใช้ทูตสวรรค์องค์หน่งึ เดินนําหน้าพวกเจ้าเพื่อคอยระวังรักษาพวกเจ้าตามทาง นําไปถึงที่
ซึ่ง เราได้ เตรียมไว้ 21 จงเอาใจใส่ ทู ตน น
ั ้ และเชื่อ ฟัง เสียงของเขา อย่า ฝ่าฝืน เขาเพราะเขาจะไม่ ยกโทษ
20 ดูเถิด
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การละเมิด ให้ เจ้ าเลย ด้วยว่า เขากระทํา ในนามของเรา 22 แต่ ถ้า เจ้า ทัง้ หลายเชื่อ ฟัง เสียงของเขาจริงๆ
และทําทุกสิง่ ตามที่เราสัง่ ไว้ เราจะเป็นศัตรูต่อศัตรูของพวกเจ้า และจะเป็นปฏิปักษ์ ต่อปฏิปักษ์ ของพวก
เจ้า 23 ด้วยว่าทูตสวรรค์ ของเราจะไปข้างหน้าพวกเจ้า และจะนําพวกเจ้าไปถึงคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์
คนเปริสซี คนคานาอัน คนฮีไวต์ และคนเยบุส แล้วเราจะตัดคนเหล่านั ้นออกเสีย 24 อย่ากราบไหว้พระ
ของเขา หรือ ปรนนิ บั ติ หรือ ทํา ตามแบบอย่างที่ พวกเขากระทํา แต่ จงทําลายรู ป เคารพของเขา และทุบ
เสาศักดิสิ
ยให้แหลกละเอียด 25 จงปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า แล้วพระองค์จะ
์ ทธิของเขาเสี
์
ทรงอวยพรแก่ อาหารและนํ้า ของเจ้า เราจะบัน ดาลให้ โรคต่างๆหายไปจากท่ามกลางพวกเจ้า 26 จะไม่
มีการแท้งลูก หรือเป็นหมันในดินแดนของเจ้า เราจะให้เจ้ ามีอายุยืนนาน 27 เราจะบันดาลให้เกิดความ
สยดสยองขึ้นก่อนหน้าพวกเจ้า เราจะทําลายชาวเมืองทัง้ ปวงที่ พวกเจ้าไปเผชิญหน้านั ้น เราจะให้พวก
ศั ตรู ทัง้ ปวงหันหลังหนี พวกเจ้า 28 เราจะใช้ให้ฝูงต่อล่วงหน้าไปก่อนพวกเจ้า จะขับไล่ คนฮีไวต์ คนคานา
อัน คนฮิตไทต์ไปให้พ้นหน้าพวกเจ้า 29 เราจะไม่ไล่เขาไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าในระยะปี เดียว เกรงว่าแผ่น
ดิน จะรกร้างไปและสัตว์ป่า จะทวีจํานวนขึ้น ต่อสู้ กับ พวกเจ้า 30 แต่ เราจะไล่ เขาไปให้ พ้น หน้า พวกเจ้า ที
ละเล็กละน้ อยจนพวกเจ้าทวีจํานวนมากขึ้น แล้วได้ รบ
ั มอบดินแดนนั ้นเป็นกรรมสิทธิ์ 31 เราจะกําหนด
เขตแดนของพวกเจ้า ไว้ตัง้ แต่ ทะเลแดงจนถึง ทะเลของชาวฟี ลิ ส เตีย ตัง้ แต่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารจนจดแม่ นํ้า
เพราะเราจะมอบชาวเมืองนั ้นไว้ในมือของพวกเจ้าให้พวกเจ้าไล่เขาไปเสียให้พ้นหน้า 32 พวกเจ้าอย่าทํา
พันธสัญญากับเขา หรือกับพระของเขาเลย 33 เขาจะอาศัยในดินแดนของเจ้าไม่ได้ เกรงว่าเขาจะชักจูง
ให้เจ้ ากระทํา บาปต่อ เรา เพราะว่า ถ้า พวกเจ้า ปรนนิ บั ติ พระของเขา เรือ
่ งนี้ ก็ จะเป็น บ่วงแร้ว ดัก เจ้า เป็น
แน่ �
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พระเจ้าทรงประทานคําสัง่ แก่โมเสส
พระองค์ ตรัส กับ โมเสสว่า “เจ้ ากับ อาโรน นาดับ และอาบี ฮู กับ พวกผู้ ใหญ่ เจ ็ด สิบ คนของอิสราเอล
จงขึ้น มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ แล ้ วนมัส การอยู่ แต่ ไกล 2 ให้ เฉพาะโมเสสผู้ เดียวเข้า มาใกล้ พระเยโฮวาห์
ส่วนคนอื่นๆอย่า ให้ เข ้า มาใกล้ และอย่า ให้ ประชาชนขึ้น มากับ โมเสสเลย� 3 โมเสสจึง นํา พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ และคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ จงให้ ประชาชนทราบ ประชาชนทัง้ ปวงก็ ตอบเป็น เสียงเดีย วกั
้ มาชีแ
นว ่า “พระวจนะทัง้ หมดซึ่ง พระเยโฮวาห์ตรัส ไว้นั ้น พวกเราจะกระทํา ตาม� 4 โมเสสจึง จารึก พระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ไว้ทุกคํา แล้วตื่นขึ้นแต่ เช้าจัดแจงสร้างแท่ นบู ชาขึ้นที ่เชิงภู เขา ปักเสาหินขึ้นสิบสอง
ก้อนตามจํานวนตระกูลทัง้ สิบสองของอิสราเอล 5 ท่านใช้ให้หนุ่มๆชนชาติอส
ิ ราเอลถวายเครือ
่ งเผาบูชา
6
และถวายวัว เป็น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ โมเสสเก็บ เลือดวัว ครึง่ หนึ่ ง ไว้ในชาม อี กครึง่ หนึ่ ง
ประพรมที่แท่นบูชานัน
้ 7 ท่านถือหนั งสือพันธสัญญาอ่านให้ประชาชนฟัง พวกเขากล่าวว่า “บรรดาสิง่ ที่
พระเยโฮวาห์ตรัสไว้นั้นพวกเราจะกระทําตาม และเราจะเชื่อฟัง� 8 โมเสสก็เอาเลือดพรมประชาชนและ
กล่าวว่า “ดูเถิด นี่ เป็นเลือดแห่งพันธสัญญา ซึ่งพระเยโฮวาห์กระทํากับเจ้าตามพระวจนะทัง้ หมดนี้ �
1

โมเสสอยูบ
่ นภูเขาซีนายสี่สิบวัน
9 ครัง
้ นั ้น โมเสสกับ อาโรน นาดับ และอาบี ฮู และพวกผู้ ใหญ่ เจ ็ด สิบ คนของอิสราเอลขึ้น ไปอีก 10 เขา
ทัง้ หลายได้เห็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล และพื้นที่รองพระบาทเป็นดุจพลอยไพทูรย์สุกใสเหมือนท้องฟ้าที
เดียว 11 พระองค์ มิได้ ลงโทษบรรดาหัวหน้าชนชาติ อิสราเอล เขาทัง้ หลายได้ เห็นพระเจ้าและได้ กินและ
ดื่ม 12 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ขึ้น มาหาเราบนภูเขาแล้ว คอยอยู่ ที่ นั่น เราจะให้ แผ่ นศิลาอั นม ี
ราชบัญญัติ และข้อบัญญัติซึ่งเราจารึกไว้เพื่อเก็บไว้สอนเขา� 13 โมเสสจึงลุกขึ้นพร้อมกับโยชูวาผู้รับใช้
โมเสสขึ้น ไปบนภูเขาของพระเจ้า 14 และกล่าวแก่ พวกผู้ ใหญ่ เหล่ านั ้ นว ่า “คอยเราอยู่ ที่ นี่ จนกว่า เราจะ
กลับมาหาพวกท่านอีก ดูเถิด อาโรนและเฮอร์อยู่กับพวกท่าน ใครมีเรือ
่ งราวอะไรก็จงมาหาท่านทัง้ สอง
15
16
นี้ เถิด� แล้วโมเสสขึ้นไปบนภูเขา เมฆก็คลุมภูเขาไว้ สง่าราศีของพระเยโฮวาห์มาอยูบ
่ นภูเขาซีนาย
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เมฆนั ้นปกคลุมภูเขาอยู่หกวัน ครันว
้ ันที่เจ็ดพระองค์ทรงเรียกโมเสสจากหมู่เมฆ 17 สง่าราศี ของพระเย
โฮวาห์ปรากฏแก่ ตาชนชาติ อส
ิ ราเอลเหมือนเปลวไฟไหม้ อยู่บนยอดภู เขา 18 โมเสสเข้าไปในหมู่ เมฆนั ้น
และขึ้นไปบนภูเขา โมเสสอยูบ
่ นภูเขานั ้นสี่สิบวันสี่สิบคืน

25
อิสราเอลช่วยกันถวายเพื่อสร้างพลับพลา

1 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงสัง
่ ชนชาติอส
ิ ราเอลให้นําของมาถวายแก่เรา

ของนั ้นให้รบ
ั
4
มาจากทุกๆคนที่ เต็มใจถวาย ของถวายซึ่งเจ้าจะต้องรับจากเขาคือ ทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ ด้ายสี
ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม ผ้าป่านเนื้ อละเอียดและขนแพะ 5 หนังแกะตัวผู้ย้อมสี แดง หนังของตัวแบดเจอร์
และไม้ กระถินเทศ 6 นํ้ามันเติมประทีป เครือ
่ งเทศปรุ งนํ้ามันสําหรับเจิม และปรุ งเครือ
่ งหอม 7 พลอยสี
นํ้าข้าวและพลอยสําหรับฝังในเอโฟดและทับทรวง 8 แล้วให้เขาสร้างสถานบริสุทธิ์ถวายแก่เรา เพื่อเรา
จะได้อยูท่
่ ามกลางพวกเขา 9 แบบอย่างพลับพลาและเครือ
่ งทัง้ ปวงของพลับพลานั ้น เจ้าจงทําตามที่เรา
แจ้งไว้แก่เจ้านี้ ทุกประการ
3

หีบพันธสัญญา
ให้เขาทํา หีบ ใบหนึ่ งด ้วยไม้ กระถิน เทศ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสูง ศอกคืบ 11 หีบน น
ั ้ หุ้
มด ้วยทองคํา บริสุทธิ์ทั้งด ้านในและด้านนอก แล ้ว ทํา กระจัง คาดรอบหีบน น
ั ้ ด้วยทองคํา 12 ให้หล่อ ห่วง
ทองคําสี่หว
่ งสําหรับหีบนัน
้ ติดไว้ที่มุมทัง้ สี่ ด้านนี้ สองห่วงและด้านนั ้นสองห่วง 13 ให้ทําคานหามด้วยไม้
กระถินเทศหุมด
้ ้วยทองคํา 14 แล้วสอดคานหามเข้าที่หว
่ งข้างหีบสําหรับใช้ยกหามหีบนัน
้ 15 ไม้คานหาม
ให้สอดไว้ในห่วงของหีบ อย่าถอดออกเลย 16 พระโอวาทที่ เราจะให้แก่ เจ้ าจงเก็บไว้ในหีบนน
ั ้ 17 แล้วจง
ทําพระที่นั่งกรุ ณาด้วยทองคําบริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ 18 จงทําเครู บทองคําสองรู ป โดย
ใช้ฝีค้อนทําตัง้ ไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุ ณาทัง้ สองข้าง 19 ทําเครู บไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุ ณาข้างละรู ป ทําเค
รูบนน
ั ้ และให้ตอนปลายทัง้ สองข้างติดเป็นเนื้ อเดียวกับพระที่นั่งกรุ ณา 20 ให้เครูบกางปีกออกไว้เบื้องบน
ปกพระที่นั่งกรุ ณาไว้ด้วยปีก และให้หน
ั หน้าเข้าหากัน ให้เครู บหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุ ณา 21 แล้วจง
ตัง้ พระที่นั่งกรุ ณานั ้นไว้บนหีบ จงบรรจุพระโอวาทซึ่งเราจะให้ไว้แก่เจ้าไว้ในหีบนน
ั ้ 22 ณ ที่นั ้น เราจะอยู่
ให้เจ้าเข้าเฝ้า และจะสนทนากับเจ้าจากเหนื อพระที่นั่งกรุ ณาระหว่างกลางเครู บทัง้ สองซึ่งตัง้ อยู่บนหีบ
พระโอวาท เราจะสนทนากับเจ้าทุกเรือ
่ งซึ่งเราจะสัง่ เจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล
10

โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์
แล้วจงเอาไม้กระถินเทศมาทําโต๊ะตัวหนึ่ ง ยาวสองศอก กว้างหนึ่ งศอก และสูงศอกคืบ 24 เจ้ าจง
หุม
้ โต๊ะ นั ้น ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ และทํา กระจัง ทองคํา รอบโต๊ะ นั ้น ด้วย 25 ประกับ โต๊ะ นั ้น ทําให้ กว้างหนึ่ ง
ฝ่ามือโดยรอบ แล้วทํากระจังทองคําประกอบให้รอบประกับนัน
้ 26 จงทําห่วงทองคําสี่ หว
่ งติดไว้ที่ มุ มขา
27
28
โต๊ะทัง้ สี่ ห่วงนั ้นให้ติดชิดกับประกับ เพื่อเอาไว้สอดคานหาม เจ้าจงทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศ
หุมด
้ ้วยทองคํา ให้หามโต๊ะด้วยไม้นี้ 29 เจ้าจงทําจานและช้อน คนโท และอ่างนํ้าที่ใช้สําหรับรินเครือ
่ งดื่ม
30
บูชา สิ่งเหล่านี้ เจ้าจงทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ และเจ้าจงวางขนมปังหน้าพระพักตร์ไว้บนโต๊ะนั ้นต่อหน้า
เราเป็นนิ ตย์
23

คันประทีปทองคํา

31 เจ้าจงทําคันประทีปอันหนึ่ งด้วยทองคําบริสุ ทธิ์ จงใช้ฝีค้อนทําคันประทีป

ให้ทัง้ ลําตัว กิง่ ดอก ดอก
ตูม และกลีบ ติด เป็น เนื้ อ เดียวกัน คัน ประที ปน น
ั ้ 32 ให้มี กิง่ หกกิง่ แยกออกจากลํา คัน ประที ปน ั น
้ ข้างละ
สามกิง่ 33 กิง่ หนึ่ งมด
ี อกเหมือนดอกอัลมันด์สามดอก ทุกๆดอกให้มีดอกตูมและกลีบ อีกกงิ่ หนึ่ งให้มีดอก
สามดอกเหมือนดอกอัลมันด์ ทุกๆดอกให้มีดอกตูมและกลีบ ให้เป็นดังนี้ ทัง้ หกกิง่ ซึ่งยื่นออกจากลําคัน
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ประทีป 34 สําหรับลําคันประทีปนัน
้ ให้มีดอกสี่ดอกเหมือนดอกอัลมันด์ ทัง้ ดอกตูมและกลีบ 35 ใต้กิง่ ทุกๆ
คู่ ทัง้ หกกิง่ ที่ ลํา คัน ประที ปน ัน
้ ให้ มี ดอกตูม เป็น เนื้ อ เดีย วกั นก ับ คัน ประทีป 36 ดอกตูม และกิง่ ทําให้ เป็น
เนื้ อเดียวกันกับคันประทีป ให้ทุกส่วนเป็นเนื้ อเดียวกันด้วยทองคําบริสุทธิ์ที่ ใช้ค้อนทํา 37 จงทําตะเกียง
เจ็ดดวงสําหรับคันประทีปนัน
้ แล้วจุดตะเกียงให้ส่องแสงตรงไปหน้าคันประทีป 38 ตะไกรตัดไส้ตะเกียง
และถาดใส่ ตะไกรให้ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ 39 คันประที ปกับเครือ
่ งใช้ทุกอย่างให้ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์
หน่งึ ตะลันต์ 40 จงระวังทําสิง่ เหล่านี้ ตามแบบอย่างที่เราแจ้งแก่เจ้าบนภูเขา�

26
ม่านสําหรับพลับพลา
“นอกจากนั ้น เจ้ าจงทํา พลับพลาด้วยม่านสิบ ผืน ทํา ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และผ้า ทอด้วยด้าย
ย้อมสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม กับ ให้มี ภาพเครู บ ฝีมือ ช่างออกแบบไว้ 2 ม่านผืน หนึ่ ง ให้ยาวยี่ สิ บแปดศอก
กว้างสี่ศอก ม่านทุกผืนให้เท่ากัน 3 ม่านห้าผืนให้เกี่ยวติดกัน และอีกห้าผืนนั ้นก็ให้เกี่ยวติดกันด้วย 4 จง
ทําหูม่านด้วยด้ายสีฟ้าติดไว้ตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่หนึ่ ง และตามขอบม่านด้านนอกสุดชุดที่สอง
จงติดหูไว้เหมือนกัน 5 ม่านผืนหนึ่ งให้ทําหูหา้ สิบหู และตามขอบม่านชุดที่สอง ให้ทําหูหา้ สิบหูให้ตรงกัน
6 จงทํา ขอทองคํา ห้า สิบ ขอสําหรับ ใช้ เก ี่ยวม่าน เพื่อ ให้ เป็ น พลับพลาเดียวกัน 7 จงทํา ม่านด้วยขนแพะ
สําหรับเป็นเต็นท์ คลุมพลับพลาชัน
้ นอกอีกสิบเอ็ดผืน 8 ม่านผืนหนึ่ งให้ทํายาวสามสิบศอก กว้างสี่ ศอก
ทัง้ สิบ เอ็ด ผืน ให้ เท่า กัน 9 ม่านห้า ผืน ให้ เก ี่ยวติ ดก ัน ต่างหากและม่านอีก หกผืน ให้ เก ี่ยวติ ดก ัน ต่างหาก
เช่นกัน และม่านผืนที ่หกนั ้นจงให้หอ
้ ยซ้อนลงมาข้างหน้าพลับพลา 10 ทําหูหา้ สิบหูติดกับขอบม่านด้าน
นอกสุด ชุด ที่ หนึ่ ง และหู หา้ สิบ หู ติ ดก ับ ขอบม่านด้านนอกสุด ชุด ที่ สอง 11 แล ้ว ทํา ขอทองสัมฤทธิห
์ า้ สิบ
ขอ เกี่ยวขอเข้าที่หู เกี่ยวให้ติดเป็นเต็นท์หลังเดียวกัน 12 ม่านเต็นท์ส่วนที่เกินอยู่ คือชายม่านครึง่ หนึ่ งที่
เหลืออยูนั
่ ้น จงให้หอ
้ ยลงมาด้านหลังพลับพลา 13 ส่วนม่านคลุมพลับพลา ซึ่งยาวเกินไปข้างละหนึ่ งศอก
นั ้น ให้ห้อยลงมาข้างๆพลับพลาทัง้ ข้างนี้ และข้างโน้ น สําหรับใช้กําบัง 14 เครือ
่ งดาดเต็นท์ข้างบน เจ้าจง
ทําด้วยหนั งแกะตัวผู้ย้อมสีแดงชัน
้ หนึ่ ง และคลุมด้วยหนั งของตัวแบดเจอร์อีกชัน
้ หนึ่ ง
1

ไม้กรอบสําหรับพลับพลา

15 ไม้ กรอบสําหรับ ทํา ฝาพลับพลานั ้น

ให้ใช้ไม้กระถินเทศตัง้ ตรงขึ้น 16 ไม้กรอบนั ้นให้ยาวแผ่นละสิบ
ศอก กว้างศอกคืบ
เดือยกรอบหนึ่ งมีไม้ประกับติดกับเดือยอีกกรอบหนึ่ ง
ไม้กรอบพลับพลาทัง้ หมดให้ทําอย่างนี้ 18 เจ้าจงทําไม้กรอบพลับพลาดังนี้ ด้านใต้ให้ทํายี่สิบแผ่น 19 จง
ทํา ฐานรองรับด้วยเงินสี่ สิ บฐานสําหรับไม้ กรอบยี่สิ บแผ่น ใต้ ไม้ กรอบแผ่นหนึ่ งให้มี ฐานรองรับแผ่นละ
สองฐาน สําหรับสวมเดือยสองอัน 20 ด้านที่ สองของพลับพลาข้างทิศเหนื อนั ้น ให้ใช้ไม้ กรอบยี่สิ บแผ่น
21 และทําฐานเงินรองรับสี่สิบฐาน ใต้กรอบให้ทําฐานแผ่นละสองฐาน 22 ส่วนด้านหลังทิศตะวันตกของ
พลับพลา ให้ทําไม้กรอบหกแผ่น 23 และทําอีกสองแผ่นสําหรับมุมพลับพลาด้านหลัง 24 ไม้กรอบนั ้นข้าง
ล่างให้แยกกัน แต่ ตอนบนยอดให้ติ ดกันที ่หว
่ งแรกทัง้ สองแห่ง ให้กระทําดังนี้ ก็ จะทําให้เกิดมุมสองมุม
25 คือรวมเป็ นไม้ กรอบแปดแผ่นด้วยกัน และฐานเงินสิบหกอัน ใต้ กรอบไม้ ให้มี ฐานรองรับแผ่นละสอง
ฐาน
17 ให้มีเดือยกรอบละสองเดือย

ไม้กรอบหุมด
้ ้วยทองคํา

26 เจ้าจงทํากลอนด้วยไม้กระถินเทศห้าอัน

สําหรับไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหนึ่ ง 27 และกลอนอีกห้า
อันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอีกด้านหนึ่ ง และกลอนอีกห้าอันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้าน
หลัง คื อด ้านตะวัน ตก 28 กลอนตัวกลางคือ อยู่ตอนกลางของไม้ กรอบสําหรับ ขัด ฝาร้อยให้ติด กัน 29 จง
หุม
้ ไม้ กรอบเหล่า นั ้น ด้วยทองคํา และทํา ห่วงไม้ กรอบด้วยทองคํา สําหรับ ร้อยกลอน และกลอนนั ้น ให้ หุ้
มด้วยทองคํา 30 พลับพลานั ้น เจ้าจงจัดตัง้ ไว้ตามแบบอย่างที่เราได้แจ้งแก่เจ้าแล้วที่บนภูเขา
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ม่านที่อยูระหว่
่
างที่บริสุทธิกั
์ บที่บริสุทธิที
์ ่สุด

31 จงทําม่านผืนหนึ่ ง

ทอด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด ให้มีภาพเครู บ
ฝีมือช่างออกแบบไว้
และ
33
ซึ่งตัง้ อยู่บนฐานเงินสี่อัน ม่านนั ้นให้เขาแขวนไว้กับขอสําหรับเกี่ยวม่าน แล้วเอาหีบพระโอวาทเข้ามา
ไว้ข้างในภายในม่าน และม่านนั ้นจะเป็ นที่แบ่งพลับพลาระหว่างที่บริสุทธิกั
์ บที่บริสุทธิที
์ ่สุด 34 พระที่นั่ง
กรุ ณานั ้นให้ตัง้ ไว้บนหีบพระโอวาทในที่บริสุทธิที
์ ่สุด 35 จงตัง้ โต๊ะไว้ข้างนอกม่าน และจงตัง้ คันประทีปไว้
ด้านใต้ในพลับพลาตรงข้ามกับโต๊ะ เจ้าจงตัง้ โต๊ะไว้ทางด้านเหนื อ
32 ม่านนั ้นให้แขวนไว้ด้วยขอทองคําที่เสาไม้กระถินเทศสี่เสาที่หุมด
้ ้วยทองคํา

ม่านสําหรับประตูพลับพลา

เจ้ า จง ทํา บังตา ที่ ประตู เต็นท์ นั ้น ด้วย ด้าย สี ฟ้า สี ม่วง สี แดง เข้ม และ ด้วย ผ้า ป่าน เนื้ อ ละเอียด
ประกอบด้วยฝีมือ ช่างด้ายสี 37 จงทํา เสาห้า ต้น ด้วยไม้ กระถิน เทศสําหรับ ติด บังตาที่ ประตู แล ้ว หุม
้ เสา
นั ้นด้วยทองคํา ขอแขวนเสาจงทําด้วยทองคํา แล้วหล่อฐานทองสัมฤทธิห
์ า้ ฐานสําหรับรองรับเสานั ้น�
36

27
แท่นบูชาหุมด
้ ้วยทองเหลือง

“เจ้ าจงทํา แท่ นบู ชาด ้วยไม้ กระถิน เทศให้ ยาวห้า ศอก กว้างห้า ศอก ให้ เป็น แท่น สี่ เหลี่ ยมจั ตุ รัส สูง
สามศอก 2 จงทํา เชิง งอนติด ไว้ทัง้ สี่ มุ มของแท่น ให้ เป็น ชิน
้ แท่น ด้วยทอง
้ เดีย วกั นก ับ แท่น และจงหุม
3
สัมฤทธิ์ เจ้ าจงทํา หม้อ สําหรับ ใส่ ขี้ เถ้า พล ว
ั ่ ชาม ขอเกี่ยวเนื้ อ และถาดรองไฟ คือ เครือ
่ งใช้ สําหรับ
4
แท่นทัง้ หมด เจ้าจงทําด้วยทองสัมฤทธิ์ แล้วเอาทองสัมฤทธิท
์ ําตาข่ายประดับแท่นนั ้น กับทําห่วงทอง
5
สัมฤทธิติ
่ กระจังของแท่น และให้หอ
้ ยอยูตั
่ ง้ แต่กลางแท่นลง
์ ดที่มุมทัง้ สี่ของตาข่าย ตาข่ายนั ้นให้อยูใต้
มา 6 ไม้คานหามแท่นให้ทําด้วยไม้กระถินเทศและหุ้มด้วยทองสัมฤทธิ์ 7 ไม้คานนั ้นให้สอดไว้ในห่วง ใน
เวลาหามไม้คานจะอยู่ข้างแท่นข้างละอัน 8 แท่นนั ้นทําด้วยไม้กระดาน แต่ข้างในแท่นกลวงตามแบบที่
แจ้งแก่เจ้าแล้วที่ภูเขา จงให้เขาทําอย่างนั ้น
1

ลานพลับพลา

ให้รัว้ ด้านใต้มีผ้าบังลานนั ้นทําด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียดยาวหนึ่ งร้อยศอก
ให้มี เสายี่สิ บต้ นก ับ ฐานทองสัมฤทธิร์ องรับเสายี่สิ บฐาน ขอติด เสาและราวยึดเสานั ้น ให้ทํา ด้วยเงิน
11 ทํานองเดียวกัน ด้านทิศเหนื อให้มีผ้าบังยาวร้อยศอก เหมือนกันกับเสายีสิ
่ บต้น และฐานทองสัมฤทธิ์
ยี่สิบฐาน ขอติดเสาและราวยึดเสานั ้น ให้ทําด้วยเงิน 12 ตามส่วนกว้างของลานด้านตะวันตก ให้มีผ้าบัง
ยาวห้าสิบศอก กับเสาสิบต้น และฐานรองรับเสาสิบฐาน 13 ส่วนกว้างของลานด้านตะวันออก ให้ยาวห้า
สิบศอก 14 ผ้าบังด้านริมประตูข้างหนึ่ งให้ยาวสิบห้าศอก มีเสาสามต้น และฐานรองรับเสาสามฐาน 15 อี
กข้างหนึ่ ง ให้มี ผ้า บัง ยาวสิบ ห้า ศอก มี เสาสามต้น และฐานรองรับ เสาสามฐาน 16 ให้มี ผ้า บังตาที่ ประตู
ลานยาวยี่ สิ บศอก ผ้า สี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ประกอบด้วยฝีมือ ของช่างด้ายสี
กับเสาสี่ต้นและฐานรองรับเสาสี่ฐาน
10

9 เจ้ าจงสร้างลานพลับพลา

เสาแห่งพลับพลา

17 เสาล้อมรอบลานทัง
้ หมด

ให้มีราวสําหรับยึดเสาให้ติดต่อกันทําด้วยเงิน และให้ทําขอด้วยเงิน ฐาน
รองรับ เสานั ้น ทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 18 ด้านยาวของลานนั ้น จะเป็ นร ้อ ยศอก ด้านกว้างห้า สิบ ศอก สูง ห้า
ศอก กัน
้ ด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด และมีฐานทองสัมฤทธิ์ 19 เครือ
่ งใช้สอยทัง้ ปวงของพลับพลาพร้อมทัง้
หลักหมุดของพลับพลา กับหลักหมุดสําหรับรัวท
้ ี่กัน
้ ลานทัง้ หมด ให้ทําด้วยทองสัมฤทธิ์
นํ้ามันสําหรับประทีป
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เจ้ าจงสัง่ ชนชาติ อส
ิ ราเอลให้นํานํ้ามันมะกอกเทศบริสุทธิ์ที่ คัน
้ ไว้นั้นมาสําหรับเติมประทีป เพื่อจะ
ให้ประที ปนัน
้ ส่องสว่างอยู่เสมอ 21 ในพลับพลาแห่งชุ มนุมข้างนอกม่านซึ่งอยู่หน้าหีบพระโอวาท ให้อา
โรนและบุตรชายของอาโรน ดูแลประทีปนัน
้ อยูเฉพาะพระพั
่
กตร์พระเยโฮวาห์ ตัง้ แต่เวลาพลบคํ่าจนถึง
รุ ง่ เช้า ให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ที่ชนชาติอิสราเอลต้องปฏิบัติตามชัว่ อายุของเขา�
20

28
พวกปุโรหิต

1 “จงนําอาโรนพีช
่ ายของเจ้ากับบุตรชายของเขาแยกออกมาจากหมู่ชนชาติอิสราเอลให้มาอยูใกล้
่
เจ้า

เพื่อจะให้ปรนนิ บัติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต คือ ทัง้ อาโรนกับ บุตรชายของอาโรน คือ นาดับ อาบ ีฮู เอเลอา
ซาร์ กับอิธามาร์ 2 แล้วให้ทําเครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรนพี่ชายของเจ้าให้สมเกียรติ และงดงาม 3 ให้
กล่าวแก่คนทัง้ ปวงผู้เฉลียวฉลาดซึ่งเราได้บันดาลให้เขามีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญานั ้น ให้เขาทํา
เครือ
่ งยศสําหรับสถาปนาอาโรนให้ปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต
เครือ
่ งยศของพวกปุโรหิต
4 ให้เขาทํา เครือ
่ งยศดังต่อไปนี้ คือทับทรวง เสื้อเอโฟด เสื้อคลุม เสื้อตาสมุก ผ้ามาลาและรัดประคด
และให้เขาทําเครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรนพี่ชายของเจ้าและบุตรชายของเขา เพื่อจะให้ปรนนิ บัติเรา
ในตําแหน่ ง ปุโรหิต 5 ให้เขาเหล่านั ้ นร ับ เอาทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด
6 ให้เขาทํา เอโฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่ านเนื้ อ ละเอียด ตัด ด้วยฝีมือ ช่าง
ออกแบบ 7 แถบที่ผู กบ่าของเอโฟดนั ้น ให้ติ ดกับริมตอนบนทัง้ สองชิน
้ เพื่อจะติดเป็ นอันเดียวกัน 8 รัด
ประคดทออย่างประณี ต สําหรับคาดทับเอโฟด ให้ทําด้วยฝีมืออย่างเดียวกัน และใช้วัตถุ อย่างเดียวกับ
เอโฟด คือทําด้วยทองคํา ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 9 แล้วให้ใช้พลอยสีน้ําข้าว
สองแผ่น สําหรับจารึกชื่อบุตรของอิสราเอลไว้ 10 ที่ พลอยแผ่นหนึ่ งให้จารึกชื่อหกชื่อ และแผ่นที ่สองก็
ให้จารึกชื่อไว้อีกหกชื่อที่เหลืออยูตามกํ
่
าเนิ ด 11 ให้ช่างแกะจารึกชื่อเหล่าบุตรอิสราเอลไว้ที่พลอยทัง้ สอง
แผ่นนั ้น เช่นอย่างแกะตราแล้วฝังไว้บนกระเปาะทองคําซึ่งมีลวดลายละเอียด 12 พลอยทัง้ สองแผ่นนั ้น
ให้ ติ ดไว้กับ เอโฟดบนบ่า ทัง้ สองข้าง พลอยนั ้น จะเป็ นที ่ ระลึก ถึง บรรดาบุตรแห่ งอ ิส ราเอล และอาโรน
จะแบกชื่อเขาทัง้ หลายไว้บนบ่าทัง้ สองเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็ นที ่ระลึก 13 เจ้ าจงทํากระเปาะ
ทองคํา มี ลวดลายละเอียด 14 กับ ทํา สร้อยสองสายด้วยทองคํา บริสุทธิ์ เป็น สร้อยถัก เกลียวแล้ว ติด ไว้ที่
กระเปาะนั ้น
ทับทรวงสําหรับพวกปุโรหิต
จงทํา ทับทรวงแห่ง การพิพากษา ด้วยฝีมือ ช่างออกแบบฝีมือ เหมือนทํา เอโฟดคือ ทํา ด้วยทองคํา
ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้ อละเอียด 16 ให้ทําทับทรวงเป็ นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบกลาง
ยาวคืบหนึ่ ง กว้างคืบหนึ่ ง 17 จงฝังพลอยสี่แถวบนทับทรวงนั ้น แถวที่หน่งึ ฝังทับทิม บุษราคัมและพลอย
สีแดงเข้ม 18 แถวที่สองฝังมรกต ไพทูรย์ และเพชร 19 แถวที่สามฝังนิ ล โมรา และพลอยสีม่วง 20 แถว
ที่สี่ฝังพลอยเขียว พลอยสีน้ําข้าวและหยก พลอยทัง้ หมดนี้ ให้ฝังในลวดลายอันละเอียดที่ทําด้วยทองคํา
21 พลอยเหล่านั ้นให้มีชื่อเหล่าบุตรอิสราเอลสิบสองชื่อจารึกไว้เหมือนแกะตรา จะมีช่ อ
ื ตระกูลทุกตระกูล
ตามลําดับ สิบ สองตระกูล 22 และเจ้า จงทํา สร้อยถัก เกลี ยวด ้วยทองคํา บริสุทธิ์ สํา หรับท ับ ทรวง 23 และ
เจ้าจงทําห่วงทองคําสองห่วงติดไว้ที่ มุ มบนทัง้ สองของทับทรวง 24 ส่วนสร้อยที่ ทําด้วยทองคํานั ้น ให้เกี่
ยวด้วยห่วงที่ มุ มทับทรวง 25 และปลายสร้อยอีกสองข้าง ให้ติ ดกับกระเปาะที่ มีลวดลายละเอียดทัง้ สอง
ให้ติดไว้ข้างหน้าที่แถบยึดเอโฟดทัง้ สองข้างบนบ่า 26 จงทําห่วงทองคําสองอันติดไว้ที่มุมล่างทัง้ สองข้าง
ของทับทรวงข้างในที่ติดเอโฟด 27 จงทําห่วงสองอันด้วยทองคําใส่ไว้ริมเอโฟดเบื้องหน้า ใต้แถบที่ตะเข็บ
เหนื อรัดประคดซึ่งทอด้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด 28 ให้ผูกทับทรวงนั ้นติดกับเอโฟดด้วย ใช้ด้ายถักสีฟ้า
15
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ร้อยผูกที่ห่วง ให้ทับทรวงทับรัดประคดที่ทําด้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด เพื่อมิให้ทับทรวงหลุดไปจากเอ
โฟด 29 อาโรนจึงจะมีช่อ
ื เหล่าบุตรอิสราเอลจารึกไว้ที่ทับทรวงแห่งการพิพากษาติดไว้ที่หัวใจของตน ให้
เป็ นที ่ระลึกต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เสมอ เมื่อเขาเข้าไปในที่ บริสุทธินั
ิ และทูมมิมไว้ใน
์ ้น 30 จงใส่ อูรม
ทับทรวงแห่งการพิพากษา และของสองสิง่ นี้ จะอยู่ที่หัวใจของอาโรนเมื่อเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ อาโรนจะ
รับภาระการพิพากษาเหล่าบุตรอิสราเอลไว้ที่หัวใจของตนเสมอเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เสื้อคลุมสีฟ้า
31 เจ้ าจงทําเสื้อคลุม ให้เข้าชุ ดกับเอโฟดด้วยผ้าสี ฟ้าล้ วน 32 ให้ทํา ช่องคอกลางผืนเสื้อ แล้วขลิบรอบ
คอด้วยผ้าทอ เช่นเดียวกับคอเสื้อทหาร เพื่อจะมิให้ขาด 33 ที่ชายล่างของเสื้อคลุมให้ปักรูปทับทิม ใช้ด้าย
สีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มรอบชายเสื้อ และติดลูกพรวนทองคําสลับกับผลทับทิม 34 ลูกพรวนทองคําลูกหนึ่ ง
ผลทั บทิมผลหนึ่ ง ลูกพรวนทองคําอีกลูกหนึ่ ง ผลทั บทิมอีกผลหนึ่ งรอบชายล่างของเสื้อคลุม 35 อาโรน
จะสวมเสื้อตัวนน
ั ้ เมื่อทํางานปรนนิ บัติ และจะได้ยน
ิ เสียงลูกพรวนเมื่อเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในที่ บริสุทธิ์
และเมื่อเดินออกมา ด้วยเกรงว่าเขาจะต้องตาย
แผ่นทองคํากับมาลา

36 เจ้าจงทําแผ่นทองคําบริสุ ทธิจาร
์
ึกคําว่า ‘บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์� ไว้เหมือนอย่างแกะตรา 37 และ

เจ้า จงเอาด้ายถัก สี ฟ้า ผูก แผ่น ทองคํา นั ้น ไว้บนมาลาให้ อยู่ ที่ ข้างมาลาด้านหน้า 38 แผ่ นทองคํา นั ้น จะ
อยู่ที่หน้าผากของอาโรน และอาโรนจะรับความชัว่ ช้าอันเกิดแก่ชนชาติอิสราเอลเนื่ องจากของถวายอัน
บริสุทธิ์ ซึ่งนํามาชําระให้เป็นของถวายอันบริสุทธิ์ และแผ่นทองคํานั ้นให้อยู่ที่หน้าผากของอาโรนเสมอ
เพื่อสิง่ ของเหล่านั ้นจะเป็นที่โปรดปรานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

รัดประคด มาลา และกางเกง
จงทอเสื้อ ให้ เป็น ลวดลาย ด้วยป่านเนื้ อ ละเอียด ส่วนผ้า มาลานั ้น จงทํา ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด
และทํารัดประคดด้วยฝีมือช่างด้ายสี 40 จงทําเสื้อ รัดประคดและมาลาสําหรับบุตรชายทัง้ หลายของอา
โรนให้ สมเกียรติ และงดงาม 41 จงแต่ง อาโรนพี่ ชายของเจ้า และบุตรชายทัง้ หลายของเขาด้วยเครือ
่ ง
42
ยศ แล ้ว เจิม และสถาปนาและชําระเขาให้ บริสุทธิ์ เพื่อ จะให้ ปรนนิ บัติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต จงเย็บ
กางเกงให้เขาเหล่านั ้นด้วยผ้าป่านเพื่อจะปกปิดกายที่เปลือยของเขา ให้ยาวตัง้ แต่เอวจนถึงต้นขา 43 ให้
อาโรนกับบุตรชายทัง้ หลายของเขาสวมเมื่อเข้าไปในพลับพลาแห่งชุ มนุม และเมื่อเข้าใกล้ แท่นจะปรน
นิ บติ
ั ณ ที่บริสุทธิ์ เกลอ
ื กว่าเขาจะก่อความชัว่ ช้าและถึงตาย เรือ
่ งนี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ที่เขาและ
เชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาจะต้องปฏิบัติตาม�
39

29
การสถาปนาพวกปุโรหิต
1 “ต่อ ไปนี้ เป็ นการซึ่ง เจ้า ควรกระทํา เพื่อ ชําระตัว เขาทัง
้ หลายให้ บริสุทธิ์ เพื่อ เขาจะปรนนิ บั ติ เราใน
ตําแหน่ งปุโรหิต คือจงเอาวัวหนุ่มตัวหนึ่ งและแกะตัวผู้สองตัวซึ่งปราศจากตําหนิ 2 ขนมปังไร้เชื้อ ขนม
ไร้เชื้อคลุกนํ้ามันและขนมแผ่นบางไร้เชื้อทานํ้ามัน ขนมเหล่านี้ จงทําด้วยยอดแป้งข้าวสาลี 3 แล้วจงใส่
ขนมปังต่างๆเหล่า นั ้นไว้ในกระบุงเดียวกัน จงนํา มาในกระบุงพร้อมกับวัวตัวผู้ และลูก แกะตัวผู้ สองตัว
4 จงนําอาโรนและบุตรชายทัง
้ หลายของเขามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม แล้วจงชําระตัวเขาทัง้ หลาย
5
ด้วยนํ้า จงสวมเครือ
่ งยศให้อาโรน คือเสื้อในกับเสื้อเอโฟด กับเอโฟดและทับทรวง และเอารัดประคด
ที่ ทอด้วยฝีมือประณี ต สําหรับใช้กับเอโฟดนั ้นคาดเอวไว้ 6 จงสวมมาลาที่ ศีรษะของอาโรน และจงสวม
มงกุฎ บริสุทธิ์ ทับ มาลา 7 จงเอานํ้ามัน เจิม เทลงบนศีรษะของเขา และเจิม ตัง้ เขาไว้ 8 จงนํา บุตรชายทัง้
หลายของเขามาและสวมเสื้อให้ 9 แล้วจงเอารัดประคดคาดเอวเขาไว้ ทัง้ ตัวอาโรนเองและบุตรชายของ
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เขา และคาดมาลาให้เขา แล้วเขาก็จะรับตําแหน่ งเป็นปุโรหิตตามกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ ดังนี้ แหละ เจ้าจง
สถาปนาอาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาไว้
เครือ
่ งบูชาสําหรับพวกปุโรหิต
10 เจ้าจงนําวัวตัวผู้มาที่หน้าพลับพลาแห่งชุมนุม

ให้อาโรนกับบุตรชายของเขาเอามือวางลงบนหัววัว
ตัวผู้ 11 แล้วจงฆ่าวัวตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 12 จงเอานิว
้ มือจุ่ม
เลือดวัว ตัวผู้ นั ้น ทาไว้ที่ เชิง งอนริม แท่น บ้าง ส่วนเลือดที่ เหลือ ทัง้ หมดจงเทไว้ที่ เชิง แท่ นบู ชา 13 เจ้ าจง
เอาไขมัน ทัง้ หมดที่ หุม
้ เครือ
่ งใน พังผืด ที่ ติ ดอย ู่ กับ ตับ และไตทัง้ สองกับ ไขมั นที ่ ติ ดไตนั ้น มาเผาบนแท่น
14 แต่ เนื้ อก ับ หนั ง และมูล ของวัว ตัวผู้ นั้น จงเผาไฟเสีย ข้างนอกค่าย ทัง
้ นี้ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 15 เจ้ า
จงนําแกะผู้ตัวหนึ่ งมาให้อาโรนกับบุตรชายเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะตัวผู้นั ้น 16 แล้วจงฆ่าแกะตั
วนัน
้ เสีย เอาเลือดพรมรอบๆแท่น 17 จงชําแหละแกะตัวนัน
้ ออกเป็นท่อนๆและเครือ
่ งในกับขาจงล้างนํ้า
18
วางไว้กับเนื้ อและหัว แล้วจงเผาแกะตั วนัน
้ ทัง้ ตัวบนแท่ นบู ชา เป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่ พระเยโฮ
19
วาห์ เป็นกลิน
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เจ้ าจงนําแกะตัวผู้อีกตัวหนึ่ ง
่ พอพระทัย เป็นเครือ
มา แล้วให้อาโรนกับบุตรชายเขาเอามือของตนวางบนหัวแกะผู้ตัวนน
ั ้ 20 แล้วท่านจงฆ่าแกะตัวนน
ั ้ เสีย
เอาเลือดส่วนหนึ่ ง เจิ มท ี่ ปลายใบหู ข้างขวาของอาโรน และที่ ปลายใบหู ข้างขวาของบุตรชายของเขาทุก
คน และที่ หว
ั แม่มือข้างขวา และที่ หว
ั แม่เท้าข้างขวาของเขาบ้าง แล้วจงเอาเลือดที่ เหลือพรมรอบๆแท่
21
นบูชา จงเอาเลือดส่วนหนึ่ งที่อยู่บนแท่นและนํ้ามันเจิมนัน
้ พรมอาโรนและเครือ
่ งยศของเขา จงพรม
บุตรชายทัง้ หลายของเขา และเครือ
่ งยศของบุตรชายเหล่า นั ้น ด้วย อาโรนและเครือ
่ งยศของเขาจะบริ
สุทธิ์รวมทังบ
้ ุตรชายของเขาและเครือ
่ งยศของเขาด้วย 22 เจ้าจงเอาไขมันแกะตัวผู้และหางที่เป็นไขมัน
กับ ไขมั นที ่ ติ ดเครือ
่ งใน และพังผืด ที่ ติ ดอย ู่ กับ ตับ กับ ไตทัง้ สองและไขมั นที ่ ติ ดอย ู่ กับ ไต กับ โคนขาข้าง
ขวาด้วย เพราะเป็นแกะใช้สําหรับการสถาปนา 23 กับขนมปั งก้อนหนึ่ งและขนมปังคลุกนํ้ามันแผ่นหนึ่ ง
และขนมปัง บางแผ่น หนึ่ ง จากกระบุง ขนมปัง ไร้เชื้อ ซึ่ง อยู่ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 แล ้ว จงวางสิง่
เหล่า นั ้น ไว้ในมือ ของอาโรน และในมื อบ ุตรชายของเขา ให้แกว ่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวาย
25
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วจงรับสิง่ เหล่านี้ จากมือของเขานําไปเผาบนแท่นบูชาเป็นเครือ
่ งเผาบู
ชา เป็นกลินที
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์
่ ่พอพระทัยต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
อาหารสําหรับพวกปุโรหิต
จงเอาเนื้ อที่ อกแกะตัวผู้ซ่ึงเป็นแกะสถาปนาอาโรน แล้วให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่ง
27
ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนั ่น จะเป็น ส่วนของเจ้า และจงเอาเนื้ อที่ อกแกะตัวผู้ ซ่ึง เป็น
เครือ
่ งบูชาแกว่งนั ้นไว้ และเนื้ อโคนขาอันเป็นส่วนยกให้แก่ ปุ โรหิตซึ่งแกว่งไปแกว่งมา และซึ่งเป็นของ
ถวายจากแกะใช้สําหรับการสถาปนา ด้วยเป็นส่วนของอาโรนและบุตรชายเขา 28 นั ่นแหละเป็นส่วนซึ่ง
อาโรนและบุตรชายเขาจะได้รบ
ั จากชนชาติอส
ิ ราเอลเป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ เพราะเป็นส่วนที่ยกให้แก่
ปุโรหิต และชนชาติอส
ิ ราเอลจะยกให้จากเครือ
่ งสันติบูชา เป็นเครือ
่ งบูชาของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์
29 เครือ
่ งยศบริสุทธิ์ ของอาโรนจะเป็น ของบุตรชายของเขาต่อๆไป ให้ เขาสวมเมื่อ เขารับ การเจิม และ
ได้ รบ
ั การสถาปนาไว้ในตําแหน่ ง 30 จงให้ บุ ตรชายซึ่ง จะเป็น ปุโรหิต แทนเขานั ้น สวมเครือ
่ งยศเหล่า นั ้น
31
ครบเจ็ดวัน ขณะที่เขามายังพลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อปรนนิ บติ
ั ในที่บริสุทธิ์ จงต้มเนื้ อแกะตัวผูส
้ ําหรับ
การสถาปนาในที่ บริสุทธิ์ 32 แล้วให้อาโรนกับบุตรชายของเขากินเนื้ อแกะตัวผู้นั ้น และขนมปังซึ่งอยู่ใน
กระบุงที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 33 ให้เขากินของซึ่งนํามาบูชาลบมลทิน เพื่อจะสถาปนาและชําระเขา
เหล่านั ้นให้บริสุทธิ์ แต่คนภายนอกอย่าให้รับประทาน เพราะเป็นของบริสุทธิ์ 34 และถ้าแม้เนื้ อที่ใช้ในพิธี
26
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สถาปนา และขนมปังนั ้นยังเหลืออยูจ
่ นรุ ง่ เช้าบ้าง ก็ให้เผาส่วนที่เหลือนั ้นด้วยไฟเสีย อย่าให้รบ
ั ประทาน
เพราะเป็นของบริสุทธิ์
เจ็ดวันแห่งพิธสถาปนา
ี
ดัง นั ้น แหละ เจ้ าจงกระทํา ให้ แก่ อาโรน และบุตรชายเขาตามคํา ที่ เราได้ บัญชาเจ้า ไว้ จงทํา พิธี
สถาปนาเขาให้ ครบเจ็ด วัน 36 จงนํา วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง มาถวายทุกๆวัน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เพื่อ ทําการลบ
มลทิน และจงชําระแท่ นบู ชา ด้วยทําการลบมลทิน ของแท่น นั ้น จงเจิม แท่น นั ้น เพื่อ จะชําระให้ บริสุทธิ์
37 จงทําการลบมลทินแท่นนั ้นครบเจ็ดวัน และชําระแท่นนั ้นให้บริสุทธิ์ แล้วแท่นนั ้นจะบริสุ ทธิ์ที่สุด สิ ่ง
หนึ่ งสิง่ ใดที่ถูกต้องแท่นนั ้นก็จะบริสุทธิ์ด้วย
35

เครือ
่ งบูชาประจําวัน
38 ต่อไปนี้ เป็ นสิง
่ ซึ่งเจ้าต้องถวายบนแท่นนั ้นทุกวันเสมอไป คือลูกแกะสองตัว อายุหน่งึ ขวบ 39 จงนํา
ลูกแกะตัวหนึ่ งมาบูชาเวลาเช้า และนําลูกแกะอีกตัวหนึ่ งมาบูชาเวลาเย็น 40 พร้อมกับลูกแกะตัวที่หน่ง
ึ
นั ้น จงถวายยอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์คลุ กกับน้าํ มั นที ่คัน
้ ไว้นั้นหนึ่ งในสี่ ฮน
ิ และนํ้าองุน
่ หนึ่ งในสี่ ฮินคู่
กัน เป็นเครือ
่ งดื่มบู ชา 41 จงถวายลูกแกะอีกตัวหนึ่ งนั ้นในเวลาเย็น ถวายธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชา
คู่ กันด้วย เหมือนอย่างในเวลาเช้า ให้เป็นกลิน
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์
่ พอพระทัย เป็นเครือ
42 นี่ จะเป็ นเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ตลอดชัว่ อายุของเจ้า ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมเฉพาะพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ที่ ที่ เราจะพบเจ้า ทัง้ หลายและสนทนากับ เจ้า ที่ นั ่น 43 ที่ นั ่น เราจะพบกับ ชนชาติ อิสราเอล
และพลับพลานั ้นจะรับการชําระให้บริสุทธิด้
์ วยสง่าราศี ของเรา 44 เราจะชําระพลับพลาแห่งชุ มนุมและ
แท่นบูชาไว้เป็ นที่บริสุทธิ์ และเราจะชําระอาโรนและบุตรชายเขาให้บริสุทธิด้
์ วย เพื่อเขาจะปรนนิ บัติเรา
45
ในตําแหน่ งปุโรหิต เราจะสถิตอยูท
่ ่ามกลางชนชาติอิสราเอล และจะเป็นพระเจ้าของเขา 46 เขาจะรูว้ า่
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา ผู้ได้นําเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อเราจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขา
ทัง้ หลาย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา�

30

แท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอม
“เจ้ าจงสร้างแท่น สําหรับ เผาเครือ
่ งหอม จงทํา แท่น นั ้น ด้วยไม้ กระถิน เทศ 2 ให้ยาวศอกหนึ่ ง กว้าง
ศอกหนึ่ ง เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และสูงสองศอก เชิงงอนมุมแท่นนั ้นให้เป็นไม้ท่อนเดียวกับแท่น 3 และ
จงหุม
้ แท่น ด้วยทองคํา บริ สุทธิ ์ ทั ้ งด ้า นบนและด้านข้างทุ กด ้าน และเชิง งอนด้วย และจงทํา กระจัง
ทองคําล้อมรอบแท่น 4 จงทําห่วงทองคําสองห่วง ติดไว้ใต้กระจังด้านละห่วงตรงกันข้าม ห่วงนั ้นสําหรับ
สอดใส่ ไม้คานหาม 5 ไม้คานหามนั ้นจงทําด้วยไม้กระถินเทศหุ้มด้วยทองคํา 6 จงตัง้ แท่นนั ้นไว้ข้างนอก
ม่านซึ่งอยูใกล้
่
หีบพระโอวาท ข้างหน้าพระที่นั่งกรุ ณาซึ่งอยูเ่ หนื อหีบพระโอวาท ที่ที่เราจะพบกับเจ้า 7 จง
ให้อาโรนเผาเครือ
่ งหอมบนแท่น นั ้น ทุก เวลาเช้า เมื่อ เขาแต่ง ประที ปก ็ จงเผาเครือ
่ งหอมด้วย 8 และใน
เวลาเย็นเมื่ออาโรนจุดประทีป ให้เผาเครือ
่ งหอมบนแท่น เป็นเครือ
่ งหอมเนื องนิ ตย์ต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ตลอดชัว่ อายุของเจ้า 9 แต่ เครือ
่ งหอมอย่างที่ ห้าม อย่าได้ เผาบนแท่นนั ้นเลย หรือเผาเครือ
่ งเผา
10
บูชา หรือเครือ
่ งธัญญบูชา หรือเทเครือ
่ งดื่มบูชาบนนั ้น ให้อาโรนทําการบูชาไถ่บาปที่เชิงงอนปี ละหน
ด้วยเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปลบมลทิน ให้เขาทําการลบมลทินแท่นนั ้นปี ละหนตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า
แท่นนั ้นจะบริสุทธิ์ที่สุดแด่พระเยโฮวาห์�
1

เงินคร่งึ เชเขลเป็นค่าไถ่ชีวต
ิ
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 12 “เมื่อ เจ้า จะจดสํามะโนครัว ชนชาติ อิสราเอลจงให้ เขาต่างนํา
ทรัพย์ สิ นมาถวายพระเยโฮวาห์ เป็น ค่า ไถ่ ชีวต
ิ เมื่อ เจ้า นั บ จํานวนเขา เพื่อ จะมิ ได้ เก ิด ภัย พิบั ติ ขึ้น ใน
11
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หมู่ พวกเขาเมื่อ เจ้า นั บ เขา 13 ทุ กคนที่ ข้น
ึ ทะเบียนสํามะโนครัว จะต้องถวายของอย่างนี้ คือ เงินคร ่งึ เช
เขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ (เชเขลหนึ่ งม ี ยี่ สิ บเก-ราห์� ครึ่งเชเขลเป็น เงิน ถวายแด่ พระเยโฮวาห์
14 ทุ กๆคนที่ ข้น
ึ ทะเบียนสํามะโนครัว อายุตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ขึ้นไป ให้นําเงินมาถวายพระเยโฮวาห์ 15 เมื่อเจ้า
ทัง้ หลายนําเงินมาถวายพระเยโฮวาห์ เพื่อจะได้ ไถ่ ชีวิตของเจ้าทัง้ หลายนั ้น สําหรับคนมั งม
่ ีก็ อย่าถวาย
เกิน และสําหรับ คนจนก็ อย่า ถวายน้ อยกว่า ครึง่ เชเขล 16 จงเก็บ เงิน ค่า ไถ่ จากชนชาติ อิสราเอล และจง
กําหนดเงินไว้ใช้จ่ายในพลับพลาแห่งชุมนุม เพื่อเป็ นที่ระลึกแก่ชนชาติอิสราเอลต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ สําหรับการไถ่ชีวิตของเจ้าทัง้ หลาย�
ขันทองเหลืองสําหรับล้างชําระมือและเท้าของพวกปุโรหิต
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 แล ้ว จงตัก นํ้า ใส่ ไว้ ในขัน
นั ้น 19 ให้อาโรนและบุตรชายของเขาใช้ล้างมือและเท้า 20 เมื่อเขาจะเข้าไปในพลับพลาแห่งชุ มนุม เขา
จะต้องชําระด้วยนํ้าเพื่อจะไม่ตาย หรือเมื่อเขาเข้ามาใกล้แท่นทําการปรนนิ บติ
ั เพื่อถวายเครือ
่ งบูชาด้วย
21
ไฟแด่พระเยโฮวาห์ จงให้เขาล้างมือและเท้าเพื่อจะมิได้ตาย และให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ประจําตัว
เขา คืออาโรนกับเชื้อสายของเขาตลอดชัว่ อายุของเขา�
17

นํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์
22 ยิง
่ งเทศพิเศษคือมดยอบนํ้า ซึ่งหนั กห้า
่ กว่านั ้น พระเยโฮวาห์ยงั ตรัสกับโมเสสว่า 23 “จงเอาเครือ
ร้อยเชเขล และอบเชยหอมครึง่ จํานวนคือสองร้อยห้าสิบเชเขล และตะไคร้สองร้อยห้าสิบเชเขล 24 และ
การบูร ห้า ร้อยเชเขล ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ และนํ้ามัน มะกอกเทศหนึ่ ง ฮิน 25 เจ้ าจงเอาสิง่ เหล่า
นี้ มาทํา เป็น นํ้า มัน เจิ มอ ัน บริสุทธิ์ เป็น นํ้าหอมปรุ ง ตามศิลปช่างปรุ ง นํ้ามัน นั ้น จะเป็น นํ้า มัน เจิ มอ ัน บริ
สุทธิ ์ 26 แล ้ว จงเอานํ้ามัน เจิม พลับพลาแห่ง ชุ มนุ มและหีบ พระโอวาทด้วย 27 โต ๊ะ และเครือ
่ งใช้ ประจํา
โต๊ะ คันประทีปกับเครือ
่ งใช้ประจําคันประทีป และแท่นเผาเครือ
่ งหอม 28 แท่นเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ ง
ใช้ ประจํา แท่น ทัง้ ขัน และพานรองขัน นั ้น 29 จงชําระให้ บริสุทธิ์ เพื่อ จะได้ บริสุทธิ์ที่สุด และอะไรมาถูก
สิง่ เหล่านั ้ นก ็ บริสุทธิ์ด้วย 30 อนึ่ ง จงเจิม อาโรนและบุตรชายเขา และสถาปนาเขาไว้ให้ ปรนนิ บัติ เราใน
ตําแหน่ ง ปุโรหิต 31 ท่านจงกล่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอลว่า ‘นี่ แหละ เป็น นํ้า มัน เจิ มอ ัน บริสุทธิ์ สําหรับ เรา
ตลอดชัว่ อายุของเจ้า 32 นํ้ามันนี่ อย่าให้เจิมคนสามัญเลย และอย่าผสมทํานํ้ามันอ่น
ื เหมือนอย่างนํ้ามัน
33
นี้ นํ้ามันนี้ เป็นนํ้ามันบริสุทธิ์ เจ้าทัง้ หลายจงถือไว้เป็นบริสุทธิ์ ผู้ใดจะผสมนํ้ามันอย่างนี้ หรือผู้ใดจะใช้
ชโลมคนต่างด้าว ผู้นั ้นจะถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา� ”
เครือ
่ งหอมสําหรับแท่นเผาเครือ
่ งหอม
“จงเอาเครือ
่ งเทศคือยางไม้ ชะมด และมหาหิงค์ ผสมกับกํายานบ
ริสุทธิ์ ให้เท่ าๆกันทุกอย่าง 35 จงผสมเครือ
่ งหอมปรุ งตามศิลปช่างปรุ งเจือด้วยเกลือให้เป็นของบริสุทธิ์
และศักดิสิ
์ ทธิ์ 36 จงเอาส่วนหนึ่ งมาตําให้ละเอียด และวางอีกส่วนหนึ่ งไว้หน้าหีบพระโอวาทในพลับพลา
แห่ง ชุ มนุ มท ี่ เราจะพบกับ เจ้า เครือ
่ งหอมนั ้น เจ้า จงถือ ว่า บริสุทธิ์ ที่สุด 37 เครือ
่ งหอมที่ เจ้ ากระทํา ตาม
ส่วนที่ผสมนั ้น เจ้าอย่าทําใช้เอง ให้ถือว่านี่ เป็นเครือ
่ งหอมบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ 38 ผู้ใดทําเครือ
่ งเช่น
นี้ ไว้ใช้สูดดม ผู้นั ้นต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของเขา�
34 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

31
ช่างที่สร้างพลับพลาประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “ดู ซี เราได้ ออกชื่อเบซาเลล ผู้ เป็ น บุตรชายอุ รี ผู้ เป็ น บุตรชายเฮ
อร์แห่งตระกูลยูดาห์ 3 และได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญา ความ
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เข้าใจและความรู ใ้ นวิชาการทุกอย่าง 4 จะได้คิดออกแบบอย่างประณี ตในการทําเครือ
่ งทองคํา เงิน และ
ทองสัมฤทธิ์ 5 เจ ีย ระไนพลอยต่างๆสําหรับ ฝัง ในกระเปาะและแกะสลัก ไม้ ได้ คือ ประกอบวิชาการทุก
อย่าง 6 และดู เถิด เราได้ ตัง้ ผู้ ชว
่ ยอีก คนหนึ่ ง ชื่อ โอโฮลี อับ บุ ตรชายอาหิ สะมัค แห่ง ตระกูล ดาน และ
สําหรับคนทัง้ ปวงผู้เฉลียวฉลาดเราได้บันดาลให้เขามีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา เพื่อเขาจะได้ทํา
สิง่ สารพัด ซึ่ง เราได้ สัง่ เจ้า ไว้นั ้น 7 คือ พลับพลาแห่ง ชุ มนุม หีบพระโอวาทและพระที่นั่ง กรุ ณา ซึ่ง อยู่บน
หีบพระโอวาท และเครือ
่ งใช้ทุ กอย่างสําหรับพลับพลา 8 โต๊ะกับเครือ
่ งใช้สําหรับโต๊ะ คันประที ปบริสุทธิ
์กับเครือ
่ งใช้สําหรับคันประทีป และแท่นเครือ
่ งหอม 9 แท่นเครือ
่ งเผาบูชากับเครือ
่ งใช้ประจําแท่น ขันก
10
ับ พานรองขัน นั ้น เสื้อ ยศเย็ บด ้วยฝีมือ ประณี ต คือ เสื้อ ยศอัน บริสุทธิ์ ของอาโรนปุโรหิต และเสื้อ ยศ
ของบุตรชายของเขา เพื่อจะได้ สวมปฏิ บัติ ในตําแหน่ งปุโรหิต 11 และนํ้ามันเจิมกับเครือ
่ งหอมสําหรับที่
บริสุทธิ์ ที่เราบัญชาเจ้านั ้นให้เขากระทําตามทุกประการ�
วันสะบาโตเป็นหมายสําคัญระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอล

12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 13 “จงสัง
่ ชนชาติอส
ิ ราเอลว่า

‘เจ้าทัง้ หลายจงรักษาวันสะบาโตของ
เราไว้ เพราะนี่ จะเป็น หมายสําคัญ ระหว่างเรากับ เจ้า ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า เพื่อ เจ้า จะได้ รู ว่
้ า เราคือ พระ
เยโฮวาห์ ผู้ได้กระทําเจ้าให้บริสุทธิ์ 14 เหตุฉะนี้ เจ้าทัง้ หลายจงรักษาวันสะบาโตไว้ เพราะเป็ นวันบริสุทธิ์
สําหรับเจ้า ทุกคนที่กระทําให้วน
ั นั ้นเป็นมลทินจะต้องถูกประหารให้ตายเป็นแน่ เพราะผู้ใดก็ตามทําการ
งานในวันนั ้น ผูนั
้ ้นต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา 15 จงทํางานแต่ในกําหนดหกวัน แต่ในวั
นที ่ เจ ็ดเป็ นว ัน สะบาโต เป็ นว ัน หยุด พัก สงบ เป็ นว ัน บริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ใดทํางานในวัน สะบาโต
นั ้นต้องถูกลงโทษถึงตายเป็นแน่ 16 เหตุฉะนี้ ชนชาติอิสราเอลจงรักษาวันสะบาโตไว้ คือถือวันสะบาโต
ตลอดชัว่ อายุ ของเขาเป็น พันธสัญญาเนื องนิ ตย์ 17 เป็น หมายสําคัญ ระหว่างเรากับ ชนชาติ อส
ิ ราเอลว่า
ในหกวันพระเยโฮวาห์ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก แต่ในวันที่เจ็ดพระองค์ได้ทรงงดการงาน
ไว้ และได้ทรงหย่อนพระทัยในวันนั ้น� ” 18 เมื่อพระองค์ตรัสแก่โมเสสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้ว พระองค์
ได้ประทานแผ่นพระโอวาทสองแผ่น เป็นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิว
้ พระหัตถ์ของพระเจ้า

32

รู ปเคารพวัวทองคํา
1 เมื่อ พลไพร่เห็นโมเสสล่าช้าอยู่ ไม่ ลงมาจากภูเขาจึงได้ พากันมาหาอาโรน เรียนว่า “ลุก ขึ้น ขอท่าน
สร้างพระให้ แก่ พวกข้าพเจ้า ซึ่ง จะนํา พวกข้าพเจ้า ไป ด้วยว่า โมเสสคนนี้ ที่ ได้ นํา ข้าพเจ้า ออกมาจาก
ประเทศอียป
ิ ต์ เป็น อะไรไปเสีย แล้ว ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ � 2 ฝ่ายอาโรนได้ กล ่าวแก่ เขาว่า “จงปลดตุ้มหู
ทองคํา ออกจากหู ภรรยา และหู บุ ตรชายหญิง ของเจ้า ทัง้ หลายแล้ว นํา มาให้ เราเถิด� 3 พลไพร่ทัง้ ปวง
จึงได้ปลดตุ้มหูทองคําจากหูของตนมามอบให้กับอาโรน 4 เมื่ออาโรนได้รบ
ั ทองคําจากมือเขาแล้ว จึงใช้
เครือ
่ งมือ สลัก หล่อ รู ป เป็ นว ัว หนุ่ม แล ้ว เขาทัง้ หลายประกาศว่า “โอ อิสราเอล สิ ่ง เหล่า นี้ แหละเป็น พระ
ของเจ้า ซึ่งนําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์� 5 เมื่ออาโรนได้ยน
ิ ดังนั ้นแล้วจึงสร้างแท่นบูชาไว้ตรงหน้ารู ป
วัวหนุ่มนน
ั ้ แล้วอาโรนประกาศว่า “พรุ ง่ นี้ จะเป็ นวันเทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์� 6 ครันร
้ ุ่งขึ้นเขา
ตื่นขึ้นแต่เช้ามืด ถวายเครือ
่ งเผาบูชา และนําเครือ
่ งสันติบูชามา พลไพร่ก็นั ่งลงกินและดื่มแล้วก็ลุกขึ้น
เล่นสนุกกัน
โมเสสอ้อนวอนเพื่ออิสราเอล

“เจ้าลงไปเถิด ด้วยว่าชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้าได้นําออกจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ นั ้น ได้ ทําความเสื่อมเสีย มากแล้ว 8 เขาได้ หน
ั เหออกจากทางซึ่ง เราสัง่ เขาไว้อย่างรวดเร็ว คือ
หล่อ รู ป วัว ขึ้ นร ูป หนึ่ ง สําหรับ ตน และกราบไหว้ รู ปน ัน
้ และถวายสัตวบูชาแก่ รู ปน น
ั ้ และกล่าวว่า ‘โอ
9
อิสราเอล สิ ่ง เหล่า นี้ แหละเป็น พระของเจ้า ซึ่ง นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์� ” แล ้ว พระเยโฮวาห์
7 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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ตรัส กับ โมเสสว่า “เราเห็น พลไพร่นี้ แล้ว ดู เถิด เขาเป็น ชนชาติ คอแข็ง 10 ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าจงปล่อยเรา
ตามลําพัง เพื่อ ความพิโรธของเราจะเดือดพลุ่ง ขึ้น ต่อเขาและเพื่อ เราจะผลาญทําลายเขาเสีย ส่วนเจ้า
เราจะให้เป็นประชาชาติใหญ่� 11 ฝ่ายโมเสสก็วงิ วอนกราบทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า “ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ จึง ทรงพระพิโรธอย่างแรงกล้า ต่อ พลไพร่ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงนํา
ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ด้วยฤทธานุภาพอัน ใหญ่ ยิง่ และด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิข
์ องพระองค์ เล่า
12 เหตุไฉนจะให้ชนชาวอียป
ิ ต์กล่าวว่า ‘พระองค์ทรงนําเขาออกมาเพื่อจะทรงทําร้ายเขา เพื่อจะประหาร
ชีวต
ิ เขาที่ภูเขาและทําลายเขาเสียจากพื้นแผ่นดินโลก� ขอพระองค์ทรงหันกลับเสียจากความพิโรธอัน
แรงกล้าของพระองค์ และทรงกลับพระทัยอย่าทําอันตรายแก่พลไพร่ของพระองค์เอง 13 ขอพระองค์ได้
ทรงระลึก ถึ งอ ับ ราฮัม อิส อัค และอิสราเอลผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น ผู้ ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณด้วย
พระองค์ เองแก่ เขาเหล่า นั ้น ไว้ ว่า ‘เราจะให้ เชื้อ สายของเจ้า ทวี ข้น
ึ ดุจ ดวงดาวในท้องฟ้า และแผ่น ดิน
นี้ ทัง้ หมดซึ่ง เราสัญญาไว้แล้ว เราจะยกให้ แก่ เชื้อ สายของเจ้า และเขาจะรับ ไว้เป็น มรดกตลอดไป� ”
14 แล้วพระเยโฮวาห์จึงทรงกลับพระทัย มิได้ทรงทําอันตรายอย่างที่พระองค์ทรงดําริวา
่ จะกระทําแก่พล
ไพร่ของพระองค์
อิสราเอลเปลือยกายและไหว้รู ปเคารพ โมเสสทําลายรู ปเคารพ
15 ฝ่ายโมเสสกลับ ลงมาจากภูเขาถือ แผ่น ศิลาพระโอวาทมาสองแผ่น ซึ่ง จารึก ทัง
้ สองด้าน จาร ึกทั ้
งด้านนี้ และด้านนั ้น 16 แผ่นศิลาเหล่านั ้นเป็นงานจากฝีพระหัตถ์ของพระเจ้า และอักษรที่จารึกนั ้นเป็น
ลายพระหัตถ์ ของพระเจ้า สลักไว้บนแผ่นศิ ลานน
ั ้ 17 เมื่อโยชู วาได้ยน
ิ เสียงพลไพร่อ้ืออึงอยู่เขาจึงเรียน
โมเสสว่า “ที่ค่ายมีเสียงเหมือนเกิดสงคราม� 18 ฝ่ายโมเสสตอบว่า “ที่เราได้ยนม
ิ ใช่
ิ เสียงอื้ออึงของคนที่
19
มีชัยชนะ และมิใช่เสียงคนที่แพ้ แต่เป็นเสียงคนร้องเพลงกัน� ต่อมาพอโมเสสเข้ามาใกล้ค่าย ได้เห
็นรูปวัวหนุ่มและคนเต้นรํา โทสะของโมเสสก็เดือดพลุ่งขึ้น ท่านโยนแผ่นศิลาทิง้ ตกแตกเสียที่เชิงภูเขา
นั ่นเอง 20 แล ้ วท ่านเอารู ป วัว หนุ่ มท ี่ พลไพร่ทํา ไว้นั้น เผาเสีย และบดเป็น ผงโรยลงในนํ้า และบังคับ ให้
ชนชาติอิสราเอลดื่มน้าํ นั ้น 21 โมเสสจึงถามอาโรนว่า “พลไพร่นี้ กระทําอะไรแก่ท่านเล่า ท่านจึงนําบาป
อัน ใหญ่ นี้ มาสู่ พวกเขา � 22 ฝ่ายอาโรนตอบว่า “อย่า ให้ ความโกรธของเจ้า นายของข้าพเจ้า เดือดพลุ่ง
ขึ้นเลย ท่านก็ รู จั
้ กพลไพร่พวกนี้ แล้วว่า เขาเอนเอียงไปในทางชัว่ 23 เขามาร้องขอข้าพเจ้าว่า ‘ขอจงทํา
พระให้พวกข้าพเจ้า ซึ่ง จะนํา พวกข้าพเจ้า ไป ด้วยว่า โมเสสคนนี้ ที่ ได้ นํา พวกข้าพเจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ นั้นเกิดอะไรขึ้นกับเขา ข้าพเจ้าไม่ทราบ� 24 แล้วข้าพเจ้าตอบแก่ เขาว่า ‘ผู้ใดมี ทองคําให้ปลดออก
มา� เขาก็มอบทองคําให้แก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจึงโยนลงไปในไฟแล้วววน
ั ก็
ี้ ออกมา� 25 เมื่อโมเสสเห็น
ประชาชนแสดงออกถึงการเปลือยเปล่าเสียแล้ว (เพราะว่าอาโรนปล่อยให้เขาเปลือยเปล่าจนน่าละอาย
ท่ามกลางพวกศัตรู )
สามพันคนที่ไหว้รู ปเคารพถูกประหารชีวต
ิ
26 แล้วโมเสสยืนอยูที
่ ่ประตูค่ายร้องว่า “ผูใดอยู
้
ฝ
่ ่ายพระเยโฮวาห์ให้ผูนั
้ ้นมาหาเราเถิด� ฝ่ายลูกหลาน
27
ของเลวีได้มาหาโมเสสพร้อมกัน โมเสสจึงกล่าวแก่เขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสส
ั ่งด ัง นี้ ว่า ‘จงเอาดาบสะพายทุก คนแล้ว จงไปมาตามประตู ต่างๆทัว่ ค่าย ทุ กๆคนจงฆ่า พี่ น้องและมิตร
สหายและเพื่อนบ้านของตัว เอง� ” 28 ฝ่ายลูก หลานของเลวี ก็ ทํา ตามโมเสสสัง่ และพลไพร่ประมาณ
สามพัน คนตายลงในวัน นั ้น 29 ด้วยโมเสสกล่าวไว้แล ้ วว ่า “ในวัน นี้ ท่านทัง้ หลายจงสถาปนาตัว เองรับ
ใช้ พระเยโฮวาห์ จงให้ ทุ กคนสู้ รบกับ บุตรชายและพี่ น้องของตน เพื่อ วัน นี้ พระองค์ จะได้ อาํ นวยพระพร
แก่ ท่านทัง้ หลาย� 30 ครันว
้ ั นร ุ่ง ขึ้น โมเสสจึง กล่าวแก่ พลไพร่ว่า “ท่านทัง้ หลายทําบาปอัน ใหญ่ ยิง่ แต่
บัดนี้ เราจะขึ้น ไปเฝ้า พระเยโฮวาห์ ชะรอยเราจะทําการลบมลทิน บาปของท่านได้� 31 โมเสสจึง กลับ ไป
เฝ้าพระเยโฮวาห์ทูลว่า “โอ พระเจ้าข้า พลไพร่นี้ ทําบาปอันใหญ่ยิง่ เขาทําพระด้วยทองคําสําหรับตัวเอง
32 แต่ บัดนี้ ขอพระองค์โปรดยกโทษบาปของเขา ถ้าหาไม่ ขอพระองค์ ทรงลบชื่อของข้าพระองค์เสียจาก
ทะเบียนที่ พระองค์ ทรงจดไว้� 33 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “ผู้ ใดทําบาปต่อ เราแล้ว เราจะลบ
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ชื่อผูน
้ ั ้นเสียจากทะเบียนของเรา 34 ฉะนั ้นบัดนี้ จงไปเถอะ นําพลไพร่ไปยังที่ซ่ึงเราบอกแก่เจ้าแล้ว ดูเถิด
ทูตสวรรค์ของเราจะนําหน้าเจ้า แต่ว่าในวันนั ้นเมื่อเราจะพิพากษาเขา เราจะลงโทษเขา� 35 ฝ่ายพระเย
โฮวาห์ทรงบันดาลให้ภัยพิบัติเกิดขึ้นแก่พลไพร่ เพราะเหตุเขาทํารู ปวัวหนุ่มซึ่งอาโรนทํานั ้น

33
พระเจ้าต้องการทําลายอิสราเอล โมเสสยกย้ายพลับพลา
“ไปเถิด จงยกไปจากที่นี่ เจ้ากับพลไพร่ซ่ึงเจ้านําขึ้นมาจากแผ่นดินอ
ียป
ิ ต์ ไปยัง แผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณกับ อับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบว่า ‘แผ่ นดิน นั ้น เราจะให้แก่ เชื้อ สาย
ของเจ้า� 2 เราจะใช้ ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ นํา หน้า เจ้า ไป และจะไล่ คนคานาอัน คนอาโมไรต์ คนฮิต ไทต์
คนเปริสซี คนฮีไวต์ คนเยบุส ออกเสียจากที่ นั ่น 3 จงนําไปถึงแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์
แต่ เราจะไม่ ข้น
ึ ไปกับ พวกเจ้า เกรงว่า เราจะทําลายล้างพวกเจ้า เสีย กลางทาง เพราะว่า เจ้า เป็น ชนชาติ
4
คอแข็ง� เมื่อพลไพร่ได้ยินข่าวร้ายนั ้นเขามีความโศกเศร้า และไม่มีผู้ใดใส่เครือ
่ งประดับเลย 5 เพราะ
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงกล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่า ‘เจ้าทัง้ หลายเป็นชนชาติคอแข็ง ถ้าเรา
จะขึ้นไปกับเจ้าเพียงครู เดี
่ ยว เราก็ จะทําลายล้างเจ้าเสีย ฉะนั ้นบัดนี้ จงถอดเครือ
่ งประดับออกเสียเพื่อ
เราจะรู ว่้ า ควรจะกระทําอย่างไรกับเจ้า� ” 6 ฝ่ายชนชาติอส
ิ ราเอลก็ถอดเครือ
่ งประดับออกตอนที่เขาอยู่
7
แถบภู เขาโฮเรบ ฝ่ายโมเสสตัง้ พลับพลาหลัง หนึ่ ง ไว้ข้างนอกไกลจากค่าย และเรียกว่า พลับพลาแห่ง
ชุ มนุม ต่อมาทุกคนซึ่งปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ก็ ออกไปยังพลับพลาแห่งชุ มนุม ซึ่งตัง้ อยู่นอก
บริเวณค่าย 8 และต่อ มาเมื่อไรที่ โมเสสออกไปยัง พลับพลานั ้น พลไพร่ทัง้ ปวงก็ จะลุก ขึ้น ยืน อยู่ ที่ ประตู
เต็นท์ของตน มองดูโมเสสจนท่านเข้าไปในพลับพลา 9 ครัน
้ โมเสสเข้าไปในพลับพลาแล้ว เสาเมฆก็ลอย
ลงมาตัง้ อยู่ ที่ ประตู พลับพลา แล ้ว พระเยโฮวาห์ก็ ตรัส สนทนากับ โมเสส 10 เวลาพลไพร่ทัง้ ปวงเห็น เสา
เมฆนั ้นตัง้ อยูที
่ ่ประตูพลับพลาเมื่อไร ทุกคนก็จะลุกขึ้นยืนนมัสการอยูที
่ ่ประตูเต็นท์ของตน 11 ดังนี้ แหละ
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสสองต่อสอง เหมือนมิตรสหายสนทนากัน แล้วโมเสสก็กลับไปยังค่าย แต่โย
ชูวาผู้รับใช้หนุ่ม ผู้เป็นบุตรชายของนูน มิได้ออกไปจากพลับพลา
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

โมเสสอ้อนวอนพระเจ้าให้พระองค์อยูกั
่ บอิสราเอล
12 โมเสสกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด พระองค์ได้ตรัสสัง
่ ข้าพระองค์ว่า ‘จงนําพลไพร่นี้ ขึ้นไป� แต่
พระองค์ มิได้ แจ ้ง ให้ข้า พระองค์ ทราบว่า จะใช้ผู้ ใดขึ้น ไปกับ ข้า พระองค์ แม้ กระนั ้น พระองค์ ก็ ยัง ตรัส กับ
ข้าพระองค์ว่า ‘เรารู จ
้ ักเจ้าตามชื่อของเจ้า และเจ้าก็ได้รับความกรุ ณาในสายตาของเราด้วย� 13 ฉะนั ้น
บัดนี้ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ถ้าแม้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์
แล้ว ขอทรงโปรดสําแดงพระมรรคาของพระองค์ให้ข้าพระองค์เห็นในกาลบัดนี้ เพื่อข้าพระองค์จะรู จ
้ ัก
พระองค์ แล้วจะรับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ และขอทรงถือว่าชนชาตินี้ เป็นพลไพร่ของ
พระองค์� 14 ฝ่ายพระองค์ ตรัสว ่า “เราเองจะไปกับ เจ้า และให้ เจ้ าได้ พัก � 15 ฝ่ายโมเสสจึง กราบทูล
พระองค์ว่า “ถ้าพระองค์มิได้เสด็จไปกับข้าพระองค์ ก็ขออย่านําพวกข้าพระองค์ข้น
ึ ไปจากที่นี่ เลย 16 ทํา
อย่างไรจะทราบได้ ตรงนี้ ว่า ข้า พระองค์ และพลไพร่ของพระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสายพระเนตรของ
พระองค์ แล้ว ก็ เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไปกับ พวกข้า พระองค์ ด้วยมิ ใช่ หรือ ดังนี้ เราทัง้ หลายทัง้ ข้า พระองค์
และพลไพร่ของพระองค์ จึง จะแยกออกจากชนชาติ ทัง้ ปวงที่ อยู่ บนพื้น แผ่น ดิน โลก� 17 ฝ่ายพระเยโฮ
วาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เราจะกระทําสิง่ ที่เจ้ากล่าวถึงนี้ ด้วยเพราะว่าเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของ
18
เราแล้ว และเรารู จ
้ ัก เจ้า ตามชื่อ ของเจ้า� โมเสสจึง กราบทูล ว่า “ขอทรงโปรดสําแดงสง่า ราศี ของ
พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ เถิด � 19 พระองค์ จึง ตรัส ตอบว่า “เราจะให้คุณ ความดี ของเราประจั กษ ์ แจ ้ง ต่อ
หน้าเจ้า และเราจะประกาศนามของเราคือ เยโฮวาห์ ให้ประจักษ์ ต่อหน้าเจ้า เราประสงค์ จะโปรดปราน
ผู้ใด เราก็จะโปรดปรานผู้นั ้น และเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใด เราก็จะเมตตาผู้นั ้น� 20 พระองค์จึงตรั
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สว่า “เจ้าจะเห็นหน้าของเราไม่ได้ เพราะมนุษย์เห็นหน้าเราแล้วจะมีชีวิตอยู่ไม่ได้� 21 พระเยโฮวาห์ตรัส
อีกว่า “ดู เถิด มีที่ แห่งหน่ึงอยู่ใกล้ เรา เจ้ าจงไปยืนอยู่บนศิ ลานน
ั ้ 22 แล้วขณะเมื่อสง่าราศี ของเรากําลัง
ผ่านไป เราจะซ่อนเจ้า ไว้ในช่องศิลาและจะบัง เจ้า ไว้ด้วยมือ เราจนกว่า เราจะผ่านไป 23 เมื่อ เราเอามือ
ของเราออกแล้ว เจ้าจะเห็นหลังของเรา แต่หน้าของเราเจ้าจะมิได้เห็น�

34

โมเสสจะทําแผ่นศิลาใหม่สําหรับพันธสัญญา
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “จงสกัด ศิลาอีก สองแผ่น เหมือนเดิม แล้ว เราจะจารึก คํา เหมือนใน
แผ่น เก่า ที่ เจ้ าทํา แตกนั ้น ให้ 2 จงเตรียมให้ พร ้ อมเวลาเช้า แล ้ว จงขึ้น มาบนภูเขาซี นายแต่ เช้า จงคอย
เฝ้าเราบนยอดภูเขานั ้น 3 อย่าให้ผู้ใดขึ้นมาด้วย และอย่าให้ผู้ใดมาอยู่ตลอดทั วท
่ งั ้ ภู เขา อย่าให้ฝูงแพะ
แกะ ฝูง วัวก ิน หญ้า อยู่หน ้า ภูเขานี้ เลย � 4 ฝ่ายโมเสสจึง สกัด ศิลาสองแผ่น เหมือนสองแผ่น แรก แล ้ วท
่านก็ ต่ืนแต่ เช้าขึ้นไปบนภูเขาซีนายตามรับสัง่ ของพระเยโฮวาห์ถือศิลาไปสองแผ่น 5 ฝ่ายพระเยโฮวาห์
เสด็จ ลงมาในเมฆ และโมเสสยืน อยู่ กับ พระองค์ ที่ นั่น และออกพระนามพระเยโฮวาห์ 6 พระเยโฮวาห์
เสด็จผ่านไปข้างหน้าท่าน ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ผู้ทรงพระกรุ ณา ทรงกอปรด้วย
พระคุณ ทรงกริว้ ช้า และบริบูรณ์ด้วยความเมตตาและความจริง 7 ผู้ทรงสําแดงความเมตตาต่อมนุษย์
กระทัง่ พัน ชัว่ อายุ ผู้ ทรงโปรดยกโทษความชัว่ ช้า การละเมิด และบาปของเขาเสีย แต่ จะทรงถือว่า ไม่ มี
โทษก็ หามิได้ และให้โทษเพราะความชัว่ ช้า ของบิดาตกทอดไปถึง ลูก หลานสามชัว่ สี่ ชัว่ อายุ คน � 8 ฝ่าย
โมเสสจึง รีบ กราบลงที่ พ้น
ื ดิน นมัสการ 9 แล ้ วท ูล ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ถ้า แม้ ข้า พระองค์ ได้
รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอองค์พระผู้เป็นเจ้าของ
ข้าพระองค์โปรดเสด็จไปท่ามกลางพวกข้าพระองค์เพราะเป็นชนชาติคอแข็งด้ือดึง และขอทรงโปรดยก
โทษความชัว่ ช้าและความบาปของพวกข้าพระองค์ และโปรดรับพวกข้าพระองค์เป็นมรดกของพระองค์
ด้วย�
1

ทรงห้ามไม่ให้อิสราเอลร่วมกับคนต่างชาติในคานาอัน
“ดูเถิด เราจะทําพันธสัญญาไว้ เราจะทําการมหัศจรรย์ต่อหน้าชนชาติของเจ้า
ทุกคน ซึ่งไม่มีผู้ใดกระทําในประชาชาติ ใดทัว่ พิภพ และประชาชนทัง้ ปวงซึ่งเจ้าอยู่ท่ามกลางเขานั ้น จะ
เห็นกิจการของพระเยโฮวาห์ เพราะการซึ่งเราจะทําต่อเจ้านั ้นจะเป็นสิง่ ที่น่ากลัวยิง่ นั ก 11 จงถือตามคํา
ซึ่งเราบัญชาเจ้าในวันนี้ ดูเถิด เราจะไล่คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคน
เยบุส ไปให้พ้น หน้า เจ้า 12 จงระวัง ตัว ให้ดี อย่า กระทํา พันธสัญญากับ ชาวเมืองซึ่ง เจ้า จะไปถึง นั ้น เกรง
ว่าจะเป็นบ่วงแร้วดักพวกเจ้า 13 แต่ เจ้ าทัง้ หลายจงทําลายแท่นบูชาและทุบเสาอันศั กดิ์สิทธิของเขาให้
์
14
แหลกละเอียด และโค่น เสารู ป เคารพของเขาเสีย เจ้ าอย่า นมัสการพระอื่น เลย เพราะพระเยโฮวาห์
ผู้ ทรงพระนามว่า หวงแหนเป็น พระเจ้า ผู้ทรงหวงแหน 15 เกรงว่า เจ้า จะทํา พันธสัญญากับ ชาวเมืองนั ้น
และเมื่อ เขาเล่น ชู้ กับ พระของเขา และถวายสัตวบูชาแก่ บรรดาพระนั ้น เขาจะเชิญ พวกเจ้า ไปร่วมด้วย
และพวกเจ้าจะไปกินของที่เขาถวายบูชานน
ั ้ 16 เกรงว่าเจ้าจะรับบุตรสาวของเขามาเป็นภรรยาบุตรชาย
ของเจ้า และบุตรสาวของเขานั ้น จะไปเล่น ชู้กับ พระของเขา และชักชวนให้บุ ตรชายของเจ้า ไปเล่น ชู้กับ
พระนั ้นด้วย 17 เจ้าอย่าหล่อรู ปพระไว้สําหรับตัวเองเลย
10 ฝ่ายพระองค์ตรัสว่า

คําบัญชาซํ้าเรือ
่ งเครือ
่ งบูชา

18 เจ้าทัง
้ หลายจงถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ

จงกินขนมปังไร้เชื้อให้ครบเจ็ดวันตามกําหนดในเดือน
อาบีบ ตามที่ เราบัญชาเจ้า เพราะเจ้า ออกจากอียป
ิ ต์ ในเดือนอาบีบ 19 ทุ กสิ่ ง ซึ่ง ออกจากครรภ์ ครัง้ แรก
เป็นของเรา คือสัตว์ตัวผู้ทัง้ หมดของเจ้า ลูกหัวปี ของวัวและของแกะ 20 ส่วนลูกลาหัวปี นั้นเจ้าจงนําลูก
แกะมาไถ่ ไว้ ถ้าแม้ เจ้ ามิ ได้ ไถ่ ก็ จงหักคอมันเสีย บุ ตรชายหัวปี ทัง้ หลายของพวกเจ้านั ้นจะต้องไถ่ ไว้ด้วย
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อย่า ให้ ผู้ ใดมาเฝ้า เรามือ เปล่า เลย 21 เจ้ าจงทําการงานในกําหนดหกวัน แต่ วัน ที่ เจ ็ด จงพัก แม้ว ่า ใน
ฤดู ไถนาและฤดู เก ี่ยวข้าวก็ จงพัก 22 จงถือ เทศกาลสัปดาห์ คือ เทศกาลเลี้ยงฉลองผลต้น ฤดู เก ี่ยวข้าว
สาลี และถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บผลิตผลในปลายปี 23 บรรดาผู้ชายทัง้ หลายของพวกเจ้าต้องมา
ประชุมกันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า คือพระเจ้าแห่งอิสราเอลปี ละสามครัง้ 24 เพราะเราจะขับ
ไล่ชนชาติทัง้ หลายออกไปให้พ้นหน้าพวกเจ้าและจะขยายเขตแดนเมืองของเจ้าให้กว้างออกไป เมื่อพวก
เจ้า จะขึ้น ไปเฝ้า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ปี ละสามครัง้ นั ้น จะไม่ มี ใครอยากได้ แผ่ นดิน ของเจ้า เลย
25 อย่า ถวายเลือดบูชาพร้อมกับ ขนมปั งม ี เชื้อ และเครือ
่ งบูชาอัน เกี่ยวกับ เทศกาลเลี้ยงปัส กานั ้น อย่า
ให้เหลือไว้จนถึงวันรุ่งขึ้น 26 จงคัดพืชผลแรกจากผลรุ น
่ แรกในไร่นามาถวายในพระนิ เวศพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า อย่า ต้ม เนื้ อ ลูก แพะด้วยนํ้านมแม่ ของมัน เลย� 27 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “คํา
เหล่านี้ จงเขียนไว้ เพราะเราทําพันธสัญญาไว้กับเจ้าและพวกอิสราเอลตามข้อความเหล่านี้ แล้ว�
โมเสสกลับมาด้วยแผ่นศิลาใหม่สําหรับพันธสัญญา
28 ฝ่ายโมเสสเฝ้า พระเยโฮวาห์ อยู่ ที่ นั ่น สี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน มิได้ รับ ประทานอาหารหรือ นํ้า เลย และท่าน
จารึกคําพันธสัญญาไว้ที่แผ่นศิลา คือพระบัญญัติสิบประการ 29 อยูต่
่ อมาโมเสสได้ลงมาจากภูเขาซีนาย
ถือแผ่นพระโอวาทสองแผ่นมาด้วย เวลาที่ลงมาจากภูเขานั ้นโมเสสก็ไม่ทราบว่า ผิวหน้าของตนทอแสง
เนื่ องด้วยพระเจ้าทรงสนทนากับท่าน 30 เมื่ออาโรนและคนอิสราเอลทัง้ ปวงมองดูโมเสส ดูเถิด ผิวหน้า
ของท่านทอแสง และเขาก็ กล ัว ไม่ กล ้า เข้า มาใกล้ ท่าน 31 ฝ่ายโมเสสเรียกเขามา แล ้ วอาโรนกับ บรรดา
ประมุขของชุ มนุมก็ กลับมาหาโมเสสและท่านสนทนากับเขา 32 แล้วภายหลังคนอิสราเอลทัง้ หลายเข้า
มาใกล้ โมเสสจึงให้บัญญัติแก่ เขาตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ ท่านทุกข้อบนภูเขาซี นาย 33 เมื่อท่านพูด
จบแล้ วก็ใช้ผ้าคลุมหน้าไว้ 34 แต่เมื่อไรที่โมเสสเข้าเฝ้าทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านก็ปลดผ้านั ้น
ออกเสีย จนกว่า จะกลับ ออกมา แล ้ วท ่า นออกมาเล่า ให้คนอิสราเอลฟัง ตามที่ ท่านรับ พระบัญชามาแล้
วนน
ั ้ 35 และคนอิสราเอลดูหน้าของโมเสสคือเห็นผิวหน้าของโมเสสทอแสง ฝ่ายโมเสสใช้ผ้าคลุมหน้าไว้
อีกทุกครัง้ จนกว่าจะเข้าไปทูลพระองค์

35
ทรงห้ามไม่ให้ก่อไฟในวันสะบาโต

“ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์
บัญชาให้ท่านทัง้ หลายกระทํา จงทํางานในกําหนดหกวัน แต่ วันที่ เจ็ดให้ท่านถือเป็ นวันบริสุทธิ์ เป็ นว
ันสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์ สําหรับใช้พัก ผู้ใดทํางานในวันนั ้นต้องถูกลงโทษถึงตาย 3 ในวันสะบาโตนั ้น
อย่าก่อไฟเลย ทัว่ ตลอดที่อาศัยของท่าน�
1 ฝ่ายโมเสสให้ชุมนุมชนอิสราเอลทัง
้ หมดประชุมกันกล่าวแก่เขาว่า
2

ขอให้พลไพร่ถวายแด่พระเจ้า

“ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า 5 ท่าน
ทัง้ หลายจงนํา ของจากของที่ มี อยู่ มาถวายพระเยโฮวาห์ ผู้ ใดมี น้ําใจกว้างขวางให้ผู้ นั ้น นํา ของมาถวาย
พระเยโฮวาห์ คือทองคํา เงิน และทองสัมฤทธิ์ 6 ผ้าสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม ผ้าป่านเนื้ อละเอียด และขน
แพะ 7 หนังแกะตัวผูย้
้ อมสีแดง หนังของตัวแบดเจอร์และไม้กระถินเทศ 8 นํ้ามันเติมตะเกียง เครือ
่ งเทศ
9
สําหรับเจือนํ้ามันเจิม และปรุ งเครือ
่ งหอมสําหรับการเผาถวาย พลอยสีน้ําข้าวและพลอยต่างๆสําหรับ
10
ฝังทําเอโฟดและทับทรวง จงให้ทุกคนที่เฉลียวฉลาดในหมู่พวกท่าน พากันมาทําสิง่ ทัง้ ปวงซึ่งพระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาให้ทําแล้ว 11 คือพลับพลา เต็นท์ และผ้าคลุมพลับพลา ขอเกี่ยวและไม้กรอบ กลอน เสา
และฐานรองรับเสาของพลับพลานั ้น 12 หีบและไม้คานหามหีบ พระที่นั่งกรุ ณากับม่านบังตา 13 โต๊ะกับ
ไม้คานหามโต๊ะ เครือ
่ งใช้ทัง้ ปวงสําหรับโต๊ะ และขนมปังหน้าพระพักตร์ 14 คันประทีปที่ ให้แสงสว่างกับ
4 โมเสสได้กล่าวแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทัง
้ หมดว่า
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เครือ
่ งอุปกรณ์ และตะเกียง และนํ้ามันเติมตะเกียง 15 แท่นเผาเครือ
่ งหอมกับไม้คานหามแท่นนั ้น นํ้ามัน
เจิม และเครือ
่ งหอมสําหรับ เผาถวาย และม่านบังตาสําหรับ ประตู ที่ ประตู พลับพลา 16 แท่น เครือ
่ งเผา
บูชากับตาข่ายทองสัมฤทธิ์ ไม้ คานหามและเครือ
่ งใช้ทัง้ ปวงของแท่น ขันกับพานรองขันนั ้น 17 ผ้าม่าน
สํา หรับก ัน
้ ลานพลับพลากับ เสา และฐานรองรับ เสา และผ้า ม่านสําหรับ ประตู ลาน 18 หลัก หมุด สําหรับ
พลับพลา และหลักหมุดสําหรับลานพลับพลาพร้อมกับเชือก 19 เสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณี ตสําหรับแต่ง
เวลาปรนนิ บัติในที่บริสุทธิ์ คือเสื้อยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรนปุโรหิต และเสื้อยศสําหรับบุตรชายของท่าน
เพื่อใช้ปฏิบัติในตําแหน่ งปุโรหิต� 20 แล้วชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดก็ แยกย้ายกันจากโมเสสไป 21 ทุ ก
คนที่ มี ใจปรารถนา และที่ มี ใจสมั ครก ็ นํา สิง่ ของมาถวายพระเยโฮวาห์สําหรับ พลับพลาแห่ง ชุ มนุมและ
การปรนนิ บติ
ั ทัง้ หลาย และสําหรับเครือ
่ งยศบริสุทธิ์ 22 เขาจึงพากันมาทัง้ ชายและหญิง บรรดาผูมี
้ น้าํ ใจ
สมัครนํามาซึ่งเข็มกลัด ตุ้มหู แหวนตราและกําไล เป็นทองรู ปพรรณทัง้ นั ้น คือทุกคนนําทองคํามาแกว่ง
ไปแกว่งมาถวายพระเยโฮวาห์ 23 ส่วนทุกคนที่มีด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม หรือที่มีผ้าป่านเนื้ อละเอียด
ขนแพะ หน ัง แกะตัวผู้ ย้อมสี แดง และหนั ง ของตัว แบดเจอร์ก็ เอาของเหล่า นั ้น มาถวาย 24 ทุ กคนที่ มี
เงินหรือทองสัมฤทธิจ
์ ะถวายก็นํามาถวายพระเยโฮวาห์ และทุกคนที่มีไม้กระถินเทศใช้การได้ก็นําไม้นั้น
25
มาถวาย ส่วนผู้หญิงทัง้ ปวงที่ ชาํ นาญก็ปั่นด้ายด้วยมือของตน แล้วนําด้ายซึ่งปั่ นนั ้นมาถวายทัง้ สี ฟ้า
สี ม่วง สี แดงเข้ม และเส้น ป่านปั่ นอย่างดี 26 ฝ่ายบรรดาผู้ หญิง ที่ มี ใจปรารถนาก็ ปั่นขนแพะด้วยความ
ชํานาญ 27 บรรดาประมุขก็นําพลอยสีน้ําข้าวและพลอยต่างๆมาสําหรับฝังทําเอโฟด และทับทรวง 28 กับ
เครือ
่ งเทศและนํ้ามันเติมตะเกียง นํ้ามันเจิม และนํ้ามันปรุ งเครือ
่ งหอมสําหรับเผาบู ชา 29 คนอิสราเอล
ทัง้ ชายหญิงทุกคนที่มีใจสมัครนําของถวายสําหรับการงานต่างๆ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ให้
กระทําก็นําของมาตามอําเภอใจถวายแด่พระเยโฮวาห์
เบซาเลลและโอโฮลีอบ
ั เป็นช่างและผู้สอน
โมเสส จึง กล่าว แก่ คน อิสราเอล ว่า “ดู ก่อน ท่าน พระ เย โฮ วาห์ ได้ ทรง ออ กชื่อเบ ซา เล ลบุตร ชาย
อุ รี ผู้ เป็น บุตรชายของเฮอร์ ตระกูล ยู ดาห์ 31 และพระองค์ ได้ ทรงให้ ผู้ นั ้น ประกอบด้วยพระวิญญาณ
ของพระเจ้า ให้ มี สติ ปัญญาและความเข้าใจ และความรู ้ในการช่างฝีมือ ทัง้ ปวง 32 เพื่อ จะคิด ประดิษฐ์
ลวดลายอย่างฉลาด ทํา ด้วยทองคํา และเงิน และทองสัมฤทธิ์ 33 และเจียระไนพลอยต่างๆสําหรับ ฝัง ใน
กระเปาะ และการแกะสลัก ไม้ คือ ให้ มี ฝีมือ ดี เลิศ ทุก อย่าง 34 อนึ่ ง พระองค์ ทรงดลใจให้ ผู้ นั ้ นม ี น้ําใจที่
จะสอนคนอื่น ได้ ด้วย พร ้ อมด้วยโอโฮลี อบ
ั บุตรชายอาหิสะมัค ตระกูล ดาน 35 คนทัง้ สองนี้ พระองค์ ทรง
ประทานสติ ปัญญาแก่ จิ ตใจของเขาให้มีความสามารถในการที่ จะกระทํางานได้ ทุกอย่าง เช่นการช่างฝี
มือ การช่างออกแบบ และการช่างด้ายสี คือสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้มและเส้นป่านปั่ นอย่างดี และช่างทอ
คือทําการช่างฝีมือได้ทุกอย่าง และเป็นช่างออกแบบอย่างฉลาดด้วย�
30

36
พลไพร่ถวายมากมาย การสร้างพลับพลาก้าวหน้า
ฝ่ายเบซาเลล และโอโฮลี อับ กับ คนทัง้ ปวงที่ เฉลียวฉลาด ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงประทานสติ ปัญญา
และความเข้าใจให้ พอที่ จะทําการทุก อย่างในการสร้างสถานบริสุทธิ์ ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้
แล ้ วท ุก ประการ 2 โมเสสจึง เรียกเบซาเลลและโอโฮลี อับ กับ คนทัง้ ปวงที่ เฉลียวฉลาดซึ่ง พระเยโฮวาห์
ทรงประทานสติ ปัญญาให้แก่ จิ ตใจของเขา และใจของเขาปรารถนาให้มาทํางาน 3 คนเหล่านี้ ได้ รับของ
ถวายทัง้ หมดนั ้นจากโมเสสที่ คนอิสราเอลนํามาถวายเพื่อนําไปทําสถานบริสุทธิ์ พลไพร่ยงั นําของที่ สม
ัครใจจะถวายมาถวายอีก ทุกๆเวลาเช้า 4 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่ เฉลียวฉลาดซึ่ง ทํางานต่างๆที่ สถานบริสุทธิ์
นั ้นมาถึงแล้ว ต่างก็หยุดทํางานในหน้าที่ของตน 5 พากันมาเรียนโมเสสว่า “พลไพร่นําของมาถวายมาก
1
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เกินความต้องการที่จะใช้ในงานนั ้นๆซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทํา� 6 โมเสสจึงสัง่ ให้ประกาศไป
ทัว่ ค่ายว่า “อย่าให้ชายหญิงนําของสําหรับทําสถานบริสุทธิ์มาถวายอีกเลย� เหตุฉะนั ้นพลไพร่จึงยับยัง้
ไม่นําของมาถวายอีก 7 เพราะของที่เขามีอยู่แล้วก็พอสําหรับงานทัง้ ปวงนั ้น และยังมีเหลืออีก 8 บรรดา
ช่างผู้ เฉลียวฉลาดได้ ทํา พลับพลาด้วยม่านสิบ ผืน ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดง
เข้ม มี รู ปเครู บ ฝีมือ ช่างออกแบบไว้ 9 ม่านผืน หนึ่ ง ยาวยี่ สิ บแปดศอก กว้างสี่ ศอก ม่านทุก ผืน เท่า กัน
10 ม่านห้าผืนเขาทําให้เกี่ยวติดกัน และอีกห้าผืนนั ้นเกี่ยวติดกันด้วย 11 เขาทําหูด้วยด้ายสีฟ้า ติดไว้ตาม
ขอบม่านด้านนอกสุด ชุด ที่ หนึ่ ง และตามขอบม่านด้านนอกสุด ชุด ที่ สองก็ ทํา หู ไว้เหมือนกัน 12 ม่านผืน
หนึ่ งเขาทําหูหา้ สิบหู และตามขอบม่านชุดที่สองเขาก็ทําหูหา้ สิบหูให้ตรงกัน 13 และเขาทําขอทองคําห้า
สิบขอ สําหรับใช้เกี่ยวม่านเพื่อให้พลับพลาเป็นชิน
้ เดียวกัน 14 เขาทําม่านด้วยขนแพะสําหรับเป็นเต็นท์
คลุม พลับพลาอีก สิบ เอ็ด ผืน 15 ม่านผืน หนึ่ ง ยาวสามสิบ ศอก กว้างสี่ ศอก ทัง้ สิบ เอ็ด ผืน เท่า กัน 16 เขา
เกี่ยวม่านห้า ผืน ให้ ติ ดก ัน ต่างหาก และม่านอีก หกผื นก ็ เก ี่ยวติ ดก ั นอ ีก ต่างหาก 17 และเขาทํา หู หา้ สิบ
หู ติ ดก ับ ม่านด้านนอกสุด ชุด ที่ หนึ่ ง และเขาทํา หู หา้ สิบ หู ติ ดก ับ ขอบม่านด้านนอกสุด ชุด ที่ สอง 18 เขา
ทํา ขอทองสัมฤทธิ์หา้ สิบ ขอเกี่ยวขอเข้า ที่ หู ให้ ติ ดต่อ เป็น เต็นท์ หลัง เดียวกัน 19 เขาทํา เครือ
่ งดาดเต็นท์
ด้วยหนั ง แกะตัวผู้ ย้อมสี แดงชัน
้ หนึ่ ง และคลุ มท ั บด ้วยหนั ง ของตัว แบดเจอร์อี กชัน
้ หนึ่ ง 20 เขาทํา ไม้
กรอบสําหรับ พลับพลาด้วยไม้ กระถิน เทศยกตัง้ ขึ้น ตรงๆ 21 ไม้ กรอบนั ้น ยาวแผ่น ละสิบ ศอก กว้างศอก
คืบ 22 มีเดือยกรอบละสองเดือย เดือยกรอบหนึ่ งมไม้
ี ประกับติดกับเดือยอีกกรอบหนึ่ ง เขาได้ทําไมก
้ รอบ
23
24
พลับพลาทัง้ หมดอย่างนี้ เขาทําไม้กรอบพลับพลาดังนี้ ด้านใต้เขาใช้ยี่สิบแผ่น เขาทําฐานด้วยเงิน
สี่สิบฐานสําหรับไม้กรอบยี่สิบแผ่น ใต้ไม้กรอบแผ่นหนึ่ งมีฐานรองรับแผ่นละสองฐานสําหรับสวมเดือย
สองอัน 25 ด้านที่ สองของพลับพลาข้างทิศ เหนื อ นั ้น เขาทํา ไม้ กรอบยี่ สิ บแผ่น 26 เขาทํา ฐานเงิน รองรับ
สี่ สิ บฐาน ใต้ ไม้ กรอบมี ฐานแผ่น ละสองฐาน 27 ส่วนด้านหลัง ทิศ ตะวัน ตกของพลับพลาเขาทํา ไม้ กรอบ
หกแผ่น 28 เขาทํา ไม้ กรอบอีก สองแผ่น สําหรับ มุม พลับพลาด้านหลัง 29 ไม้ กรอบนั ้น ข้างล่างให้แยกกัน
แต่ ตอนบนยอดติด ต่ อก ั นที ่ หว
่ งแรก เขาทํา อย่างนี้ ทําให้ เก ิ ดม ุม สองมุม 30 คือ รวมเป็น ไม้ กรอบแปด
แผ่นด้วยกันและฐานเงินสิบหกอัน ใต้ไม้กรอบมีฐานแผ่นละสองฐาน 31 เขาทํากลอนด้วยไม้กระถินเทศ
ห้าอันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านหนึ่ ง 32 และกลอนอีกห้าอันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาอี
กด้านหนึ่ ง และกลอนอีกห้าอันสําหรับขัดไม้กรอบฝาพลับพลาด้านตะวันตก 33 เขาทํากลอนตัวกลางให้
ร้อยตอนกลางของไม้กรอบสําหรับขัดฝาตัง้ แต่มุมหนึ่ งไปจดอีกมุมหนึ่ ง 34 เขาหุม
้ ไม้กรอบเหล่านั ้นด้วย
ทองคํา และทําห่วงกรอบด้วยทองคําสําหรับร้อยกลอน และกลอนนั ้นเขาหุ้มด้วยทองคําเช่นกัน 35 เขา
ทําม่านนั ้นด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด มีภาพเครู บฝีมือช่างออกแบบไว้
36 เขาทําเสาไม้กระถินเทศสี่เสาหุมด
้ ้วยทองคํา ขอติดเสานั ้นก็เป็นทองคํา เขาหล่อฐานเงินสี่อน
ั สําหรับ
37
รองรับเสานั ้น และเขาทําบังตาที่ ประตู พลับพลานั ้นด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อ
ละเอียดประกอบด้วยฝีมือช่างปัก 38 และทําเสาห้าต้นสําหรับม่านนั ้นพร้อมด้วยขอเกี่ยว บัวควํา่ และราว
ยึดเสานั ้นหุมด
้ ้วยทองคํา แต่ฐานห้าฐานสําหรับรองรับเสานั ้นทําด้วยทองสัมฤทธิ์

37
หีบพันธสัญญาและพระที่นั่งกรุ ณา
1 เบซาเลลทํา หีบด้วยไม้ กระถินเทศ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ และสู ง ศอกคืบ 2 หีบนน
ั ้ เขาหุ้มด
3
้วยทองคําบริสุทธิ์ ทัง้ ข้างในและข้างนอก และได้ทํากระจังรอบหีบนน
ั ้ ด้วยทองคํา เขาหล่อห่วงทองคํา
สี่ หว
่ งติด ไว้ที่ มุ มท ัง้ สี่ ด้านนี้ สองห่วงและด้านนั ้น สองห่วง 4 เขาทํา คานหามด้วยไม้ กระถิน เทศหุ้มด ้วย
ทองคํา 5 เขาสอดคานหามเข้าที่หว
่ งข้างหีบสําหรับใช้ยกหีบนน
ั ้ 6 แล้วเขาทําพระที่นั่งกรุ ณาด้วยทองคํา
บริสุทธิ์ ยาวสองศอกคืบ กว้างศอกคืบ 7 เขาทําเครูบทองคําสองรู ป โดยใช้ค้อนทํา ตัง้ ไว้ที่ปลายพระที่นั่ง
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กรุ ณาทัง้ สองข้าง 8 เขาทําเครู บไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุ ณาข้างละรู ป เขาทําเครูบนัน
้ ตอนปลายทัง้ สองข้าง
เป็นเนื้ อเดียวกับพระที่นั่งกรุ ณา 9 ให้เครู บกางปีกออกเบื้องบน ปกพระที่นั่งกรุ ณาไว้ด้วยปีก และให้หน
ั
หน้าเข้าหากัน คือให้เครู บหันหน้ามาตรงพระที่นั่งกรุ ณา
โต๊ะสําหรับขนมปังหน้าพระพักตร์และคันประทีป
ยาวสองศอก กว้างหนึ่ งศอก และสูงศอกคืบ 11 เขาหุม
้ โต๊ะนั ้น
12
ด้วยทองคําบริสุทธิ์ และทํากระจังทองคํารอบโต๊ะนั ้นด้วย เขาทําประกับขอบโต๊ะนั ้นกว้างหนึ่ งฝ่ามือ
โดยรอบ แล ้ว ทํา กระจัง ทองคํา ประกอบรอบประกั บน น
ั ้ 13 เขาหล่อ ห่วงทองคํา สี่ อน
ั ติด ไว้ที่ มุ มโต๊ะ ทัง้ สี่
ตรงขาโต๊ะ 14 ห่วงนั ้นติดชิดกับกระจัง สําหรับสอดคานหามโต๊ะนั ้น 15 เขาทําคานหามด้วยไม้กระถินเทศ
หุมด
้ ้วยทองคําสําหรับหามโต๊ะนั ้น 16 และเขาทําเครือ
่ งใช้สําหรับโต๊ะนั ้นมี จาน ช้อน กับอ่างนํ้าและคนโท
ที่ ใช้ ริน เครือ
่ งดื่ม บู ชา ซึ่ง ทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ทัง้ สิน
้ 17 เขาทํา คัน ประที ปอ ัน หนึ่ งด ้วยทองคํา บริสุทธิ์
เขาใช้ฝีค้อนทําคันประทีป ให้ทัง้ ลําตัว กิง่ ดอก ดอกตูม และกลีบติดเป็นเนื้ อเดียวกันคันประทีปนัน
้ 18 มี
กิง่ หกกิง่ แยกออกจากลําคันประทีปนัน
้ ข้างละสามกิง่ 19 แต่ละกิงม
่ ีดอกเหมือนดอกอัลมันด์สามดอก ทุ
กๆดอกมีดอกตูมและกลีบ เป็นดังนี้ ทัง้ หกกิง่ ซึ่งยื่นออกจากลําคันประทีป 20 สําหรับลําคันประทีปนันม
้ ี
ดอกสี่ดอกเหมือนดอกอัลมันด์ ทัง้ ดอกตูมและกลีบ 21 ใต้กิง่ ทุกๆคู่ทัง้ หกกิง่ ที่ลําคันประทีปนน
ั ้ ให้มีดอก
ตูมเป็นเนื้ อเดียวกันกับคันประทีป 22 ดอกตูมและกิง่ เป็นเนื้ อเดียวกันกับคันประทีป ทําทุกส่วนเป็นเนื้ อ
เดียวกันด้วยทองคําบริสุทธิ์และใช้ค้อนทํา 23 เขาทําตะเกียงเจ็ดดวงสําหรับคันประทีปนน
ั ้ ตะไกรตัดไส้
ตะเกียง และถาดใส่ ตะไกรด้วยทองคําบริสุทธิ์ 24 คันประทีปและเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดสําหรับคันประที ปนน
ั้
เขาทําด้วยทองคําบริสุทธิ์หนักหนึ่ งตะลันต์
10 เขาเอาไม้กระถินเทศทําโต๊ะตัวหนึ่ ง

แท่นบูชาสําหรับเผาเครือ
่ งหอมและนํ้ามันเจิม
25 เขาสร้างแท่นบูชาสําหรับเผาเครือ
่ งหอมด้วยไม้กระถินเทศ ยาวศอกหนึ่ ง กว้างศอกหนึ่ ง เป็ นรูปสี่
เหลี่ ยมจั ตุ รัส และสูง สองศอก เชิง งอนที่ มุ มแท่น นั ้ นก ็ เป็น ไม้ ท่อนเดีย วกั นก ับ แท่น 26 เขาหุม
้ แท่น นั ้น
ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ทั ้งด ้า นบนและด้านข้างทัง้ สี่ ด้าน และเชิง งอนด้วย และเขาทํา กระจัง ทองคํา รอบ
แท่น นั ้น 27 เขาทํา ห่วงทองคํา สองห่วงติด ไว้ใต้ กระจัง ทัง้ สองด้าน ตรงข้ามกัน เป็ นที ่ สําหรับ สอดใส่ ไม้
คานหาม 28 เขาทําไม้คานหามนั ้นด้วยไม้กระถินเทศหุมด
้ ้วยทองคํา 29 เขาปรุ งนํ้ามันเจิมอันบริสุทธิ์ และ
ปรุ งเครือ
่ งหอมบริสุทธิ์ด้วยเครือ
่ งเทศตามศิลปของช่างปรุ ง

38
แท่นเครือ
่ งเผาบูชาและขันทองเหลือง
1 เขาทําแท่นเครือ
่ งเผาบูชาด้วยไม้กระถินเทศ ยาวห้าศอก กว้างห้าศอก เป็นแท่นสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูง
2
สามศอก เขาทํา เชิง งอนติด ไว้ทัง้ สี่ มุ มของแท่น นั ้น เชิง งอนนั ้น เป็น ไม้ ชิ ้น เดีย วกั นก ับ แท่ นบู ชา เขา
หุม
้ แท่น ด้วยทองสัมฤทธิ์ 3 เขาทํา เครือ
่ งใช้บนแท่น นั ้น ทุก อย่าง คือ หม้อ พล ว
ั ่ ชาม ขอเกี่ยวเนื้ อ และ
ถาดรองไฟ เครือ
่ งใช้ สําหรับ แท่น ทัง้ หมดนั ้น เขาทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 4 และเขาเอาทองสัมฤทธิ์ทํา เป็น
ตาข่ายประดับแท่นนั ้นให้อยู่ใต้กระจังของแท่น และห้อยอยู่ตัง้ แต่กลางแท่นลงมา 5 เขาหล่อห่วงสี่ หว
่ ง
6
ติดที่มุมทงั ้ สี่ของตาข่ายทองสัมฤทธิส
์ ําหรับสอดไม้คานหาม เขาทําไม้คานหามด้วยไม้กระถินเทศและ
หุมด
้ ้วยทองสัมฤทธิ์ 7 เขาสอดไม้คานนั ้นไว้ในห่วงที่ข้างแท่นสําหรับหาม เขาทําแท่นนั ้นด้วยไม้กระดาน
ให้ข้างในกลวง 8 เขาทํา ขันทองสัมฤทธิแ
์ ละพานรองขันทองสัมฤทธิจ
์ ากกระจกเงาของบรรดาผู้ หญิง ที่
ปรนนิ บัติณประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
ลานและประตู
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และเขาทํา ลานไว้ด้วย ให้ รัว้ ด้านใต้ มี ผ้า บัง ทํา ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด ยาวร้อยศอก 10 มี เสายี่ สิ
บต้นกับฐานทองสัมฤทธิร์ องรับเสายี่สิบฐาน ขอติดเสาและราวยึดเสานั ้นทําด้วยเงิน 11 ด้านเหนื อมีผ้า
บังยาวร้อยศอก กับเสายี่สิ บต้นและฐานทองสัมฤทธิยี
์ ่สิ บฐาน ขอติดเสาและราวยึดเสานั ้นทําด้วยเงิน
12 ส่วนด้านตะวันตกมีผ้าบังยาวห้าสิบศอก กับเสาสิบต้น และฐานรองรับเสาสิบฐาน ขอติดเสาและราว
ยึดเสาทําด้วยเงิน 13 ด้านตะวันออกใช้ผ้ายาวห้าสิบศอก 14 ผ้าบังด้านริมประตู ข้างหนึ่ งยาวสิบห้าศอก
มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน 15 และอีกข้างหนึ่ ง ริมประตูข้างนี้ และข้างโน้ น มีผ้าบังยาวสิบ
ห้าศอก มีเสาสามต้นและฐานรองรับเสาสามฐาน 16 ผ้าบังลานโดยรอบนั ้นทําด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด
17 ฐานรองรับเสานั ้นทําด้วยทองสัมฤทธิ์ ขอติดเสาและราวยึดเสาเป็ นเงิน และบัวควํา
่ ของเสานั ้นหุ้มด
้วยเงิน และเสาทุกต้นของลานมีราวยึดเสาทําด้วยเงิน 18 ม่านบังตาที่ประตูลานนั ้นปักด้วยฝีมือของช่าง
ปัก เป็นสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้มและผ้าป่านเนื้ อละเอียด ยาวยีสิ
่ บศอก สูงห้าศอก เสมอกับผ้าบังลาน 19 มี
เสาสี่ต้นกับฐานรองรับเสาสี่ฐานเป็นทองสัมฤทธิ์ ขอติดเสาทําด้วยเงิน และส่วนที่หุม
้ บัวควํา่ กับราวยึด
เสาเป็น เงิน 20 หลัก หมุด ทุก หลัก ของพลับพลาและของลานรอบพลับพลานั ้น ทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ 21 นี่
แหละเป็นบัญชีสิ่งของที่ใช้ในพลับพลา คือพลับพลาพระโอวาท ซึ่งเขาทัง้ หลายนั บตามคําสัง่ ของโมเสส
มีคนเลวจ
ี ัดทําตามบัญชาของอิธามาร์บุตรชายอาโรนปุโรหิต 22 ส่วนเบซาเลลบุตรชายอีรีผูเป็
้ นบุตรชาย
23
ของเฮอร์แห่งตระกูลยู ดาห์ ทําสิง่ สารพัดซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ทรงบัญชาโมเสสแล้ว ผู้ร่วมงานกับเขา
คือ โอโฮลีอับ บุตรชายอาหิสะมัคแห่งตระกูลดาน เป็นช่างฝีมือ ช่างออกแบบและช่างด้ายสีใช้ด้ายสีฟ้า
สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 24 ทองคําทัง้ หมดซึ่งเขาใช้ในการสร้างที่บริสุทธินั
์ ้น คือทองคํา
ที่ เขานํามาถวาย มีน้าํ หนั กยี่สิ บเก้าตะลันต์ เจ็ดร้อยสามสิ บเชเขล ตามเชเขลแห่งสถานบริสุทธิ์ 25 เงิน
ตามจํานวนชุ มนุมชนได้ นับไว้ รวมเป็นหนึ่ งร้อยตะลันต์ กับหนึ่ งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชเขล ตามเชเขล
แห่งสถานบริสุทธิ์ 26 คนละเบคา คือครึง่ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ อันเก็บมาจากทุกคนที่ไปจด
ทะเบียนสํามะโนครัว คือนั บตัง้ แต่อายุยี่สิบปี ข้น
ึ ไปรวมหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน 27 เงินหนึ่ งร้อย
ตะลันต์ นั ้น เขาใช้หล่อทําฐานรองรับเสาของสถานบริสุทธิ์และฐานของม่าน ฐานร้อยฐานเป็นเงินหนึ่ ง
ร้อยตะลันต์ คือฐานละหนึ่ งตะลันต์ 28 แต่เงินหนึ่ งพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าเชเขลนั ้นเขาใช้ทําขอสําหรับเสา
และหุม
้ บัวควํา่ ของเสานั ้น และทําราวยึดเสาด้วย 29 ทองสัมฤทธิเขานํ
ามาถวายหนั กเจ็ดสิบตะลันต์ กับ
์
สองพันสี่รอ
้ ยเชเขล 30 ทองสัมฤทธินั
์ ้นเขาใช้ทําฐานประตูพลับพลาแห่งชุมนุมและทําแท่นทองสัมฤทธิ์
และตาข่ายทองสัมฤทธิป
่ งใช้ ทัง้ หมดของแท่น นั ้น 31 ทํา ฐานล้อมรอบลานและ
์ ระดับ แท่น และทํา เครือ
ฐานที่ประตูลาน หลักหมุดทัง้ หมดของพลับพลาและหลักหมุดรอบลานนั ้น
9

39
เครือ
่ งยศบริสุทธิ์สําหรับอาโรน
1 ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ มน น
ั ้ เขาใช้ ทํา เสื้อ ยศเย็ บด ้วยฝีมือ ประณี ต สําหรับ ใส่ เวลาปรนนิ บั ติ ในที่
บริสุทธิ์ และได้ ทํา เครือ
่ งยศบริสุทธิ์ สําหรับ อาโรน ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 2 เขาทํา เอ
โฟดด้วยทองคํา ด้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด 3 เขาตีทองใบแผ่ออกเป็นแผ่
นบางๆแล้วตัดเป็นเส้นๆเพื่อจะทอเข้ากั บด้ายสี ฟ้า เข้ากั บด้ายสี ม่วง เข้ากั บด้ายสี แดงเข้ม และเข้ากับ
เส้นป่านอย่างดีด้วยฝีมือช่างชํานาญ 4 เขาทําแถบติดไว้ที่บ่าเพื่อโยงเอโฟด ให้ติดกับริมตอนบนทัง้ สอง
ชิน
้ 5 รัดประคดทออย่างประณี ตสําหรับคาดทับเอโฟดนั ้น เขาทําด้วยวัตถุ อย่างเดียวกันและฝีมืออย่าง
เดียวกับ เอโฟด คือ ทํา ด้วยทองคํา ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดตามที่ พระเยโฮ
วาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 6 เขาเอาพลอยสี น้ํา ข้าวฝัง ไว้ ในกระเปาะทองคํา ซึ่ งม ี ลวดลายละเอียด และ
แกะอย่างแกะตรา เป็นชื่อบุตรอิสราเอล 7 แล้วเขาติดไว้กับเอโฟดบนแถบบ่านั ้นเพื่อให้พลอยนั ้นเป็ นที่
ระลึก ถึง บรรดาบุตรแห่งอ ิส ราเอล ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสส 8 เขาทํา ทับทรวงด้วยฝีมือ
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ช่างออกแบบให้ฝีมือเหมือนกับทําเอโฟด คือทําด้วยทองคํา ด้ายสีฟ้า สีม่วง สีแดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อ
ละเอียด 9 เขาทําทับทรวงเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส พับทบกลาง ยาวคืบหนึ่ ง กว้างคืบหนึ่ ง เป็นสองทบด้วย
กัน 10 เขาฝัง พลอยสี่ แถวบนทับทรวงนั ้น แถวที่ หน ่งึ ฝัง ทั บท ิม บุ ษราคั ม และพลอยสี แดงเข้ม 11 แถว
ที่ สองฝัง มรกต ไพทูร ย์ และเพชร 12 แถวที่ สามฝัง นิ ล โมราและพลอยสี ม่วง 13 แถวที่ สี ่ ฝัง พลอยเขียว
พลอยสีนํ้าข้าว และหยก พลอยทัง้ หมดนี้ เขาได้ฝังในกระเปาะลวดลายละเอียดทําด้วยทองคํา 14 พลอย
เหล่านั ้นมช
ี ่อ
ื เหล่าบุตรอิสราเอลสิบสองชื่อ จารึกไว้เหมือนแกะตรา มีชื่อตระกูลทุกตระกูลตามลําดับสิบ
สองตระกูล 15 เขาทําสร้อยถักเกลียวด้วยทองคําบริสุทธิส
์ ําหรับทับทรวง 16 และเขาทัง้ หลายทํากระเปาะ
ลวดลายละเอียดด้วยทองคําสองอัน และห่วงทองคําสองห่วง ติ ดไว้ที่ ปลายทัง้ สองของทับทรวง 17 เขา
ทัง้ หลายสอดสร้อยที่ ทํา ด้วยทองคํา นั ้น ในห่วงที่ ปลายทับทรวง 18 และปลายสร้อยอีก สองข้างนั ้น เขา
ทัง้ หลายทําติ ดกับกระเปาะลวดลายละเอียดทัง้ สอง ให้ติ ดไว้ข้างหน้าที่ แถบยึดเอโฟดทัง้ สองข้างบนบ่า
19 เขาทัง
้ หลายทํา ห่วงทองคํา สองอันติดไว้ที่ ขอบด้านล่างทัง้ สองของทับทรวงข้างในติดเอโฟด 20 และ
เขาทัง้ หลายทํา ห่วงสองอัน ด้วยทองคํา ใส่ ไว้ริม เอโฟดด้านหน้า ใต้ แถบที่ ตะเข็บ เหนื อ รัด ประคดที่ ทอด
้วยฝีมือประณี ตของเอโฟด 21 และเขาทัง้ หลายผูกทับทรวงนั ้นติดกับเอโฟดด้วย ใช้ด้ายถักสีฟ้าร้อยผูก
ที่ ห่วง ให้ทับทรวงทับรัดประคดซึ่งทอด้วยฝีมือ ประณี ต ของเอโฟด เพื่อมิให้ทับทรวงหลุดไปจากเอโฟด
ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 22 เขาทําเสื้อคลุมเข้าชุ ดกับเอโฟดด้วยด้ายสี ฟ้าล้วนเป็นฝีมือ
ทอ 23 และช่องกลางผืน เสื้อ นั ้น เขาทํา เป็น คอเสื้อ เช่น เดียวกับ คอเสื้อ ทหารและมี ขลิบ รอบคอเพื่ อม ิ ให้
ขาด 24 ที่ ชายเสื้อ คลุม เขาทัง้ หลายปักเป็ นรูปลูก ทั บทิม ใช้ด้ายสี ฟ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อ
ละเอียด 25 เขาทัง้ หลายทําลูกพรวนด้วยทองคําบริสุทธิ์แล้วติดลูกพรวนระหว่างผลทับทิมรอบชายเสื้อ
คลุ มน น
ั ้ 26 คือ ลูก พรวนลูก หนึ่ ง ผลทั บท ิม ผลหนึ่ ง และลูก พรวนอี กล ูก หนึ่ ง ผลทั บท ิ มอ ีก ผลหนึ่ ง สลั
บก ัน ดังนี้ รอบชายเสื้อ คลุ มน น
ั ้ สําหรับ สวมเวลาปรนนิ บั ติ พระองค์ ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่
27
โมเสส เขาทัง้ หลายทําเสื้ อด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียดของช่างทอผ้าสําหรับอาโรนและสําหรับบุตรชาย
ของท่าน 28 และทํามาลาด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด และมาลางามด้วยผ้าป่านเนื้ อละเอียด และทํากางเกง
ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด 29 และทํา รัด ประคดด้วยผ้า ป่านปั่ นเนื้ อ ละเอียด และปั กด ้วยด้ายสี ฟ้า สี ม่วง
สี แดงเข้ม ด้วยฝีมือ ช่างปัก ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 30 เขาทัง้ หลายทํา แผ่น มงกุฎ บริ
สุทธิ์ด้วยทองคําบริสุทธิ์จารึกคําว่า “บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์� ไว้เหมือนอย่างแกะตรา 31 แล้วเขาเอา
ด้ายถัก สี ฟ้า ผูก แผ่น ทองคํา นั ้น ไว้บนมาลา ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 32 ดังนี้ แหละเขา
ทํางานสําหรับพลับพลาของเต็นท์ แห่งชุ มนุมให้สําเร็จทุกประการ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสสไว้
อย่างไร คนอิสราเอลก็กระทําอย่างนั ้นทุกประการ 33 เขาจึงได้นําพลับพลามามอบไว้กับโมเสส ทัง้ เต็นท์
และเครือ
่ งใช้ทัง้ ปวงคือ ขอ ไม้ กรอบ กลอน เสา และฐานรองรับ เสา 34 เครือ
่ งดาดพลับพลาข้างบนทํา
ด้วยหนั ง แกะตัวผู้ ย้อมสี แดง และหนั ง ของตัว แบดเจอร์ และม่านสําหรับ บังตา 35 หีบพระโอวาทกับ ไม้
คานหามของหี บน น
ั ้ และพระที่นั่ง กรุ ณา 36 โต ๊ะ กับ เครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดบนโต๊ะ นั ้น และขนมปัง หน้า พระ
37
พักตร์ คัน ประที ปบริสุทธิ์กับ ตะเกียง คือ ตะเกียงที่ เข้าที่ และเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดของคันประที ปนัน
้ และ
นํ้ามัน สําหรับ เติม ตะเกียง 38 แท่น ทองคํา นํ้ามัน เจิม เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาบู ชา และผ้า บังตาสําหรับ
ประตู พลับพลา 39 แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ กับตาข่ายทองสัมฤทธิส
่ ง
์ ําหรับแท่นนั ้น ไม้ คานหามและเครือ
40
ใช้ทัง้ หมดของแท่น ขันกับพานรองขัน ม่านบังลาน เสากับฐานรองรับ ผ้าบังตาประตูลาน เชือกและ
หลักหมุดสําหรับลาน และเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดของการปรนนิ บติ
ั ที่พลับพลา สําหรับเต็นท์แห่งชุมนุม 41 เสื้อ
ยศเย็บด้วยฝีมือประณี ตสําหรับสวมในเวลาปรนนิ บติ
ั ในที่บริสุทธิ์ เครือ
่ งยศบริสุทธิส
์ ําหรับอาโรนปุโรหิต
เครือ
่ งยศสําหรับบุตรชายอาโรน สําหรับใช้สวมในเวลาปฏิ บัติ ตําแหน่ งปุโรหิต 42 สิ ่งสารพัดที่ พระเยโฮ
วาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสสแล้ว ชนชาติ อิสราเอลกระทํา ให้ สําเร็จ ทุก ประการ 43 โมเสสจึง ตรวจดู งานทัง้
ปวง และดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้อย่างไร เขาก็ทําเสร็จสิน
้ ทุกอย่าง โมเสสจึงอวยพรแก่เขา
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40
การตัง้ พลับพลา
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “ในวันที ่ หน ่งึ ของเดือนแรก จงตัง้ พลับพลาแห่ง เต็นท์ ของชุ มนุ ม
3 จงตัง
้ หีบพระโอวาทไว้ในพลับพลาและกันม
้ ่านบังหีบนน
ั ้ ไว้ 4 จงยกโต๊ะเข้ามาตัง้ ไว้ และจัดเครือ
่ งบนโต๊ะ
5
ไว้ตามที่ ของมัน แล้วจงนําคันประที ปนัน
้ เข้ามาและจุดไฟที่ ตะเกียงนั ้น จงตัง้ แท่นบูชาทองคําสําหรับ
เผาเครือ
่ งหอมตรงหน้าหีบพระโอวาท แล้วติดม่านบังตาของประตูพลับพลา 6 จงตัง้ แท่นสําหรับเครือ
่ ง
เผาบูชาไว้ตรงหน้า ประตู พล ับ พลาแห่ง เต็นท์ ของชุ มนุ ม 7 จงตัง้ ขัน ไว้ระหว่างเต็นท์ แห่ งชุ มนุ มกับ แท่
นบู ชา แล้วจงตักนํ้าใส่ ไว้ในขันนั ้น 8 จงตัง้ ข้างฝาลานไว้รอบพลับพลา และติ ดม่านบังตาไว้ที่ ประตู ลาน
นั ้น 9 จงเอานํ้ามัน เจิม เจ ิม พลับพลากับ สิง่ สารพัด ซึ่ง อยู่ ในพลับพลานั ้น และชําระพลับพลากับ เครือ
่ ง
10
ใช้ทัง้ หมดให้บริสุทธิ์ แล ้ว พลับพลานั ้น จะบริสุทธิ์ จงเจิม แท่น สําหรับ เครือ
่ งเผาบู ชาด ้วย และเครือ
่ ง
ใช้ทัง้ หมดบนแท่นนั ้น และชําระแท่นนั ้นให้บริสุทธิ์ แท่นนั ้นจะบริสุทธิ์ที่สุด 11 จงเจิมขันทัง้ พานรองขัน
ด้วย และชําระให้บริสุทธิ์ 12 แล้วจงนํา อาโรน และบุตรชายของท่านมาที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม ใช้
นํ้า ล้างชําระตัว เขาเสีย 13 จงนํา เสื้อผ้า ยศบริสุทธิ์ สวมให้ อาโรน แล ้ว เจิม และชําระเขาให้ บริสุทธิ์ เพื่อ
เขาจะปรนนิ บัติเราในตําแหน่ งปุโรหิต 14 แล้วจงนําบุตรชายอาโรนมาด้วยและสวมเสื้อยศให้ 15 จงเจิม
เขาเช่น เจิม บิดาของเขา เพื่อ เขาจะปรนนิ บั ติ เราในตําแหน่ ง ปุโรหิต การเจิ มน น
ั ้ จะเป็นการเจิม แต่ง ตัง้
16
เขาไว้เป็นปุโรหิตเนื องนิ ตย์ตลอดชัว่ อายุ ของเขา� พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ โมเสสให้กระทําสิง่ ใด
ท่านก็กระทําสิง่ นั ้นทุกประการ 17 ต่อมาในวันทีหน
่ ่งึ เดือนแรกของปีที่สองท่านติดตัง้ พลับพลา 18 โมเสส
ติด ตัง้ พลับพลาขึ้น คือ วางฐานและตัง้ ไม้ กรอบขึ้น ไว้ สอดไม้ กลอนและตัง้ เสาขึ้น 19 ท่านกางผ้า เต็นท์
ทับบนพลับพลา แล้วเอาเครือ
่ งดาดคลุมบนเต็นท์ ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 20 ท่านเก็บ
พระโอวาทไว้ ในหี บน ัน
้ และสอดไม้ คานหามไว้ ในหี บน ัน
้ และตัง้ พระที่นั่ง กรุ ณาไว้ บนหีบ 21 แล ้ วท ่าน
นําหีบเข้าไปไว้ในพลับพลา และกั นม
้ ่านบังตาบังหีบพระโอวาทนั ้นไว้ ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่
โมเสส 22 ท่านตัง้ โต๊ะไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมทางทิศเหนื อของพลับพลานอกม่านนั ้น 23 แล้วจัดขนมปังไว้
บนโต๊ะ เป็น ระเบียบต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 24 และท่านตัง้
คันประทีปไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุมทางทิศใต้ของพลับพลาตรงหน้าโต๊ะนั ้น 25 แล้วก็จุดไฟตะเกียงต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 26 ท่านตัง้ แท่นทองคําไว้ในเต็นท์แห่งชุมนุ
มตรงหน้าม่าน 27 และเผาเครือ
่ งหอมบนแท่นนั ้น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 28 ท่านกันม
้ ่า
นบังตาที่ประตูพลับพลา 29 ท่านตัง้ แท่นสําหรับเครือ
่ งเผาบูชาไว้ตรงประตูพลับพลาแห่งเต็นท์ของชุมนุ
ม แล ้ว ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งธัญ ญบูชาบนแท่น นั ้น ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส
30 ท่านตัง
้ ขันไว้ระหว่างเต็นท์แห่งชุมนุมกับแท่นบูชา แล้วใส่นํ้าไว้ในขันสําหรับชําระล้าง 31 โมเสสกับอา
โรน และบุตรชายของท่าน ล้างมือและเท้าที่ ขันนั ้น 32 เวลาเขาทัง้ หลายเข้าไปในเต็นท์ แห่งชุ มนุม หรือ
เข้าไปใกล้ แท่น นั ้น เมื่อไร เขาก็ ชาํ ระล้างเสี ยก ่อน ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส 33 ท่านกัน
้
บริเวณลานรอบพลับพลาและแท่นนั ้น แลวก
้ นม
ั ้ ่านบังตาที่ตรงประตูลาน โมเสสก็จัดการนั ้นให้เสร็จสิน
้
ไปทุกประการ
1

เมฆของพระเจ้าแสดงว่าพระเจ้าทรงพอพระทัย
ในขณะนั ้ นม ี เมฆมาปกคลุม เต็นท์ แห่ งชุ มนุ มไว้ และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ก็ ปรากฏอยู่ เต็ม
พลับพลานั ้น 35 โมเสสเข้าไปในเต็นท์ แห่งชุ มนุมไม่ ได้ เพราะเมฆปกคลุม อยู่ และสง่า ราศี ของพระเยโฮ
วาห์ก็ อยู่เต็ม พลับพลานั ้น 36 ตลอดการเดิน ทางของเขา เมฆนั ้น ถูก ยกขึ้น จากพลับพลาเมื่อ ใด ชนชาติ
อิสราเอลก็ยกเดินต่อไปทุกครัง้ 37 แต่หากว่าเมฆนั ้นมได้
ิ ถูกยกขึ้นไป เขาก็ไม่ออกเดินทางเลย จนกว่าจะ
38
ถึงวันที ่เมฆนั ้นจะถูกยกขึ้นไป เพราะตลอดทางที่ เขายกเดินไปนั ้น ในกลางวันเมฆของพระเยโฮวาห์
34

หนั งสืออพยพ 40:38

103

หนั งสืออพยพ 40:38

ทรงสถิตอยู่เหนื อพลับพลา และในตอนกลางคืนมีไฟสถิตอยู่เหนื อพลับพลานั ้นประจักษ์แก่ตาของวงศ์
วานอิสราเอลทัง้ ปวง
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือเลวีนิ ติ

คําว่า เวลีนิ ติ หมายความว่า “สิ ่งที่ เกี่ยวข้องกับเลวี� เล่ มนี้เป็นเล่ มที่สามในห้าเล่ มที่โมเสสเขียนขึ้น
โดยได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า ห้าเล่มนี้เราเรียกกันว่า เพ็นทะทูก เล่มนี้มีการอธิบายถึงหน้าที่ พิธี การ
รับ ใช้ และเทศกาลต่างๆของพวกฮีบรู สิ ่ง เหล่า นี้ เป็นการเปรียบเทียบถึง ความจริง ซึ่ง ปรากฏชัด ในพระ
คัมภีร ใหม่
์
เวลาเราศึกษาเกี่ยวกับ สิง่ เหล่า นี้ เราจะเข้าใจว่า สิง่ เหล่า นี้ ได้ เปรียบเทียบกับ พระเยซู คริสต์
มีแต่ พระเจ้าองค์ เดียวที่ สามารถตัง้ การเปรียบเทียบแบบนี้ ข้น
ึ มา ซึ่งเปรียบเทียบอย่างสวยงามถึงพระ
เยซูเจ้า
ในหนั งสือ อพยพ พระเจ้าตรัสกับโมเสส “จากภูเขา� พระเจ้าทรงปรากฏในลักษณะเป็นเปลวไฟ พระ
สุรเสียงของพระเจ้า มี ลักษณะเป็น ฟ้าร้อง และประชาชนกลัว พระองค์ แต่ ในหนั งสือ เลวีนิ ติ นี้ พระเจ้า
ปรากฏ อยู่ ใน ที่ บริสุทธิ์ ที่สุด และ ตรัส กับ ประชาชน จาก พลับพลา คือ จาก พระที่นั่ง กรุ ณา ซึ่ง อยู่ ใน ที่
บริสุทธิที
์ ่สุดแห่งพลับพลานั ้น พระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าแห่งพระคุณ
ทัง้ ในสมัย นี้ และในสมัย นั ้น คือ สมัย 2000 ปี ก่อนพระเยซู ประสูติ ในโลกนี้ พระเจ้า ทรงเปิด เผยถึง
พระเมตตากรุ ณาของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ และก่อนนั ้นด้วยโดยใช้เครือ
่ งหมายและแบบต่างๆซึ่ง
เปรียบเทียบถึงพระเยซูนั ้น
พวกเลวีมาจากตระกูล เลวี ซึ่ง พวกนี้ ได้ ใช้ ชี วิต เป็น ปุโรหิต และนมัสการพระเจ้า หน ังสือ เลวีนิ ติ นี้ ได้
เปิดเผยถึงพระราชบัญญัติต่างๆเกี่ยวกับการรับใช้นี้ ในเล่มนี้ คําที่สําคัญคือ “ความบริสุทธิ�
์ ซึ่งเราเจอ
87 ครัง้ คํานี้ เล็งถึงการแยกตัง้ ไว้ฝ่ายพิธซ
ี ่ึงเปรียบเทียบกับการแยกตัง้ ไว้ฝ่ายจิตวิญญาณ
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟเป็นกลินที
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์

1 พระเยโฮวาห์ทรงเรียกโมเสสตรัสกับท่านจากพลับพลาแห่งชุมนุมว่า 2 “จงพูดกับคนอิสราเอลและ

กล่าวแก่เขาว่า เมื่อคนใดในพวกท่านนําเครือ
่ งบูชามาถวายพระเยโฮวาห์ ให้นําสัตว์เลี้ยงอันเป็นเครือ
่ ง
3
บูชาของท่านมาจากฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะ ถ้าเครือ
่ งบูชาของเขาเป็นเครือ
่ งเผาบูชามาจากฝูงวัว ก็ให้
เขานําสัตว์ตัวผู้ที่ ไม่มีตําหนิ ให้เขานําเครือ
่ งบูชานัน
้ มาที่ ประตูพลับพลาแห่งชุ มนุมด้วยความเต็มใจต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 4 ให้เขาเอามือวางบนหัวสัตว์ซ่ึงเป็นเครือ
่ งเผาบู ชานน
ั ้ และเครือ
่ งเผาบู ชานน
ั้
จะเป็นที่ทรงโปรดปรานเพื่อทําการลบมลทินของผู้นั ้น 5 แล้วให้เขาฆ่าวัวตัวผู้นั้นต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ แล้วพวกปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน จะถวายเลือด และเอาเลือดมาประพรมที่แท่นและรอบแท่
นบูชา ซึ่งอยูต
่ รงประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 6 และให้เขาถลกหนั งเครือ
่ งเผาบูชานน
ั ้ ออกเสีย แล้วตัดเป็น
ท่อนๆ 7 และบุตรชายของอาโรนผูเ้ ป็นปุโรหิตจะก่อไฟที่แท่น และเรียงฟืนบนไฟ 8 และพวกปุโรหิต คือบ
ุตรชายของอาโรน จะวางท่อนเนื้ อ หัว และไขมันสัตว์ตามลําดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชา 9 แต่ให้เขาเอา
นํ้าล้างเครือ
่ งในและขาสัตว์เสีย แล้วปุโรหิตจึงเผาของทัง้ หมดบนแท่นเป็นเครือ
่ งเผาบูชา เป็นเครือ
่ งบู
ชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยแด่ พระเยโฮวาห์ 10 ถ้าของถวายที่ ผู้ใดจะใช้เป็นเครือ
่ งเผาบูชามาจาก
ฝูง แกะหรือ ฝูง แพะ ให้ผู้ นั ้น เลือกเอาสัตว์ตัวผู้ ที่ ไม่มี ตําหนิ 11 ให้เขาฆ่า สัตว์นั้น เสีย ที่ แท่น บูชาข้างด้าน
เหนื อต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิต คื อบุตรชายของอาโรน จะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรม
ที่ แท่น และรอบแท่ นบู ชา 12 ให้เขาฟัน สัตว์นั้น เป็น ท่อนๆทัง้ หัว และไขมัน ด้วย และปุโรหิต จะวางเครือ
่ ง
เหล่านี้ ตามลําดับไว้บนฟืนบนไฟที่แท่นบูชา 13 แต่เครือ
่ งในกับขานั ้นผู้ถวายบูชาจะล้างเสียด้วยนํ้า และ
ให้ปุโรหิตเอาเครือ
่ งทัง้ หมดเหล่านี้ เผาบูชาด้วยกันบนแท่น เป็นเครือ
่ งเผาบูชา คือเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ
14
เป็นกลินที
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ก็
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ ถ้าผู้ใดจะนํานกมาถวายเป็นเครือ
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ให้ผูนั
้ ้นนําของบูชาที่เป็นนกเขาหรือนกพิราบหนุ่มมาถวาย 15 จงให้ปุโรหิตนํานกนั ้นมาที่แท่น บิดหัวเสีย
แล้วเผาบูชาบนแท่น ให้เลือดไหลออกมาข้างๆแท่น 16 และให้ฉีกกระเพาะข้าวและถอนขนนกออกเสีย
ทิง้ ลงริมแท่นด้านตะวันออกในที่ ที่ ทิ้งมูลเถ้า 17 และให้เขาฉี กปีกอย่าให้ขาดจากตัว และปุโรหิตจะเผา
นกนั ้น บนแท่ นที ่ กองฟืน บนไฟ เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา คือ เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่นที ่ พอพระทัย แด่
พระเยโฮวาห์�

2

ธัญญบูชา
“เมื่อ ผู้ ใดนํา ธัญ ญบูชามาเป็น เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ ผู้ นั ้น นํา ยอดแป้ง มาถวาย ให้
เขาเทนํ้ามันลงที่แป้งและใส่กํายานด้วย 2 แล้วนํามาให้พวกปุโรหิต คือบุตรชายของอาโรน ผู้ถวายบูชา
จะหยิบยอดแป้งคลุกนํ้ามันกํามือหนึ่ งกับกํายานทัง้ หมดออก และปุโรหิตจะเผาเครือ
่ งบูชาส่วนนี้ เป็ นที
่ ระลึก บนแท่น คื อบ ู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 3 ส่วนธัญ ญบูชาที่ เหลือ อยู่ นั ้น
จะเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขา เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิง่ จากเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเย
4
โฮวาห์ เมื่อ ท่านนํา ธัญ ญบูชาเป็น ขนมอบในเตาอบมาถวายเป็น เครือ
่ งบู ชา ให้เป็น ขนมไร้เชื้อ ทํา ด้วย
ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน หรือ ขนมแผ่น ไร้เชื้อ ทานํ้ามัน 5 และถ้า ท่านนํา ธัญ ญบูชาเป็น ขนมปิ้ งบนกระทะ ก็
ให้เป็นขนมทําด้วยยอดแป้งไร้เชื้อคลุกนํ้ามัน 6 ท่านจงหักขนมนั ้นเป็นชิน
้ ๆเทนํ้ามันราด เป็นธัญญบูชา
7 ถ้า เครือ
่ งบูชาของท่านเป็น ธัญ ญบูชาทอดด้วยกระทะ ให้ทํา ด้วยยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน 8 ท่านจงนํา ธัญ
ญบูชาซึ่ง ทํา ด้วยสิง่ เหล่า นี้ มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ นํา มาให้ปุ โรหิต แล้ว ปุโรหิต จะนํา มาถึง แท่ นบู
ชา 9 และปุโรหิตจะนํา ส่วนที่ ระลึก ออกจากธัญญบู ชา และเผาเสียบนแท่น เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น
10
กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ ส่วนธัญ ญบูชาที่ เหลือ อยู่ นั ้น ตกเป็น ของอาโรนและของบุตรชาย
ท่าน เป็นส่วนบริสุทธิ์อย่างยิง่ จากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 11 บรรดาธัญญบูชาซึ่งนํามา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์นั้นอย่าให้มีเชื้อ เจ้ าอย่าเผาเชื้อหรือนํ้าผึ้งเป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเย
โฮวาห์ 12 ถ้าเจ้าจะนําสิง่ ทัง้ สองนี้ เป็นผลรุ น
่ แรกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ก็ได้ แต่อย่าเผาถวายบนแท่น
13
ให้ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย เจ้ าจงปรุ ง บรรดาธัญ ญบู ชาด ้วยใส่ เกลือ เจ้ าอย่า ให้ เกล ือ แห่ง พันธสัญญา
กับพระเจ้าของเจ้าขาดเสียจากธัญญบูชาของเจ้า เจ้าจงถวายเกลือพร้อมกับบรรดาเครือ
่ งบูชาของเจ้า
14 ถ้า เจ้า ถวายธัญ ญบูชาเป็ น ผลรุ น
่ แรกแด่ พระเยโฮวาห์ ธัญ ญบูชาอัน เป็น ผลรุ น
่ แรกนั ้น เจ้า จงถวาย
15
รวงใหม่ๆ ย่างไฟให้แห้ง บดเมล็ด ให้ละเอียด เจ้ าจงใส่ น้ํามัน และวางเครือ
่ งกํายานไว้บนนั ้น เป็น ธัญ
16
ญบูชา ปุโรหิตจะเอาส่วนหนึ่ งของเมล็ดที่ บด นํ้ามันและเครือ
่ งกํายานเผาถวายเป็นส่วนที่ ระลึก เป็น
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์�
1

สันติบูชา

3

1 “ถ้าผู้หน่ง
ึ ผู้ใดถวายเครือ
่ งบูชาเป็นสันติ บูชา

ถ้าเขาถวายวัวผู้หรือวัวเมียจากฝูง ให้เขาถวายสัตว์ตั
วที่ไม่มีตําหนิ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
และจงฆ่าเสีย
ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม พวกปุโรหิต คื อบ ุตรชายของอาโรน จะเอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบ
แท่นบูชา 3 จากเครือ
่ งบูชาที่ถวายเป็นสันติบูชา เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ถวายจะ
นํา ไขมั นที ่ ติ ดก ับ เครือ
่ งในและไขมั นที ่ อยู่ ในเครือ
่ งในทัง้ หมด 4 และไตทัง้ สองลู กก ับ ไขมั นที ่ ติ ดอย ู่ ตรง
บัน
้ เอวนั ้น และให้ เอาพังผืด ที่ ติ ดอย ู่ เหนื อ ตั บน ั ้นออกเสีย พร้อมกับ ไต 5 บุ ตรชายอาโรนจะเผาเสียบน
แท่น บูชาบนเครือ
่ งเผาบูชาซึ่ง อยู่ บนฟืน บนไฟ เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเย
6
โฮวาห์ ถ้าผู้ใดนําเครือ
่ งบูชาที่ เป็นสันติบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นสัตว์ตัวผู้หรือตัวเมียที่ ได้มา
2 ให้เขาเอามือ วางบนหัว ของสัตว์ตั วท ี่ จะถวาย
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จากฝูงแพะแกะ ก็อย่าให้สัตว์นั ้ นมีตําหนิ 7 ถ้าเขาจะถวายลูกแกะเป็นเครือ
่ งบูชาก็ให้เขานํามาถวายต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 8 ให้ เขาเอามือ วางบนหัว ของสัตว์ที่ จะถวายนั ้น และให้ ฆ่า เสีย ที่ หน ้า พลับพลา
แห่ง ชุ มนุม และบุตรชายอาโรนจะเอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่น 9 จากเครือ
่ งบูชาที่ ถวายเป็น
สันติบูชา คือบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เขาถวายไขมัน หางที่เป็นไขมันทัง้ หมดตัดชิดกระดูก
สันหลังและไขมันที่หม
ุ้ เครือ
่ งใน กับไขมันที่อยู่ในเครือ
่ งในทัง้ หมด 10 และไตทัง้ สองลูกกับไขมันที่ติดอยู่
ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อตับนัน
้ ออกเสียพร้อมกับไต 11 และปุโรหิตจะเอาสิง่ เหล่านี้
เผาบนแท่น เป็นอาหารเผาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 12 ถ้าเครือ
่ งบูชาของเขาเป็นแพะก็ให้เขานํามา
ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 ให้เขาเอามือ วางบนหัว ของมัน และฆ่า มัน เสีย ที่ หน ้า พลับพลาแห่ง
ชุ มนุม และบุตรชายของอาโรนจะเอาเลือดประพรมที่ แท่นและรอบแท่ นบูชา 14 แล้วให้เขาเอาสิง่ เหล่า
นี้ จากแพะตั วน ัน
้ เป็น เครือ
่ งบู ชา เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ คือ ไขมั นที ่ หม
ุ้ เครือ
่ งใน
และไขมันทีอยู
่ ในเครื
่
อ
่ งใน 15 และไตทัง้ สองลูกกับไขมันทีติ
่ ดอยต
ู่ รงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่
เหนื อตับนน
ั ้ ออกเสียพร้อมกับไต 16 และปุโรหิตจะเผาสิง่ เหล่านี้ บนแท่นเป็นอาหารเผาไฟ เป็นกลินที
่ อ
่ พ
17
พระทัย ไขมันทัง้ หมดเป็นของพระเยโฮวาห์ ให้เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์ตลอดชัว่ อายุของเจ้าในที่ที่เจ้า
อาศัยอยูท
่ ัว่ ๆไปว่า เจ้าอย่ารับประทานไขมันหรือเลือด�

4
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า

ถ้าผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดกระทําผิดสิง่ ใดซึ่งพระเย
โฮวาห์ได้ทรงบัญชามิให้กระทํา โดยเขามิได้เจตนากระทําสิง่ เหล่านั ้นประการหนึ่ งประการใด 3 ถ้าปุโรหิต
ที่ได้รับการเจิมไว้เป็นผู้กระทําบาป เป็นเหตุให้พลไพร่หลงทําบาปไปด้วย เหตุด้วยบาปที่เขาได้กระทําไป
ก็ ให้ เขานํา วัว หนุ่ม ซึ่ง ไม่ มี ตําหนิ มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 4 ให้ เขานําวัวน ั ้นมาที่
ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และให้เขาเอามือวางบนหัววัวตัวนัน
้ และให้ฆ่ามัน
เสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 5 และปุโรหิตผู้ได้ รับการเจิมแล้วจะนําเลือดวัวนัน
้ มาที่ พลับพลาแห่งชุ
6
มนุ มบ้าง ปุ โรหิต จะเอานิว
้ จุ่ม ลงในเลื อด และประพรมเลือดนั ้ นที ่ หน ้า ม่านสถานบริสุทธิ์ เจ ็ด ครัง้ ต่อ
7
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะเอาเลือดเล็กน้ อยเจิ มที่เชิงงอนของแท่นเผาเครือ
่ งหอมซึ่งอยู่
ในพลับพลาแห่งชุมนุมต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดวัวที่เหลืออยูนั
่ ้นเขาจะเทลงที่ฐานแท่นเผา
เครือ
่ งเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 8 และเขาจะเอาไขมันทัง้ หมดออกเสียจากวัวตัวที่เป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนี้ คือไขมันที่หม
ุ้ เครือ
่ งในและไขมันที่ติดอยู่กับเครือ
่ งในทัง้ หมด 9 และไตทัง้ สองลูกกับ
ไขมันทีติ
่ ดอยต
ู่ รงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยเู่ หนื อตับนน
ั ้ ออกเสียพร้อมกับไต 10 ให้เอาออกเช่น
เดียวกับเอาออกจากวัวที่ถวายเป็นสันติ บูชา และปุโรหิตจะเผาสิง่ เหล่านี้ บนแท่นเครือ
่ งเผาบู ชา 11 แต่
หนังของวัวพร้อมกับเนื้ อวัวทงั ้ หมด หัว ขา เครือ
่ งในและมูลของมัน 12 คือวัวทัง้ ตั วนี้ ให้เอาออกไปเสีย
จากค่ายถึงที่ สะอาดที่ ทิ้งมูลเถ้าและให้สุมไฟเผาเสีย ที่ ทิ้งมูลเถ้าอยู่ที่ ไหนก็ให้เผาที่ นั ่น 13 ถ้าชุ มนุมชน
อิสราเอลทัง้ หมดกระทําผิดโดยไม่รู ตั
้ วและความผิดนั ้นยังไม่ปรากฏแจ้งแก่ที่ประชุม และเขาได้กระทํา
สิง่ หนึ่ งสิง่ ใดซึ่งพระเยโฮวาห์บัญชามิให้กระทํา เขาก็มีความผิด 14 เมื่อความผิดที่เขาได้กระทํานั ้นเป็นที่
ประจักษ์ ขึ้น ให้ที่ประชุมถวายวัวหนุ่มตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ให้นําวัวนัน
้ มาที่หน้าพลับพลาแห่งชุ
15
มนุม และผู้ใหญ่ของชุมนุมชนจะเอามือวางบนหัวของวัวนัน
้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และให้ฆ่าวัว
ตั วนัน
้ เสีย ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 แล้วปุ โรหิตผู้รบ
ั การเจิม จะนํา เลือดของวัวมาที่ พลับพลาแห่ง
ชุ มนุมบ้าง 17 และปุโรหิต จะเอานิว
้ จุ่ม ลงในเลือดและประพรมที่ หน ้า ม่านเจ็ด ครัง้ ต่อ พระพักตร์พระเย
18
โฮวาห์ และปุโรหิตจะเอาเลือดสักหน่ อยเจิ มที่เชิงงอนของแท่นบูชาซึ่งอยู่ในพลับพลาแห่งชุ มนุมต่อ
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พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ส่วนเลือดที่เหลืออยู่นั ้น เขาจะเทลงที่ฐานแท่นเครือ
่ งเผาบูชาซึ่งอยู่ที่ประตูพล
ับพลาแห่งชุมนุม 19 และเขาจะเอาไขมันออกจากวัวนัน
้ หมด นําไปเผาเสียบนแท่น 20 เขาจะกระทําดังนี้
แก่ว ัวตั วน ี้ เขาได้ กระทํา กับ วัว ตั วท ี่ ถวายเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปอย่างไร ก็ ให้เขากระทํา แก่ ววั ตั วน ี้ อย่าง
นั ้น ดังนี้ ปุโรหิตจะทําการลบมลทินของชุ มนุมชนแล้วเขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั การอภัย 21 แล้วเขาจะนําวัว
ออกไปนอกค่าย และเผาเสีย อย่างกับ เผาวัว ตั วก ่อน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปของที่ ประชุม 22 ถ้า ผู้ ครอบ
ครองกระทําความบาป กระทําสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทรงบัญชามิให้กระทําโดยไม่รู ต
้ ัว เขา
23
ก็ มี ความผิด เมื่อ เขารู ต
้ ั วว ่า กระทํา ผิด ดัง นั ้น แล้ว ก็ ให้เขานํา ลูก แพะตัวผู้ ที่ ไม่มี ตําหนิ ตัว หนึ่ ง มาเป็น
24
เครือ
่ งบูชา ให้เขาเอามือวางบนหัวแพะ และให้ฆ่าแพะเสียในที่ที่เขาฆ่าสัตว์เป็นเครือ
่ งเผาบูชาต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ นี่ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 25 ปุโรหิตจะเอานิว
่ งบูชาไถ่บาปบ้าง นําไปเจิ
้ จุ่มเลือดเครือ
มที่เชิงงอนบนแท่นเครือ
่ งเผาบูชา และเทเลือดที่ เหลืออยู่นั ้ นที ่ฐานของแท่นเครือ
่ งเผาบูชา 26 และเขา
จะเผาไขมันทัง้ หมดบนแท่น เช่นเดียวกับเผาไขมันเครือ
่ งสันติบูชา ดังนี้ แหละปุโรหิตจะทําการลบมลทิน
27
แทนผู้ กระทํา ผิด นั ้น และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย ถ้า พลไพร่สาม ัญ คนหนึ่ ง คนใดกระทํา ความผิด โดยมิ
ได้เจตนาคือกระทําสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชามิให้เขากระทํา เขาก็มีความผิด 28 เมื่อเขารู ้
ตัวว่ากระทําผิดดังนั ้นแล้ว ก็ให้เขานําลูกแพะตัวเมียตัวหนึ่ งซึ่งไม่มีตําหนิ มาเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปที่เขา
29
ได้ กระทํา ไปนั ้น และเขาจะเอามือ วางบนหัว ของเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และฆ่า เครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น ในที่
ที่ เขาถวายเครือ
่ งเผาบู ชา 30 ปุ โรหิตจะเอานิว
่ งเผาบู ชา
้ จุ่มเลือดแพะนั ้นไปเจิ มที่เชิงงอนของแท่นเครือ
และเทเลือดส่วนที่ เหลือ ลงที่ ฐานของแท่น นั ้น 31 และเขาจะเอาไขมัน ออกเสีย ให้หมดอย่างที่ เอาไขมัน
ออกเสียจากเครือ
่ งสันติบูชา และปุโรหิตจะเผาไขมันนั ้นบนแท่น เป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์
และปุโรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาและเขาจะได้ รบ
ั การอภัย 32 ถ้า เขานํา ลูก แกะมาเป็น เครือ
่ งบูชา
ไถ่บาปก็ ให้ เขานํา ลูก แกะตัว เมีย ไม่ มี ตําหนิ มา 33 เขาจะเอามือ วางบนหัว ของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและฆ่า
เสียเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปในที่ที่เขาฆ่าเครือ
่ งเผาบูชา 34 และปุโรหิตจะเอานิว
่ งบูชาไถ่บาป
้ จุ่มเลือดเครือ
นั ้นบ้าง นําไปเจิมทเี่ ชิงงอนของแท่นเครือ
่ งเผาบูชา และเทเลือดที่เหลือนั ้นลงที่ฐานของแท่น 35 และเขา
จะเอาไขมันทัง้ หมดออกเสียอย่างที่ เอาไขมันของลูกแกะออกจากเครือ
่ งสันติ บูชา และปุโรหิตจะเผาไข
มัน บนแท่น เหมือ นเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ และปุโรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาซึ่ง
เขาได้กระทําผิด และเขาจะได้รบ
ั การอภัย�

5

เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด
“ถ้า ผู้ ใดกระทํา ความผิด ในข้อ ที่ ได้ ยิน เสียงแห่ง การปฏิญาณตัว และเป็น พยาน และแม้วา่ เขาเป็น
พยานโดยที่เขาเห็นหรือรู เ้ รือ
่ งก็ตาม แต่เขาไม่ยอมให้การเป็นพยาน เขาต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา
2 หรือผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดแตะต้องสิง่ ที่เป็นมลทิน จะเป็นซากสัตว์ป่าที่มลทิน หรือซากสัตว์เลี้ยงที่มลทิน หรือซาก
สัตว์เลื้อยคลานที่เป็นมลทิน โดยไม่ทันรตั
ู้ ว เขาจึงเป็นคนมีมลทิน เขาก็มีความผิด 3 หรือถ้าเขาแตะต้อง
มลทินของคน จะเป็นสิง่ ใดๆซึ่งเป็นมลทิน อันเป็นสิง่ ที่กระทําให้คนนั ้นเป็นมลทิน โดยเขาไม่รู ต
้ ัว เมื่อเขา
รู แล้
้ ว เขาก็มีความผิด 4 หรือถ้าคนหนึ่ งคนใดเผลอตัวกล่าวคําปฏิญาณด้วยริมฝีปากว่าจะกระทําชัว่ หรื
อดี หรือเผลอตัวกล่าวคําปฏิญาณใดๆ และเขากระทําโดยไม่ทันรู้ตัว เมื่อเขารู ส
้ ึกตัวแล้วในประการใดก็
5
ตาม เขาก็มีความผิด เมื่อผู้หน่งึ ผูใ้ ดกระทําความผิดใดๆที่กล่าวมานี้ ก็ให้เขาสารภาพความผิดที่เขาได้
กระทํา 6 และให้เขานําเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะบาปซึ่งเขาได้กระทํานั ้น
เครือ
่ งบู ชานน
ั ้ จะเป็นสัตว์ตัวเมียจากฝูง คือลูกแกะหรือลูกแพะ ก็ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปได้ ดังนี้ ปุ โรหิต
7
จะทําการลบมลทิน แทนผู้ ที่ กระทํา ผิด นั ้น ถ้า เขาไม่ สามารถถวายลูก แกะตัว หนึ่ ง ก็ ให้ เขานํา นกเขา
1
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สองตัว หรือ นกพิราบหนุ่ม สองตัว มาเป็น เครือ
่ งถวายพระเยโฮวาห์ไถ่ การละเมิด นกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป และนกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา 8 ให้เขานํานกทัง้ สองนี้ มาให้ปุโรหิต ปุโรหิตก็ถวายนก
ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปก่อน ให้เขาบิดหัวนกหลุดจากคอแต่ อย่าให้ขาด 9 และปุโรหิตจะเอาเลือด
เครือ
่ งบูชาไถ่บาปประพรมที่ข้างแท่นเสียบ้าง ส่วนเลือดที่เหลืออยูนั
่ ้นจะรีดให้ไหลออกที่ฐานแท่น นี่ เป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป 10 แล้วเขาจะถวายนกตัวที่สองเป็นเครือ
่ งเผาบูชาตามลักษณะ และปุโรหิตจะทําการ
ลบมลทินของเขาซึ่งเขาได้กระทําไปและเขาจะได้รบ
ั การอภัย 11 แต่ถ้าเขาไม่สามารถที่จะนํานกเขาสอง
ตัวหรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมา ก็ให้เขานําเครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่งเขาได้กระทํานั ้นมา คือยอดแป้งหนึ่ งใน
สิบเอฟาห์เอามาเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป อย่าใส่นํ้ามัน หรือใส่เครือ
่ งกํายานในแป้ง เพราะเป็นเครือ
่ งบูชา
ไถ่ บาป 12 ให้เขานํา แป้ง มาให้ปุ โรหิต และปุโรหิต จะเอาแป้ง กํา มือ หนึ่ ง เป็น ส่วนที่ ระลึก และเผาเสียบน
แท่นเหมือนเครือ
่ งเผาบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 13 และปุโรหิตจะทําการ
ลบมลทิน ของเขาเพราะบาปซึ่ง เขาได้ กระทํา ในเรือ
่ งหนึ่ ง เรือ
่ งใดที่ กล ่าวมานี้ และเขาจะได้ รบ
ั การอภัย
14
และส่วนที่เหลือนั ้นจะเป็นของปุโรหิต เช่นเดียวกับธัญญบูชา� พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 15 “ถ้า
ผู้ ใดทําการละเมิด และทําบาปโดยไม่ รู ตั
้ ว ในเรือ
่ งของบริสุทธิ์ แห่ งพระเยโฮวาห์ ให้ ผู้ นั ้น นํา แกะตัวผู้ ที่
ปราศจากตําหนิ จากฝูงเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้เจ้ าตี ราคาเป็นเงินเชเขล
ตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 16 และให้ผูนั
้ ้นชดใช้ของบริสุทธิที
์ ่ขาดไป และ
เพิ่มอีกหนึ่ งในห้าของราคาสิง่ ที่ ขาดไปนั ้น นํามอบให้แก่ ปุ โรหิต และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขา
ด้วยแกะผู้ที่ถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด และเขาจะได้รบ
ั การอภัย 17 ถ้าผู้ใดกระทําผิด คือกระทํา
สิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชามิ ให้ กระทํา ถึง แม้ ว่า เขากระทํา โดยไม่ รู เท่
้ าถึง การณ์ เขาก็ มี ความผิด จะ
ต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา 18 ให้ผู้นั ้นนําแกะตัวผู้ที่ปราศจากตําหนิ มาจากฝูงมาถึงปุโรหิต ให้เจ้าตี
ราคา เป็น ราคาเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และให้ปุ โรหิต ทําการลบมลทิน ของเขาตามความผิด ซึ่ง เขาได้
กระทําด้วยมิได้เจตนานั ้น และเขาจะได้รบ
ั การอภัย 19 เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด เพราะเขาได้กระทํา
การละเมิดต่อพระเยโฮวาห์�

6

เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดและการคืนดีกัน
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “ถ้าผู้หน่ง
ึ ผู้ใดทําบาปและทําการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ด้วยการ
มุสาต่อเพื่อนบ้านของเขาในสิง่ ที่ฝากเขาให้เกบ
็ รักษาไว้หรือในเรือ
่ งมิตรภาพ หรือในสิง่ ที่ใช้ความรุ นแรง
3
ไปแย่ง ชิง มา หรือ ได้ หลอกลวงเพื่อนบ้านของเขา หรือ พบสิง่ ที่ หายไปแล้ว แต่ ไม่ ยอมรับ ปฏิญาณตน
เป็นความเท็จ ในข้อเหล่านี้ ถ้าผู้ใดกระทําก็ เป็นความผิด 4 ก็ ให้ผู้ที่ กระทําผิดมีโทษเพราะความผิดของ
เขา ให้ผู้นั ้นคืนของที่ ได้ มาจากการชิงมานั ้นเสีย หรือสิง่ ใดที่ เขาได้ มาด้วยการหลอกลวง หรือสิง่ ที่ ฝาก
เขาไว้ หรือ สิง่ สูญหายที่ เขาได้ พบเข้า 5 หรือ สิง่ ใดๆที่ ได้ ปฏิญาณเท็จ ไว้ เขาต้องคืนให้ เต็ม ตามจํานวน
และจงเพิ่มอ ีก หนึ่ ง ในห้า และมอบให้ แก่ เจ้ าของในวันที ่ เขาถวายเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 6 ให้ ผู้ นั ้น นํา
แกะตัวผู้ที่ ไม่มีตําหนิ มาจากฝูงเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์มามอบให้ปุโรหิต ให้
เจ้าตีราคาเอง เป็นราคาเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 7 และให้ปุโรหิตทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ และเขาจะได้รบ
ั การอภัยในทุกสิง่ ที่เขาได้กระทําไปซึ่งเป็นการละเมิด�
ปุโรหิตกับเครือ
่ งเผาบูชา
8 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 9 “จงบัญชาแก่ อาโรนและบุตรชายของเขาว่า ต่อ ไปนี้ เป็ น พระราช
บัญญัติเรือ
่ งเครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งเผาบูชานัน
้ จะต้องเผาอยูบ
่ นแท่นตลอดคืนจนรุ ง่ เช้า จงให้ไฟบนแท่น
10
เผาเครือ
่ งบูชาลุกอยู่เรือ
่ ยไป ให้ปุโรหิตสวมเสื้อผ้าป่านและสวมกางเกงผ้าป่านและให้ตักมูลเถ้าออก
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จากไฟที่ ไหม้เครือ
่ งเผาบูชาอยู่บนแท่นนําไปไว้ข้างแท่น 11 ให้ถอดเสื้อที่ สวมอยู่ออกแล้วสวมเสื้ ออีกตัว
หนึ่ ง นํา มูล เถ้า ออกไปนอกค่ายยัง ที่ สะอาด 12 ให้ รักษาไฟที่ บนแท่น ให้ ลุ กอยู่ อย่า ให้ ดับ เลยที เดียว ให้
ปุ โรหิตใส่ ฟืน ทุก เช้า และให้เรียงเครือ
่ งเผาบูชาให้เป็น ระเบียบไว้บนแท่น และเผาไขมัน ของเครือ
่ งสันติ
13
บูชาบนนั ้น ต้องรักษาให้ไฟติดอยู่บนแท่นเรือ
่ ยไป อย่าให้ดับเป็นอันขาด
พระราชบัญญัติของการถวายธัญญบูชา
14 ต่อ ไปนี้ เป็ น พระราชบัญญั ติ ของการถวายธัญ ญบู ชา ให้ บุ ตรชายอาโรนถวายเครือ
่ งบู ชาน ี้ ต่อ พระ
15
พักตร์พระเยโฮวาห์ที่หน้าแท่นบูชา ให้ปุโรหิตคนหนึ่ งหยิบยอดแป้งกํามือหนึ่ งมาจากธัญญบูชา คลุก
นํ้ามัน และเครือ
่ งกํายานทัง้ หมดซึ่ง อยู่ บนธัญ ญบู ชา และเผาส่วนนี้ บนแท่น เป็ นที ่ ระลึก เป็น กลิ่ นที ่ พอ
พระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 16 ส่วนที่ เหลือ อยู่ให้อาโรนและบุตรชายของเขารับประทาน ให้รับประทานกับ
ขนมปังไร้เชื้อในที่บริสุทธิ์ ให้รับประทานในลานของพลับพลาแห่งชุมนุม 17 อย่าใส่เชื้อในขนมนั ้นแล้วปิ้ ง
เราได้ ให้ส่วนนี้ เป็น ส่วนเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟของเราอันตกแก่ เขาเป็น สิง่ บริสุทธิ์ ที่สุด เช่น เดียวกับ เครือ
่ ง
บูชาไถ่ บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 18 ให้ บุ ตรชายทัง้ หลายของอาโรนรับ ประทานสิง่ นี้ เป็น กฎ
เกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้าจากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟของพระเยโฮวาห์ ผู้ใดที่ ถู กต้องสิง่ เหล่านี้ จะบริ
สุทธิ์�
ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมด
19 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 20 “ต่อไปนี้ เป็ นเครือ
่ งบูชาที่อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาจะ
ต้องถวายแด่พระเยโฮวาห์ในวันที่เขารับการเจิม คือยอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์เป็นธัญญบูชาประจํา ให้
ถวายตอนเช้าครึง่ หนึ่ ง ตอนเย็นคร่งึ หนึ่ ง 21 ให้คลุกกับน้าํ มันให้เข้ากันดีแล้วทอดบนเหล็ก ทําเป็นแผ่น
เหมือนธัญญบูชาแล้วถวายเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 22 ให้ปุโรหิตจากบรรดาบุตรชายของ
อาโรนผู้รบ
ั การเจิม ตัง้ แทนเขาถวายสิง่ นี้ เป็น กฎเกณฑ์ สืบไปเนื องนิ ตย์ แด่ พระเยโฮวาห์ ให้เผาเครือ
่ ง
23
บูชาทัง้ หมดเสีย ธัญญบูชาของปุโรหิตทุกรายให้เผาเสียให้หมด อย่าให้รับประทาน�
เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็บริสุทธิ์
24 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 25 “จงกล่าวแก่ อาโรนและบุตรชายของเขาว่า ต่อ ไปนี้ เป็ น พระราช
บัญญั ติ ของการถวายเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป ให้ ฆ่า สัตว์ที่ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปในที่ ที่ ฆ่า สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ ง
26
เผาบู ชาต ่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ เป็น ของบริ สุทธิ ์ ที่สุด
ให้ ปุ โรหิต ผู้ ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปรับ
ประทานสัตว์นั ้น ให้เขารับประทานในที่ บริสุทธิ์ ในลานพลับพลาแห่งชุ มนุม 27 อะไรที่ แตะต้องเนื้ อสัตว์
นั ้นจะบริสุทธิ์ และเมื่อประพรมมีเลือดติดเสื้อ ก็ให้ซักเสื้อส่วนที่ติดเลือดนั ้นในที่บริสุทธิ์ 28 จงทําลายภา
ชนะดินทีใช้
่ ต้มเนื้ อนั ้นเสีย ถ้าต้มในภาชนะทองสัมฤทธิก็
้
กคนที่เป็น
์ ให้ขัดและล้างเสียด้วยนํ้า 29 ผูชายทุ
30
ปุโรหิตรับประทานได้ เป็นของบริสุทธิที
์ ่สุด แต่เครือ
่ งบูชาไถ่บาป ซึ่งปุโรหิตนําเลือดเข้าไปในพลับพลา
แห่งชุมนุม เพื่อทําการลบมลทินในที่บริสุทธินั
์ ้น อย่ารับประทานเลย ต้องเผาไฟเสีย�

7
วิธถวายเครื
ี
อ
่ งบูชาไถ่การละเมิด
“เช่น เดียวกัน นี่ เป็น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เป็น สิง่ บริสุทธิ์ ที่สุด 2 ให้ฆ่า สัตว์
อัน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ในที่ ที่ ฆ่า สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และให้ เอาเลือดสัตว์นั้น ประพรม
ที่ แท่น และรอบแท่น 3 และให้เอาไขมัน ของสัตว์นั้น ถวายบูชาเสีย ทัง้ หมดด้วย หางที่ เป็น ไขมัน ไขมั นที ่
หุม
้ เครือ
่ งใน 4 และไตทัง้ สองลู กกับไขมันที่ติดอยู่ตรงบัน
้ เอวนั ้น และให้เอาพังผืดที่ติดอยู่เหนื อตับนัน
้ อ
5
อกเสียพร้อมกับไต ให้ปุ โรหิตเผาสิง่ เหล่านี้ บนแท่นเป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เป็น
1
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เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด 6 ผู้ ชายทุกคนที่ เป็นปุโรหิตรับประทานได้ ให้รับประทานในสถานบริสุทธิ์ เป็น
ของบริสุทธิ์ที่สุด 7 เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดก็เหมือนเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป มีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกัน
ปุ โรหิตผู้ใช้เครือ
่ งบูชาทําการลบมลทินจะได้ เครือ
่ งบู ชานัน
้ 8 ปุ โรหิตคนใดถวายเครือ
่ งเผาบูชาของผู้ใด
9
ปุโรหิตผู้นั้นย่อมได้หนังของเครือ
่ งเผาบูชาที่ตนถวาย เครือ
่ งธัญญบูชาทุกอย่างที่ปิ้งในเตาอบ และสิง่
ทัง้ หมดซึ่งเตรียมในกระทะหรือที่เหล็ก ให้ตกเป็นของปุโรหิตผู้ถวายของเหล่านั ้น 10 ธัญญบูชาทุกอย่าง
ที่เคล้านํ้ามันหรือไม่เคล้าจะตกเป็นของบุตรชายอาโรนทัวก
่ ัน
วิธถวายเครื
ี
อ
่ งสันติบูชา

ต่อ ไปนี้ เป็น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งเครือ
่ งสันติ บูชาซึ่ง ผู้ หน่งึ ผู้ ใดนํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 12 ถ้า
เขาถวายเป็นเครือ
่ งโมทนาพระคุ ณ ก็ ให้เขาถวายขนมไร้เชื้อคลุกนํ้ามัน ขนมแผ่นไร้เชื้อทานํ้ามัน ขนม
ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน ให้ดี พร ้ อมกับ เครือ
่ งบูชาโมทนา 13 นอกจากขนมเหล่า นี้ ให้เขานํา ขนมปัง ใส่ เชื้อ มา
ถวายเป็น ส่วนของเครือ
่ งบู ชา พร ้ อมกับ เครือ
่ งสันติ บูชาที่ ถวายเป็นการโมทนาพระคุ ณ 14 ให้เขาถวาย
ของบูชาเหล่า นี้ ส่วนหนึ่ ง จากทัง้ หมดแด่ พระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็น ส่วนยกให้แก่ ปุ โรหิต ผู้ เอาเลือดสันติ บูชา
ประพรม 15 ส่วนเนื้ อสัตว์เครือ
่ งสันติ บูชาเพื่อโมทนาพระคุณนั ้น เขาจะต้องรับประทานเสียในวันทํากา
รถวายบูชา อย่าเหลือไว้จนวันรุ่งเช้าเลย 16 แต่ถ้าเครือ
่ งบูชานน
ั ้ เป็นเครือ
่ งบูชาปฏิญาณ หรือเป็นเครือ
่ ง
บูชาตามใจสมัคร ให้เขารับประทานเสียในวันทําการถวายบูชา และในวันรุ่งขึ้นเขายังรับประทานส่วนที่
เหลือได้ 17 ส่วนเนื้ อของเครือ
่ งบูชาที่เหลือถึงวันที่สามให้เผาเสียด้วยไฟ 18 ถ้าเอาเนื้ อสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ ง
สันติบูชามารับประทานในวันที่สาม ก็จะไม่เป็ นที่พอพระทัยเลย และผู้ที่ถวายนั ้นจะไม่เป็ นที่โปรดปราน
ด้วย แต่จะเป็นการกระทําที่น่าสะอิดสะเอียน และผูที
้ ่รับประทานนั ้นจะต้องได้รบ
ั โทษความชัว่ ช้าของเขา
19 เนื้ อที่ไปถูกของที่เป็ นมลทินใดๆ อย่ารับประทาน จงเผาเสียด้วยไฟ บุคคลที่สะอาดทุกคนรับประทาน
เนื้ อ ได้ 20 แต่ ผู้ ใดรับประทานเนื้ อ สัตวบูชาอัน เป็น เครือ
่ งสันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์โดยที่ ตนยังม ี มลทิน
ติดตัวอยู่ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน 21 ยิง่ กว่านั ้นอีกถ้าผู้ใดแตะต้องสิง่ มลทินใดๆ ไม่ว่า
จะเป็นมลทินของคน หรือสัตว์มลทินใดๆ หรือสิง่ มลทิ นที ่น่าสะอิดสะเอียนใดๆ และผู้นั้นมารับประทาน
เนื้ อสัตวบูชาอันเป็นเครือ
่ งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ผูนั
้ ้นจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน� 22 พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 23 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เจ้าทัง้ หลายอย่ารับประทานไขมันของวัว ของ
แกะหรือของแพะ 24 ไขมันของสัตว์ที่ ตายเอง และไขมันของสัตว์ที่ สัตว์กัดตายจะนําไปใช้อย่างอื่นก็ได้
แต่ อย่า รับ ประทานเลยเป็ นอ ัน ขาด 25 ด้วยผู้ ใดก็ตามรับ ประทานไขมัน สัตว์อน
ั เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ที่รับประทานนั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน 26 ยิง่ กว่านั ้ นอีกเจ้าอย่า
รับประทานเลือดเลยทีเดียว ไม่ว่าเลือดของสัตว์ปี กหรือเลือดสัตว์ในที่ใดๆที่เจ้าอาศัยอยู่ 27 ผู้ใดก็ตามที่
รับประทานเลือดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากพลไพร่ของตน�
11

ส่วนสําหรับพวกปุโรหิต

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 29 “กล ่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ผู้ ใดจะถวายเครือ
่ งบูชาอัน เป็น สันติ
บูชาแด่พระเยโฮวาห์ ให้ผู้นั ้นนําเครือ
่ งบูชาของเขามาถวายแด่พระเยโฮวาห์จากเครือ
่ งบูชาอันเป็นสันติ
บูชาของเขา 30 ให้เขานําเครือ
่ งถวายบู ชาด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์มาด้วยมือ ของตนเอง ให้เขานํา ไขมัน
มาพร้อมกับเนื้ ออกนั ้น เพื่อเอาเนื้ ออกนั ้นแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระ
31
เยโฮวาห์ ให้ปุโรหิตเผาไขมันเสียบนแท่นบูชา แต่เนื้ ออกนั ้นจะตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของเขา
32 แต่โคนขาข้างขวาของสัตว์นั้นเจ้าจงให้ปุโรหิตเป็ นส่วนถวายจากเครือ
่ งบูชาแห่งสันติบูชา 33 บุตรชาย
อาโรนผูถ
้ วายเลือดแห่งสันติบูชาและไขมันจะได้รบ
ั โคนขาข้างขวาเป็นส่วนของเขา 34 เพราะว่าเนื้ ออกที่
แกว่งถวาย และเนื้ อโคนขาที่ถวายนั ้นเราได้เอาจากคนอิสราเอลจากเครือ
่ งสันติบูชาของเขา และเราได้
28
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มอบให้แก่อาโรนปุโรหิตและบุตรชายของเขาเป็นกฎเกณฑ์อน
ั ถาวรจากคนอิสราเอล 35 นี่ เป็นส่วนจาก
การเจิมอาโรนและการเจิมบุตรชายของเขา ได้จากเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ มอบหมาย
ให้ แก่ เขาทัง้ หลายในวันที ่ เขาทัง้ หลายถูก ถวายให้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ ในตําแหน่ ง ปุโรหิต 36 ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาคนอิสราเอลให้มอบสิง่ เหล่านี้ แก่เขาทัง้ หลาย ในวันที่เขาทัง้ หลายได้รบ
ั การเจิมเป็น
37
ปุโรหิต เป็น กฎเกณฑ์ อน
ั ถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเขา� ทัง้ หมดนี้ เป็น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งเครือ
่ งเผา
บู ชา เครือ
่ งธัญญบู ชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เครือ
่ งสถาปนาบู ชา และเครือ
่ งสันติ
บูชา 38 ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสบนภูเขาซี นาย ในวันที ่ พระองค์ ทรงบัญชาคนอิสราเอลให้ นํา
เครือ
่ งบูชามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในถิน
่ ทุรกันดารซีนาย

8
การเจิมตัง้ พวกปุโรหิต
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงนําอาโรนและบุตรชายของเขามาพร้อมกับเสื้อยศ นํ้ามันเจิม วั
วอันเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป แกะผู้สองตัว กระบุงขนมปังไร้เชื้อ 3 และจงเรียกชุ มนุมชนทัง้ หมดให้ประชุ
มกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม� 4 และโมเสสก็กระทําดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ท่าน และชุมนุ
มชนก็ประชุมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 5 โมเสสกล่าวแก่ชุมนุมชนว่า “ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาให้กระทํา� 6 โมเสสก็ นําอาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขามาชําระกายด้วยนํ้า 7 แล้ว
สวมเสื้อให้และคาดรัดประคดให้ แล้วสวมเสื้อคลุมยาวให้ และสวมเอโฟดให้เขา เอารัดประคดทออย่าง
ประณี ตสําหรับคาดทับเอโฟดคาดเอวให้ ผูกเอโฟดให้ติดเขาไว้
การสวมเครือ
่ งยศและการเจิมมหาปุโรหิต
8 และโมเสสสวมทับทรวงให้อาโรน และใส่ อู ร ม
ิ กั บทูมมิ มไว้ในทับทรวงนั ้น 9 และสวมผ้ามาลาไว้บน
ศีรษะ และติดแผ่นทองคําอันเป็นมงกุฎบริสุทธิ์ที่ผ้ามาลาด้านหน้า ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
ไว้นั ้น 10 แล้วโมเสสนํานํ้ามันเจิมมาเจิมพลับพลาและทุกสิง่ ที่อยู่ในนั ้น ชําระให้เป็นของบริสุทธิ์ 11 และ
ท่านเอานํ้ามัน เจิม ประพรมบนแท่น เจ็ด ครัง้ เจ ิม แท่น และเจิม ภาชนะประจํา แท่น ทัง้ หมด เจ ิม ขัน และ
พานรองขัน เพื่อ ชําระให้เป็น ของบริสุทธิ์ 12 และท่านเทนํ้ามัน เจิม ลงบนศีรษะของอาโรนบ้าง แล ้ว เจิม
เขาไว้เพื่อ ชําระให้บริสุทธิ์ 13 และโมเสสก็ นํา บุตรชายอาโรนเข้า มาสวมเสื้อ แล้ว คาดรัด ประคดให้ และ
สวมมาลาให้ ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
เครือ
่ งถวายสําหรับการเจิมพวกปุโรหิต
14 แลวท
้ ่านจึงนําวัวตัวผูอ
้ น
ั เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเข้ามา อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาก็เอามือ
ของตนวางบนหัววัวอันเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น 15 โมเสสก็ฆ่าวัวตัวนัน
้ เสีย เอานิว
้ จุ่มเลือดไปเจิมที่เชิง
งอนรอบแท่น ชําระแท่นให้บริสุทธิแล
์ ้วเทเลือดที่ ฐานของแท่น ถวายแท่นไว้เป็นสิง่ บริสุทธิ์ เพื่อทําการ
ลบมลทินของแท่นนั ้น 16 และท่านนําไขมันทัง้ หมดที่ อยู่กับเครือ
่ งในและพังผืดเหนื อตับ และไตสองลูก
พร้อมกับไขมันแล้วโมเสสก็เผาสิง่ เหล่านี้ เสียบนแท่น 17 แต่วัวและหนั งวัว กับเนื้ อและมูลของมัน ท่าน
เผาเสียด้วยไฟข้างนอกค่าย ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 18 แล้วท่านก็นําแกะผู้อน
ั เป็นเครือ
่ ง
19
เผาบูชาเข้า มา อาโรนกับ บุตรชายทัง้ หลายของเขาก็ เอามือ ของตนวางบนหัวของแกะผู้ นั ้น โมเสสก็
ฆ่าแกะนั ้นเสีย เอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่น 20 เมื่อท่านฟันแกะออกเป็นท่อนๆ โมเสสก็เผาหัว
และแกะท่อนๆกับไขมันเสีย 21 เมื่อเอานํ้าล้างเครือ
่ งในและขาแกะแล้ว โมเสสก็ เผาแกะทัง้ ตัวบนแท่น
เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ดัง ที่ พระเยโฮ
22
วาห์ทรงบัญชาโมเสส ท่านจึงนําแกะผู้อีกตัวหนึ่ งนั ้นเข้ามาคือแกะตัวผู้ที่เป็นเครือ
่ งสถาปนา และอา
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โรนกับบุตรชายทัง้ หลายของเขาก็เอามือของตนวางบนหัวของแกะผู้นั ้น 23 โมเสสก็ฆ่าแกะนั ้นเสีย เอา
เลือดเจิ มท ี่ ปลายหู ข้างขวาของอาโรน และที่ นิว
้ หัว แม่ มือขวาของเขา และที่ นิว
้ หัว แม่ เท ้า ขวาของเขา
24 แล ้ วนํา บุตรชายทัง
้ หลายของอาโรนเข้ามา และโมเสสเอาเลือดเจิ มที่ปลายหูข้างขวา ที่ นิว
้ หัวแม่ มือ
25
ข้างขวา ที่ นิว
้ หัวแม่ เท้าข้างขวาของเขา และโมเสสเอาเลือดประพรมที่ แท่น และรอบแท่น แล้วท่าน
จึงนําไขมันและหางที่เป็นไขมัน และไขมันทัง้ หมดที่อยู่กับเครือ
่ งใน และพังผืดเหนื อตับและไตสองลูกก
ับ ไขมั นที ่ ติ ดอย ู่ และโคนขาข้างขวา 26 และท่านหยิบ ขนมไร้เชื้อ หนึ่ งก ้อนจากกระบุง ขนมปัง ไร้เชื้อ ซึ่ง
อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และหยิบขนมคลุกนํ้ามันก้อนหนึ่ ง และขนมแผ่นแผ่นหนึ่ ง วางของเหล่า
นี้ ไว้บนไขมัน และบนโคนขาข้างขวา 27 ท่านเอาสิง่ เหล่า นี้ วางไว้ในมือ ของอาโรน และมือ ของบุตรชาย
ทัง้ หลายของเขา และให้แกว ่ง ไปแกว่ง มาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 28 แล
้วโมเสสก็ รบ
ั ของเหล่านั ้นมาจากมือของเขาทัง้ หลายและเผาเสียบนแท่นบนเครือ
่ งเผาบู ชา เป็นเครือ
่ ง
29
สถาปนาบูชา เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ และโมเสสเอาเนื้ อ
อกแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ นี่ เป็นแกะตัวผู้สถาปนาส่วนของ
โมเสส ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 30 แล้วโมเสสนํานํ้ามันเจิมและเลือดซึ่งอยูบ
่ นแท่น ประพรม
บนอาโรนและเครือ
่ งยศของเขา และบนบุตรชายทัง้ หลาย กับบนเครือ
่ งยศของบุตรชายทัง้ หลายของเขา
ดังนี้ แหละท่านก็ ชาํ ระอาโรนกับเครือ
่ งยศของเขาให้บริสุทธิ์ บุ ตรชายทัง้ หลายของเขากับเครือ
่ งยศของ
บุตรชายนั ้น ด้วย 31 โมเสสสัง่ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาว่า “จงต้ม เนื้ อ เสีย ที่ ประตู พล ับ พลา
แห่งชุ มนุม และรับประทานเสียที่ นั่นกับขนมปังซึ่งอยู่ในกระบุงเครือ
่ งสถาปนาบูชา ดังที่ ข้าพเจ้าบัญชา
32
ท่านว่า อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขาจะรับประทาน เนื้ อและขนมปังที่เหลือนั ้นท่านจงเผาเสีย
ด้วยไฟ 33 และท่านทัง้ หลายอย่าออกไปนอกประตูพลับพลาแห่งชุมนุมตลอดเจ็ดวัน จนกว่าวันกําหนด
สถาปนาของท่านจะครบ เพราะที่ จะสถาปนาท่านนั ้ นก็กินเวลาเจ็ดวัน 34 สิ ่งที่ ได้ กระทําในวันนี้ พระเย
โฮวาห์ทรงบัญชาให้กระทําเพื่อลบมลทินของท่าน 35 ท่านจงอยู่ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมทัง้ กลางวัน
และกลางคืน ตลอดเจ็ด วัน กระทํา กิจ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงกําชับ ไว้ เกล ื อกว่า ท่านจะต้องถึง ตาย เพราะ
นี่ เป็นสิง่ ที่ ข้าพเจ้าได้รบ
ั บัญชามา� 36 อาโรนกับบุตรชายทัง้ หลายของเขาได้กระทําตามที่ พระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ

9
การเริม
่ ต้นแห่งการปรนนิ บัติของพวกปุโรหิต

ต่อ มาวั นที ่ แปดโมเสสก็ เรียกอาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของเขา และพวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอล
2 และท่านกล่าวแก่ อาโรนว่า “จงนํา ลูกวัว ตัว หนึ่ ง เป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
เผาบู ชา ทัง้ สองอย่า ให้ มี ตําหนิ จงถวายบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 3 และกล่าวแก่ คนอิสราเอล
ว่า ‘จงเอาลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และลูกวัวตัวหนึ่ งกับลู กแกะตัวหนึ่ ง ทัง้ สองให้มีอายุ
หน่งึ ขวบ ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 4 และเอาวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งเป็นสันติบูชาบูชา
ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเอาธัญ ญบูชาคลุก นํ้ามัน มาถวาย เพราะว่า พระเยโฮวาห์ จะทรง
ปรากฏแก่ ท่านในวันนี้ � ” 5 เขาทัง้ หลายก็ นําสิง่ ที่ โมเสสบัญชานั ้นมาที่ หน้าพลับพลาแห่งชุ มนุม และชุ
มนุมชนทัง้ หมดก็ เข้ามาใกล้ ยืนอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 6 โมเสสกล่าวว่า “นี่ เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาให้ท่านทัง้ หลายกระทํา และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์จะปรากฏแก่ ท่านทัง้ หลาย� 7 แล
้วโมเสสจึงสัง่ อาโรนว่า “จงเข้าไปใกล้แท่นบูชา ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และเครือ
่ งเผาบูชาของท่านเสีย
และทําการลบมลทินบาปของตัวท่านกับพลไพร่ทัง้ หลาย และจงนําเครือ
่ งถวายบูชาของพลไพร่มา และ
8
ทําการลบมลทิน บาปของเขา ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา� ” อาโรนจึง เข้าไปใกล้ แท่น บูชาและฆ่า
1
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ลูก วัวอ ัน เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่ง เป็น ของเพื่อ ตน 9 และบุตรชายอาโรนก็ นํา เลือดมาให้ เขา เขาก็ เอา
นิว
้ จุ่มเลือดไปเจิมเชิงงอนของแท่น และเทเลือดลงที่ ฐานแท่น 10 ส่วนไขมันและไต กับพังผืดเหนื อตับ
จากเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้น เขาเผาเสียบนแท่น ดังที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส 11 เขาก็ เผาเนื้ อและ
หนั ง เสีย ด้วยไฟที่ ภายนอกค่าย 12 เขาฆ่า สัตว์ เครือ
่ งเผาบู ชา แล ้ว บุตรชายอาโรนก็ นํา เลือดมาให้ เขา
เขาจึงเอาเลือดนั ้นประพรมที่แท่นและรอบแท่น 13 และบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนก็ส่งเครือ
่ งเผาบูชา
ที ละท่อนกับ หัว มาให้ อาโรน อาโรนก็ เผาสิง่ เหล่า นี้ บนแท่น 14 อาโรนจึง ล้างเครือ
่ งในและขาสัตว์และ
เผาเสียบนเครือ
่ งเผาบูชาที่ บนแท่ นบู ชา 15 แล ้ วอาโรนก็ นํา เครือ
่ งบูชาของพลไพร่มาถวาย คือ นํา แพะ
ซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของเพื่อพลไพร่มาฆ่าเสียบูชาไถ่ บาป ดังเครือ
่ งบูชาไถ่ บาปครังก
้ ่อนนั ้น
16 และเขาก็ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาถวายตามลักษณะ 17 และเขาก็ ถวายธัญญบูชาโดยหยิบมากํามือหนึ่ ง
เผาเสียบนแท่น นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาประจํา เวลาเช้า 18 เขาฆ่า วัว ผู้ ด้วย และแกะผู้ เป็น เครือ
่ งสันติ
บูชาสําหรับพลไพร่ และบุตรชายอาโรนนําเลือดมาให้อาโรน อาโรนก็ เอาเลือดประพรมที่ แท่นและรอบ
แท่น 19 และนํา ไขมั นว ัว และไขมัน แกะ กับ หางที่ เป็น ไขมัน และไขมั นที ่ หุม
้ เครือ
่ งใน และไตกับ พังผืด
เหนื อตับมาให้ 20 และเขาทัง้ หลายวางไขมันไว้บนเนื้ ออก และอาโรนก็เผาไขมันเสียบนแท่น 21 ส่วนเนื้ อ
อกและเนื้ อโคนขาข้างขวานั ้น อาโรนแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ ดังที่โมเสสบัญชาไว้ 22 แล้วอาโรนยกมือขึ้นอวยพรพลไพร่ และอาโรนก็ลงมาจากการถวายเครือ
่ ง
บูชาไถ่บาป เครือ
่ งเผาบูชาและสันติบูชา 23 โมเสสกับอาโรนจึงเข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุม เมื่อเขาทัง้
สองออกมา เขาก็อวยพรพลไพร่ และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่พลไพร่ทัง้ มวล 24 เปลวเพลิง
พลุ่งออกมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เผาเครือ
่ งเผาบูชาและไขมันซึ่งอยู่บนแท่น เมื่อพลไพร่ทัง้ หลาย
เห็นก็โห่ร้องและซบหน้าลง

10
นาดับกับอาบีฮูถูกฆ่าเสียเนื่ องด้วยไฟที่ต้องห้าม

ฝ่ายนาดั บก ับ อาบี ฮู บุ ตรชายของอาโรน ต่างนํา กระถางไฟของเขามาและเอาไฟใส่ ในนั ้น แล้ว ใส่
เครือ
่ งหอมลง เอาไฟที่ ผิด รู ป แบบมาเผาถวายบู ชาต ่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ มิได้ ทรง
บัญชาให้เขากระทําเช่นนั ้น 2 ไฟก็พุ่งขึ้นมาจากพระเยโฮวาห์ ไหม้เขาทัง้ สองและเขาก็ตายต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ 3 โมเสสจึง บอกอาโรนว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เราจะสําแดงความบริสุทธิ์ ของเรา
ท่ามกลางผูที
้ ่อยูใกล้
่
เรา เขาจะถวายสง่าราศีแก่เราต่อหน้าพลไพร่ทัง้ ปวง� ” และอาโรนก็นิ่งอยู่ 4 โมเสส
เรียกมิชาเอลและเอลซาฟาน บุตรชายของอุสซีเอล อาของอาโรน บอกเขาว่า “จงเข้ามาใกล้ หามเอาพี่
น้ องของเจ้าออกไปเสียนอกค่ายจากหน้าสถานบริสุทธิ์� 5 เขาก็เข้ามาใกล้หามศพทัง้ เสื้อออกไปไว้นอก
ค่ายตามที่โมเสสสัง่ 6 และโมเสสกล่าวแก่อาโรนและเอเลอาซาร์และอิธามาร์ บุตรชายอาโรนว่า “ท่าน
ทัง้ หลายอย่า ปล่อยผมห้อย หรือ ฉี ก เสื้อผ้า ของท่าน เกล ื อกว่า ท่านจะต้องตายและเกลือกว่า พระพิโรธ
จะตกเหนื อชุ มนุมชนทัง้ หมด แต่พี่น้ องของท่านคือวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ มวล จะไว้ทุกข์เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงให้บังเกิดการเผาไหม้ ก็ได้ 7 และอย่าออกไปจากประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม เกลือกว่าท่านต้อง
ตาย เพราะว่านํ้ามันเจิมแห่งพระเยโฮวาห์อยู่เหนื อท่านทัง้ หลาย� และเขาทัง้ หลายก็กระทําตามคําของ
โมเสส
1

ข้อปฏิบัติแห่งบรรดาปุโรหิต

พระเยโฮวาห์ตรัส กับ อาโรนว่า 9 “เมื่อ ตัว เจ้า หรือบ ุตรชายของเจ้า จะเข้าไปในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม
อย่า ดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ สุราเกลือกว่า เจ้า จะต้องตาย ทัง้ นี้ ให้เป็น กฎเกณฑ์ ถาวรอยู่ ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า
10 เจ้าจงแยกของบริสุ ทธิ์จากของไม่บริสุทธิและของมลทิ
นจากของไม่มลทิน 11 และเจ้าจะต้องสอนพล
์
8
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ไพร่อส
ิ ราเอลให้ทราบถึงกฎเกณฑ์ทัง้ มวลซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่เขาทัง้ หลายทางโมเสส� 12 โมเสส
กล่าวแก่อาโรนและเอเลอาซาร์ และอิธามาร์ บุตรชายของเขาผู้ที่เหลืออยู่ว่า “จงเอาธัญญบูชาซึ่งเหลือ
จากการบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ มารับประทานที่รม
ิ แท่นบูชาไม่ใส่เชื้อ เพราะเป็นของบริสุทธิ
13
์ ที่สุด ท่านจงรับ ประทานในที่ บริสุทธิ์ เพราะเป็น ส่วนของท่าน และส่วนของบุตรชายของท่าน จาก
เครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้าได้รบ
ั บัญชาดังนี้ 14 แต่เนื้ ออกที่แกว่งถวาย และ
เนื้ อโคนขาที่ถวายแล้วนน
ั ้ ท่านจงรับประทานในที่สะอาด ทัง้ ตัวท่านและบุตรชายบุตรสาวของท่านก็รบ
ั
ประทานได้ เพราะเป็นส่วนที่ได้มาจากสันติบูชาของคนอิสราเอล อันตกอยู่กับท่านทังบ
้ ุตรชายทัง้ หลาย
15
ของท่านด้วย เนื้ อ โคนขาที่ ถวายและเนื้ อ อกที่ แกว ่ง ถวายเขาจะนํา มาบูชาพร้อมกับ เครือ
่ งไขมั นที ่บู
ชาด้วยไฟ เพื่อแกว่งเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ สิ ่งเหล่านี้ เป็นของท่านและ
บุตรชายทัง้ หลายของท่าน ให้ เป็น กฎเกณฑ์ เนื องนิ ตย์ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาไว้� 16 ฝ่ายโมเสส
ได้ พยายามไต่ถามถึง เรือ
่ งแพะซึ่ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และดู เถิด แพะตั วน น
ั ้ ถูก เผาเสีย แล้ว ท่านจึง
17
โกรธเอเลอาซาร์และอิธามาร์บุ ตรชายของอาโรนที่ เหลือ อยู่ ท่านว่า เขาว่า “เหตุ ไฉนท่านจึ งม ิ ได้ รับ
ประทานเครือ
่ งบูชาไถ่บาปในที่บริสุทธิ์ ในเมื่อเป็นของบริสุทธิ์ที่สุด และพระเจ้าได้ประทานของเหล่านั ้น
ให้แก่ท่านเพื่อท่านจะได้รบ
ั ความชัว่ ช้าของชุ มนุมชน เพื่อทําการลบมลทินบาปของเขาทัง้ หลายต่อพระ
18
พักตร์พระเยโฮวาห์ ดู เถิด เลือดสัตว์ นั้ นก ็ มิได้ นํา เข้า มายัง ที่ บริสุทธิ์ที่ ห้องชัน
ั
้ ใน ท่านควรจะได้ รบ
19
ประทานสิง่ เหล่า นี้ ในที่ บริสุทธิ์ ดัง ที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาแล้ วน ัน
้ � อาโรนจึง กล่าวแก่ โมเสสว่า “ดู เถิด
วัน นี้ เขาได้ ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและเครือ
่ งเผาบูชาของเขาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์แล้ว และเหตุ
การณ์ เหล่านี้ ก็ตกที่ข้าพเจ้าแล้ว ถ้าวันนี้ ข้าพเจ้าได้รบ
ั ประทานเครือ
่ งบูชาไถ่บาป จะเป็นที่โปรดปรานใน
20
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์หรือ� เมื่อโมเสสได้ฟังดังนั ้น ท่านก็พอใจ

11
พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งอาหาร
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ต่อไปนี้ เป็ นสัตว์ที่ มีชีวิตใน
บรรดาสัตว์ในโลกซึ่งเจ้าจะรับประทานได้ 3 บรรดาสัตว์ที่แยกกีบและมีกีบผ่าและสัตว์เคี้ยวเอื้อง เจ้ารับ
ประทานได้ 4 อย่างไรก็ตามสัตว์ต่อไปนี้ ที่เคี้ยวเอื้องหรือแยกกีบ เจ้าก็อย่ารับประทาน อูฐ เพราะมันเคี้ยว
เอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า 5 ตัว กระจงผาเพราะว่า มัน เป็น สัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ
เป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า 6 กระต่าย เพราะว่า มัน เป็น สัตว์เคี้ยวเอื้องแต่ ไม่ แยกกีบ เป็น สัตว์มลทิน แก่ เจ้า
7 หมู เพราะมันเป็ นสัตว์แยกกีบและมีกีบผ่าแต่ไม่เคี้ยวเอื้อง จึงเป็ นสัตว์มลทินแก่เจ้า 8 อย่ารับประทาน
เนื้ อ ของสัตว์เหล่า นี้ เลย และเจ้า อย่า แตะต้องซากของมัน มัน เป็น ของมลทิน แก่ เจ้า 9 สัตว์ที่ อยู่ ในนํ้า
ทัง้ หมดเหล่านี้ เจ้ารับประทานได้ ของทุกอย่างซึ่งอยูใ่ นนํ้าที่มีครีบและมีเกล็ด จะอยูใ่ นทะเลหรือในแม่น้ํา
ก็ตาม เจ้ารับประทานได้ 10 แต่ทุกอย่างในทะเลและในแม่นํ้า ทุกอย่างที่ เคลื่อนไหวในนํ้า และสิ่งมีชีวิต
ใดๆซึ่งอยู่ในนํ้า ไม่มีครีบและเกล็ด สัตว์เหล่านี้ เป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจแก่เจ้า 11 สัตว์เหล่านี้ ยังคงเป็นสิง่ ที่
พึงรังเกียจแก่ เจ้า เจ้ าอย่ารับประทานเนื้ อของมัน แต่ ให้เจ้ าถือว่าซากของมันเป็ นที ่พึงรังเกียจ 12 อะไร
ก็ ตามที่ อยู่ในนํ้าไม่มีครีบและเกล็ด เป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจแก่ เจ้า 13 ต่อไปนี้ เป็นนกซึ่งให้เจ้ าถือว่าเป็นสิง่
ที่ พึงรังเกียจท่ามกลางนกทัง้ หลาย นกเหล่า นี้ รบ
ั ประทานไม่ ได้ มัน เป็นสิง่ ที่ พึงรังเกียจคือนกอินทรี นก
แร้ง นกออก 14 นกเหยีย
่ วหางยาว เหยี่ยวดําตามชนิ ดของมัน 15 นกแกตามชนิ ดของมัน 16 นกเค้าแมว
นกเค้าโมง นกนางนวล เหยี่ยวนกเขาตามชนิ ดของมัน 17 นกเค้าแมวเล็ก นกอ้ายงัว่ นกทึดทือ 18 นกอี
โก้ง นกกระทุง นกแร้ง 19 นกกระสาดํา นกกระสาตามชนิ ดของมัน นกหัวขวาน และค้างคาว 20 แมลงมี
ปีกซึ่งคลานสี่ขา เป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจแก่เจ้า 21 แต่ในบรรดาแมลงมีปีกที่คลานสี่ขานี้ เจ้าจะรับประทาน
จําพวกที่มีขาพับใช้กระโดดไปบนดินได้ 22 ในจําพวกแมลงต่อไปนี้ เจ้ารับประทานได้ ตัก
๊ แตนวัยบินตาม
ชนิ ดของมัน จิ้งหรีดโกร่งตามชนิ ดของมัน จักจัน
่ ตามชนิ ดของมัน และตัก
๊ แตนตามชนิ ดของมัน 23 แต่
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แมลงมีปี กอย่างอื่นซึ่งมีสี่ขา เป็นสัตว์ที่พึงรังเกียจแก่เจ้า 24 สิ่งเหล่านั ้นจะกระทําให้เจ้ามลทินได้ คือผู้
หน่งึ ผู้ใดแตะต้องซากของมันจะต้องมลทินไปถึงเวลาเย็น 25 ผู้ใดถือซากสัตว์ส่วนใดๆไปต้องซักเสื้อผ้า
ของตน และมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 26 ซากของสัตว์ทัง้ ปวงที่ แยกกีบและไม่มีกีบผ่า ไม่เคี้ยวเอื้องเป็น
สัตว์มลทินแก่เจ้า ผู้ใดแตะต้องสัตว์เหล่านี้ จะมลทิน 27 ในบรรดาสัตว์สีเท
่ ้าทุกอย่างซึ่งเดินด้วยขยุม
้ เท้า
เป็นสัตว์มลทินแก่ เจ้า ผู้ใดแตะต้องซากสัตว์นี้ จะต้องมลทินไปถึงเวลาเย็น 28 ผู้ใดนําซากมันไปจะต้อง
ซักเสื้อผ้าของตน และมลทินไปจนถึงเวลาเย็น เป็นสัตว์มลทินแก่ เจ้า 29 ในบรรดาสัตว์ที่ เลื้อยคลานไป
บนดิน ชนิดต่อไปนี้ เป็นสัตว์มลทินแก่เจ้า คือ อีเห็น หนู เหี้ยตามชนิ ดของมัน 30 จิง้ จก ตะกวด แย้ จิ้งเห
ลนและกิ้งก่า 31 ในบรรดาสัตว์เลื้อยคลาน ชนิดเหล่านี้ เป็นมลทินแก่ เจ้า ผู้ใดแตะต้องเมื่อมันตายแล้ว
ผู้นั ้นจะมลทินไปถึงเวลาเย็น 32 และเมื่อมันตายตกทับสิง่ ใด สิ่งนั ้นก็เป็นมลทิน ไม่ว่าจะเป็นสิง่ ที่เป็นไม้
หรือเสื้อผ้า หรือหนั งสัตว์ หรือกระสอบ หรือภาชนะใดๆที่ใช้เพื่อประโยชน์ อย่างใด จะต้องแช่นํ้า และจะ
มลทินไปจนถึงเวลาเย็น ต่อไปก็นับว่าสะอาดได้ 33 และถ้ามันตกลงไปในภาชนะดิน สิ่งที่อยูในภาชนะนั
่
้น
จะมลทิน จงทุบภาชนะนั ้นเสีย 34 อาหารในภาชนะนั ้นที่รบ
ั ประทานได้ซ่ึงมีน้ําปนอยูก็
่ เป็นมลทิน และนํ้า
ดื่มทัง้ สิน
้ ซึ่งจะดื่มได้จากภาชนะอย่างนี้ จะมลทิน 35 ถ้าส่วนใดของซากสัตว์ตกใส่สิ่งใดๆ สิ่งนั ้นๆก็มลทิน
ไม่ ว่า เป็น เตาอบหรือ เตา ต้องทุบ เสีย เป็น มลทิน และเป็น ของมลทิน แก่ เจ้า 36 อย่างไรก็ตามนํ้าพุ หรือ
นํ้า ในแอ่ง เก็ บน้าํ เป็น ของสะอาด แต่ สิ ่ง ใดที่ แตะต้องซากสัตว์นั้น จะมลทิน 37 ถ้า ส่วนใดของซากตกใส่
เมล็ดพืชที่ใช้หว่าน พืชนน
ั ้ นั บว่าสะอาด 38 แต่ถ้าเอาเมล็ดพืชนน
ั ้ แช่นํ้าไว้ และซากสัตว์ส่วนใดตกใส่น้ํา
39
นั ้ นก็เป็นมลทินแก่ เจ้า ถ้าสัตว์ซ่ึงเจ้าจะรับประทานได้ นั้นตายเอง ผู้ที่ แตะต้องซากสัตว์นั้นจะมลทิน
ไปจนถึงเวลาเย็น 40 และผู้ใดที่รบ
ั ประทานซากนั ้นจะต้องซักเสื้อผ้าของเขาเสียและเป็นมลทินไปจนถึง
เวลาเย็น ผู้ใดที่จับถือซากนั ้นไปก็ต้องซักเสื้อผ้าของตน และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 41 บรรดาสัตว์
เลื้อยคลานที่ไปบนแผ่นดินเป็นสิง่ พึงรังเกียจ อย่ารับประทาน 42 สิ่งใดที่เลื้อยไปด้วยท้อง หรือสิง่ ที่เดิน
สี่ขา หรือสิง่ ที่มีหลายขา ทุกสิง่ ที่คลานไปบนแผ่นดิน เจ้าอย่ารับประทาน เพราะเป็นสิง่ พึงรังเกียจ 43 เจ้
าอย่ากระทําให้ตัวเองเป็นที่พึงรังเกียจด้วยสัตว์เลื้อยคลานใดๆ อย่าทําตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสัตว์เหล่า
นี้ เลย เกรงว่า เจ้า จะเป็น มลทิน ไปด้วย 44 เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า จงชําระตัว ไว้ ให้
บริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทําตัวให้เป็นมลทินไปด้วยสัตว์อย่างใดอย่างหนึ่ งซึ่งคลานไปบนแผ่น
ดิน 45 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพื่อเป็นพระเจ้าของเจ้า เพราะฉะนั ้น
เจ้าจึงต้องบริสุทธิ์ เพราะเราบริสุทธิ์� 46 เหล่านี้ เป็นพระราชบัญญัติกล่าวถึงเรือ
่ งสัตว์และนก และสิงม
่
47
ีชีวิตที่ เคลื่อนไหวไปมาในนํ้า และสัตว์ทุกชนิ ดที่ เลื้อยคลานบนแผ่นดิน เพื่อให้สังเกตความแตกต่าง
ระหว่างสิง่ ที่ เป็นมลทินและสิง่ ที่ ไม่เป็นมลทิน และระหว่างสัตว์ที่ มีชีวิตรับประทานได้ และสัตว์มีชีวิตที่
รับประทานไม่ได้

12

การกําเนิ ดบุตรและความเป็นมลทิน
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า หญิง คนใดมี ครรภ์ คลอดบุตรเป็ น
ชาย นางต้องเป็นมลทินเจ็ดวัน นางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับมลทินเวลาที่นางมีประจําเดือน 3 ในวันที่
แปดให้ตัดหนั งปลายองคชาตของเด็กนั ้นเสียเพื่อเป็นการเข้าสุ หนัต 4 ให้นางคอยอยู่อีกสามสิบสามวัน
ด้วยเรือ
่ งโลหิตชําระของนาง อย่าให้นางแตะต้องของบริสุทธิ์อน
ั ใด หรือเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ จนกว่า
5
จะครบวันชําระของนาง แต่ถ้านางคลอดบุตรเป็นหญิง นางจะมลทินไปสองสัปดาห์ อย่างเดียวกับเรือ
่ ง
6
การมีประจําเดือน และนางจะต้องคอยอยู่หกสิบหกวัน ด้วยเรือ
่ งโลหิตชําระของนาง และเมื่อวันชําระ
ของนางครบแล้ว ไม่ว่าเป็นกําหนดของบุตรชายหรือบุตรสาว ให้นางไปหาปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุ
มนุม นําลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ งไปเป็นเครือ
่ งเผาบูชาและนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่ งหรือนกเขาตัวหนึ่ ง
7
เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป ให้ปุ โรหิต นํา ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทําการลบมลทิน ให้นาง แล ้

หนั งสือเลวีนิ ติ 12:8

116

หนั งสือเลวีนิ ติ 13:27

วนางจะสะอาดในเรือ
่ งโลหิตของนางตก นี่ เป็นพระราชบัญญัติกล่าวด้วยเรือ
่ งการคลอดบุตร ไม่ว่าเป็น
ชายหรือหญิง 8 และถ้านางไม่สามารถหาลูกแกะตัวหนึ่ งได้ก็ให้นางนํานกเขาสองตัวหรือนกพิราบหนุ่ม
สองตัว ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชาและอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และให้ปุโรหิตทําการลบมลทิน
ให้นาง แล้วนางจะสะอาด�

13
โรคเรือ
้ น แบบอย่างของความบาป

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2 “ถ้าผู้ใดเกิดอาการบวมหรือพุหรือด่างขึ้นที่ผิวหนั ง

แล้ว
ผิวหนั งของเขาเป็นโรคเรือ
้ น ก็ให้พาผู้นั้นมาหาอาโรนปุโรหิต หรือมาหาบุตรชายคนหนึ่ งคนใดของเขาที่
3
เป็นปุโรหิต ให้ปุโรหิตตรวจผิวหนั งตรงที่เป็นโรค ถ้าขนในที่นั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวและเห็นว่าโรคนั ้นอยู่
ลึกกว่าผิวหนั งลงไป นั บว่าเป็นโรคเรือ
้ น เมื่อปุโรหิตตรวจเขาเสร็จแล้วให้ประกาศว่าเขาเป็นมลทิน 4 ถ้า
ผิวหนั งตรงที่ด่างขึ้นนั ้นขาว และปรากฏว่ากินไม่ลึกไปกว่าผิวหนั ง และขนในบริเวณนั ้นก็ไม่เปลี่ยนเป็น
สีขาว ให้ปุโรหิตกักตัวผู้ป่วยไว้เจ็ดวัน 5 และให้ปุโรหิตตรวจเขาอีกในวันที่เจ็ด ดูเถิด ถ้าตามสายตาของ
เขาเห็นว่าโรคนั ้นทรงอยู่ไม่ ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ปุ โรหิตกักตัวเขาต่อไปอีกเจ็ดวัน 6 พอถึงวันที ่เจ
็ดให้ปุโรหิตตรวจเขาอีกครัง้ หนึ่ ง ดูเถิด ถ้าบริเวณที่ป่วยนั ้นจางลง และโรคมิได้ลามออกไปในผิวหนั ง ก็
ให้ปุ โรหิตประกาศว่า เขาสะอาดแล้ว เขาเป็นโรคพุ เท่านั ้น ให้เขาซักเสื้อผ้าแล้วเขาก็ จะสะอาดได้ 7 แต่
ถ้าหากว่าภายหลังจากที่เขาสําแดงตัวแก่ปุโรหิตเพื่อรับการชําระแล้วนัน
้ ปรากฏว่า บริเวณที่พุลามออก
8
ไปในผิวหนั ง เขาต้องกลับไปหาปุโรหิตอีก ให้ปุโรหิตทําการตรวจ ดูเถิด ถ้าบริเวณพุนั้นลามออกไปใน
ผิวหนั ง ก็ ให้ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น โรคเรือ
้ น 9 ถ้า ผู้ ใดเป็น โรคเรือ
้ นก็ ให้พาเขามาหา
ปุโรหิต 10 และให้ปุ โรหิต ตรวจดู ตัว เขา ดู เถิด ถ้า มี บริเวณบวมสี ขาวเกิด ขึ้ นที ่ ผิวหนั ง ซึ่ง ทําให้ ขนที่ นั่น
เปลี่ยนเป็น สี ขาว และมี เนื้ อ แผลสดในที่ ที่ บวมนั ้น 11 แสดงว่า เป็น โรคเรือ
้ นเรือ
้ รัง ที่ ผิวหนั ง ให้ ปุ โรหิต
12
ประกาศว่าเขามลทิน อย่ากักตัวเขาไว้ เพราะว่าเขาเป็นมลทิน ถ้าโรคเรือ
้ นนั ้นลามไปตามผิวหนั งตาม
ที่ ปุ โรหิตเห็นก็ปรากฏว่าลามไปตามผิวหนั งทัว่ ตัวผู้ป่วยตัง้ แต่ ศีรษะจนเท้า 13 ปุ โรหิตต้องตรวจดู และ
ดูเถิด ถ้าเรือ
้ นนั ้นแผ่ไปทัว่ ตัว ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาดด้วยโรคของเขาแล้วตัวของเขาเผือก เขา
14
สะอาด ถ้า มี เนื้ อ แผลสดปรากฏขึ้น มาเมื่อไร เขาก็ เป็น มลทิน 15 ให้ปุ โรหิต ตรวจดู ที่ เนื้ อ แผลสดและ
ประกาศว่าเขาเป็นมลทิน เพราะเนื้ อแผลสดนั ้นทําให้มลทิน เขาเป็นโรคเรือ
้ น 16 หรือถ้าเนื้ อแผลสดนั ้น
เปลี่ยนไปอีกกลายเป็นสี ขาว ให้เขามาหาปุโรหิต 17 และให้ปุ โรหิตตรวจเขา และดู เถิด ถ้าโรคนั ้นกลาย
เป็นโรคเผือก ให้ปุโรหิตประกาศว่า คนทีเ่ ป็นโรคนั ้นสะอาด เขาสะอาด 18 ถ้าที่รา่ งกายคือผิวหนั งของคน
ใดมีแผลฝีซ่ึงหายแล้ว 19 ถ้าที่แผลเป็นนั ้นมีสีขาวบวมขึ้นมาหรือมีที่ด่างขึ้นสีแดงเรือ
่ ๆปรากฏ ก็ให้ผู้นั ้น
ไปสําแดงตัวต่อปุโรหิต 20 และปุโรหิตจะตรวจดู ดู เถิด ถ้าที่ เป็นนั ้นลึกกว่าผิวหนั ง และขนที่ บริเวณนั ้น
เปลี่ยนเป็นสีขาว ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน โรคนั ้นเป็นโรคเรือ
้ น มันพุข้น
ึ มาที่แผลฝี 21 แต่ถ้า
ปุโรหิตตรวจดู แล้ว และดู เถิด ขนที่ นั่นก็ไม่เปลี่ยนเป็นสี ขาว และเป็นไม่ลึกกว่าผิวหนั งแต่ จาง ให้ปุ โรหิ
ตก ัก ตัว เขาไว้เจ ็ด วัน 22 ถ้า โรคนั ้น ลามออกไปในผิวหนั ง ก็ ให้ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาเป็น มลทิน เขาเป็น
โรคแล้ว 23 แต่ ถ้า ที่ ด่างขึ้น นั ้น คงที่ อยู่ ไม่ ลามออกไป ก็ เป็น แต่ เพียงแผลเป็น ของฝี ให้ ปุ โรหิต ประกาศ
ว่า เขาสะอาด 24 หรือ เมื่อ ส่วนของร่างกายคือ ผิวหนั ง ถูก ไฟลวกและเนื้ อ แผลสดที่ ตรงนั ้น เป็ นที ่ ด่างขึ้น
สี แดงเรือ
่ ๆหรือ สี ขาว 25 ให้ ปุ โรหิต ตรวจดู และดู เถิด ถ้า ขนในบริเวณนั ้น เปลี่ยนเป็น สี ขาวและปรากฏ
ว่าเป็นลึกกว่าผิวหนั งก็เป็นโรคเรือ
้ น มันพุ ข้น
ึ มาที่ แผลไฟลวก และให้ปุ โรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน
เขาเป็น โรคเรือ
้ น 26 แต่ ถ้า ปุโรหิตตรวจดู และดู เถิด ขนในที่ ด่างขึ้น นั ้น ไม่ เปลี่ยนเป็นสี ขาว และเป็นไม่
ลึกกว่าผิวหนั ง แต่ จาง ให้ปุ โรหิตกักตัวเขาไว้เจ็ดวัน 27 พอถึงวันที ่เจ็ดก็ให้ปุ โรหิตตรวจดู เขา ถ้าที่ เป็น
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นั ้นลามออกไปในผิวหนั ง ก็ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน เขาเป็นโรคเรือ
้ น 28 ถ้าที่ด่างขึ้นนั ้นคงที่
อยู่ ไม่ ลามออกไปในผิวหนั ง แต่ จาง บวมเพราะไฟลวก ให้ปุ โรหิต ประกาศว่า เขาสะอาด เพราะมัน เป็น
เพียงแผลเป็นของไฟลวก 29 ถ้าชายหรือหญิงคนใดมีโรคที่ศีรษะหรือที่เครา 30 ให้ปุโรหิตตรวจดูโรคนั ้น
และดูเถิด ถ้าเป็นลึกกว่าผิวหนั ง และผมตรงนั ้นเหลืองและบาง ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน เขา
เป็น โรคคัน เป็น โรคเรือ
้ นที่ ศีรษะหรือ ที่ เครา 31 และถ้า ปุโรหิต ตรวจดู โรคคัน นั ้น และดู เถิด เป็น ไม่ ลึก
กว่าผิวหนั ง และไม่มีผมดําอยู่ในบริเวณนั ้น ให้ปุโรหิตกักตัวบุคคลที่เป็นโรคคันนั ้นไว้เจ็ดวัน 32 พอถึงวั
นที ่ เจ ็ ดก ็ ให้ปุ โรหิต ตรวจโรคนั ้น ดู เถิด ถ้า อาการคัน นั ้น ไม่ ลามออกไป และไม่ มี ขนเหลืองในบริเวณนั ้น
และปรากฏว่า อาการคัน ไม่ ลึก กว่า ผิวหนั ง 33 ก็ ให้คนนั ้น โกนผมเสีย แต่ อย่า โกนตรงบริเวณที่ คัน ให้ปุ
โรหิตกักตัวบุคคลที่ เป็นโรคคันนั ้นไว้อีกเจ็ดวัน 34 พอถึงวันที ่เจ็ดก็ให้ปุโรหิตตรวจดูตรงที่ คัน ดูเถิด ถ้า
ที่คันนั ้นไม่ลามออกไปในผิวหนั ง และปรากฏว่าเป็นไม่ลึกไปกว่าผิวหนั ง ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาด
ให้เขาซักเสื้อผ้า แล้วจะสะอาด 35 แต่ ถ้าเขาชําระตัวแล้ว ยังปรากฏว่าโรคคันนั ้นลามออกไปในผิวหนั ง
36 ก็ให้ปุ โรหิตตรวจเขา และดู เถิด ถ้าโรคคันนั ้นลามออกไปในผิวหนั งแล้ว ปุโรหิตไม่จําเป็ นต้องมองหา
ขนสี เหลือง เขาเป็น มลทิน แล้ว 37 แต่ ถ้า ตามสายตาของเขาโรคคัน นั ้น ระงับ แล้ว และมี ผมดํา งอกอยู่
ในบริเวณนั ้น โรคคันนั ้นหายแล้ว เขาก็สะอาด และให้ปุโรหิตประกาศว่า เขาสะอาด 38 เมื่อผู้ชายหรือผู้
หญิ งม ี ที่ ด่างขึ้ นที ่ ผิวหนั ง คือ ที่ ด่างขึ้น สี ขาว 39 ให้ปุ โรหิต ตรวจเขา ดู เถิด ถ้า ที่ ด่างขึ้ นที ่ ผิว กายนั ้น เป็น
สี ขาวหม่น นั ่น เป็น เกลื้อนที่ พุ ขึ้น ในผิวหนั ง เขาสะอาด 40 ถ้า ชายคนใดมี ผมร่วงจากศีรษะ เขาเป็น คน
ศีรษะล้าน แต่ เขาสะอาด 41 ถ้า ชายคนใดมี ผมที่ หน ้า ผากและที่ ขม ับร่วง หน ้า ผากของเขาล้าน แต่ เขา
สะอาด 42 แต่ ถ้าตรงบริเวณศีรษะล้านหรือหน้าผากล้าน มี บริเวณเป็นโรคสี แดงเรือ
่ ๆ เขาเป็นเรือ
้ นพุข้ึ
43
นที่ศีรษะล้านหรือที่หน้าผากล้านนั ้น ให้ปุโรหิตตรวจดูเขา ดูเถิด ถ้าโรคบวมนั ้นสีแดงเรือ
่ ๆอยูที
่ ่ศีรษะ
ล้านหรือที่หน้าผากล้านของเขา เหมือนกับโรคเรือ
้ นที่ปรากฏตามผิวหนั ง 44 ชายผู้นั้นเป็นโรคเรือ
้ น เขา
เป็นมลทิน ปุโรหิตต้องประกาศว่า เขาเป็นมลทิน โรคของเขาอยูที
่ ่ศีรษะ 45 ให้บุคคลที่เป็นโรคเรือ
้ นสวม
46
เสื้อผ้าที่ขาด และให้ปล่อยผม และให้เขาปิดริมฝีปากบนไว้ แล้วร้องไปว่า ‘มลทิน มลทิน� เขาจะเป็น
มลทินอยู่ตลอดเวลาที่ เขาเป็นโรค เขาเป็นมลทิน เขาจะต้องอยู่แต่ ลําพังภายนอกค่าย 47 เมื่อในเครือ
่ ง
แต่งกายมีโรคเรือ
้ น ไม่ว่าจะเป็นเครือ
่ งแต่งกายขนสัตว์หรือผ้าป่าน 48 อยู่ที่ ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง อยู่
ที่ ผ้าป่านหรือผ้าขนสัตว์ หรืออยู่ในหนั ง หรือสิง่ ใดๆที่ ทําด้วยหนั ง 49 ถ้าโรคนั ้นทําให้เครือ
่ งแต่งกายมีสี
เข ียวๆหรือ แดงๆที่ ด้ายเส้น ยืน หรือ เส้น พุ่ง ที่ หน ัง หรือ สิง่ ใดๆที่ ทํา ด้วยหนั ง นั ่น เป็น โรคเรือ
้ น จะต้องนํา
ไปแสดงต่อปุโรหิต 50 และให้ปุ โรหิตตรวจโรคนั ้น และให้กัก สิง่ ที่ เป็นโรคนั ้นไว้เจ็ดวัน 51 พอถึงวันที ่เจ็
ดก็ให้ตรวจดูโรคนั ้นอีก ถ้าโรคนั ้นลามไปในเสื้อผ้าเครือ
่ งแต่งกาย ไม่ว่าที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง เป็ นที่
หนังสัตว์ หรือสิง่ ใดที่ ทําด้วยหนั งสัตว์ โรคนั ้นเป็นโรคเรือ
้ นอย่างร้าย นั บว่าเป็นมลทิน 52 ให้ปุโรหิตเผา
เครือ
่ งแต่งกายนั ้นเสีย ไม่ว่าเป็นโรคที่ ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง เป็ นที ่ผ้าขนสัตว์หรือผ้าป่าน หรือสิง่ ใดๆ
ที่ ทําด้วยหนั งสัตว์ เพราะเป็นโรคเรือ
้ นที่ ร้าย จึงให้เผาเสียในไฟ 53 และถ้าปุโรหิตนัน
้ ตรวจดู และดูเถิด
โรคนั ้ นมิได้ลามไปในเสื้อ ทัง้ ที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือในสิง่ ใดที่ทําด้วยหนั งสัตว์ 54 ก็ให้ปุโรหิตบัญ
ชาให้เขาซักตัวที่เป็นโรคนั ้นเสีย และให้กักไว้อีกเจ็ดวัน 55 เมื่อซักแล้วก็ให้ปุโรหิตตรวจดูตัวที่เป็นโรคนั ้
นอีก ดู เถิด ถ้าบริเวณที่ เป็นโรคไม่ เปลี่ยนสี แม้ว่าโรคนั ้นไม่ ลามไป ก็ เป็นมลทิน เจ้ าจงเอาใส่ ในไฟเผา
เสีย ไม่ว่าบริเวณที่เป็นโรคเรือ
้ นนั ้นจะอยูข
่ ้างในหรือข้างนอก 56 ถ้าปุโรหิตตรวจดูเมื่อซักแล้ว และดูเถิด
โรคนั ้นจาง ก็ให้ฉี กบริเวณนั ้นออกเสียจากเสื้อหรือหนั งสัตว์ หรือเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง 57 ถ้าปรากฏขึ้นอีก
ในเครือ
่ งแต่งกายไม่ว่าที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือในสิง่ ใดๆที่ทําด้วยหนั งสัตว์ โรคนั ้นลามไปแล้ว เจ้
าจงเผาสิง่ ที่ เป็นโรคนั ้นด้วยไฟ 58 ถ้าเสื้อทัง้ ที่ ด้วยเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือสิง่ ใดๆที่ ทําด้วยหนั งสัตว์ ซึ่ง
เมื่อซักแล้วโรคนั ้นหมดไป ก็ให้ซักอีกเป็นครงั ้ ที่สอง สะอาดได้แล้ว� 59 นี่ เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยโรค
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เรือ
้ นในเสื้อที่ ทําด้วยขนสัตว์หรือผ้าป่าน ไม่ว่าเป็ นที ่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง หรือเป็ นที ่สิ ่งใดๆที่ ทําด้วย
หนั งสัตว์ เพื่อให้พิจารณาว่าอย่างใดสะอาด อย่างใดเป็นมลทิน

14
การชําระคนที่เคยเป็นโรคเรือ
้ น
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “ต่อ ไปนี้ จะเป็น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งคนเป็น โรคเรือ
้ นในวัน ชําระ
3
ตัวของเขา ให้พาเขามาหาปุโรหิต และให้ปุโรหิตออกไปนอกค่าย และให้ปุโรหิตทําการตรวจ ดูเถิด ถ้า
ผู้ ป่วยหายจากโรคเรือ
้ นแล้ว 4 ก็ ให้ ปุ โรหิ ตบ ัญ ชาเขาให้ จัด ของสําหรับ ผู้ จะรับ การชําระ คือ นกสะอาด
ที่ มี ชี วิต สองตัว ไม้ สนสี ดาร์ กั บด ้ายสี แดง และต้น หุ สบ 5 ให้ ปุ โรหิ ตบ ัญ ชาให้ ฆ่า นกตัว หนึ่ ง ในภาชนะ
ดิน ข้างบนนํ้า ไหล 6 สําหรับ นกตั วท ี่ ยงั เป็น อยู่นั ้น ให้ปุ โรหิต เอานกตั วท ี่ ยงั เป็น อยู่กับ ไม้ สนสี ดาร์ ด้ายสี
แดง ต้น หุ สบ จุ ่ม เข้าไปในเลือดของนกที่ ถู กฆ่า ข้างบนนํ้า ไหล 7 และให้ ปุ โรหิต ประพรมคนที่ จะรับ การ
ชําระจากโรคเรือ
้ นนั ้น เจ็ด ครัง้ แล ้ว ประกาศว่า เขาสะอาด และให้ปล่อยนกตั วท ี่ยังม ี ชี วิตน น
ั ้ ไปในท้อง
8
ทุ่ง และให้ผู้ที่ รับการชําระนั ้นซักเสื้อผ้าของตน และให้โกนผมกับขนทัง้ หมดเสีย และอาบนํ้า เขาก็จะ
สะอาด ต่อ จากนั ้ นก ็ ให้เขาเข้า ค่ายได้ แต่ ให้นอนอยู่ นอกเต็นท์ ของเขาเจ็ด วัน 9 พอวันที ่ เจ ็ด ให้เขาโกน
ผมจากศีรษะของเขาให้หมด ให้เขาโกนเคราและโกนขนคิว
้ คือโกนให้หมด แล้วให้ซักเสื้อผ้า และอาบ
10
นํ้า เขาก็ จะสะอาด ในวันที ่แปดให้เขาเอาลูกแกะผู้สองตัวปราศจากตําหนิ และลูกแกะเมียอายุ หน่ง
ึ
ขวบตัวหนึ่ งปราศจากตําหนิ และยอดแป้งคลุกนํ้ามันสามในสิบเอฟาห์เป็นธัญญบูชา กับน้าํ มันลกหนึ่ ง
11 ให้ปุโรหิตผู้ทําการชําระ นําผู้ที่ รับการชําระกับสิง
่ ของเหล่านี้ มาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพล
ับพลาแห่งชุ มนุม 12 ให้ปุ โรหิตนําลูกแกะผู้นั้นตัวหนึ่ งไปถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดพร้อมกั บน้าํ
มันลกหนึ่ ง ให้แกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 ให้ปุโรหิตฆ่าลูก
แกะนั ้นในที่ ที่ เขาฆ่าสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งเผาบูชาในที่ บริสุทธิ์ เพราะว่า
เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิ ดก็เหมือนเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เป็นของที่ ตกแก่ ปุ โรหิต เป็น ของบริสุทธิ์ที่สุด 14 ปุ
โรหิตจะนําเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดมาบ้าง และปุโรหิตจะเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้ที่ รับการ
ชําระ และเจิมที่นิว
้ หัวแม่มือขวาและที่นิว
้ หัวแม่เท้าขวาของเขา 15 และปุโรหิตจะนํานํ้ามันหนึ่ งลกนั ้นมา
บ้าง เทใส่ ฝ่ามือซ้ายของตน 16 และเอานิว
้ มือขวาจิ้มน้าํ มันซึ่งอยู่ในมือซ้าย ประพรมนํ้ามันด้วยนิว
้ ของ
เขาเจ็ด ครัง้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 17 ส่วนนํ้า มั นที ่ เหลือ อยู่ ในมือ นั ้น ปุ โรหิต จะเอามาบ้าง เจ ิ มท ี่
ปลายหู ขวาของผู้ ที่ รับ การชําระ และที่ นิว
่ งบูชา
้ หัว แม่ มือขวาและที่ นิว
้ หัว แม่ เท ้า ขวา ทับ บนเลือดเครือ
18
ไถ่การละเมิด ส่วนนํ้ามันที่ยงั เหลืออยู่ในมือของปุโรหิตนน
ั ้ เขาจะเจิมศีรษะของผู้รบ
ั การชําระ แล้วปุ
19
โรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ปุ โรหิต จะถวายเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เพื่อ
ทําการลบมลทินของผู้รบ
ั การชําระให้พ้นจากมลทินของเขา ภายหลังปุโรหิตจะฆ่าสัตว์อน
ั เป็นเครือ
่ งเผา
บู ชา 20 และปุโรหิต จะถวายเครือ
่ งเผาบูชาและธัญ ญบูชาบนแท่น ปุ โรหิต จะทําการลบมลทิน ของเขา
21
ดังนี้ และเขาก็ จะสะอาดได้ ถ้า ผู้ นั้น เป็น คนยากจนและไม่ สามารถจะหามาได้ เท่านั ้น ก็ ให้เขานํา ลูก
แกะตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดเพื่อแกว่งไปแกว่งมา กระทําการลบมลทินของเขา และนํายอด
แป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์คลุกกับน้าํ มัน เป็นธัญญบูชากับน้าํ มันลกหนึ่ ง 22 พร้อมกับนกเขาสองตัว หรือนก
พิราบหนุ่มสองตัว ตามที่เขาสามารถหามาได้ นกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ ง
23
เผาบู ชา ในวันที ่แปดให้เขานํามามอบให้แก่ ปุ โรหิตเพื่อการชําระของตนที่ ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม
ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 และปุโรหิต จะนํา ลูก แกะที่ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และนํ้า มัน
ลกหนึ่ งนั ้น และปุโรหิตจะแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 25 และ
เขาจะฆ่า ลูก แกะเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด และปุโรหิต จะเอาเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด มาบ้าง
1
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เจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รบ
ั การชําระ และที่ นิว
้ หัวแม่มือขวา กับที่นิว
้ หัวแม่เท้าขวาของเขา 26 แล้วปุ
โรหิตจะเทนํ้ามันใส่ฝ่ามือซ้ายของตนบ้าง 27 และเอานํ้ามันทีอยู
่ ในมื
่
อซ้ายนั ้นประพรมด้วยนิว
้ มือขวาเจ็ด
ครัง้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 28 และปุโรหิตจะเอานํ้ามันที่อยู่ในมือเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รบ
ั การ
ชําระ และที่ หว
ั แม่ มือขวากับ หัว แม่ เท ้า ขวาของเขา ตรงที่ ที่ เจ ิ มด ้วยเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด
29 นํ้า มั นที ่ เหลือ อยู่ ในมือ ของปุ โรหิ ตน น
ั ้ เขาจะเจิม ศีรษะของผู้ ที่ รับ การชําระ ทําการลบมลทิน ของเขา
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 30 และเขาจะถวายนกเขาหรือนกพิราบหนุ่มตัวหนึ่ งตามที่เขาสามารถหามา
ได้ 31 คือ ตามที่ เขาสามารถหามาได้ ให้ถวายนกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นกอีก ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
เผาบู ชา พร ้ อมกับ ธัญ ญบู ชา และปุโรหิต จะทําการลบมลทิน ของผู้รบ
ั การชําระต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ 32 นี่ เป็นพระราชบัญญัติสําหรับผู้ที่เป็นโรคเรือ
้ นไม่สามารถหาเครือ
่ งบูชาเพื่อการชําระของตนได้�
33 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 34 “เมื่อ เจ้าเข้าไปในแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเราให้แก่ เจ้ าเป็ น
กรรมสิทธินั
้ นเข้า ที่ เรือนหลัง หนึ่ ง หลัง ใดในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าถือ กรรมสิทธินั
์ ้น และเราจะใส่ โรคเรือ
์ ้น 35 ผู้
ใดที่ ถือกรรมสิทธิข
์ องเรือนนั ้นจะต้องมาบอกแก่ ปุ โรหิตว่า ‘ข้าพเจ้าเห็นโรคอะไรอย่างหนึ่ งเกิดในเรือน
ของข้าพเจ้า� 36 แล ้ วปุ โรหิต จะบัญชาให้เขาขนของออกจากเรือนให้หมด ก่อนที่ ปุ โรหิต จะเข้าไปตรวจ
โรค เกรงว่าของทุกอย่างที่ อยู่ในเรือนนั ้นจะถูกประกาศว่า มลทิน ต่อจากนั ้นปุโรหิตจึงจะเข้าไปตรวจดู
เรือน 37 และปุโรหิตจะตรวจดูโรค ดูเถิด ถ้าโรคนั ้นอยูที
่ ่ผนั งของเรือนเป็นรอยสีเขียวๆแดงๆและปรากฏ
ว่า อยู่ ลึก กว่า ผิว 38 แล ้ วปุ โรหิต จะออกจากเรือนไปอยู่ ที่ ประตู เรือนแล้ว ปิด เรือนเสีย เจ็ด วัน 39 พอถึง วั
นที ่เจ็ดปุโรหิตจะกลับมาตรวจดู อีก ดู เถิด ถ้าโรคนั ้นลามไปในผนั งเรือน 40 แล้วปุ โรหิตจะบัญชาให้เอา
หินก ้อ นที่ ติ ดโรคนั ้น ออกเสีย นํา ไปโยนทิง้ ในที่ มลทิน ภายนอกเมือง 41 และสัง่ ให้ขูด ข้างในเรือ นทัว่ ๆไป
ผงปู นที ่ขูดออกมานั ้นให้นําไปทิง้ เสียในที่ มลทินภายนอกเมือง 42 แล้วให้หาหินอ่ืนมาแทนหินก้อนที่ นํา
ออกไป และเอาปู นอ่ืนมาโบกผนั งเรือนนั ้น 43 เมื่อเขาเอาหินออก ขูดเรือนและโบกปูนใหม่แล้ว ยังเกิด
โรคขึ้น ในเรือนนั ้ นอ ีก 44 แล ้ วปุ โรหิต จะไปตรวจดู ดู เถิด ถ้า โรคนั ้น ลามไปในเรือน เป็น โรคเรือ
้ นอย่าง
45
ร้ายในเรือน เรือนนั ้ นก ็ เป็น มลทิน ให้เขาพัง เรือนนั ้น ลง หิน ไม้ และปู นที ่ ทํา เรือนนั ้น ให้ขนไปทิง้ เสีย
ในที่ ที่ มลทินภายนอกเมือง 46 ยิง่ กว่านั ้ นอีกเมื่อเรือนปิ ดอยู่ มีผู้ใดเข้าไป ผู้นั ้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลา
เย็น 47 ผูใดที
้
่นอนลงในเรือนนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของเขา และผูที
้ ่รับประทานในเรือนนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของ
48
เขาด้วย แต่ปุโรหิตมาทําการตรวจ ดูเถิด เมื่อโบกปูนใหม่แล้ว โรคนั ้นมิได้ลามไปในเรือนแล้ว ปุโรหิต
จะประกาศว่าเรือนนั ้นสะอาด เพราะโรคหายแล้ว 49 และเพื่อจะชําระเรือนนั ้นให้เขานํานกสองตัวกับไม้
สนสี ดาร์ ด้ายสี แดง และต้น หุ สบ 50 ให้ ฆ่า นกตัว หนึ่ ง ในภาชนะดิน ข้างบนนํ้า ที่ ไหล 51 เอาไม้ สนสี ดาร์
ต้นหุสบและด้ายสี แดง พร้อมกับนกตั วที่ยังมีชีวิตอยู่จุ ่มลงในเลือดนกที่ ได้ ฆ่าและในนํ้าที่ ไหลนั ้น แล้ว
ประพรมเรือนนั ้นเจ็ดครัง้ 52 ดังนี้ เขาจะได้ชาํ ระเรือนด้วยเลือดนก ด้วยนํ้าไหลและด้วยนกที่มีชว
ิ ด้วย
ี ต
53
ไม้สนสีดาร์ ต้นหุสบ และด้ายสีแดง ให้เขาปล่อยนกที่มีชีวิตออกไปจากเมืองยังท้องทุ่ง ดังนี้ แหละเขา
จะได้ทําการลบมลทินของเรือน และเรือนนั ้นก็สะอาด� 54 นี่ เป็นพระราชบัญญัติเกี่ยวกับโรคเรือ
้ นต่างๆ
55
56
57
โรคคัน โรคเรือ
้ นในเครือ
่ งแต่งกายหรือในเรือน ที่บวมหรือพุ หรือที่ด่าง เพื่อจะแสดงว่าเมื่อไรจึง
เรียกว่ามลทิน เมื่อไรเรียกว่าสะอาด นี่ เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งโรคเรือ
้ น

15
เรือ
่ งอื่นๆเกี่ยวกับการเป็นมลทินและการชําระ

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อผู้ใดมีสิ ่งไหลออกจาก
ร่างกาย เพราะเหตุ สิ ่งที่ ไหลออกนั ้น เขาเป็นมลทิน 3 ต่อไปนี้ เป็นกฎเกี่ ยวด้วยเรือ
่ งมลทินของเขาเนื่ อง
ด้วยสิง่ ที่ ไหลออก ร่างกายของเขาจะมีสิ ่งไหลออกหรือสิง่ ที่ ไหลออกคัง่ อยู่ในร่างกายของเขาก็ ดี เรือ
่ งนี้
1
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เป็นมลทินแก่ เขา 4 เตียงนอนซึ่งผู้ใดที่ มี สิ ่งไหลออกขึ้นไปนอน เตียงนั ้ นก็เป็นมลทิน ทุ กสิ่งที่ เขารองนั ่
งกเ็ ป็นมลทิน 5 ผูใดที
้
่แตะต้องเตียงของเขาต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบนํ้า และจะเป็นมลทินไปจนถึง
เวลาเย็น 6 ผู้ ใดไปนั ่ง บนสิง่ ที่ ผู้ มี สิ ่ง ไหลออกได้ นั่ งก ่อน ผู้ นั ้น ต้องซัก เสื้อผ้า ของตนและอาบนํ้า และจะ
เป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 7 ผู้ใดไปแตะต้องร่างกายของผู้ที่ มีสิ ่งไหลออก ผู้นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตน
และอาบนํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 8 และถ้า ผู้ ใดที่ มี สิ ่ง ไหลออกนั ้นถ่ มน้าํ ลายรดผู้ ที่ สะอาด
เข้า ผู้ ที่ ถู กนํ้า ลายรดต้องซัก เสื้อผ้า และอาบนํ้า และเป็น มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 9 และอานใดๆซึ่ง ผู้ มี
สิ ่ง ไหลออกนั ่ง อยู่ อานน ั นก
้ ็ เป็น มลทิน 10 ผู้ หน่งึ ผู้ ใดแตะต้องสิง่ ที่ รองเขาอยู่นั ้น ผู้ นั ้น จะเป็น มลทิน ไป
จนถึงเวลาเย็น และผู้ใดที่ หยิบถือสิง่ นั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลา
เย็น 11 ผู้ที่ มีสิ่งไหลออกแตะต้องผู้ใดด้วยมือที่มิได้ล้าง ผู้ถูกแตะต้องนั ้นต้องซักเสื้อผ้าของตัวและอาบ
นํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 12 ภาชนะดินซึ่งผู้มีสิ่งไหลออกแตะต้องให้ทุบเสีย และภาชนะไม้ทุ
กอย่างก็ให้ชําระเสียด้วยนํ้า 13 เมื่อผู้มีสิ ่งไหลออกได้ชาํ ระสิง่ ไหลออกของเขาแล้ว เขาต้องนั บการชําระ
ของเขาให้ครบเจ็ดวัน และเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้าที่ไหล เขาจึงจะสะอาด 14 ในวันที่แปดให้เขานํา
นกเขาสองตัว หรือนกพิราบหนุ่มสองตัวมาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม และ
มอบของเหล่า นั ้น ให้แก่ ปุ โรหิต 15 ให้ปุ โรหิต ถวายบู ชา คือ ถวายนกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งถวายบูชาไถ่ บาป
และนกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา และปุโรหิตจะทําการลบมลทินของเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ด้วยเรือ
่ งสิง่ ไหลออกของเขา 16 ชายคนใดมีน้ํากามไหลออก ให้เขาอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลา
17
เย็น เครือ
่ งแต่งกายทุกชิน
้ และผิวหนั งทุกส่วนที่ น้ํากามไหลรดต้องชําระเสียในนํ้า และเป็นมลทินไป
18
จนถึง เวลาเย็น ชายคนใดสมสู่ กับ หญิง คนใด และมี น้ํากามไหลออกทัง้ สองจะต้องอาบนํ้า และเป็น
มลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น 19 เมื่อ สตรีมี สิ ่ง ไหลออกเป็น โลหิต ประจํา เดือน เธอจะต้องอยู่ ต่างหากเจ็ด วัน
และผู้ใดแตะต้องเธอ จะต้องเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 20 และทุกสิง่ ที่ เธอนอนทับในเวลาที่ เธอต้อง
แยกออกนั ้ นก็เป็นมลทิน สิ่งใดที่เธอไปนั ่งทับสิง่ นั ้ นก็เป็นมลทิน 21 ผู้ใดไปแตะต้องที่นอนของเธอ ผู้นั ้น
ต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 22 และผู้หน่งึ ผูใ้ ดแตะต้องสิง่ ใดๆที่เธอนั ่ง ผู้
นั ้นต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 23 สิ่งที่เธอนั ่งทับจะเป็นที่นอนหรือสิง่ ใด
ก็ ดี เมื่อผู้ใดไปแตะต้องเข้า ผู้นั ้นจะเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 24 ถ้าชายใดไปสมสู่ กับเธอและมลทิน
ของเธอมาติดที่ชายนั ้นชายนั ้น จะเป็นมลทินไปเจ็ดวัน เขาไปนอนที่เตียงใด เตียงนั ้นก็เป็นมลทิน 25 ถ้า
สตรีใดมีโลหิตไหลออกหลายวัน ไม่ใช่เป็นเวลาที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น หรือถ้าเธอมีโลหิตไหลออกเลย
กําหนดที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น ทุกวันที่มีโลหิตไหลออกเธอจะเป็นมลทิน เธอจะเป็นมลทินอย่างเดียว
กับเวลาที่ เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น 26 ที่ นอนทุกหลังที่ เธอนอนเมื่อวันเธอมีสิ ่งไหลออก ที่ นอนนั ้นเป็นดัง
ที่นอนในเวลาที่เธอต้องอยูต
่ ่างหากนั ้น และทุกสิง่ ที่เธอนั ่งทับจะเป็นมลทิน อย่างเดียวกับมลทินในเวลา
27
ที่เธอต้องอยู่ต่างหากนั ้น ผู้ใดแตะต้องสิง่ เหล่านั ้น ผู้นั ้ นก็เป็นมลทินด้วย เขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบ
นํ้า และเป็นมลทินไปจนถึงเวลาเย็น 28 แต่ถ้าเธอชําระสิง่ ไหลออกของเธอแล้ว ให้เธอนั บเองให้ครบเจ็ด
วัน ต่อ จากนั ้น เธอจึง จะสะอาด 29 และในวันที ่ แปดให้ เธอนํา นกเขาสองตัว หรือ นกพิราบหนุ่ม สองตัว
ไปให้ปุ โรหิต ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม 30 และปุโรหิต จะถวายนกตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และ
นกอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา และปุโรหิตจะทําการลบมลทินให้เธอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วย
เรือ
่ งสิง่ ไหลออกที่เป็นมลทินของเธอ 31 ดังนี้ แหละพวกเจ้าจะให้คนอิสราเอลแยกจากมลทินของเขาทัง้
หลาย เกลือกว่าเขาจะต้องตายด้วยมลทินของเขา เมื่อเขาทําให้พลับพลาของเราที่อยูท่
่ ามกลางเขาเป็น
32
มลทินไป� นี่ เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งผู้มีสิ่งไหลออกและชายที่มีน้าํ กามไหลออก ซึ่งกระทําให้ตัวเป็น
มลทิน 33 และเกี่ยวกับสตรีที่ป่วยด้วยมลทินของเธอ คือทัง้ นี้ เกี่ยวกับผูที
้ ่มีสิ่งไหลออกไม่วา่ ชายหรือหญิง
และเกี่ยวกับชายผู้สมสู่กับหญิงผู้มีมลทิน
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วันทําการลบมลทิน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสหลัง จากที่ บุ ตรชายทัง้ สองของอาโรนสิน
ิ คือ เมื่อ เขากระทํา บูชา
้ ชีวต
ถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และถึงแก่ความตาย 2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงบอก
อาโรนพีช
่ ายว่า อย่าเข้าไปในสถานที่บริสุทธิที
่
านหน้าพระที่นั่งพระกรุ ณาซึ่งอยูบ
่ นหลังหีบ ตลอด
์ ่อยูในม่
3
ทุกเวลา เพื่อเขาจะไม่ตาย เพราะว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนื อพระที่นั่งกรุ ณา แต่อาโรนจะเข้ามาในที่
บริสุทธิได้
่ งบูชาไถ่ บาป และแกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา
์ ดังนี้ คือ ให้เอาวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง ไปเป็น เครือ
4 ให้ เขาสวมเสื้อ ป่ า นบริสุ ทธิ์ และสวมกางเกงผ้า ป่ าน คาดรัด ประคดผ้า ป่ าน และสวมผ้า มาลาป่ าน นี่
เป็นเครือ
่ งแต่ง กายบริสุทธิ์ เขาจะต้องอาบนํ้า แล้วจึงสวม 5 และให้เขานํา แพะผู้สองตัวเป็น เครือ
่ งบูชา
6
ไถ่บาปกับ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบูชาจากชุ มนุ มชนอิสราเอล และอาโรนจะถวายวัว เป็น เครือ
่ ง
บูชาไถ่บาปของตนเอง และจะทําการลบมลทิน บาปตนเองและครอบครัว ของตน 7 แล ้ว เขาจะนํา แพะ
สองตัวนัน
้ ไปถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 8 และอาโรนจะจับสลากแพะ
สองตั วนัน
้ สลากหนึ่ งตกเป็นของพระเยโฮวาห์ และอีกสลากหนึ่ งเพื่อแพะรับบาป 9 แพะตัวที่สลากตก
เป็นของพระเยโฮวาห์นั ้น อาโรนจะนํามาถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 10 แต่ แพะอีกตัวหนึ่ งซึ่งสลากตก
เพื่อเป็นแพะรับบาปนั ้น จะนําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เป็นสัตว์เป็น เพื่อทําการลบมลทินบาปให้
ตกที่ มัน แล้วจะได้เอามันไปปล่อยเสียในถิน
่ ง
่ ทุรกันดารเป็นแพะรับบาป 11 อาโรนจะถวายวัวเป็นเครือ
ไถ่บาปของตน และจะทําการลบมลทิน บาปตนเอง กับ ครอบครัว ของตน เขาจะฆ่า วัว เป็น เครือ
่ งบูชา
ไถ่บาปของเขาเอง 12 และอาโรนจะเอากระถางไฟที่ มีถ่านลุกอยู่เต็มมาจากแท่ นบูชาต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ และเครือ
่ งหอมทุบละเอียดสองกํามือนําเข้าไปภายในม่าน 13 แล้วเอาเครือ
่ งหอมนั ้นใส่ไฟถวาย
ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้ ควัน เครือ
่ งหอมขึ้น คลุม พระที่นั่ง กรุ ณาซึ่ง อยู่ เหนื อ หีบ พระโอวาท เพื่อ
เขาจะไม่ ตาย 14 เขาจะเอาเลือดวัว มาประพรมด้วยนิว
้ มือ ของตนบนพระที่นั่ง กรุ ณาข้างตะวัน ออก แล ้
วจะประพรมเลือดที่ หน้าพระที่นั่งกรุ ณาเจ็ดครังด
้ ้วยนิว
่ ง
้ ของเขา 15 แล้วอาโรนจะฆ่าแพะอันเป็นเครือ
บูชาไถ่บาปสําหรับ ประชาชน และนํา เลือดแพะเข้าไปภายในม่าน และเอาเลือดแพะไปกระทํา เช่น เดียว
กับ กระทํา เลือดวัว คือ ประพรมบนพระที่นั่ง กรุ ณาและที่ ข้างหน้า พระที่นั่ง กรุ ณานั ้น 16 ดังนี้ แหละเขา
จะทําการลบมลทิน ของสถานที่ บริสุทธินั
์ ้น เพราะเหตุ มลทิน ของคนอิสราเอลและเพราะเหตุ การละเมิด
เพราะบาปทัง้ สิน
่ ับเขาท่ามกลางมลทินของ
้ ของเขา และอาโรนจะกระทําต่อพลับพลาแห่งชุมนุมซึ่งอยูก
17
ประชาชน อย่าให้มีผู้ใดอยูใ่ นพลับพลาแห่งชุมนุมเมื่ออาโรนเข้าไปทําการลบมลทินในสถานที่บริสุทธิ์
นั ้น จนกว่า เขาจะออกมาและทําการลบมลทิน สําหรับ ตัว เขาและสําหรับ ครอบครัว ของเขาและสําหรับ
บรรดาชุมนุมชนอิสราเอล 18 และอาโรนจะออกไปยังแท่นซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และทําการ
ลบมลทิน แท่น นั ้น เขาจะเอาเลือดวัว เลือดแพะเจิ มท ี่ เชิง งอนของแท่น โดยรอบ 19 และเอานิว
้ จุ่ม เลือด
ประพรมบนแท่นนั ้นเจ็ดครัง้ และชําระกระทําให้แท่ นบริสุทธิ์พ้นจากมลทินของคนอิสราเอล 20 เมื่ออา
โรนเสร็จการลบมลทินของสถานที่ บริสุทธิ์ และพลับพลาแห่งชุ มนุมและแท่นบูชาแล้ว เขาจะนําแพะตั
21 และอาโรนจะเอามือทัง
วทเป็
ี่ นอยูออกมา
่
้ สองวางบนหัวแพะที่มีชีวิตนัน
้ และกล่าวคําสารภาพบรรดา
ความชัว่ ช้าของคนอิสราเอล และการละเมิดทัง้ หมด และบาปทัง้ สิน
้ ให้ตกลงบนหัวแพะนั ้น และให้คนที่
22
เตรียมมือไว้พร้อมแล้วมานําแพะไปปล่อยเสียในถิน
่ ทุรกันดาร แพะนั ้นจะแบกความชัว่ ช้าทัง้ หมดไป
ยังที่เปลี่ยว แล้วเขาก็ปล่อยให้แพะนั ้นเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร 23 แล้วอาโรนจะเข้ามาในพลับพลาแห่งชุ
มนุม เขาจะเปลื้องเครือ
่ งแต่งกายผ้าป่านชุดที่ แต่งเข้าไปในสถานที่ บริสุทธิออกเสี
ยเก็บไว้ที่ นั่น 24 และ
์
เขาจะชําระตัว ในนํ้า ในที่ บริสุทธิ์แล ้ว สวมเครือ
่ งแต่ง กายของตน และเดิน ออกมาถวายเครือ
่ งเผาบูชา
ของตน และเครือ
่ งเผาบูชาของประชาชน และทําการลบมลทินของตนเองกับประชาชนทัง้ หลาย 25 เขา
จะเอาไขมัน ของเครือ
่ งบูชาไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่น 26 ผู้ ที่ นํา แพะซึ่ง เป็น แพะรับ บาปนั ้น จะต้องซัก
1
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เสื้อผ้า ของตนและอาบนํ้า แล ้ว ต่อ มาจึง จะเข้า ในค่ายได้ 27 เขาจะเอาวัว ซึ่ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และ
แพะซึ่งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป ที่อาโรนเอาเลือดไปทําการลบมลทินสถานบริสุทธิ์นั้นไปเสียข้างนอกค่าย
และเขาจะเผาเนื้ อหนั งและมูลเสียด้วยไฟ 28 ผูที
้ ่ทําการเผาก็ต้องซักเสื้อผ้าของตนและอาบนํ้า ภายหลัง
29
เขาจึงจะกลับเข้าค่ายได้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้าทัง้ หลายว่า ในวันที่สิบเดือนที่เจ็ด เจ้าต้องถ่อม
ใจลง ไม่กระทําการงานสิง่ ใด ทัง้ ตัวชาวเมืองเองหรือคนต่างด้าวที่อาศัยอยูท
่ ่ามกลางเจ้า 30 เพราะว่าใน
วันนั ้นปุโรหิตจะกระทําการลบมลทินบาปของเจ้า และชําระเจ้า เจ้าจะสะอาดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
พ้นจากบาปทัง้ สิน
้ ของเจ้า 31 เป็ นวันสะบาโตให้เจ้าทัง้ หลายหยุดพักสงบ และเจ้าต้องถ่อมใจลง ทัง้ นี้ ให้
เป็น กฎเกณฑ์ ถาวรตลอดไป 32 ปุ โรหิต ผู้ ที่ ถู กเจิม และถูก สถาปนาให้ปรนนิ บัติ ในตําแหน่ ง ปุโรหิต แทน
บิดาของตน จะต้องทําการลบมลทินโดยสวมเสื้อป่าน คือเครือ
่ งยศอันบริสุทธิ์ 33 ให้เขาทําการลบมลทิน
แก่ สถานที่ บริสุทธิ์ และเขาจะทําการลบมลทิน ให้ แก่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม และให้ แก่ แท่น และเขาจะ
ทําการลบมลทินให้แก่ปุโรหิตและประชาชนทัง้ หมดในชุมนุมชนนั ้น 34 ทัง้ นี้ ให้เป็นกฎเกณฑ์ถาวรแก่เจ้า
ทัง้ หลาย ให้ทําการลบมลทินบาปเพื่อคนอิสราเอลปี ละครงั ้ เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเขา� และเขาก็กระทํา
ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชากับโมเสสไว้

17
ชีวิตของบรรดาเนื้ อหนั งอยูใ่ นเลือด
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่อาโรนและบุตรชายทัง
้ หลายของเขา และแก่บรรดาคน

อิสราเอลว่า ต่อไปนี้ เป็นสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาไว้ว่า 3 ถ้าคนใดในวงศ์ วานอิสราเอลฆ่าวัวหรือ
ลูกแกะ หรือแพะในค่าย หรือฆ่าภายนอกค่าย 4 และมิได้นํามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อถวายเป็น
ของบูชาแด่พระเยโฮวาห์ที่หน้าพลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ ผู้นั ้นต้องมีโทษด้วยมีบาปเรือ
่ งเลือด คือเขา
ทําให้ เลือดตก ผู้ นั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของตน 5 ทัง้ นี้ เพื่อ ประสงค์ ให้ คนอิสราเอลนํา เครือ
่ ง
ถวายซึ่งเขาฆ่าที่ พ้น
ื ทุ่งมาถวายแด่พระเยโฮวาห์มายังปุโรหิตที่ ประตูพลับพลาแห่งชุ มนุม และเอาสัตว์
นั ้นเป็นสันติบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 6 และปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรมบนแท่นบูชาพระเยโฮ
วาห์ ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม และเผาไขมัน ให้ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 7 เขาก็
จะไม่ ถวายบูชาแก่ ภูตผีปี ศาจอีกต่อไปซึ่งเขาทัง้ หลายเล่นชู้นั ้น ให้เรือ
่ งนี้ เป็นกฎเกณฑ์ แก่ เขาตลอดชัว่
8
อายุของเขา และเจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า วงศ์ วานอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวคนใดผู้อาศัยอยู่ในหมู่
พวกเจ้า ผู้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือเครือ
่ งสัตวบูชา 9 และมิได้นําเครือ
่ งบูชานัน
้ มาที่ประตูพลับพลาแห่ง
ชุมนุมเพื่อถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 10 ถ้าผู้ใดก็ตามในวงศ์วาน
อิสราเอลหรือ ในพวกคนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเจ้า รับ ประทานเลือดในลักษณะใดลักษณะหนึ่ ง
เราจะตัง้ หน้าของเราต่อสู้ ผู้รับประทานเลือดนั ้น และจะตัดเขาออกเสียจากชนชาติของตน 11 เพราะว่า
ชีวต
ิ ของเนื้ อหนั งอยู่ในเลื อด เราได้ ให้เลือดแก่ เจ้ าเพื่อใช้บนแท่น เพื่อกระทําการลบมลทินบาปแห่งจิต
วิญญาณของเจ้า เพราะว่าเลือดเป็ นที่ทําการลบมลทินบาปแห่งจิตวิญญาณ 12 เพราะฉะนั ้นเราจึงได้พู
ดกับคนอิสราเอลว่า ในพวกเจ้าอย่าให้คนใดรับประทานเลือดเลย หรือคนต่างด้าวผู้อาศัยท่ามกลางเจ้า
ก็อย่าได้รบ
ั ประทานเลื อด 13 คนอิสราเอลคนใดหรือคนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้า ไปล่าสัตว์หรือ
นกเพื่อนํามารับประทานก็ให้หลัง่ เลือดออกแล้วเอาฝุ่นกลบ 14 เพราะว่าชีวต
ิ ของเนื้ อหนั งทัง้ ปวงอยูใ่ นเลื
อด เลือดของสิง่ ใดก็คือชีวต
ิ ของสิง่ นั ้นเอง เพราะฉะนั ้นเราจึงได้กล่าวแก่ลูกหลานอิสราเอลว่า เจ้าอย่า
รับ ประทานเลือดของเนื้ อ หนั ง ใดๆเลย เพราะว่า ชีวต
ิ ของเนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวงคือ เลือดนั ่นเอง ผู้ ใดก็ตามรับ
15
ประทานเลือดนั ้นก็ต้องถูกตัดขาดเสีย และทุกคนไม่วา่ ชาวเมืองหรือคนต่างด้าว ผู้รับประทานสัตว์ที่
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ตายเองหรือสัตว์ที่ ถูกสัตว์อ่ืนกัดตาย ต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า และเป็นมลทินอยู่จนถึงเวลาเย็น แล้ว
จึงจะสะอาดได้ 16 แต่ถ้าเขาไม่ซักเสื้อผ้าหรืออาบนํ้า เขาต้องรับโทษความชัว่ ช้าของเขา�

18
ทรงห้ามความผิดฝ่ายศีลธรรมทุกอย่าง

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า
3 เจ้าทัง
้ หลายอย่ากระทําดังที่เขากระทํากันในแผ่นดินอียป
ิ ต์ซ่ึงเจ้าเคยอาศัยอยู่นั ้น และเจ้าอย่ากระทํา
ดังที่เขากระทํากันในแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเรากําลังพาเจ้าไปนั ้น เจ้าอย่าดําเนิ นตามกฎของเขา 4 เจ้าทัง้
หลายจงกระทําตามคําตัดสินของเราและรักษากฎของเราและดําเนิ นตาม เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเจ้า 5 เพราะฉะนั ้นเจ้าทัง้ หลายจึงต้องรักษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา ด้วยการกระทํา
ตามนั ่นแหละ มนุษย์จึงจะมีชีวิตอยูได้
่ เราคือพระเยโฮวาห์ 6 อย่าให้ผูใดในพวกเจ้
้
าเข้าใกล้ญาติสนิทของ
ตนเพื่อเปิดกายที่เปลือยเปล่าของเขา เราคือพระเยโฮวาห์ 7 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่าของบิดาเจ้า
หรือกายที่เปลือยเปล่าของมารดาเจ้า นางเป็นมารดาของเจ้า เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่าของนางเลย
8 เจ้ าอย่า เปิ ด กายที่ เปล ือยเปล่า ของภรรยาของบิดาเจ้า เพราะเป็ น กายที่ เปล ือยเปล่า ของบิดาเจ้า 9 เจ้
าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ สาวหรือ น้ องสาวของเจ้า คื อบ ุต รสาวของบิดาเจ้า หรือบ ุต รสาวของ
มารดาเจ้า ไม่ว่าเธอจะเกิดที่บ้านหรือเกิดต่างแดนก็ตาม 10 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่าของบุตรสาว
ของบุตรชายเจ้า หรือ กายที่ เปล ือยเปล่า ของบุตรสาวของบุตรสาวเจ้า เพราะว่า กายที่ เปล ือยเปล่า ของ
เขาก็ เป็น กายที่ เปล ือยเปล่า ของเจ้า เอง 11 เจ้ าอย่า เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของบุตรสาวของภรรยาของ
บิดาเจ้า ซึ่งเกิดจากบิดาเจ้าเอง เพราะว่าเธอเป็นพีส
่ าวหรือน้ องสาวของเจ้า 12 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือย
เปล่าของพีส
่ าวหรือน้ องสาวของบิดาเจ้า เพราะเธอเป็นญาติผูหญิ
้
งที่ใกล้ชิดของบิดาเจ้า 13 เจ้าอย่าเปิด
กายที่เปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้ องสาวของมารดาเจ้า เพราะเธอเป็นญาติผู้หญิงที่ใกล้ชิดของมารดา
เจ้า 14 เจ้ าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของพี่ชายหรือน้ องชายของบิดาเจ้า คือเจ้าอย่าเข้าหาภรรยาของ
เขา เพราะเธอเป็นป้าของเจ้า 15 เจ้าอย่าเปิดกายที่เปลือยเปล่าของลูกสะใภ้ของเจ้า เธอเป็นภรรยาบุตร
ชายเจ้า 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 าอย่า เปิด กาย
ที่ เปล ือยเปล่า ของผู้ หญิง คนใดคนหนึ่ ง และของบุตรสาวของนาง และเจ้า อย่า นํา บุตรสาวของบุตรชาย
ของนาง หรือบุตรสาวของบุตรสาวของนางไปเปิดกายที่ เปลือยเปล่า เพราะว่าพวกเธอเป็นญาติ ผู้หญิง
ที่ ใกล้ ชิ ดของนาง เป็นการชัว่ ร้ายนั ก 18 และเจ้า อย่า พาภรรยาไปหาพี่ สาวหรือ น้ องสาวของนางเพื่อ จะ
ก่อกวนและเปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของเธอ ขณะเมื่อ ภรรยายั งม ี ชี วิตอยู่ 19 และเจ้า อย่า เข้า ใกล้ ผู้ หญิง
คนใดคนหนึ่ งเพื่อเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของนาง ตราบใดที่ นางยังถูกแยกไว้ต่างหากเพราะมลทินของ
นาง 20 เจ้ าอย่าสมสู่ กับภรรยาของเพื่อนบ้านของเจ้า กระทําให้ตัวเจ้าลามกอนาจารกับนาง 21 เจ้ าอย่า
ถวายเชื้อสายของเจ้าให้พระโมเลคด้วยให้ลุยไฟ และอย่ากระทําให้พระนามพระเจ้าของเจ้าเสื่อมเกียรติ
เราคือพระเยโฮวาห์ 22 เจ้าอย่าสมสู่กับผู้ชายใช้ต่างผู้หญิง เป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน 23 เจ้าอย่าสมสู่กับ
สัตว์เดียรัจฉาน กระทําตนให้ลามกอนาจาร หรืออย่าให้หญิงคนใดยอมตัวสมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน ดังนี้
เป็นเรือ
่ งกามวิปลาส 24 เจ้ าทัง้ หลายอย่ากระทําตัวให้ลามกอนาจารด้วยสิง่ เหล่านี้ เลย เพราะว่าบรรดา
ประชาชาติที่เราได้ไล่ไปเสียต่อหน้าเจ้านั ้น กระทําบรรดาลามกอนาจารอย่างนี้ เอง 25 และแผ่นดินนั ้ นก
็ ลามก เราจึง ต้องลงโทษความชัว่ ช้า แก่ แผ่ นดิน นั ้น และแผ่นดิ นก ็ สํารอกเอาพลเมืองของตนออกเสีย
26 เหตุ ฉะนั ้น เจ้า ทัง
้ หลายจะต้องรักษากฎเกณฑ์ ของเราและคํา ตัดสิน ของเรา และอย่า กระทํา สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ไม่ ว่า จะเป็น ผู้ ใดในชาติ ของเจ้า เองหรือ คนต่างด้าวใดๆที่ อาศัย อยู่ ในหมู่ พวกเจ้า
27 (ประชาชนในแผ่น ดิน ผู้ อยู่ ก่อนเจ้า ได้ กระทํา บรรดาสิง
่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ ดัง นั ้น แผ่น ดิน จึง
28
เป็นมลทิน� เกลือกว่าเมื่อเจ้าทัง้ หลายทําให้แผ่นดินเป็นลามก แผ่นดินก็จะสํารอกเจ้าออก ดังที่แผ่
1
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นดิน ได้ สํารอกประชาชาติ ที่ อยู่ก่อนเจ้า ออกไปนั ้น 29 เพราะผู้ ใดก็ตามกระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิด สะเอียนใดๆ
เหล่า นี้ ผู้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ จะต้องถูก ตัดขาดจากชนชาติ ของตน 30 เหตุ ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายจงรักษากฎ
ของเรา เจ้าอย่าประพฤติตามธรรมเนี ยมอันน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ ซึ่งเขาประพฤติกันมาก่อนเจ้า และ
อย่าทําตัวเจ้าให้เป็นมลทินด้วยสิง่ เหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�

19
วิธใี ช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า

พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ บรรดาชุ มนุมชนอิสราเอลว่า เจ้ าทัง้ หลายจงเป็น คน
บริสุทธิ์ เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ 3 เจ้าทุกคนต้องเคารพมารดาและบิดา
ของตน และเจ้าต้องรักษาบรรดาสะบาโตของเรา เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 4 อย่าให้ผู้ใดกลั
บน ับ ถือ รู ป เคารพ หรือ หล่อ พระไว้เป็ นร ูป เคารพสําหรับ ตน เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า 5 เมื่อ
เจ้าถวายสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ จงถวายด้วยความเต็มใจ 6 เจ้าจงรับประทานเครือ
่ งบูชานัน
้ เสียในวั
7
นที ่ เจ้ าถวายบูชาหรือ ในวันร ุ่ง ขึ้น ถ้า มี ส่วนใดเหลือ อยู่ จนวันที ่ สาม จงเผาไฟเสีย ถ้า เอาเครือ
่ งบู ชาน ั ้
นมารับประทานในวันที่สามก็เป็ นที่น่าสะอิดสะเอียน ไม่เป็ นที ่โปรดปรานเลย 8 เพราะฉะนั ้นทุกคนที่รบ
ั
ประทานเครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ ต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา เพราะเขาได้ ลบหลู่ สิ ่ งบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์
ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากชนชาติของตน 9 เมื่อเจ้าทัง้ หลายเกี่ยวข้าวในนา อย่าเกี่ยวเก็บข้าวที่ขอบนา
ให้หมด เมื่อเกี่ยวแล้ วก็อย่าเก็บข้าวที่ตก 10 อย่าเก็บผลที่ สวนองุน
่ ให้หมด เจ้าอย่าเก็บองุนที
่ ่ตกในสวน
ของเจ้า จงเหลือไว้ให้คนยากจนและคนต่างด้าวบ้าง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 11 เจ้าอย่าลัก
ทรัพย์ หรือ โกงหรือม ุ สาต่ อก ัน 12 อย่า ปฏิญาณออกนามของเราเป็น ความเท็จ หรือ กระทํา ให้ พระนาม
พระเจ้าของเจ้าเป็นทีเหยี
่
ยดหยาม เราคือพระเยโฮวาห์ 13 เจ้าอย่าฉ้ อโกงเพื่อนบ้านหรือปล้นเขา อย่าให้
ค่าจ้างของลูกจ้างค้างอยู่กับเจ้าจนถึงรุ ง่ เช้า 14 เจ้าอย่าแช่งคนหูหนวก หรือวางของให้คนตาบอดสะดุด
แต่เจ้าจงยําเกรงพระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ 15 เจ้าอย่าพิพากษาด้วยความอยุติธรรม เจ้าอย่า
ลําเอียงเข้า ข้างคนจนหรือ เห็น แก่ หน ้า ผู้ เป็น ใหญ่ แต่ เจ้ าจงพิพากษาเพื่อนบ้านของเจ้า ด้วยความชอบ
ธรรม 16 อย่า เทียวขึ้น เทียวล่องคอยส่อ เสียดท่ามกลางชนชาติ ของตน และอย่า ปองร้ายต่อ เลือดของ
เพื่อนบ้าน เราคือพระเยโฮวาห์ 17 อย่าเกลียดชังพีน
่ ้ องของเจ้าอยูใ่ นใจ แต่เจ้าจงตักเตือนเพื่อนบ้านของ
เจ้า เพื่อเจ้าจะไม่ต้องรับโทษเพราะเขา 18 เจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้ องของเจ้า
แต่ เจ้ าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง เราคือพระเยโฮวาห์ 19 เจ้ าจงรักษากฎเกณฑ์ ของเรา เจ้ าอย่า
ประสมสัตว์ของเจ้ากับสัตว์ประเภทอื่น เจ้าอย่าหว่านพืชปนกันสองชนิ ดในนาของเจ้า อย่าใช้เครือ
่ งแต่ง
20
กายที่ ทํา ด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน ถ้า ผู้ ใดเข้า นอนกับ ผู้ หญิง ที่ เป็น ทาสี ที่ ชายอีก คนหนึ่ ง สู่ขอไว้แล้ว
แต่ยังมได้
ิ ไถ่ถอนหรือปล่อยเป็นอสระ
ิ
ต้องลงโทษเธอ แต่อย่าให้ถึงตาย เพราะว่าทาสีนั้นยังไม่เป็นอิสระ
21 แต่ให้ผู้นั ้นนําเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดสําหรับตัวเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุ
ม คือแกะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 22 และปุโรหิตจะทําการลบมลทินบาปของเขาด้วยถวาย
แกะผู้นั้นเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิดต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะบาปซึ่งเขาได้กระทําไป และให้
เขาได้ รบ
ั การอภัย บาปที่ เขาได้ กระทํา ไปนั ้น เสีย 23 เมื่อ เจ้า เข้าไปในแผ่น ดิน และปลูก ต้นไม้ ทุ กชนิ ด ที่ มี
ผลเป็นอาหาร ผลที่ได้นั ้นต้องเป็นผลที่ต้องห้าม สามปีเป็นผลที่ต้องห้ามแก่เจ้าเจ้า อย่ารับประทานเลย
24 และปีที่สี่ ผลที่ได้ทัง
้ หมดจะเป็นของบริสุทธิเ์ พื่อใช้ในการสรรเสริญพระเยโฮวาห์ 25 แต่ในปีที่ห้าเจ้าจง
รับประทานผลไม้นั้นได้ เพื่อจะบังเกิดผลทวีข้น
ึ เพื่อเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 26 เจ้ าอย่า
รับประทานเนื้ อ สัตว์ที่ มี เลือดในเนื้ อ นั ้น เจ้ าอย่า เป็น หมอผี หรือเป็น หมอดู 27 เจ้ าอย่ากัน ผมที่ จอนหู หรื
อกันริมเคราของเจ้า 28 เจ้ าอย่าเชือดเนื้ อของเจ้าเพราะเหตุ มีคนตาย หรือสักเป็นเครือ
่ งหมายใดๆลงที่
29
ตัวเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ อย่าทําบุตรสาวของตนให้เป็นคนลามกด้วยให้เป็นหญิงโสเภณี เกลือกว่า
1
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แผ่นดินนั ้นจะเป็นถิน
่ การโสเภณี และแผ่นดินจะเต็มด้วยความลามก 30 เจ้าจงรักษาสะบาโตทัง้ หลาย
ของเรา และเคารพต่อสถานบริสุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์ 31 อย่าไปหาคนทรงหรือพ่อมดแม่มด
อย่าเที่ยวค้นหา ให้ตนมลทินไปเพราะเขาเลย เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 32 เจ้าจงลุกขึ้นคํานั บ
คนผมหงอก และเคารพต่อ หน้า คนชรา และจงยําเกรงพระเจ้า ของเจ้า เราคือ พระเยโฮวาห์ 33 เมื่อ คน
ต่างด้าวอาศัยอยู่กับเจ้าในแผ่นดินของเจ้า อย่าข่มเหงเขา 34 คนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่กับเจ้านั ้ นก็เหมือน
กับชาวเมืองของเจ้า เจ้าจงรักเขาเหมือนกับรักตัวเอง เพราะว่าเจ้าเคยเป็นคนต่างด้าวในแผ่นดินอียป
ิ ต์
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 35 เจ้าอย่ากระทําผิดในการพิพากษา ในการวัดยาว หรือชัง่ นํ้าหนั ก
หรือ นั บ จํานวน 36 เจ้ าจงใช้ ตาชัง่ เที่ยงตรง ลูก ตุ้ม เที่ยงตรง เอฟาห์ เที่ยงตรง และฮิ น เที่ยงตรง เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้พาเจ้าออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 37 ดังนี้ แหละเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์
ทัง้ หมดของเราและคําตัดสินของเราทัง้ สิน
้ และกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห์�

20

โทษสําหรับการผิดศีลธรรม
พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ โมเสส ว่า 2 “จง กล่าว แก่ คน อิสราเอล ซํ้า อี กว่า คน อิสราเอล คน ใด หรือ คน
ต่างด้าว คน ใด ที่ อาศัย อยู่ ใน อิสราเอล ผู้ ที่ มอบ เชื้อ สาย ของ ตน ให้ แก่ พระ โม เลค ผู้ นั ้น ต้อง มี โทษ ถึง
ตายเป็นแน่ ให้ประชาชนแห่งแผ่นดินเอาหินขว้างเขาเสียให้ตาย 3 และเราจะตัง้ หน้าของเราต่อสู้ ผู้นั ้น
และจะตัดเขาออกเสียจากท่ามกลางชนชาติของตน เพราะว่าเขาได้มอบเชื้อสายของเขาแก่พระโมเลค
กระทําให้สถานบริสุทธิ์ของเราเป็นมลทิน และลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา 4 และถ้าประชาชนในแผ่นดิน
นั ้นไม่เอาใจใส่ที่จะฆ่าคนนั ้นเมื่อเขาให้เชื้อสายแก่พระโมเลค 5 เราจะตัง้ หน้าของเราต่อสู้ผู้นั ้น และต่อสู้
กับครอบครัวของเขา และจะตัดเขาและผู้ใดที่ทําตามเขาในการเล่นชูก
้ ับพระโมเลคออกเสียจากชนชาติ
6
ของตน ผู้ ที่ หัน ไปหาคนทรงเจ้า เข้าผี หรือ พวกพ่อ มดหมอผี เล่น ชู้ กับ เขา เราจะตัง้ หน้า ของเราต่อสู้ ผู้
นั ้น และจะตัด เขาออกเสีย จากชนชาติ ของตน 7 เหตุ ฉะนั ้น เจ้า จงชําระตัว ให้ บริสุทธิ์ เพราะเราคือ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 8 จงรักษากฎเกณฑ์ ของเราและกระทําตาม เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เจ้าไว้ให้
บริสุทธิ์ 9 เพราะว่าทุกคนที่แช่งบิดาหรือมารดาของตนจะต้องมีโทษถึงตายเป็นแน่ เขาได้แช่งบิดาหรือ
มารดาของเขา ให้ โลหิต ของผู้ นั้น ตกอยู่ บนผู้ นั้น เอง 10 ถ้า ผู้ ใดร่วมประเวณี กับ ภรรยาของผู้ อื่น คือ เขา
ได้ร่วมประเวณี กับภรรยาของเพื่อนบ้าน ต้องให้ผู้ร่วมประเวณี ทัง้ ชายและหญิงนั ้นมีโทษถึงตายเป็นแน่
11 ผู้ ชายที่ หลับ นอนกับ ภรรยาของบิดาตนก็ ได้ เปิ ด กายที่ เปล ือยเปล่า ของบิดาตน ทัง
้ สองคนนั ้นจะต้อง
12
ถูกประหารให้ตายอย่างแน่ นอน ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยูบ
่ นผู้นั้นเอง ถ้าผู้ใดเข้านอนกับลูกสะใภ้ ต้อง
ให้ทัง้ สองคนนั ้ นมีโทษถึงตายเป็นแน่ เพราะเขาได้ กระทํากามวิปลาส ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้น
เอง 13 ถ้าชายคนใดคนหนึ่ งหลับนอนกับผู้ชายด้วยกันเหมือนอย่างที่เขาหลับนอนกับผูหญิ
้ ง ทัง้ สองคนก็
ได้กระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน ทัง้ สองคนนั ้นจะต้องถูกประหารให้ตายอย่างแน่ นอน ให้โลหิตของผู้นั้น
ตกอยู่บนผู้นั้นเอง 14 และถ้าชายใดได้ภรรยาและได้มารดาของนางมาเป็นภรรยาด้วย นี่ เป็นเรือ
่ งชัวน
่ ัก
ให้เผาทัง้ ชายนั ้นและหญิงทัง้ สองนั ้นเสียด้วยไฟ เพื่อว่าจะไม่มีความชัว่ ร้ายในหมู่พวกเจ้า 15 ถ้าชายใด
สมสู่กับสัตว์เดียรัจฉาน ต้องให้ชายคนนั ้นมีโทษถึงตายเป็นแน่ และเจ้าจงฆ่าสัตว์เดียรัจฉานนั ้นเสียให้
ตาย 16 ถ้าหญิงคนใดเข้าใกล้สัตว์เดียรัจฉาน และเข้านอนกับมัน เจ้าจงฆ่าหญิงนั ้นและสัตว์เดียรัจฉาน
นั ้นเสียให้ตาย ทัง้ สองต้องมี โทษถึงตายเป็นแน่ ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยู่บนผู้นั้นเอง 17 ถ้าชายใดพาพี่
สาวหรือ น้ องสาวของตน คื อบ ุต รสาวของบิดา หรือบ ุต รสาวของมารดา และดู การเปลือยกายของเธอ
และเธอก็ ดู การเปลือยกายของเขา นี่ เป็น สิง่ ที่ น่า อายมาก เขาจะต้องถูก ตัดขาดท่ามกลางสายตาของ
ชนชาติ ของเขา เพราะเขาได้ เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ สาวน้ องสาวของเขา เขาต้องรับ โทษความ
ชัว่ ช้า ของเขา 18 ถ้า ชายใดเข้า นอนกับ หญิง ผู้ มี ประจํา เดือน และเปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของเธอ เขาได้
กระทํา ให้แหล่ งโลหิต ของเธอเปิด ส่วนเธอก็ เปิด แหล่ง โลหิต ของเธอ เขาทัง้ สองจะต้องถูก ตัดขาดจาก
1
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ชนชาติ ของเขา 19 เจ้ าอย่าเปิดกายที่ เปลือยเปล่าของพี่สาวหรือน้ องสาวมารดาเจ้า หรือพี่สาวน้ องสาว
ของบิดาเจ้า เพราะผู้ นั้น ได้ เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของญาติ สนิ ท เขาจะต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของเขา
20 ถ้าชายคนใดคนหนึ่ งหลับนอนกับภรรยาของลุง เขาได้เปิ ดกายที่เปลือยเปล่าของลุง ทัง
้ สองจะต้องรับ
21
โทษบาปของเขา เขาจะต้องตายโดยไม่มีบุตร ถ้าชายคนใดคนหนึ่ งเอาภรรยาของพี่ชายหรือน้ องชาย
ไป ก็ เป็นการมลทิน เขาได้ เปิด กายที่ เปล ือยเปล่า ของพี่ ชายหรือ น้ องชาย เขาเหล่า นั ้น จะต้องไม่ มี บุตร
22 เพราะฉะนั ้นเจ้าจงรักษากฎเกณฑ์ ทัง
้ สิน
้ ของเรา และคําตัดสินทัง้ สิน
้ ของเราและกระทําตาม เพื่อว่า
23
แผ่นดินซึ่งเรานําเจ้าให้มาอยู่นั้นจะมิได้สํารอกเจ้าให้ออกไปเสีย และเจ้าอย่าดําเนิ นตามธรรมเนี ยม
ของประชาชาติ ที่ เราไล่ ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า ด้วยว่าเขาทัง้ หลายได้ ประพฤติ ผิดในสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เรา
จึงเกลียดชังเขา
แผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์

24 แต่ เราได้ บอกเจ้า แล้ วว ่า

เจ้ าทัง้ หลายจะได้ รบ
ั แผ่นดินนี้ เป็นมรดก เราจะให้แก่ เจ้ าเป็นกรรมสิทธิ์
เป็นแผ่นดินที่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้แยกเจ้าออกจาก
ชนชาติทัง้ หลาย 25 เหตุฉะนั ้นเจ้าจงแยกแยะความแตกต่างระหว่างสัตว์สะอาดและสัตว์มลทิน ระหว่าง
นกมลทินและนกสะอาด เจ้าอย่ากระทําตัวให้เป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนด้วยสัตว์หรือนกหรือสิงม
ี วิตใน
่ ชี
26
ลักษณะใดๆ ที่เลื้อยคลานอยู่บนดิน ซึ่งเราได้แยกให้เจ้าแล้วว่าเป็นสิง่ มลทิน เจ้าต้องบริสุทธิ์สําหรับ
เรา เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ บริสุทธิ์ และได้ แยกเจ้า ออกจากชนชาติ ทัง้ หลายเพื่อ เจ้า จะเป็น ของเรา
27 ชายหรือหญิงคนใดที่เป็ นคนทรงหรือพ่อมดแม่มด จะต้องมีโทษถึงตายเป็ นแน่ จงเอาหินขว้างให้ตาย
ให้โลหิตของผู้นั้นตกอยูบ
่ นผู้นั้นเอง�

21
พฤติกรรมและคุณสมบัติของพวกปุโรหิต

“จงกล่าวแก่บรรดาปุโรหิต คือลูกหลานของอาโรนและสัง่ เขาว่า อย่า
ให้ผู้ ใดกระทํา ตัว ให้มลทิน ด้วยเรือ
่ งศพในหมู่ ประชาชน 2 เว้น แต่ ญาติ ที่ สน ิท ที่สุด คือ มารดา บิดา บุ ตร
ชายหญิง พีชายน้
่
องชาย 3 หรือพีส
่ าวน้ องสาวพรหมจารี ผูที
้ ่ยังสนิ ทกับเขา เพราะเธอยังไม่มีสามี เขาจึง
ยอมตัวเป็นมลทินเพราะเธอได้ 4 อย่าให้เขามีมลทินคือกระทําให้ตนเองเป็นมลทิน เพราะเหตุเขาเป็นผู้
ใหญ่ในหมู่ชนชาติของเขา 5 ห้ามมิให้เขาทัง้ หลายโกนศีรษะ หรือกันริมเครา หรือเชือดเนื้ อตัวเอง 6 พวก
ปุโรหิตต้องเป็นคนบริสุทธิ์ต่อพระเจ้าของตน และไม่ กระทําให้พระนามของพระเจ้าเป็ นที ่เหยียดหยาม
เพราะเขาทัง้ หลายถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขาทัง้
หลาย เพราะฉะนั ้นเขาทัง้ หลายจึงต้องบริสุทธิ์ 7 ปุ โรหิตจะแต่งงานกับหญิงโสเภณี หรือหญิงที่ มีมลทิน
ไม่ได้ หรือจะแต่งงานกับหญิงที่หย่าจากสามีก็ไม่ได้ เพราะปุโรหิตจะต้องบริสุทธิ์แด่พระเจ้าของเขา 8 เจ้
าจงชําระเขาให้ บริสุทธิ์ เพราะเขาถวายพระกระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเจ้า เขาจะต้อ งบริสุทธิ์ สําหรับ
เจ้า เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ ผู้ ชําระเจ้า ทัง้ หลายให้ บริสุทธิ์ เราบริสุทธิ ์ 9 บุ ตรสาวของปุโรหิต คนใด
ถ้า เธอกระทํา ตัว ให้มลทิน โดยไปเป็น หญิง โสเภณี ก็ กระทํา ให้บิ ดาเป็น มลทิน จะต้องเผาเธอเสีย ด้วยไฟ
10 และผู้ ที่ เป็ น มหาปุโรหิต ในหมู่ พวกพี่ น้ อง ผู้ ถู กเจิ มท ี่ ศีรษะด้วยนํ้ามัน และผู้ ที่ ได้ รับ การสถาปนาที่ จะ
สวมเสื้อยศ อย่าปล่อยผม หรือฉี กเสื้อผ้าของตน 11 อย่าให้เขาเข้าไปถูกต้องศพหรือกระทําตัวให้มลทิน
แม้ว ่า ศพนั ้น เป็น บิดาหรือ มารดาของเขา 12 อย่า ให้ เขาออกไปจากสถานบริสุทธิ ์ หรือ กระทํา สถานบริ
สุทธิ์ของพระเจ้าให้เป็นมลทิน เพราะว่าการสถาปนาด้วยนํ้ามันเจิมของพระเจ้าอยูบ
่ นตัวเขา เราคือพระ
13
14
เยโฮวาห์ เขาจะต้องมี ภรรยาเป็น หญิง พรหมจารี อย่า ให้เขาแต่ง งานกับหญิ งม ่าย แม่ รา้ ง หญิง ที่
มี มลทิน หรือ หญิง โสเภณี เขาจะต้องหาหญิง พรหมจารีในชนชาติ ของเขามาเป็น ภรรยา 15 เพื่อ เขาจะ
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
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มิ ได้ กระทํา ให้เชื้อ สายของเขาในหมู่ ชนชาติ ของเขาเป็น มลทิน เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ผู้ ตัง้ เขาไว้ให้
บริสุทธิ�
์ 16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 17 “จงกล่าวแก่อาโรนว่า ผู้ใดก็ตามในเชื้อสายของเจ้าตลอด
ชัว่ อายุที่มีตําหนิ พิการใดๆ อย่าให้ผูนั
้ ้นเข้าไปถวายพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขา 18 เพราะว่าผูใ้ ดที่
มีตําหนิ จะเข้าใกล้ไม่ได้ ไม่ว่าเป็นคนตาบอดหรือเป็นคนง่อย หรือที่หน้ามีแผลเป็น หรือแขนขายาวเกิน
19 หรือมีเท้าพิการหรือมือพิการ 20 คนหลังค่ อม คนแคระ คนเสียตา คนเป็ นขี้กลากหรือหิด หรือคนมีลู
กอัณฑะฝ่อ 21 ผู้ใดในเชื้อสายของอาโรนปุโรหิตที่มีตําหนิ อย่าให้เข้ามาถวายเครือ
่ งบูชาด้วยไฟแด่พระ
เยโฮวาห์ เพราะว่า เขาเป็น คนมี ตําหนิ อย่า ให้ เขาเข้า มาใกล้ ถวายพระกระยาหารแห่ง พระเจ้า ของเขา
22 เขาจะรับประทานพระกระยาหารแห่งพระเจ้าของเขาได้ ทัง
้ ของที่บริสุทธิที
์ ่สุด และของบริสุทธิ์ 23 แต่
อย่าให้เขาเข้า มาใกล้ ม่านหรือ ใกล้ แท่น เพราะเขามี ตําหนิ เพื่อ เขาจะไม่ กระทํา ให้สถานบริสุทธิ์ ของเรา
เป็นมลทิน เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผูตั
้ ง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ�
์ 24 โมเสสจึงบอกอาโรนและลูกหลานของอา
โรนและบรรดาคนอิสราเอลดังนั ้น

22
ข้อจํากัดสําหรับปุโรหิตและครอบครัว
1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงบอกอาโรนกั บลู กหลานของเขาให้ออกห่างเสีย จากสิง
่ บริสุทธิ์
ของคนอิสราเอล เพื่อว่าเขาทัง้ หลายจะมิได้ลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเราด้วยสิง่ ที่เขาทัง้ หลายถวายแก่เรา
เราคือ พระเยโฮวาห์ 3 จงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า ‘คนใดก็ตามในเชื้อ สายของเจ้า ตลอดชัว่ อายุ เข้า ใกล้
ของบริสุทธิ์ ซึ่ง คนอิสราเอลถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 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 รอจนกว่า เขาสะอาดแล้ วก ่อน ผู้ ใดแตะต้องสิง่ ที่ มลทิน โดยแตะต้องศพหรือ ผู้
ที่ มีน้าํ กามไหลออก 5 หรือผู้ใดที่ แตะต้องสิง่ เลื้อยคลาน ซึ่งกระทําให้เขามลทิน หรือแตะต้องคนซึ่งอาจ
ทําให้ เขามลทิน ไม่ ว่า จะเป็น มลทิน ชนิ ด ใด 6 บุ คคลผู้ แตะต้องสิง่ เหล่า นี้ ต้องมลทิน ไปจนถึง เวลาเย็น
และจะรับ ประทานสิง่ บริสุทธิ์ ไม่ ได้ นอกจากเขาจะอาบนํ้า ชําระตัว เสี ยก ่อน 7 เมื่อ ดวงอาทิตย์ ตกเขาก็
สะอาด ภายหลัง เขาจึง รับ ประทานสิง่ บริสุทธิ์ ได้ เพราะสิง่ เหล่า นั ้น เป็น อาหารของเขา 8 สิ ่ง ใดที่ ตายเอง
หรือถูกสัตว์กัดตาย อย่ารับประทาน เขาจะเป็นมลทินด้วยสิง่ เหล่านี้ เราคือพระเยโฮวาห์� 9 เพราะฉะนั ้น
เขาทัง้ หลายต้องรักษากฎของเรา เกลือกว่าเขาจะต้องรับโทษบาปเพราะสิง่ นั ้นและจะต้องตาย เมื่อเขา
กระทําสิง่ นั ้นให้เป็นมลทิน เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ที่ตัง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ์ 10 อย่าให้คนภายนอกรับประทาน
สิง่ บริสุทธิ์ ผูที
้ ่มาอาศัยอยูก
่ ับปุโรหิตหรือลูกจ้างอย่าให้รบ
ั ประทานสิง่ บริสุทธินั
์ ้น 11 แต่ถ้าปุโรหิตคนหนึ่ ง
ซื้อทาสมาด้วยเงินเป็นทรัพย์ของตน ทาสนั ้นจะรับประทานก็ได้ และผู้ที่ เกิดในครัวเรือนของปุโรหิตรับ
ประทานอาหารนั ้น ได้ 12 ถ้า บุตรสาวของปุโรหิต ไปแต่งงานกับ คนภายนอก เธอก็ รบ
ั ประทานของถวาย
แห่งสิง่ บริสุทธิ์นั้นไม่ได้ 13 แต่ ถ้าบุตรสาวของปุโรหิตเป็นแม่ม่ายหรือแม่รา้ งและไม่มีบุตร และกลับมา
อยูที
่ ่เรือนของบิดาอย่างเมื่อเธอยังสาว เธอรับประทานอาหารของบิดาได้ แต่คนภายนอกรับประทานไม่
ได้ 14 ถ้าคนใดรับประทานสิง่ บริสุทธิ์โดยมิได้เจตนา เขาจะต้องเพิม
่ ค่าของนั ้นหนึ่ งในห้า และมอบแก่ปุ
15
โรหิตพร้อมกับสิง่ บริสุทธิ์นั ้น อย่าให้ปุโรหิตกระทําสิง่ บริสุทธิ์ของคนอิสราเอลที่นํามาถวายแด่พระเย
โฮวาห์ให้เป็นมลทิน 16 ซึ่งจะกระทําให้เขาได้รบ
ั โทษความชัว่ ช้าด้วยมีการละเมิดที่รบ
ั ประทานสิง่ บริสุทธิ์
เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เขาไว้ให้บริสุทธิ�
์
เครือ
่ งบูชาต้องปราศจากตําหนิ
17 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 18 “จงกล่าวแก่อาโรนและลูกหลานของอาโรน และแก่คนอิสราเอล
ทัง้ หมดว่า เมื่อ คนในวงศ์ วานอิสราเอลหรือ คนต่างด้าวในอิสราเอลผู้ ใดถวายเครือ
่ งบูชาสําหรับ บรรดา
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เครือ
่ งปฏิญาณ และบรรดาเครือ
่ งบูชาด้วยใจสมัครของตน ซึ่งถวายบูชาแด่พระเยโฮวาห์เป็นเครือ
่ งเผา
บูชา 19 เจ้าจงถวายด้วยความเต็มใจ คือสัตว์ตัวผู้ปราศจากตําหนิ คือโค หรือแกะ หรือแพะ 20 เจ้าอย่า
ถวายสิง่ ใดๆที่ มีตําหนิ เพราะจะไม่เป็ นที ่โปรดปราน 21 เมื่อคนใดถวายเครือ
่ งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์
เพื่อทําตามคําปฏิญาณหรือถวายด้วยใจสมัคร เป็นสัตว์ที่ได้มาจากฝูงวัว หรือฝูงแพะแกะ สัตว์นั ้นต้อง
ไม่มีตําหนิ จึงจะเป็ นที่โปรดปราน อย่าให้สัตว์นั ้ นมีที่ติเลย 22 สัตว์ที่ตาบอดหรือพิการ หรือมีแผล หรือมี
สิ่งไหลออกหรือเป็นขี้กลากหรือเป็นหิด เจ้าอย่านํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ หรือนํามาเป็นเครือ
่ งบูชาด
23
้วยไฟที่บนแท่นถวายแด่พระเยโฮวาห์ วัวหรือลูกแกะที่มีอวัยวะยาวเกินไปหรือสัน
้ เกินไปสักส่วนหนึ่ ง
ท่านจะนํามาถวายเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยใจสมัครก็ได้ แต่ถ้าเป็นเครือ
่ งบูชาปฏิญาณก็ไม่เป็ นที่โปรดปราน
24 สัตว์ตัวใดที่ ช้า
่ ง
ํ หรือถูกทุบหรือฉี กขาดหรือมีรอยตัด เจ้าอย่านํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ให้เป็นเครือ
บูชาในแผ่นดินของเจ้า 25 เจ้าอย่านําสัตว์ซ่ึงได้มาจากคนต่างด้าวถวายเป็นพระกระยาหารแห่งพระเจ้า
ของเจ้า เพราะสัตว์นั้นมตํ
ี าหนิ ด้วยถูกทําให้พิการจึงไม่เป็นทีโปรดปราน
่
� 26 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า 27 “เมื่อวัวหรือแกะหรือแพะเกิดมา ให้อยู่กับแม่เจ็ดวัน ตัง้ แต่ วันที่ แปดเป็นต้นไปจะใช้เป็นเครือ
่ งบู
ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ก็ เป็ นที ่ โปรดปราน 28 แม้ว ่า แม่ สัตว์นั ้น จะเป็ นว ัว หรือ แกะก็ ดี เจ้ าอย่า
ฆ่ามันพร้อมกับลูกของมันในวันเดียวกัน 29 เมื่อเจ้าถวายเครือ
่ งสัตวบูชาเป็นเครือ
่ งบูชาโมทนาพระคุณ
แด่พระเยโฮวาห์ เจ้าจงถวายเครือ
่ งสัตวบูชานัน
้ ด้วยความเต็มใจ 30 จงรับประทานเครือ
่ งบูชานัน
้ ในวัน
ถวายเครือ
่ งบูชา อย่าเหลือไว้จนรุ ง่ เช้าเลย เราคือพระเยโฮวาห์ 31 เพราะฉะนั ้นเจ้าจงรักษาบัญญัติของ
เราและกระทํา ตาม เราคือ พระเยโฮวาห์ 32 เจ้ าอย่า ลบหลู่ นามบริสุทธิ์ ของเรา แต่ ให้ เราเป็น ผู้ บริสุทธิ์
ในหมู่คนอิสราเอล เราคือพระเยโฮวาห์ผู้ตัง้ เจ้าไว้ให้บริสุทธิ์ 33 ผู้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์เพื่อเป็น
พระเจ้าของเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์�

23

วันสะบาโต
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เทศกาลเลี้ยงตามกําหนดแด่ พระเย
โฮวาห์ ซึ่งเจ้าจะต้องประกาศว่าเป็นการประชุมบริสุทธิ์ คือเทศกาลเลี้ยงตามกําหนดของเรานั ้ นมีดังนี้
3 จงทําการงานในหกวัน แต่ วัน ที่ เจ ็ด นั ้น เป็ น สะบาโตแห่ง การหยุด พัก สงบ เป็ นว ัน ประชุม บริสุ ทธิ์ เจ้ า
อย่าทําการงานใดๆ เป็นสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์ตามที่อยูทั
่ ว่ ไปของเจ้า
1

เทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ

4 ต่อไปนี้ เป็ นเทศกาลเลี้ยงตามกําหนดแด่พระเยโฮวาห์ เป็ นการประชุมบริสุ ทธิ์ ซึ่งเจ้าจะต้องประกาศ

ตามเวลากําหนดให้เขาทราบ 5 ในเวลาเย็นวันที่สิบสี่เดือนที่หน่งึ เป็นวันเทศกาลปัสกาของพระเยโฮวาห์
6 และในวันทีสิ
่ บห้าเดือนเดียวกัน เป็นเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้เจ้ารับประทาน
ขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน 7 ในวันต้นเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก 8 แต่เจ้าจงถวายเครือ
่ ง
บูชาด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ให้ครบเจ็ดวัน ในวันที่เจ็ดเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก�
ผลรุ น
่ แรก
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า มาถึง แผ่น ดิน ซึ่ง เราให้ เจ้า
และเกี่ยวพืชผลของแผ่นดินนั ้น เจ้าจงเอาฟ่อนข้าวที่เกี่ยวในรุ น
่ แรกนําไปให้ปุโรหิต 11 และปุโรหิตจะนํา
ฟ่อนข้าวนั ้น แกว่งไปแกว่งมาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อเจ้าจะเป็ นที ่โปรดปราน รุ ง่ ขึ้นหลัง
วันสะบาโตปุโรหิตจะแกว่งถวาย 12 ในวันที ่เจ้ าแกว่งถวายฟ่อนข้าว เจ้ าจงถวายลูกแกะผู้อายุหน่ง
ึ ขวบ
ไม่มีตําหนิ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 13 และเครือ
่ งธัญญบูชาที่คู่กันนั ้น คือยอดแป้งสอง
ในสิบ เอฟาห์คลุ กกั บน้าํ มัน เผาด้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์เป็นกลิน
่ งดื่ม บูชาที่
่ พอพระทัย และเครือ
14
คู่ กันคือนํ้าองุน
่ หนึ่ งในสี่ ฮน
ิ
เจ้ าอย่ารับประทานขนมปังหรือข้าวคัว่ ข้าวสดจนกว่าจะถึงวันเดียวกันนี้
9
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คือ กว่า เจ้า จะนํา เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระเจ้า ของเจ้า ทัง้ นี้ เป็น กฎเกณฑ์ ถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า ในที่
อยูของเจ้
่
าทัว่ ไป
เครือ
่ งบูชาแกว่ง เทศกาลเพ็นเทคอสต์

15 เจ้ าทัง
้ หลายจงนั บตัง้ แต่ วนร
ั ุ่งขึ้นหลังวันสะบาโต

จากวันที ่เจ้ าทัง้ หลายได้ นําฟ่อนข้าวแกว่งถวาย
ครบเจ็ด วัน สะบาโต นั บ ไปให้ ได้ ห้า สิบ วัน จนถึง วัน ถัด วัน สะบาโตที่ เจ ็ด แล้ว เจ้ าจงถวายธัญ ญบูชา
ใหม่แด่พระเยโฮวาห์ 17 จงนําขนมปังสองก้อนทําด้วยแป้งสองในสิบเอฟาห์จากที่อาศัยของเจ้ามาแกว่ง
ถวาย ให้ทําด้วยยอดแป้งใส่เชื้อปิ้ ง เป็นผลรุ น
่ แรกถวายแด่พระเยโฮวาห์ 18 พร้อมกับขนมปังนั ้นเจ้าจง
นําลูกแกะเจ็ดตัวอายุหน่งึ ขวบปราศจากตําหนิ วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูส
้ องตัว มาเป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์ พร้อมกับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาอันเป็นคู่กัน ให้เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลิน
่
พอพระทัยถวายแด่พระเยโฮวาห์ 19 เจ้าจงถวายลูกแพะตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และลูกแกะอายุ
หน่งึ ขวบสองตัวเป็นเครือ
่ งสันติ บูชา 20 ให้ปุ โรหิตแกว่งไปแกว่งมาถวายพร้อมกับขนมปังซึ่งเป็นผลรุ น
่
แรกเป็นเครือ
่ งแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ พรอ
้ มกับลูกแกะสองตัว จะเป็นสิง่ บริสุทธิแด่
์ พระ
เยโฮวาห์สําหรับปุโรหิต 21 และในวันเดียวกันนั ้น เจ้าจงประกาศว่าเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์แก่เจ้า เจ้
าอย่าทํางานหนั ก ทัง้ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ ถาวรทัว่ ไปในที่ อาศัยของเจ้าตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 22 และเมื่อเจ้า
เกี่ยวข้าวในแผ่นดินของเจ้า เจ้าอย่าเกี่ยวไปที่ขอบนาให้หมด และอย่าเก็บข้าวที่เกี่ยวตก เจ้าจงทิง้ ไว้ให้
คนยากจน และคนต่างด้าว เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
16

เทศกาลเสียงแตร
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 24 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ในวันที ่หน่งึ ของเดือนที่ เจ็ด เจ้ าทัง้
หลายจงถือเป็ นวันสะบาโต เป็ นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็ นที ่ระลึ กด้วยเสียงแตร 25 เจ้ าอย่าทํางาน
หนั ก และเจ้าจงนําเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์�
23

วันทําการลบมลทิน
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 27 “ในวันที ่ สิ บของเดือนที่ เจ ็ด นี้ เป็ นว ัน ทําการลบมลทิน จะเป็ นว
ัน ประชุม บริสุทธิ์ แก่ เจ้า และเจ้า ต้องถ่อมใจลง และนํา เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 28 ใน
วัน เดียวกัน นั ้น เจ้า อย่า ทํา งานใดๆ เพราะเป็ นว ัน ทําการลบมลทิน ที่ จะทําการลบมลทิน ของเจ้า ต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 29 ในวันเดียวกันนั ้น ผู้ใดก็ตามไม่ถ่อมใจลง ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาด
จากท่ามกลางชนชาติ ของตน 30 และในวัน เดียวกัน นี้ ถ้า ผู้ ใดทํา งานใดๆ เราจะทําลายผู้ นั้น เสีย จาก
ท่ามกลางชนชาติของเขา 31 เจ้าอย่าทํางานสิง่ ใดเลย ทัง้ นี้ เป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้าทัว่ ไป
ในที่อาศัยของเจ้า 32 จะเป็นวันสะบาโตสําหรับหยุดพักสงบแก่เจ้า และเจ้าจงถ่อมใจลง เริม
่ แต่เวลาเย็น
ในวันที่เก้าของเดือน เจ้าต้องรักษาวันสะบาโตจากเวลาเย็นถึงเวลาเย็น�
26

เทศกาลอยูเพิ
่ ง

พระเยโฮวาห์ตรัสกับ โมเสสว่า 34 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ในวันที ่ สิ บห้าเดือนที่ เจ ็ด นี้ เป็ นวัน
เทศกาลอยู่ เพิง ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ สิ ้น เจ็ด วัน 35 จะมี การประชุม บริสุทธิ์ ในวัน แรก เจ้ าอย่า ทํางาน
หนั ก 36 ในเจ็ดวันเจ้าจงถวายบูชากระทําด้วยไฟแด่ พระเยโฮวาห์ และในวันที ่แปดจะเป็ นวันประชุ มอัน
บริสุทธิ์แก่เจ้า และเจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชากระทําด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ เป็นประชุมอันศักดิสิ
์ ทธิ์ และ
37
เจ้า ทัง้ หลายอย่า ทํางานหนั ก นี้ แหละเป็น เทศกาลเลี้ยงของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เจ้า ต้องประกาศเป็ นว
ัน ประชุ มอ ัน บริสุทธิ์ เพื่อ ให้ นํา ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ซ่ึง เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เครือ
่ งเผาบูชาและธัญ ญบู
ชา ทัง้ เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาตามวันกําหนดนั ้นๆ 38 นอกเหนื อวันสะบาโตแห่งพระเยโฮวาห์
และนอกเหนื อ ของถวายของเจ้า และนอกเหนื อ เครือ
่ งปฏิญาณทัง้ หลายของเจ้า และนอกเหนื อ เครือ
่ ง
39
บู ชาด้วยใจสมัครทัง้ หลายของเจ้า ซึ่งเจ้านํามาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ แล้วในวันที ่สิ บห้าของเดือนที่
33
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เจ็ดเมื่อเจ้าได้เก็บพืชผลที่ได้จากแผ่นดินนั ้นเข้ามาแล้ว เจ้าจงมีเทศกาลเลี้ยงแห่งพระเยโฮวาห์เจ็ดวัน
ในวันแรกจะเป็ นวันสะบาโต และในวันที่แปดจะเป็ นวันสะบาโต 40 ในวันแรกเจ้าจงนํามาซึ่งผลจากต้น
มะงัว่ ใบอินทผลัม กิง่ ไม้ ที่ มี ใบมาก กิง่ ต้น หลิว แห่ง ธารนํ้า และเจ้า จงปี ติ ยินดี อยู่ เจ ็ด วัน ต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 41 เจ้าจงถือเป็นเทศกาลเลี้ยงปี ละเจ็ดวันถวายแด่พระเยโฮวาห์ ทัง้ นี้ เป็น
กฎเกณฑ์ ถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า เจ้ าจงถือเทศกาลเลี้ยงนี้ ในเดือนที่ เจ็ด 42 เจ้ าจงอยู่ในเพิงเจ็ดวัน
ทุกคนที่เกิดในวงศ์วานพวกอิสราเอลให้เข้าอยูใ่ นเพิง 43 เพื่อตลอดชัว่ อายุของเจ้าจะได้ทราบว่า เมื่อเรา
พาคนอิสราเอลออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ นั้นเราได้ ให้เขาอยู่ในเพิง เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
44 ดังนี้ แหละโมเสสจึงได้ประกาศให้คนอิสราเอลทราบถึงเทศกาลเลี้ยงตามกําหนดของพระเยโฮวาห์

24
การเตรียมนํ้ามันอย่างบริสุทธิ์เพื่อเติมประทีป

พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “เจ้ าจงบัญชาแก่ คนอิสราเอลให้ นํา นํ้ามัน อย่า งบริสุทธิ์ สกัด จาก
มะกอกเทศเพื่อ เติม ประทีป เพื่อ ให้ ตะเกียงลุก อยู่ เสมอ 3 ภายในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มข้างนอกม่านหีบ
พระโอวาทนั ้น ให้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบตัง้ แต่ เวลาเย็นจนเวลาเช้าเสมอต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ ทัง้ นี้ ให้ เป็น กฎเกณฑ์ ถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 4 ให้ อาโรนจัด ประทีป ให้ เป็น ระเบียบอยู่ บนคัน
ประทีปบริสุทธิ์เสมอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
1

ขนมปังหน้าพระพักตร์สิบสองก้อน
และเจ้า จงเอายอดแป้ง ปิ้ งขนมปัง สิบ สองก้อน แต่ ละก้อนใช้ แป ้ง สองในสิบ เอฟาห์ 6 เจ้ าจงจัด
ขนมปัง นั ้น วางบนโต๊ะ บริสุทธิ ์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็น สองแถวๆละหกก้อน 7 และเจ้า จงเอา
เครือ
่ งกํายานบริสุทธิ์ใส่ ไว้แต่ละแถว เพื่อจะคู่กับขนมปังเป็นส่วนที่ ระลึก เป็นเครือ
่ งบูชากระทําด้วยไฟ
8
ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ทุกๆวันสะบาโตให้อาโรนจัดไว้ให้เป็นระเบียบถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
เสมอ ในนามของคนอิสราเอลเป็นพันธสัญญาเนื องนิ ตย์ 9 ขนมปังนี้ ตกเป็นของอาโรนและบุตรชายของ
เขา ให้เขารับประทานได้ในที่บริสุทธิ์ เพราะเป็นส่วนบริสุทธิ์ที่สุดที่ได้จากเครือ
่ งบูชากระทําด้วยไฟถวาย
แด่พระเยโฮวาห์เป็นกฎเกณฑ์เนื องนิ ตย์�
5

โทษสําหรับการหมิน
่ ประมาทและอาชญากรรมอื่นๆ
10 ครัง
้ นั ้ นมีชายคนหนึ่ ง เป็น บุตรชายของหญิงคนอิสราเอล ซึ่ งบิดาเป็น ชาวอียป
ิ ต์ ออกไปท่ามกลาง
คนอิสราเอล และบุตรชายของหญิ งอ ิส ราเอลทะเลาะกับ ชายอิสราเอลคนหนึ่ ง ในค่าย 11 และบุตรชาย
หญิงอิสราเอลคนนั ้นได้เหยียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์และได้แช่งด่า เขาจึงนําตัวมาให้โมเสส
(มารดาของเขาชื่อ เชโลมิ ทบ ุต รสาวของดิบ รีคนตระกูล ดาน� 12 เขาจึง จองจํา ชายคนนั ้น ไว้จนกว่า นํ้า
พระทัยของพระเยโฮวาห์จะเป็ นที ่กระจ่างต่อเขาทัง้ หลาย 13 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 14 “จงนําผู้
ที่แช่งด่านั ้นออกมาจากค่าย ให้บรรดาผู้ที่ได้ยินคําแช่งด่าเอามือของตนวางไว้บนศีรษะของเขา และให้
บรรดาชุ มนุมชนเอาหินขว้างเขาให้ตาย 15 และจงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ผู้ใดแช่งด่าพระเจ้าของเขา
ผู้ นั ้น จะต้องได้ รบ
ั โทษบาป 16 ผู้ ใดที่ เหย ียดหยามพระนามของพระเยโฮวาห์จะต้องถูก โทษถึง ตายเป็น
แน่ และให้ชุมนุมชนทัง้ หมดเอาหินขว้างเขา คนต่างด้าวหรือชาวเมืองก็ดี เมื่อเขาเหยียดหยามพระนาม
ของพระเยโฮวาห์ จะต้องถูกโทษถึงตาย 17 ผูที
้ ่ฆ่าคนตาย จะต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่ 18 ผู้ใดที่ฆ่าสัตว์
ต้องชดใช้ สิ ่ง นั ้น สัตว์แทนสัตว์ 19 ถ้า ผู้ ใดกระทํา ให้เพื่อนบ้านเสีย โฉม เขากระทํา ให้เสีย โฉมอย่างไร ก็
ให้ กระทํา แก่ เขาอย่างนั ้น 20 กระดู กห ัก แทนกระดู กห ัก ตาแทนตา ฟัน แทนฟัน เขากระทํา ให้ เสีย โฉม
อย่างไร เขาก็ ต้องถูกทําให้เสียโฉมอย่างนั ้น 21 ผู้ใดที่ ฆ่าสัตว์ต้องเสียค่าชดใช้ และผู้ใดที่ ฆ่าคนให้ผู้นั ้น
ถูกโทษถึงตาย 22 เจ้าจงมีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกันสําหรับคนต่างด้าว และสําหรับชาวเมือง เพราะ
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เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า� 23 โมเสสก็ บอกแก่ คนอิสราเอลให้เขาพาคนที่ แช่ งด ่า นั ้น ออกมา
จากค่าย และเอาหินขว้างเขา คนอิสราเอลกระทําดังนี้ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

25
ปีสะบาโตแห่งการหยุดพักผ่อน

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสที่ภูเขาซีนายว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทัง
้ หลายเข้าแผ่นดิ

นที่เราให้เจ้านั ้น จงให้แผ่นดินนั ้นถือสะบาโตแด่พระเยโฮวาห์ 3 เจ้าจงหว่านพืชในนาของเจ้าหกปี และ
จงลิด แขนงสวนองุน
่ ของเจ้า และเก็บ ผลหกปี 4 แต่ ในปี ที่ เจ ็ด นั ้น เป็น ปี สะบาโตแห่ง การหยุด พัก ผ่อน
สําหรับ แผ่น ดิน เป็น ปี สะบาโตแด่ พระเยโฮวาห์ เจ้ าอย่า หว่านพืช ในนา หรือ ลิด แขนงสวนองุน
่ ของเจ้า
5 สิ่งใดที่งอกขึ้นมาเอง เจ้าอย่าเก็บเกี่ยว องุนอ
่ ันเกิดอยู่ที่เถาอันเจ้ามิได้ตกแต่งก็อย่าเก็บ ให้เป็นปีที่แผ่
นดินหยุดพักสงบ 6 แผ่นดินในปีสะบาโตนั ้นจะยังพืชผลให้แก่เจ้าทัง้ หลาย คือแก่ตัวเจ้าเอง แก่ทาสชาย
ทาสหญิงของเจ้า แก่ลูกจ้างของเจ้า และแก่คนต่างด้าวที่อยู่กับเจ้า 7 พืชผลแห่งแผ่นดินทัง้ สิน
้ จะเป็น
อาหารของสัตว์เลี้ยงของเจ้า และของสัตว์ป่าที่อยูในแผ่
่
นดินของเจ้า
ทุกปีที่ห้าสิบคือปีเสียงแตร
8 เจ้ าจงนั บ ปี สะบาโตเจ็ด ปี คือ เจ็ด คูณเจ็ด ปี เวลาปี สะบาโตเจ็ดปี จึงเป็ นสี่ สิ บเก้า ปี แก่ เจ้า 9 เจ้ าจงให้
เป่าแตรดังสนั ่นในวันที่สิบเดือนที่เจ็ด เจ้าจงให้เป่าแตรทัว่ แผ่นดินในวันทําการลบมลทิน 10 เจ้าจงถือปี
ที่ห้าสิบไว้เป็นปีบริสุทธิ์ และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทัว่ แผ่นดินของเจ้า ให้เป็นปี เสียง
แตรแก่เจ้า ให้ทุกคนกลับไปยังภูมิลําเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน และกลับไปสู่ครอบครัวของตน 11 ปีที่
ห้าสิบนน
ั ้ เป็นปีเสียงแตรของเจ้า ในปีนั้นเจ้าอย่าหว่านพืชหรือเกี่ยวเก็บผลที่เกิดขึ้นมาเอง หรือเก็บองุน
่
12
จากเถาที่ มิได้ ตกแต่ง เพราะเป็น ปี เสียงแตร จะเป็น ปี บริสุทธิแก่
์ เจ้า เจ้ าจงรับ ประทานพืช ผลที่ งอก
13
มาจากนาในปี นั ้น ในปี เสียงแตรนี้ ให้ทุกคนกลับไปสู่ภูมิลําเนาอันเป็นทรัพย์สินของตน 14 ถ้าเจ้าขาย
นาให้เพื่อนบ้านก็ ดี หรือซื้อจากเพื่อนบ้านก็ ดี เจ้ าอย่าโกงกัน 15 ตามจํานวนปี หลังจากปี เสียงแตร เจ้ า
จงซื้อ นาจากเพื่อนบ้านของเจ้า และให้ เขาขายแก่ เจ้ าตามจํานวนปี ที่ ปลูก พืช ได้ 16 ถ้า มากปี ก็ ต้องเพิม
่
17
ราคาสูงขึ้น ถ้าน้ อยปีเจ้าจงลดราคาให้ต่ําลง เพราะที่เขาขายนั ้นเขาก็ขายตามจํานวนปีที่ปลูกพืช เจ้า
อย่าโกงกัน แต่เจ้าจงยําเกรงพระเจ้าของเจ้า เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 18 เพราะฉะนั ้น
เจ้าจงกระทําตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษาคําตัดสินของเราและปฏิบัติตาม ดังนั ้นเจ้าจะอาศัยอยู่ใน
แผ่น ดิน นั ้น อย่างปลอดภัย ได้ 19 แผ่ นดิน จะอํานวยผลให้ เจ้ าได้ รบ
ั ประทานอย่างอิม
่ หนํา และอาศัย อยู่
อย่างปลอดภัย 20 ถ้า เจ้า จะพูด ว่า ‘ดู เถิด ถ้า เราทัง้ หลายหว่านหรือ เกี่ยวพืช ผลของเราไม่ ได้ ในปี ที่ เจ ็ด
เราจะเอาอะไรรับประทาน� 21 เราจะบัญชาพรของเราให้มีเหนื อเจ้าในปี ที่หก เพื่อจะมีพืชผลพอสําหรับ
สามปี 22 เมื่อเจ้าหว่านในปี ที่ แปดเจ้าจะรับประทานของเก่าของเจ้าจนปี ที่ เก้า เมื่อเจ้าได้พืชผลใหม่เข้า
มาเจ้าก็ยงั รับประทานพืชผลเก่าของเจ้าอยู่ 23 เจ้าทัง้ หลายจะขายที่ดินของเจ้าให้ขาดไม่ได้เพราะว่าดิน
นั ้นเป็นของเรา เพราะเจ้าเป็นคนต่างด้าวและเป็นคนอาศัยอยู่กับเรา 24 ทัว่ ไปในแผ่นดินที่เจ้ายึดถืออยู่
เจ้าจงให้มีการไถ่ถอนที่ดินคืน
การไถ่ถอนที่ดิน

25 ถ้าพี่น้องของเจ้ายากจนลงและขายที่ดินส่วนหนึ่ งของเขา

หากว่ามีผู้ใดในพี่น้องของเขามาไถ่ถอน
ที่นั ้น ก็จงให้เขาไถ่ถอนที่ซ่ึงพี่น้องของเขาขายไปนั ้น
และตัวเขา
27
สามารถจะไถ่ถอนเอง ก็จงให้คนทีจ
่ ะไถ่นับปีทัง้ หลายที่เขาขายไป และเงินทีเ่ หลือนั ้นจงคืนให้แก่คนที่
เขาขายให้และคนไถ่ ก็ เข้าอยู่ในที่ ดิ นของเขาได้ 28 แต่ ถ้าเขาไม่ สามารถที่ จะไถ่ คืนมา ที่ ดิ นที ่เขาได้ ขาย
ไปจะคงอยู่ ในมือ ของผู้ ซ้ือ จนถึง ปี เสียงแตร และในปี เสียงแตรนี้ ที่ ดิ นจะออกไปและเขาจะได้ ที่ ดิ นข
องเขากลับ คืน 29 ถ้า ผู้ ใดขายเรือนซึ่ง อยู่ ในเมืองที่ มี กําแพง เมื่อ ขายไปแล้ว ให้ เขาไถ่ถอนคืน ได้ ภายใน
26 ถ้าชายคนนั ้นไม่มีญาติ มาไถ่ถอนให้
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หนึ่ ง ปี แรก ให้ เขามี สิทธิ์ในการไถ่ถอนคืน ได้ หน ่งึ ปี เต็ม 30 ถ้า ในเวลาหนึ่ ง ปี เต็ม เขาไม่ ทําการไถ่ ถอน ก็
ให้จัดการเสียให้เป็นการแน่ นอนว่า ผู้ที่ ซื้อไปมีสิทธิเหนื
อเรือนที่ อยู่ในเมืองที่ มีกําแพงนั ้นสิทธิข
์
์ าดแล้ว
31
ตลอดชัว่ อายุของเขา ในปี เสียงแตรเขาก็ ไม่ต้องคืนให้ แต่ เรือนในชนบทที่ ไม่มีกําแพงล้อมให้นับเข้า
เป็น พวกเดีย วกั บท ้ องนาในประเทศนั ้น คือ ไถ่ถอนคืน ได้ และจะต้องคืน กลับ ให้ เจ้ าของเดิม ในปี เสียง
แตร 32 แต่ อย่างไรก็ตามเมืองของคนเลวี หรือบ ้านในเมืองที่ เขาถือ กรรมสิทธิ์ คนเลว ี จะไถ่ถอนคืน ได้
ทุกเวลา 33 ถ้าผู้ใดซื้อของจากคนเลวี เรือนซึ่งถูกขายไปนั ้ นกับเมืองที่เขาถือกรรมสิทธิต
์ ้องกลับคืนในปี
เสียงแตร เพราะเรือนทัง้ หลายในหัวเมืองของพวกเลวีก็เป็นกรรมสิทธิข
์ องเขาท่ามกลางพวกอิสราเอล
34 แต่ ทุ ่ง นาที่ ล้อมรอบหัว เมืองทัง
้ หลายของพวกเขานั ้น จะขายไม่ ได้ เพราะว่า เป็น กรรมสิทธิถ
์ าวรของ
เขาทัง้ หลาย
ข้อยกเว้นต่างๆเรือ
่ งการไถ่ถอนที่ดิน
35 ถ้า พี่ น้องของเจ้า ยากจนลงและเลี้ยงตัว เองอยู่ กับ เจ้า ไม่ ได้ เจ้ าจะต้องชู กําลัง เขา ถึง เขาเป็ น คน
ต่างด้าวหรือ คนอาศัย เพื่อ เขาจะอาศัย อยู่ กับ เจ้า 36 อย่า เอาดอกเบี้ย หรือ เงิน เพิม
่ อะไรจากเขา แต่ จง
37
ยําเกรงพระเจ้า เพื่อ ว่า พี่ น้องของเจ้า จะอยู่ ใกล้ ชิ ดก ับ เจ้า ได้ เจ้ าอย่า ให้ เขายืม เงิน ด้วยคิด ดอกเบี้ย
หรืออย่าให้อาหารเพื่อเอากําไรจากเขา 38 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซึ่งนําเจ้าออกจากแผ่นดิ
นอียป
ิ ต์ เพื่อยกแผ่นดินคานาอันให้แก่เจ้า และที่จะเป็นพระเจ้าของเจ้า 39 ถ้าพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิดกับเจ้า
ยากจนลง และขายตัว ให้แก่ เจ้า เจ้ าอย่า ให้เขาทํางานเหมือนทาส 40 ให้เขาอยู่ กับ เจ้า อย่างลูกจ้างหรือ
คนที่ อาศัยอยู่ด้วย ให้เขาปรนนิ บัติ เจ้ าไปถึงปี เสียงแตร 41 แล้วเขาและลูกหลานของเขาจะออกไปจาก
เจ้ากลับไปสู่ครอบครัวของเขา และกลับไปอยู่ในที่ดินของบิดาของเขา 42 เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นทาส
ของเราที่เราพาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เขาจะขายตัวเป็นทาสไม่ได้ 43 เจ้าอย่าข่มขี่เขาให้ลําบาก แต่จง
44
ยําเกรงพระเจ้าของเจ้า ส่วนทาสชายหญิงซึ่งจะมีได้นั ้น เจ้าจะซื้อทาสชายหญิงจากท่ามกลางบรรดา
ประชาชาติ ที่ อยู่ ข้างเคียงเจ้า ก็ ได้ 45 ยิง่ กว่า นั ้น เจ้า จะซื้อ จากคนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ ในหมู่ พวกเจ้า ทัง้
ครอบครัวของเขาซึ่งเป็นคนเกิดในแผ่นดินของเจ้า และเขาจะตกเป็นทรัพย์สินของเจ้าก็ได้ 46 เจ้าจะทํา
พินัยกรรมยกเขาให้แก่ ลูกหลานของเจ้า ให้เป็นมรดกแก่ เขาเป็นกรรมสิทธิ์ เจ้ าใช้เขาได้ อย่างทาสเป็น
นิ ตย์ก็ได้ แต่เจ้าทัง้ หลายอย่าปกครองพี่น้องคนอิสราเอลด้วยความรุ นแรง
การไถ่ถอนคนอิสราเอลที่เป็นทาส
ถ้า คนต่างด้าวหรือ คนที่ อาศัย อยู่ กับ เจ้า มั ่ งม ี ขึ้น และพี่ น้องของเจ้า ที่ อยู่ ใกล้ ชิ ดก ับ เขายากจน
ลง และขายตัว ให้ แก่ คนต่างด้าวหรือ ผู้ ที่ อาศัย อยู่ กับ เจ้า นั ้น หรือ ขายให้ แก่ ญาติ คนหนึ่ ง คนใดของคน
ต่างด้าวนั ้น 48 เมื่อเขาขายตัวแล้วก็ให้มีการไถ่ถอน คือพี่น้องคนหนึ่ งคนใดของเขาทําการไถ่ถอนเขาได้
49 หรือลุงหรือลูกพี่ลูกน้ องจะทําการไถ่ถอนเขาก็ได้ หรือญาติสนิทของครอบครัวของเขาจะไถ่ถอนเขาก็
ได้ หรือถ้าเขามีความสามารถ เขาจะไถ่ถอนตัวเองก็ได้ 50 จงให้ผู้ที่ขายตัวนับปี ทัง้ หลายที่ขายตัวกับผู้ที่
ซื้อตัวเขาไป ว่าเขาได้ขายตัวกี่ปีจนถึงปีเสียงแตร ค่าตัวของเขาเป็นค่าตามจํานวนปีเหล่านั ้น เวลาที่เขา
อยู่ กับ เจ้าของตัว เขานั ้น คิด ตามเวลาของลูกจ้าง 51 ถ้า มี เวลาอีก หลายปี เขาต้องชําระเงิน คืน เท่า กับ เงิ
นทีถู
่ กซื้อมา นั บเป็นค่าไถ่ถอนตัวเขา 52 ถ้ายังเหลือน้ อยปีจะถึงปีเสียงแตร ก็ให้ผูขายตั
้
วคิดกับผูซ
้ ้ือตัวไว้
53
เป็นราคาค่าไถ่ของเขานั ้น และตามจํานวนปี เหล่านั ้น เขาจะคืนเงินให้กับผู้ซ้ือตัว ผู้ขายตัวนัน
้ จะต้อง
อยู่กับผู้ซ้ ือตัวดังลูกจ้างที่ จ้างเป็นปี อย่าให้นายปกครองเขาอย่างกดขี่ในสายตาของเจ้า 54 ถ้าเขาไม่ ไถ่
ถอนตามที่กล่าวมานี้ ก็ให้ปล่อยเขาในปีเสียงแตร ทัง้ เขาพร้อมกับลูกของเขา 55 สําหรับเรา คนอิสราเอล
เป็น ทาสของเรา เขาเป็น ทาสของเราที่ เราพาออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เจ้า�
47

26
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1 “เจ้าทัง
้ หลายอย่ากระทํารู ปเคารพหรือรู ปแกะสลักสําหรับตัว

หรือตัง้ เสาศักดสิ
ิ์ ทธิ์ และเจ้าทัง้ หลาย
อย่าตัง้ สิง่ ใดๆที่ เป็ นรูปสัณฐานสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดด้วยศิลาไว้ในแผ่นดินของเจ้า เพื่อแก่การกราบไหว้ เพราะ
เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า 2 เจ้ าจงถือ รักษาสะบาโตทัง้ หลายของเรา และคารวะต่อ สถานบริ
สุทธิ์ของเรา เราคือพระเยโฮวาห์
พระพรสําหรับคนที่ประพฤติชอบธรรม
ถ้า เจ้า ทัง้ หลายดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเราและรักษาบัญญั ติ ของเราและกระทํา ตาม 4 เราจะ
ประทานฝนตามฤดูแก่เจ้า และแผ่นดินจะเกิดพืชผลและต้นไม้ในทุ่งจะบังเกิดผล 5 และเวลานวดข้าวจะ
เนิ่ นนานถึงฤดู เก็บผลองุน
่ และฤดู เก็บผลองุน
่ จะเนิ่ นนานไปถึงฤดู หว่าน และเจ้าจะรับประทานอาหาร
อย่างอิม
่ หนํา และอยูใ่ นแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัย 6 เราจะให้มีความสงบสุขในแผ่นดิน เจ้าทัง้ หลาย
จะนอนลง และไม่มีผู้ใดที่ จะทําให้เจ้ากลัว เราจะกําจัดสัตว์รา้ ยจากแผ่นดินและดาบจะไม่ผ่านแผ่นดิน
ของเจ้า เลย 7 เจ้ าจะขับ ไล่ ศัตรู ของเจ้า และเขาทัง้ หลายจะล้ม ลงต่อ หน้า เจ้า ด้วยดาบ 8 พวกเจ้า ห้า คน
จะขับไล่ ศัตรู ร้อยคนและพวกเจ้าร้อยคนจะขับไล่ ศัตรู หมื่นคนให้กระจัดกระจายไป และศั ตรู ของเจ้าจะ
ล้มลงด้วยดาบต่อหน้าเจ้า 9 เพราะเราจะคิดถึงเจ้า จะกระทําให้เจ้ามีลูกดกและทวีมากขึ้น และตัง้ พันธ
สัญญาของเราไว้กับ เจ้า 10 เจ้ าจะได้ รบ
ั ประทานของที่ สะสมไว้นาน และเจ้า จะต้องเอาของเก่า ออกไป
11
เพราะเหตุ ของใหม่ นั ้น และเราจะตัง้ พลับพลาของเราไว้ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย และจิตใจของเราจะ
ไม่เกลียดเจ้า 12 เราจะดําเนิ นในหมู่พวกเจ้า และจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็นพลไพร่ของเรา
13 เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ผู้ นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพื่อเจ้าจะมิได้ เป็นทาสของเขา
เราได้หก
ั คานแอกของเจ้าออกเสีย เพื่อให้เจ้ายืนตัวตรงได้
3

โทษต่างๆที่เป็นผลแห่งความบาป
แต่ ถ้า เจ้า มิ ได้ เชื่อ ฟัง เรา และจะไม่ กระทํา ตามบัญญั ติ ทัง้ หมดเหล่า นี้ 15 ถ้า เจ้า ปฏิเสธกฎเกณฑ์
ของเรา และใจของเจ้า เกลียดชัง ต่อ คํา ตัดสิน ของเรา เจ้ าจึง ไม่ กระทํา ตามบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของเรา แต่
ทําลายพันธสัญญาของเรา 16 เราก็จะกระทําดังนี้ แก่เจ้า คือเราจะตัง้ ความหวาดกลัวต่อหน้าเจ้า ความ
ผ่ายผอม และความเจ็บ ไข้ ซึ่ง ทําให้ นั ยน์ ตาทรุ ด โทรม และกระทํา ให้ จิ ตใจเศร้า หมอง เจ้ าทัง้ หลายจะ
หว่านพืช ไว้ เสีย เปล่า เพราะศั ตรู ของเจ้า จะมากิน 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
นอีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปของเจ้า 19 เราจะทําลายความเห่อเหิมในกําลังอํานาจของเจ้า เราจะกระทํา
ให้ฟ้าสวรรค์ของเจ้าเหมือนเหล็ก และพื้นดินของเจ้าเหมือนทองสัมฤทธิ์ 20 เจ้าทัง้ หลายจะเปลืองกําลัง
เสีย เปล่าๆ เพราะว่า แผ่น ดิน ของเจ้า จะไม่ มี พืช ผล และต้นไม้ ในแผ่นดิ นก ็ จะไม่ บังเกิด ผล 21 ถ้า เจ้า ยัง
ดําเนิ นขัดแย้งเราอยูแ
่ ละไม่เชื่อฟังเรา เราจะนําภัยพิบัติให้ทวีอีกเจ็ดเท่ามายังเจ้าตามการบาปทัง้ หลาย
22
ของเจ้า เราจะปล่อยสัตว์ป่าเข้ามาท่ามกลางพวกเจ้าด้วย มันจะแย่งชิงลูกหลานของเจ้า และทําลาย
สัตว์ใช้ งานของเจ้า และทําให้ เจ้ าเหลือ น้ อย และถนนหลวงของเจ้า ก็ จะร้างเปล่า ไป 23 และถ้า ด้วยสิง่
เหล่า นี้ เจ้ ายัง ไม่ หน
ั มาหาเรา และยัง ดําเนิ น การขัด แย้ง เราอยู่ 24 แล ้ว เราจะดําเนิ น การขัด แย้ง เจ้า ทัง้
หลายด้วย และจะลงโทษแก่ เจ้ าให้ ทวี อี กเจ็ด เท่า เพราะการบาปทัง้ หลายของเจ้า 25 เราจะนํา ดาบมา
เหนื อเจ้า ซึ่งลงโทษเจ้าตามพันธสัญญา ถ้าเจ้าเข้ามารวมกันอยู่ในเมือง เราจะนําโรคร้ายมาในหมู่พวก
เจ้า และเจ้าจะตกอยูใ่ นมือของศัตรู 26 เมื่อเราทําลายเสบียงอาหารของเจ้า ผู้หญิงสิบคนจะปิ้ งขนมของ
เจ้า ด้วยเตาอบอัน เดียว แล ้ว เอาขนมมาชัง่ ให้เจ้า เจ้ าจะรับ ประทานแต่ จะไม่ อิม
่ 27 แล ้ว ถ้า เป็น อย่างนี้
แล้ว เจ้ายังไม่เชื่อฟังเรา แต่ดําเนิ นการขัดแย้งเรา 28 เราจะดําเนิ นการขัดแย้งเจ้าอย่างรุ นแรง และเรา
เองจะลงโทษแก่ เจ้ าให้ทวีอีกเจ็ดเท่าเพราะการบาปทัง้ หลายของเจ้า 29 เจ้ าจะกินเนื้ อบุตรชายของเจ้า
และเจ้า จะกิน เนื้ อบ ุต รสาวของเจ้า 30 เราจะทําลายปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หลายของเจ้า และตัด ทําลายรู ป
14
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เคารพทัง้ หลายของเจ้า และโยนศพของเจ้าลงเหนื อซากรู ปเคารพของเจ้า และจิตใจของเราจะเกลียด
ชังเจ้า 31 เราจะให้เมืองของเจ้าถูก ทิง้ ไว้เสียเปล่า และจะกระทําให้สถานบริสุทธิ์ของเจ้า รกร้างไป และ
เราจะไม่ดมกลินอ
่ ันหอมหวานของเจ้า
คําพยากรณ์ ถึงการเป็นเชลยและการกระจัดกระจายไป
และเราจะนํา แผ่น ดิน นั ้น ไปสู่ การรกร้างและศั ตรู ของเจ้า ที่ อาศัย อยู่ในนั ้น จะตกตะลึ งก ับ แผ่น ดิน
33
นั ้น และเราจะให้พวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ และเราจะชักดาบออกมาไล่ตาม
เจ้า และแผ่นดินของเจ้าจะรกร้าง และเมืองของเจ้าจะถูกทิง้ เสียเปล่าๆ 34 แผ่นดินจะชื่นชมกับสะบาโต
เหล่านั ้นของมันตราบเท่าที่แผ่นดินนั ้นยังว่างเปล่าอยู่ และเจ้าต้องไปอยูใ่ นแผ่นดินของศัตรู ซึ่งขณะนั ้น
แผ่นดินก็จะได้หยุดพัก และชื่นชมกับสะบาโตเหล่านั ้นของมัน 35 ตราบเท่าที่ แผ่นดินยังว่างเปล่าอยู่ มั
นก็จะได้หยุดพัก เพราะมิได้หยุดพักในสะบาโตของพวกเจ้าขณะเมื่อเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น 36 ส่วน
พวกเจ้า ทัง้ หลายที่ ยงั เหลือ อยู่เราจะให้เขามี ใจอ่อนแอในแผ่น ดิน ของศั ตรู จนเสียงใบไม้ ไหวจะไล่ ตาม
เขา และเขาจะหนี เหมือนคนหนี จากดาบ และเขาจะล้ม ลงทัง้ ที่ ไม่มี คนไล่ ติดตาม 37 และเขาทัง้ หลาย
จะล้มลงทับกันและกัน เหมือนคนหนี ดาบทัง้ ที่ไม่มีคนตามมา และเจ้าจะไม่มีกําลังต่อต้านศั ตรู ของเจ้า
38 เจ้าทัง
้ หลายจะพินาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและแผ่นดินของศัตรู ของเจ้าจะกินเจ้าเสีย 39 ส่วน
เจ้า ทัง้ หลายที่ เหลือ อยู่ จะทรุ ด โทรมไปในแผ่น ดิน ศั ตรู ของเจ้า นั ้น เพราะความชัว่ ช้า ของตน และเพราะ
ความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของตน เขาจะต้องทรุ ดโทรมไปอย่างบรรพบุรุษด้วย
32

พระเจ้าจะทรงรักษาพันธสัญญาของพระองค์ต่ออับราฮัม
40 แต่ ถ้า เขาทัง
้ หลายสารภาพความชัว่ ช้า ของเขา และความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ซึ่ง เขาทัง้ หลาย
กระทํา การละเมิด ต่อ เรา ด้วยการละเมิด ของเขานั ้น และที่ ได้ ดําเนิ น การขัด แย้ง เราด้วย 41 และเรา
จึง ดําเนิ น การขัด แย้ง เขาทัง้ หลายด้วย และได้ นํา เขาเข้า แผ่น ดิน แห่ง ศั ตรู ของเขา ถ้า เมื่อ นั ้น จิตใจอัน
นอกรีตของเขาถ่อมลงแล้ว และเขายอมรับโทษเพราะความชัว่ ช้าของเขาแล้ว 42 เราจึงจะระลึกถึงพันธ
สัญญาของเราซึ่งมต
ี ่อยาโคบ และพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออส
ิ อัค และพันธสัญญาของเราซึ่งมีต่ออับ
43
ราฮัม และเราจะระลึกถึงแผ่นดินนั ้น แต่แผ่นดินจะต้องถูกละไว้จากเขาและจะได้ ช่น
ื ชมกับสะบาโต
เหล่านั ้นของมันขณะที่มันยังว่างเปล่าอยูโ่ ดยไม่มีพวกเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายจะยอมรับการลงโทษใน
ความชัว่ ช้า ของเขา เพราะเขาได้ รงั เกียจคํา ตัดสิน ของเรา และเพราะจิตใจของเขาเกลียดชัง กฎเกณฑ์
ของเรา 44 ถึง เพียงนั ้ นก ็ ดี เมื่อ เขาทัง้ หลายอยู่ ในแผ่น ดิน ศั ตรู ของเขา เราจะไม่ ละทิง้ เขา เราจะไม่ เกล
ียดชัง เขาถึ งก ับ จะทําลายเขาเสีย ให้ หมดที เดียว และทําลายพันธสัญญาซึ่ งม ี กับ เขาเสีย เพราะเราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 45 เพราะเห็นแก่เขาเราจะรําลึกถึงพันธสัญญาซึ่งมีต่อบรรพบุรุษของเขา
ผู้ ซึ่ง เราได้ พาเขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ท่ามกลางสายตาของบรรดาประชาชาติ เพื่อ เราจะได้ เป็น
พระเจ้าของเขา เราคือพระเยโฮวาห์� 46 สิ่งเหล่านี้ เป็นกฎเกณฑ์และคําตัดสิน และพระราชบัญญัติ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ทรงกระทําไว้ระหว่างพระองค์กับชนชาติอส
ิ ราเอลบนภูเขาซีนายโดยมือโมเสส

27
พระราชบัญญัติต่างๆเรือ
่ งการปฏิญาณ

1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า

เมื่อผู้ใดปฏิญาณเป็นพิเศษไว้ บุ คคล
ผู้ ที่ ถู กปฏิญาณไว้ นั้น เป็น ของพระเยโฮวาห์ ตามราคาของท่าน ให้ เจ้ ากําหนดราคาดังนี้ ผู้ ชายอายุ
ตัง้ แต่ยี่สิบถึงหกสิบปี จะเป็นค่าเงินห้าสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ 4 ถ้าผู้นั้นเป็นผู้หญิง ให้เจ้
ากําหนดราคาเป็นค่าเงินสามสิบเชเขล 5 ถ้าผู้นั้นอายุหา้ ขวบถึงยี่สิบปี ให้เจ้ากําหนดราคาผู้ชายเป็นค่า
เงินยี่สิบเชเขล และผู้หญิงสิบเชเขล 6 ถ้าผู้นั้นอายุหน่งึ เดือนถึงห้าขวบ ให้เจ้ากําหนดราคาผู้ชายเป็นค่า
3
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เงินห้าเชเขล ให้เจ้ากําหนดราคาผู้หญิงเป็นเงินสามเชเขล 7 ถ้าเป็นบุคคลอายุตัง้ แต่หกสิบปี ขึ้นไป ให้เจ้
ากําหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงินสิบห้าเชเขลและผู้หญิงเป็นสิบเชเขล 8 แต่ถ้าผู้นั้นเป็นคนจนมีน้อยกว่า
ค่าตัวกให้
็ เขาไปหาปุโรหิต ให้ปุโรหิตกําหนดราคาตามกําลังของผูที
้ ่ปฏิญาณ ปุโรหิตจะกําหนดราคาของ
9
คนนั ้น ถ้าเป็นสัตว์อย่างที่มนุษย์นํามาถวายพระเยโฮวาห์ สิ่งใดๆที่มนุษย์ถวายแด่พระเยโฮวาห์ถือว่า
เป็นของบริสุทธิ์ 10 อย่าให้เขานําอะไรมาแทนหรือเปลี่ยน เอาดี มาเปลี่ยนไม่ ดี หรือเอาไม่ ดี มาเปลี่ยนดี
ถ้าเขาทําการเปลี่ยนสัตว์ ทัง้ ตัวทน
ี่ ํามาเปลี่ยนและตัวทถู
ี่ กเปลี่ยนจะต้องบริสุทธิ์ 11 ถ้าเป็นสัตว์มลทินซึ่ง
ไม่พึงนํามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ให้ผู้นั ้นนําสัตว์ตัวนัน
้ ไปหาปุโรหิต 12 แล้วปุโรหิตจะตีค่าว่าเป็นของดี
ของไม่ดี ท่านผู้เป็นปุโรหิตกําหนดราคาเท่าใดก็ให้เป็นเท่านั ้น 13 แต่ถ้าเขาจะมาไถ่สัตว์นั ้นกให้
็ เขาเพิมอ
่
ีก หนึ่ ง ในห้า ของราคาที่ ตี ไว้ 14 เมื่อ คนใดถวายเรือนของตนไว้เป็น ของบริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ ปุ โรหิต
ต้องกําหนดราคาตามดี ไม่ ดี ปุ โรหิต กําหนดราคาเท่าใดก็ ให้เป็น เท่านั ้น 15 ถ้า ผู้ ที่ ถวายเรือนไว้ประสงค์
จะไถ่ เรือนของเขา ก็ ให้ผู้ นั ้น เพิม
่ เงินอีก หนึ่ ง ในห้าของราคาเรือนที่ ตี ไว้ แล้ว เรือนนั ้น จึง ตกเป็น ของเขา
16
ได้ ถ้า ผู้ใดถวายที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง แด่ พระเยโฮวาห์ซ่ึงเป็น มรดกตกแก่ เขา ให้เจ้ ากําหนดราคาของที่ ดิ น
ตามจํานวนเมล็ด พืช ที่ หว่านลงในดิน นั ้น ถ้า ที่ นาใช้เมล็ด ข้าวบาร์เลย ์ หน่งึ โฮเมอร์ ให้กําหนดราคาเป็น
เงินห้าสิบเชเขล 17 ถ้าเขาถวายนาในปี เสียงแตร ก็ ให้คงเต็มราคาที่ เจ้ ากําหนด 18 แต่ ถ้าเขาถวายที่ นา
ภายหลังปี เสียงแตร ก็ ให้ปุ โรหิตคํานวณค่าเงินตามจํานวนปี ที่ เหลืออยู่กว่าจะถึงปี เสียงแตร ให้หักเสีย
จากราคาที่เจ้ากําหนด 19 ถ้าผูที
้ ่ถวายนาประสงค์จะไถ่นานนก
ั ้ ให้
็ เขาเพิม
่ ค่าเงินอีกหนึ่ งในห้าของกําหนด
20
ราคาที่ตีไว้ แล้วนานั ้นจะเป็นของเขา แต่ถ้าเขาไม่ประสงค์ที่จะไถ่นาหรือเขาได้ขายนานั ้นให้แก่อีกคน
หนึ่ งแล้ว ก็ อย่าให้ไถ่ อีกเลย 21 แต่ นานัน
้ เมื่อออกไปในปี เสียงแตรก็ เป็นของบริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์ ดุ
จนาที่ตัง้ ถวายจึงเป็นของปุโรหิต 22 ถ้าคนใดซื้อนามาถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งไม่ใช่ส่วนมรดกที่ตกเป็น
กรรมสิทธิข
์ องเขา 23 ปุโรหิตจะคํานวณค่านานั บจนถึงปีเสียงแตร ในวันนั ้นเจ้าของนาต้องถวายเงินเท่า
กําหนดค่านาที่ตีไว้ เป็นสิง่ บริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์ 24 พอถึงปีเสียงแตรนานั ้นต้องกลับไปตกแก่ผู้ที่ขาย
ให้เขาซึ่งเป็นเจ้าของเดิม ตามมรดกที่ตกมาเป็นของเขา 25 การกําหนดราคาทุกอย่างจะต้องเป็นไปตาม
ค่าเงินเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ยี่สิบเก-ราห์เป็นหนึ่ งเชเขล
อย่าให้ใครขายลูกสัตว์หัวปีหรือสิง่ ที่ถวายแล้ว
เพราะที่เป็นสัตว์หัวปีก็ตกเป็นของพระเยโฮวาห์แล้ว วัวก็
27
ดี แกะก็ดี เป็นของพระเยโฮวาห์ ถ้าเป็นสัตว์มลทินจงให้เขาซื้อคืนตามกําหนดราคาของเจ้า โดยเพิม
่
28
หนึ่ งในห้าของกําหนดราคาที่ตีไว้ ถ้าเขาไม่ไถ่ก็ให้ขายเสียตามกําหนดราคาที่ตีไว้ แต่สิ่งใดที่ถวายแด่
พระเยโฮวาห์ เป็นสิง่ ที่ เขามีอยู่ ไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์ หรือที่ นาอันเป็นมรดกตกแก่เขาจะขายหรือไถ่ ไม่
ได้ เลย เพราะสิง่ ที่ ถวายแล้วเป็น สิง่ บริสุทธิ์ที่ สุด แด่ พระเยโฮวาห์ 29 ทุ กสิ่งที่ ถู กถวายแล้ว คือ สิง่ ที่ ต้อง
ทําลายเสียจากมนุษย์ อย่าให้ไถ่ถอน แต่ต้องถูกฆ่าเสียแน่ นอน
26 แต่ลูกสัตว์หัวปี นั ้นอย่าให้ใครนํามาถวาย

สิบชักหนึ่ งทัง้ สิน
้ เป็นของพระเยโฮวาห์
เป็นพืชที่ ได้ จากแผ่นดิ นก็ดี หรือผลจากต้นไม้ก็ดี เป็นของพระ
เยโฮวาห์ เป็น สิง่ บริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์ 31 ถ้า คนใดประสงค์ จะไถ่ สิ บชัก หนึ่ ง ส่วนใดของเขา เขาต้อง
เพิ่มอ ีก หนึ่ ง ในห้า ของสิบ ชัก หนึ่ ง นั ้น 32 และสิบ ชัก หนึ่ ง ที่ ได้ มาจากฝูง วัว หรือ ฝูง แพะแกะ คือ สัตว์หน่ง
ึ
33
ในสิบตั วที่ลอดใต้ ไม้เท้าของผู้เลี้ยง จะเป็นสิง่ บริสุทธิ์แด่ พระเยโฮวาห์ อย่าให้พิจารณาว่าดี หรือไม่ดี
อย่าให้เขาสับเปลี่ยน ถ้าเขาสับเปลี่ยน ทัง้ ตัวที่นํามาเปลี่ยนกับตัวที่ถูกเปลี่ยนเป็นของบริสุทธิ์ ไถ่ไม่ได้�
34 เหล่านี้ เป็ นบทบัญญัติที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญญัติไว้กับโมเสสสําหรับคนอิสราเอลบนภูเขาซีนาย
30 สิ บชัก หนึ่ ง ทัง
้ สิ้นที ่ได้ จากแผ่นดิน

กันดารวิถี 1:1

136

กันดารวิถี 1:28

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ
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เล่มนเี้ ป็นเล่มทสี
ี่ ใ่ นห้าเล่มทโี่ มเสสเขียนขึ้น ห้าเล่มนเี้ ราเรียกกันว่า เพ็นทะทูก เล่มนเี้ รียกว่า “กันดาร
วิถี� เพราะว่าการนั บจํานวนคนของอิสราเอลได้บันทึกไว้ในเล่มนี้ อีกชื่อหนึ่ งสําหรับเล่มนี้ก็คือ “หนังสือ
เกี่ยวกับการเดินทาง� เพราะว่าเล่มนี้เริม
่ ต้นเมื่อประชาชนอิสราเอลอยู่ที่ภูเขาซีนาย แล้วสิน
้ สุดลงเมื่อ
พวกเขาตัง้ ค่ายที่เขตแดนฝ่ายเหนื อของประเทศโมอับทแม่
ี่ น้าํ จอร์แดน และตอนนั ้นชาวอิสราเอลกําลัง
วางแผนที่จะข้ามแม่น้ําจอร์แดนแล้วเข้าไปอยู่ในแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้กับพวกเขา ตามประวั
ติ ศาสตร์เล่ มนี้ต่อจากหนั งสืออพยพ แล้วหนั งสือเลวีนิ ติซึ่ง เกี่ยวกับพระราชบัญญัติ ของพระเจ้า อยู่ระ
หว่างสองเล่มนี้
มีอยูสองบทที
่
่บันทึกจํานวนคนของอิสราเอล คือบทที่ 1 และ 26 ที่เหลือบันทึกการเดินทางของชนชาติ
อิสราเอลจากภูเขาซีนายไปถึงแม่น้ําจอร์แดน
การนั บบรรดาผู้ชายที่สามารถเข้าสงครามได้

ณ วัน ที่ หน ่งึ เดือนที่ สองปี ที่ สองตัง้ แต่ เขาทัง้ หลายออกจากประเทศอียป
ิ ต์ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
โมเสสในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ณ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นายว่า 2 “เจ้ าจงนั บ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมดตาม
ครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษตามจํานวนรายชื่อผูช
้ ายเรียงตัวทุกคน 3 ตัง้ แต่อายุได้ยีสิ
่ บปีข้น
ึ ไปบรรดา
คนที่ ออกรบได้ ในกองทัพ พวกอิสราเอล เจ้ ากับ อาโรนจงจัด ตัง้ เขาทัง้ หลายไว้เป็น กองๆ 4 และจงมี คน
อยูด
่ ้วยเจ้าจากทุกตระกูล ทุกคนนั ้นให้เป็นหัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษของเขา 5 และเหล่านี้ คือชื่อชายทัง้
ปวงที่จะยืนอยู่กับเจ้าคือ เอลีซูร์บุตรชายเชเดเออร์ จากตระกูลรู เบน 6 เชลูมิเอลบุตรชายศู รช
ิ ด
ั ดัย จาก
7
8
ตระกูลสิเมโอน นาโชนบุตรชายอัมมีนาดับ จากตระกูลยูดาห์ เนธันเอลบุตรชายศุอาร์ จากตระกูลอิส
สาคาร์ 9 เอลีอบ
ั บุตรชายเฮโลน จากตระกูลเศบูลุน 10 จากลูกหลานของโยเซฟ มีเอลีชามาบุตรชายอัมมี
ฮูด จากตระกูลเอฟราอิม และกามาลิเอลบุตรชายเปดาซูร ์ จากตระกูลมนั สเสห์ 11 อาบีดันบุตรชายกิเด
โอนี จากตระกูล เบนยามิน 12 อาหิเยเซอร์บุ ตรชายอัม มี ชด
ั ดัย จากตระกูล ดาน 13 ปากี เอลบุตรชายโอ
14
คราน จากตระกูลอาเชอร์ เอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอล จากตระกูลกาด 15 อาหิราบุตรชายเอนั น จาก
ตระกูลนัฟทาลี� 16 คนเหล่านี้ เป็นคนที่ชุมนุมชนเลือกให้เป็นประมุขแห่งตระกูลของบรรพบุรุษของเขา
เป็นหัวหน้าคนอิสราเอลที่ นับเป็นพันๆ 17 โมเสสและอาโรนได้นําคนเหล่านี้ ที่ ระบุชื่อมาแล้ว 18 และในวั
นที่หน่งึ เดือนที่ สองคนเหล่านี้ ก็เรียกประชุมชนทัง้ หมด เข้ามาขึ้นทะเบียนตามครอบครัวและตามเรือน
บรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อเรียงตัวคนทัง้ ปวงที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ขึ้นไป 19 ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสส
ัง่ โมเสสไว้ ท่านจึงนั บคนที่ถิน
์
่ ทุรกันดารซีนายดังนี้ 20 คนรู เบนบุตรหัวปีของอิสราเอล โดยพงศ์พันธุของ
เขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ ผู้ ชายเรียงตั วท ุกคน ที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี
ขึ้น ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 21 จํานวนคนในตระกูล รู เบนเป็น สี่ หมื่น หกพัน ห้าร้อยคน 22 คนสิ เมโอน โดย
พงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ทุกคนที่เขานั บตามจํานวนรายชื่อผูช
้ ายเรียงตัวท
ุกคน ที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 23 จํานวนคนในตระกูลสิ เมโอนเป็นห้าหมื่นเก้าพัน
สามร้อยคน 24 คนกาด โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ
คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 25 จํานวนคนในตระกูล กาดเป็น สี่ หมื่น ห้า พัน หกร้อย
ห้าสิบคน 26 คนยูดาห์ โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อคน
ที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 27 จํานวนคนในตระกูล ยู ดาห์ เป็น เจ็ด หมื่น สี่ พัน หกร้อย
คน 28 คนอิส สาคาร์ โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คน
1
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ที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 29 จํานวนคนในตระกูลอิสสาคาร์เป็นห้าหมื่นสี่ พันสี่ รอ
้ ย
คน 30 คนเศบู ลุ น โดยพงศ์ พันธุ ์ของเขา ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนรายชื่อ คนที่
มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 31 จํานวนคนในตระกูลเศบูลุนเป็นห้าหมื่นเจ็ดพันสี่รอ
้ ยคน
32 จากลูกหลานของโยเซฟ คือคนเอฟราอิม โดยพงศ์ พันธุ ของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนรายชื่อคนที่ มีอายุตัง้ แต่ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 33 จํานวนคนตระกูลเอฟราอิมเป็น
สี่หมื่นห้าร้อยคน 34 คนมนั สเสห์ โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่อคนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 35 จํานวนคนในตระกูล มนั สเสห์เป็นสามหมื่น
สองพัน สองร้อยคน 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 ตาม
จํานวนรายชื่อคนที่มีอายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ข้น
ึ ไปที่ออกรบได้ทัง้ หมด 39 จํานวนคนในตระกูลดานเป็นหกหมื่น
สองพันเจ็ดร้อยคน 40 คนอาเชอร์ โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวน
รายชื่อคนที่ มีอายุตัง้ แต่ ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ทัง้ หมด 41 จํานวนคนในตระกูลอาเชอร์เป็นสี่ หมื่นหนึ่ ง
พันห้าร้อยคน 42 คนนั ฟทาลี โดยพงศ์พันธุของเขา
์
ตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ ตามจํานวนราย
ชื่อ คนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ข้น
ึ ไปที่ ออกรบได้ ทัง้ หมด 43 จํานวนคนในตระกู ลน ัฟ ทาลี เป็น ห้า หมื่น สาม
พันสี่ รอ
้ ยคน 44 จํานวนคนเหล่านี้ เป็นคนที่ โมเสสกับอาโรน และประมุขทัง้ สิบสองคนของคนอิสราเอล
ผู้ แทนเรือนบรรพบุรุษ ของตนได้ นับ ไว้ 45 ฉะนั ้น จํานวนคนอิสราเอลทัง้ หมดที่ นับ ตามเรือนบรรพบุรุษ
ตามจํานวนคนที่ มีอายุตัง้ แต่ยี่สิ บปี ข้น
ึ ไปทุกคนในอิสราเอลซึ่งออกรบได้ 46 จํานวนคนทัง้ หมดที่ นับนน
ั้
เป็นหกแสนสามพันห้าร้อยห้าสิบคน 47 แต่ มิได้ นั บคนเลวีตามตระกูลบรรพบุรุษของตนรวมด้วย 48 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
คนเลวีไม่ต้องเข้าสงคราม
“เฉพาะตระกูลเลวีเจ้ าอย่านั บและอย่าทําสํามะโนครัวไว้ในคนอิสราเอล 50 แต่ เจ้ าจงตัง้ คนเลวีไว้
สําหรับพลับพลาพระโอวาท สําหรับบรรดาเครือ
่ งใช้กับทก
ุ สิง่ ที่เกี่ยวข้องกับพลับพลา ให้เขาขนพลับพลา
และบรรดาเครือ
่ งใช้ กับ ปฏิ บั ติ งานพลับพลานั ้น และตัง้ เต็นท์ อยู่ รอบพลับพลา 51 เมื่อ จะยกพลับพลา
ไปคนเลวี จะต้องรือ
้ พลับพลาลง และเมื่อ จะตัง้ พลับ พลาขึ้ นก ็ ให้ คนเลว ี เป็น ผู้ จัด ตัง้ ผู้ อื่น เข้า มาใกล้
พลับพลา ผู้ นั ้น ต้องถูก โทษถึง ตาย 52 ให้ คนอิสราเอลตัง้ เต็นท์ ตามที่ ของตนแต่ละพวก และแต่ละคน
ตามค่ายของตน และแต่ละคนตามธงตระกูลของตน 53 แต่ให้คนเลวีตัง้ เต็นท์รอบพลับพลาพระโอวาท
เพื่ อม ิ ให้ พระพิโรธเกิด เหนื อ ชุ มนุ มชนอิสราเอล ให้ ตระกูล เลวีปฏิบัติ งานพลับพลาพระโอวาท� 54 คน
อิสราเอลก็กระทําดังนั ้น เขาทัง้ หลายกระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ
49

2
การจัดค่ายและผู้นําให้แต่ละตระกูล
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2 “ให้คนอิสราเอลตัง
้ ค่ายอยูต
่ ามธงของตนทุกคน ตามธง
ตราเรือนบรรพบุรุษของตน ให้ตัง้ เต็นท์ หน
ั หน้าเข้าหาพลับพลาแห่งชุ มนุมทุกด้าน 3 พวกที่ ตัง้ ค่ายด้าน
ตะวัน ออกทางดวงอาทิตย์ ขึ้น ให้ เป็น ของธงค่ายยู ดาห์ ตามกองของเขา นาโชนบุตรชายอัม มี นาดับ จะ
เป็นนายกองของคนยูดาห์ 4 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มี เจ็ดหมื่นสี่ พันหกร้อยคน 5 ให้ตระกูลอิสสาคาร์ตัง้ ค่าย
เรียงถัดมา เนธันเอลบุตรชายศุ อาร์จะเป็นนายกองของคนอิสสาคาร์ 6 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีห้าหมื่นสี่พัน
สี่รอ
้ ยคน 7 ให้ตระกูลเศบูลุนเรียงถัดยูดาห์ไป เอลีอบ
ั บุตรชายเฮโลนจะเป็นนายกองของคนเศบูลุน 8 พล
โยธาที่นับไว้นี้ มีห้าหมื่นเจ็ดพันสี่รอ
้ ยคน 9 จํานวนชนทัง้ หมดที่นับเข้าในค่ายยูดาห์ตามกองของเขาเป็น
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หนึ่ ง แสนแปดหมื่น หกพัน สี่ รอ
้ ยคน เมื่อ ออกเดิน คนเหล่า นี้ จะยกไปก่อน 10 ให้ธงค่ายของรู เบนตัง้ ทาง
ทิศ ใต้ ตามกองของเขา เอลี ซู ร์บุ ตรชายเชเดเออร์จะเป็น นายกองของคนรู เบน 11 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มี สี ่
หมื่นหกพันห้าร้อยคน 12 ให้ตระกูลสิเมโอนตัง้ ค่ายเรียงถัดมา เชลู มิเอลบุตรชายศู รช
ิ ด
ั ดัยจะเป็นนายก
13
14
องของคนสิ เมโอน พลโยธาที่ นับไว้นี้ มี ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยคน ให้ตระกูลกาดเรียงถัดรู เบนไป
เอลี ยาสาฟบุตรชายเรอู เอลจะเป็น นายกองของคนกาด 15 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มี สี ่ หมื่น ห้า พัน หกร้อยห้า
สิบ คน 16 จํานวนคนทัง้ หมดที่ นับ เข้า ในค่ายรู เบนตามกองของเขาเป็น หนึ่ ง แสนห้า หมื่น หนึ่ ง พัน สี่ รอ
้ ย
17
ห้าสิบคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้ จะเป็นพวกที่สอง แล้วให้ยกพลับพลาแห่งชุมนุมเดินตามไป ให้ค่าย
คนเลวีอยู่ กลางกระบวนค่าย เขาตัง้ ค่ายอยู่ อน
ั ดับ ใดก็ ให้ ออกเดิน ไปตามอันดั บน ัน
้ ทุ กค ่ายตามอันดับ
ตามธงตระกูลของตน 18 ให้ธงค่ายของเอฟราอิมตัง้ ทางทิศตะวันตกตามกองของเขา เอลีชามาบุตรชาย
อัมมี ฮูดจะเป็นนายกองของคนเอฟราอิม 19 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มี สี ่หมื่นห้าร้อยคน 20 ให้คนตระกูลมนั ส
เสห์เรียงถัดมา กามาลิเอลบุตรชายเปดาซูรจ
์ ะเป็นนายกองของคนมนั สเสห์ 21 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีสาม
หมื่น สองพัน สองร้อยคน 22 ให้ ตระกูล เบนยามิ น เรียงถัด เอฟราอิม ไป อาบ ี ดัน บุตรชายกิเดโอนี จะเป็น
นายกองของคนเบนยามิน 23 พลโยธาที่ นับ ไว้นี้ มี สามหมื่น ห้า พัน สี่ รอ
้ ยคน 24 จํานวนคนทัง้ หมดที่ นับ
เข้าในค่ายเอฟราอิมตามกองของเขาเป็นหนึ่ งแสนแปดพันหนึ่ งร้อยคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้ จะเป็น
พวกที่ สาม 25 ให้ ธงค่ายของดานตัง้ ทางทิศ เหนื อ ตามกองของเขา อาหิเยเซอร์บุ ตรชายอัม มี ชด
ั ดัย จะ
เป็นนายกองของคนดาน 26 พลโยธาที่นับไว้นี้ มีหกหมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน 27 ให้ตระกูลอาเชอร์ตัง้ ค่าย
เรียงถัดมา ปากี เอลบุตรชายโอครานจะเป็น นายกองของคนอาเชอร์ 28 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มี สี ่หมื่น หนึ่ ง
พันห้าร้อยคน 29 ให้ตระกูลนัฟทาลีเรียงถัดดานไป อาหิราบุตรชายเอนั นจะเป็นนายกองของคนนั ฟทาลี
30 พลโยธาที่ นับไว้นี้ มีห้าหมื่นสามพันสี่ รอ
้ ยคน 31 จํานวนคนทัง้ หมดที่นับเข้าในค่ายดาน เป็นหนึ่ งแสน
ห้าหมื่นเจ็ดพันหกร้อยคน เมื่อออกเดินคนเหล่านี้ จะเป็นพวกสุดท้าย เดินตามธงตระกูลของตน� 32 คน
เหล่านี้ เป็นชนชาติอส
ิ ราเอลที่นับตามเรือนบรรพบุรุษ คนทัง้ หมดที่อยู่ในค่ายนั บตามกองมีหกแสนสาม
พันห้าร้อยห้าสิบคน 33 แต่มิได้นั บพวกเลวีรวมเข้าในคนอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
34 คนอิสราเอลก็ กระทํา ดัง นั ้น เขาทัง
้ หลายตัง้ ค่ายอยู่ ตามธง และยกออกเดิน ไปทุก คนตามครอบครัว
ของตน ตามเรือนบรรพบุรุษของตน ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ

3
พวกปุโรหิตและคนเลวีถูกแยกตัง้ ไว้

1 ต่อไปนี้ เป็ นพงศ์พันธุของอาโรนและโมเสสครั
์
ง้ เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนาย 2 ชื่อบ

ุตรชายของอาโรนมีดังนี้ นาดับบุตรหัวปี อาบีฮู เอเลอาซาร์และอิธามาร์ 3 นี่ แหละเป็นชื่อบุตรชายของ
อาโรนที่ ได้ เจิมไว้เป็น ปุโรหิต เป็นผู้ ที่ ท่านสถาปนาไว้ให้ปฏิบัติในตําแหน่ ง ปุโรหิต 4 แต่ นาดับ และอาบีฮู
ตายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อเขาเอาไฟที่ผิดรู ปแบบมาถวายบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ถิน
่
ทุรกันดารซีนาย และต่างก็ไม่มีบุตร ดังนั ้นเอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงได้ปรนนิ บัติในตําแหน่ งปุโรหิตอยู่
ในสายตาของอาโรนบิ ดาของเขา 5 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 6 “จงนํา ตระกูล เลวีเข ้า มาใกล้ และ
ตัง้ เขาไว้ต่อหน้าอาโรนปุโรหิต ให้เขาปรนนิ บัติ อาโรน 7 เขาจะปฏิ บัติ หน้าที่ แทนอาโรนและแทนชุ มนุม
ชนทัง้ หมดหน้า พลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ขณะเขาปฏิ บั ติ งานที่ พลับพลา 8 เขาจะดูแลบรรดาเครือ
่ งใช้ ของ
พลับพลาแห่งชุมนุม และปฏิบัติหน้าที่แทนคนอิสราเอล เมื่อเขาปฏิบัติงานที่พลับพลา 9 จงมอบคนเลวี
ไว้กับอาโรนและกับบุตรชายทัง้ หลายของอาโรน เขาทัง้ หลายรับเลือกจากคนอิสราเอลมอบไว้กับอาโรน
แล้ว 10 เจ้าจงแต่งตัง้ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนให้ปฏิบัติงานตามตําแหน่ งปุโรหิต แต่คนอื่
นที่เข้ามาใกล้จะต้องถูกลงโทษถึงตาย� 11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 12 “ดูเถิด เราเองได้เลือก
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คนเลวีจากคนอิสราเอลแทนบรรดาบุตรหัวปี ท่ามกลางคนอิสราเอลที่ คลอดจากครรภ์ มารดาก่อน คน
เลวีจะเป็นของเรา 13 เพราะบรรดาบุตรหัวปี เป็นของเรา ในวันที่เราได้ประหารชีวตบ
ิ ุตรหัวปี ทัง้ หลายใน
ประเทศอียป
ิ ต์ นั ้น เราได้ เลือกบรรดาบุตรหัวปี ในอิสราเอล ทัง้ มนุษย์และสัตว์เดียรัจฉานไว้เป็นของเรา
ทัง้ หลายเหล่านี้ ต้องเป็นของเรา เราคือพระเยโฮวาห์�
แต่ละครอบครัวของคนเลวี คือเกอร์โชน โคฮาท และเมรารี
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสที่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นายว่า 15 “จงนั บ คนเลวี ตามเรือนบรรพบุรุษ และ
ตามครอบครัว คือท่านจงนั บผู้ชายทุกคนที่มีอายุตัง้ แต่เดือนหนึ่ งขึ้นไป� 16 โมเสสจึงได้นับเขาทัง้ หลาย
ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ดังที่ พระองค์ตรัสสงั ่ ไว้ 17 ต่อไปนี้ เป็นชื่อบุตรชายของเลวี คือเกอร์โชน
โคฮาท และเมรารี 18 ชื่ อบ ุตรชายของเกอร์โชนตามครอบครัว คือ ลิ บน ี และชิ เมอี 19 บุ ตรชายของโค
ฮาทตามครอบครัว คื ออัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซี เอล 20 และบุตรชายของเมรารีตามครอบครัว
คือ มาลี และมู ชี นี่ เป็น ครอบครัวคนเลวี ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา 21 วงศ์ เกอร์โชนมี ครอบครัวลิ บน
ี และครอบครัว ชิ เมอี เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว เกอร์โชน 22 จํานวนคนทัง้ หลาย คือ จํานวนผู้ชายทัง้ หมดที่
มีอายุ ตัง้ แต่ เดือนหนึ่ งขึ้นไปเป็นเจ็ดพันห้าร้อยคน 23 ครอบครัวเกอร์โชนนั ้นจะต้องตัง้ ค่ายอยู่ข้างหลัง
พลับพลาด้านตะวันตก 24 มีเอลียาสาฟบุตรชายลาเอลเป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเกอร์โชน
14

การจัดค่ายและการแบ่งงานต่างๆของครอบครัวเลวี
25 งานที่ วงศ์ เกอร์โชนปฏิ บั ติ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มมี งานพลับพลา งานเต็นท์ พร ้ อมกับ เครือ
่ งคลุม
26
เต็นท์ และม่านประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม ม่านบัง ลานและม่านประตู ลาน ซึ่ง อยู่ รอบพลับพลาและ
แท่นบูชา รวมทัง้ เชือกโยงทัง้ งานสารพัดที่เกี่ยวกับสิง่ เหล่านี้ 27 วงศ์โคฮาทมีครอบครัวอัมราม ครอบครั
วอิสฮาร์ ครอบครัวเฮโบรน ครอบครัวอุสซีเอล เหล่านี้ เป็นครอบครัวโคฮาท 28 ตามจํานวนผู้ชายทัง้ หมด
ที่ มีอายุ ตัง้ แต่ เดือนหนึ่ ง ขึ้น ไปเป็น แปดพัน หกร้อยคน เป็น คนปฏิ บั ติ หน้าที่ สถานบริ สุทธิ ์ 29 บรรดา
ครอบครัว ลูก หลานของโคฮาทจะตัง้ ค่ายอยู่ ทางด้านใต้ ของพลับพลา 30 มี เอลี ซาฟานบุตรชายอุส ซี
เอลเป็น หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ ของครอบครัว โคฮาท 31 คนเหล่า นี้ มี หน้าที่ ดู แลหีบ พระโอวาท โต๊ะ คัน
ประทีป แท่น บูชาทัง้ สองและเครือ
่ งใช้ต่างๆของสถานบริสุทธิ์ ซึ่ง ปุโรหิต ใช้ปฏิบัติ งานและม่าน ทัง้ งาน
32
สารพัดที่เกี่ยวกับสิง่ เหล่านี้ เอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิตเป็นนายใหญ่เหนื อหัวหน้าของคน
เลวีและตรวจตราผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติสถานบริสุทธิ์ 33 วงศ์เมรารีมีครอบครัวมาลี และครอบครัวมูชี เหล่า
นี้ เป็นครอบครัวเมรารี 34 จํานวนคนทัง้ หลายคือจํานวนผู้ชายทัง้ หมดที่มีอายุตัง้ แต่หน่งึ เดือนขึ้นไปเป็น
หกพันสองร้อยคน 35 และศุรีเอลบุตรชายอาบีฮาอิลเป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของครอบครัวเมรารี คน
เหล่านี้ จะตัง้ ค่ายอยู่ด้านเหนื อของพลับพลา 36 งานที่กําหนดให้แก่ลูกหลานเมรารีคืองานดูแลไม้กรอบ
พลับพลา ไม้ กลอน ไม้ เสา ฐานรองและเครือ
่ งประกอบสิง่ เหล่า นี้ ทัง้ หมด ทัง้ งานสารพัด ที่ เก ี่ย วกับ สิง่
37
เหล่านี้ และเสารอบลาน พร้อมกับฐานรอง หลักหมุดและเชือกโยง 38 และบุคคลที่จะตัง้ ค่ายอยู่หน้า
พลับพลาด้านตะวันออกหน้าพลับพลาแห่งชุมนุม ด้านที่ดวงอาทิตย์ขึ้น มีโมเสสและอาโรนกับลูกหลาน
ของท่าน มีหน้าที่ดูแลการปรนนิ บัติภายในสถานบริสุทธิ์และบรรดากิจการที่พึงกระทําเพื่อคนอิสราเอล
และผูใ้ ดอื่นทีเข
่ ้ามาใกล้จะต้องถูกลงโทษถึงตาย 39 บรรดาคนที่นับเข้าในคนเลวี ซึ่งโมเสสและอาโรนได้
นั บตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ เป็นบรรดาผู้ชายทัง้ หมดตามครอบครัวที่มีอายุตัง้ แต่หน่ง
ึ เดือนขึ้น
ไปเป็นสองหมื่นสองพันคน
การไถ่ถอนบุตรหัวปี

และพระเยโฮวาห์ ตรัส 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
40
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แทนบรรดาบุตรหัวปี ท่ามกลางคนอิสราเอล และให้ สัตว์ทัง้ ปวงของคนเลวีแทนสัตว์หัวปี ทัง้ หลายของ
คนอิสราเอล� 42 ดัง นั ้น โมเสสจึง ได้ นับ บรรดาบุตรหัวปี ท่ามกลางคนอิสราเอล ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรั
สส ัง่ ท่าน 43 บุ ตรชายหัวปี ทัง้ หลายตามจํานวนชื่อ ที่ นับ ได้ ซึ่ งม ี อายุ ตัง้ แต่ หน ่งึ เดือนขึ้น ไป มี สองหมื่น
สองพัน สองร้อยเจ็ด สิบ สามคน 44 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 45 “จงเอาคนเลวีแทนบุตรหัวปี
ทัง้ หมดของคนอิสราเอล และเอาสัตว์ทัง้ หลายของคนเลวีแทนสัตว์ของคนอิสราเอล คนเลวีจะเป็นของ
เรา เราคือพระเยโฮวาห์ 46 สําหรับเป็นค่าไถ่ บุตรหัวปี ของคนอิสราเอลจํานวนสองร้อยเจ็ดสิบสามคนที่
เกินจํานวนผู้ชายคนเลวีนั ้น 47 เจ้ าจงเก็บคนละห้าเชเขล คือจงเก็บตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ (เชเข
ลหนึ่ งมียี่สิ บเก-ราห์� 48 และมอบเงินซึ่งต้องเสียเป็นค่าไถ่ ของคนที่ เกินเหล่านั ้นให้ไว้แก่อาโรนและลูก
หลานของท่าน� 49 โมเสสจึงเก็บเงินค่าไถ่จากคนเหล่านั ้นที่เกินกว่าจํานวนคนที่คนเลวีไถ่ไว้ 50 คือท่าน
เก็บ เงิน จากบุตรหัวปี ของคนอิสราเอล เป็น เงิน จํานวนหนึ่ ง พัน สามร้อยหกสิบ ห้า เชเขล นั บ ตามเชเขล
ของสถานบริสุทธิ์ 51 และโมเสสได้นําเอาเงินค่าไถ่ ให้แก่อาโรนและลูกหลานของอาโรน ตามพระดํารัส
ของพระเยโฮวาห์ ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้

4
คนโคฮาทรับผิดชอบต่อสิง่ บริสุทธิ์ที่สุดในพลับพลา
1 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 2 “จงทํา สํามะโนครัว ลูก หลานโคฮาท จากคนเลวี ตาม
ครอบครัวและตามเรือนบรรพบุรุษ 3 จากคนที่มีอายุสามสิบปี ถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อ
ทํางานในพลับพลาแห่งชุมนุม 4 นี่ เป็นงานที่ลูกหลานโคฮาทจะกระทําในพลับพลาแห่งชุมนุม คืองานที่
กระทําต่อสิง่ บริสุทธิ์ที่สุด 5 เมื่อจะเคลื่อนย้ายค่ายไป อาโรนและบุตรชายของท่านจะเข้าไปข้างใน และ
ปลดม่านกําบังออกเอาคลุมหีบพระโอวาทไว้ 6 แล้วเอาหนั งของตัวแบดเจอร์คลุม และเอาผ้าสี ฟ้าล้วน
คลุมบนนั ้น และสอดคานหาม 7 และเอาผ้าสี ฟ้าปูลงบนโต๊ะสําหรับขนมปังหน้าพระพักตร์แล้ววางจาน
และช้อน อ่างนํ้าและคนโทที่รน
ิ เครือ
่ งดื่มบูชา และขนมปังหน้าพระพักตร์เป็นนิ ตย์ก็ให้วางอยูบ
่ นผ้าสีฟ้า
8
9
นั ้นด้วย แล้วเอาผ้าสีแดงคลุม บนนี้ เอาหนั งของตัวแบดเจอร์คลุมอีก แล้วสอดคานหาม แล้วให้เขา
เอาผ้า สี ฟ้า คลุม คัน ประทีป ที่ ใช้จุด คลุม ตะเกียง ตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง ถาดใส่ ตะไกร และบรรดาภาชนะ
ใส่ น้ํามัน เติม ตะเกียง 10 เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์หอ
่ ตะเกียงและเครือ
่ งประกอบทัง้ หมด แล ้ว ใส่ ไว้บน
โครงหาม 11 ให้เขาเอาผ้าสี ฟ้ามาคลุมแท่นทองคํา เอาหนั งของตัวแบดเจอร์คลุมไว้ แล้วสอดคานหาม
12 และให้เขาเอาผ้าสี ฟ้าห่อภาชนะเครือ
่ งใช้ซ่ึงใช้อยู่ในสถานบริสุทธิ์และคลุมเสียด้วยหนั งของตัวแบด
เจอร์ และใส่ ไว้บนโครงหาม 13 ให้เอาขี้ เถ้า ออกจากแท่ นบู ชา เอาผ้า สี ม่วงคลุม แท่น เสีย 14 เอาภาชนะ
ประจําแท่นทัง้ หมดซึ่งเป็นเครือ
่ งใช้ประจําแท่น มีกระถางไฟ ขอเกี่ยวเนื้ อ พลว
ั ่ ชาม และภาชนะประจํา
แท่น ทัง้ สิน
้ วางไว้ข้างบน แล ้ว เอาหนั ง ของตัว แบดเจอร์คลุม และสอดคานหาม 15 เมื่อ อาโรนและบุตร
ชายคลุมสถานบริสุทธิ์และคลุมบรรดาเครือ
่ งใช้ของสถานบริสุทธิ์เสร็จแล้ว เมื่อถึงเวลาเคลื่อนย้ายค่าย
ลูกหลานโคฮาทจึงจะเข้ามาหาม แต่เขาต้องไม่แตะต้องของบริสุทธิ์เหล่านั ้นเกลือกว่าเขาจะต้องตาย สิ
่งเหล่านี้ แหละที่ เป็นของประจําพลับพลาแห่งชุ มนุมซึ่งลูกหลานของโคฮาทจะต้องหาม 16 แล้วเอเลอา
ซาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิตจะต้องดูแลน้าํ มันสําหรับตะเกียง เครือ
่ งหอม เครือ
่ งธัญญบูชาประจําวัน
และนํ้ามันเจิม และดูแลพลับพลาทัง้ หมดกับบรรดาสิง่ ของในพลับพลานั ้น คือสถานบริสุทธิ์และเครือ
่ ง
17
18
ประกอบด้วย� พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “อย่าตัดตระกูลครอบครัวคนโคฮาทออก
เสีย จากคนเลวี 19 แต่ จงกระทํา แก่ เขาเพื่อ จะให้ มี ชี วิต และไม่ ตาย เมื่อ เขาทัง้ หลายเข้า มาใกล้ ของบริ
สุทธิ์ ที่ สุด เหล่า นั ้น คือ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนจะเข้าไปตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ตามงานและ
ภาระของเขาทุกคน 20 แต่อย่าให้คนโคฮาทเข้าไปมองของบริสุทธิ์แม้แต่อึดใจเดียวเกลือกว่าเขาจะต้อง
ตาย�
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หน้าที่ต่างๆของคนเกอร์โชน
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 22 “จงทําสํามะโนครัวลูกหลานเกอร์โชน ตามเรือนบรรพบุรุษตาม
ครอบครัวของเขาด้วย 23 เจ้าจงนั บคนที่มีอายุตัง้ แต่สามสิบปี ถึงห้าสิบปี ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ เพื่อ
ทํางานในพลับพลาแห่งชุมนุม 24 ต่อไปนี้ เป็นการงานของครอบครัวเกอร์โชน คืองานปรนนิ บัติและงาน
แบกภาระ 25 ให้ เขาทัง้ หลายขนม่านพลับพลา และขนพลับพลาแห่ง ชุ มนุ มพร้อมกับ ผ้า คลุม และหนั ง
ของตัวแบดเจอร์ที่คลุมอยู่ข้างบน และผ้าม่านสําหรับบังประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 26 และม่านบังลาน
และม่านทางเข้าประตูลานซึ่งอยูร่ อบพลับพลาและแท่นบูชา และเชือกโยง และเครือ
่ งใช้สอยทัง้ สิน
้ เขา
จะต้องกระทํา งานที่ ควรกระทํา ทุก อย่างที่ เก ี่ย วกับ สิง่ เหล่า นี้ 27 ให้อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอา
โรนบัง คับ บัญชาบุตรชายทัง้ หลายของเกอร์โชนเรือ
่ งทุก สิง่ ที่ เขาจะต้องขน และงานทุก อย่างที่ เขาจะ
ต้องกระทํา และเจ้าจะต้องกําหนดทุกสิง่ ที่เขาจะต้องขน 28 นี่ เป็นการงานของครอบครัวคนเกอร์โชนใน
พลับพลาแห่งชุมนุม และอิธามาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิตจะบังคับดูแลงานของคนเหล่านั ้น
21

หน้าที่ต่างๆของคนเมรารี
29 ฝ่ายคนเมรารีนั ้น

เจ้าจงนั บเขาตามครอบครัวตามเรือนบรรพบุรุษ 30 เจ้าจงนั บคนที่มีอายุสามสิบ
ปี ข้น
ึ ไปถึง ห้า สิบ ปี ทุ กคนที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม 31 และต่อ ไปนี้ เป็น สิง่
ที่ กําหนดให้ เขาขน งานทัง้ หมดของเขาในการปรนนิ บั ติ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม คือ ไม้ กรอบพลับพลา ไม้
กลอน ไม้เสาและฐานรอง 32 เสารอบลานพร้อมกับฐานรอง หลักหมุดและเชือกโยง เครือ
่ งใช้และเครือ
่ ง
ประกอบสิง่ เหล่านี้ ทัง้ หมด เจ้าจงกําหนดชื่อสิง่ ของที่เขาต้องหาม 33 นี่ เป็นการงานของครอบครัวคนเม
รารี เป็นงานทัง้ หมดของเขาในการปรนนิ บัติพลับพลาแห่งชุ มนุม ในบังคับบัญชาของอิธามาร์บุตรชาย
ของอาโรนปุโรหิต�
การสํารวจสํามะโนครัวของคนโคฮาท คนเกอร์โชน และคนเมรารี
34 โมเสสและอาโรนและบรรดาหัวหน้า ของชุ มนุ มชนได้ นับ คนโคฮาท ตามครอบครัว และตามเรือน
บรรพบุรุษ 35 ทุ กคนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ข้น
ึ ไปถึง ห้า สิบ ปี ที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานได้ เพื่อ ทํางานในพลับพลา
36
แห่งชุมนุม และจํานวนคนตามครอบครัวของเขาเป็นสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบคน 37 นี่ แหละเป็นจํานวน
คนในครอบครัว ของโคฮาท บรรดาผู้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ซึ่ง โมเสสและอาโรนได้ นับ ไว้
ตาม ที่ พระ เย โฮ วาห์ตรั สส งั ่ โดย โมเสส 38 จํานวน คนใน ลูก หลาน เกอร์ โชน ตาม ครอบครัว ตาม เรือน
บรรพบุรุษ 39 ทุกคนที่ มีอายุตัง้ แต่ สามสิบปี ข้น
ึ ไปถึงห้าสิบปี ที่ เข้าปฏิ บัติ งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลา
40
แห่ง ชุ มนุ ม จํานวนคนตามครอบครัว ตามเรือนบรรพบุรุษ เป็น สองพัน หกร้อยสามสิบ คน 41 นี่ เป็น
จํานวนคนในครอบครัว คนเกอร์โชน บรรดาผู้ ปฏิบัติ งานในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ซึ่ง โมเสสและอาโรน
ได้ นับ ไว้ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ 42 จํานวนคนในครอบครัว คนเมรารี ตามครอบครัว ตามเรือน
บรรพบุรุษ 43 ทุกคนที่ มีอายุตัง้ แต่ สามสิบปี ข้น
ึ ไปถึงห้าสิบปี ที่ เข้าปฏิ บัติ งานได้ เพื่อทํางานในพลับพลา
44
แห่งชุ มนุม จํานวนคนตามครอบครัวของเขาเป็นสามพันสองร้อยคน 45 นี่ แหละเป็นจํานวนคนที่ นับ
ได้ ในครอบครัวคนเมรารี ซึ่งโมเสสและอาโรนได้ นับไว้ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โดยโมเสส 46 บรรดา
คนเลวี ที่ นั บ ได้ ผู้ ที่ โมเสสและอาโรนและบรรดาหัวหน้า ของคนอิสราเอลได้ นับ ไว้ ตามครอบครัว ตาม
เรือนบรรพบุรุษ 47 ทุ กคนที่ มีอายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ถึง ห้า สิบ ปี ที่ เข ้า ปฏิ บั ติ งานและทํางานขนภาระได้ ใน
พลับพลาแห่ง ชุ มนุม 48 จํานวนคนที่ นับ ได้ นั้น เป็น แปดพัน ห้า ร้อยแปดสิบ คน 49 เขาทัง้ หลายได้ ถู กนั บ
ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ทางโมเสส ให้ทุกคนทํางานปรนนิ บติ
ั หรืองานขนของเขา ดังนี้ แหละโมเสสได้
นั บเขาไว้ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส

กันดารวิถี 5:1

142

กันดารวิถี 5:27

5
คนโรคเรือ
้ นต้องไปนอกค่าย
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลให้ สัง่ บรรดาคนโรคเรือ
้ น และทุก คนที่ มี สิ
่ง ไหลออก และคนใดที่ มลทิน เพราะการถูก ซากศพให้ไปนอกค่าย 3 เจ้ าจงสัง่ ทัง้ ผู้ชายและผู้ หญิง ให้ไป
นอกค่าย เพื่อมิให้เขากระทําให้ค่ายของเขาซึ่งเราสถิตอยู่ท่ามกลางนั ้นเป็นมลทิน� 4 และคนอิสราเอล
ก็กระทําตาม และสัง่ คนเหล่านั ้นให้ไปนอกค่าย พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ โมเสสไว้ประการใด คนอิสราเอลก็
กระทําตามอย่างนั ้น 5 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 6 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ผู้ชายก็ดีหรือผู้หญิ
งก็ดีกระทําบาปอย่างที่ มนุษย์กระทํา คือประพฤติการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ และผู้นั้นมีความผิดแล้ว
7 ก็ให้ผู้นั ้นสารภาพความผิดที่เขาได้กระทํา และให้เขาคืนสิง
้ เต็มตามเดิม ทัง้ เพิ่
่ ที่ละเมิดซึ่งเขาได้มานัน
8
มอีกหนึ่ งในห้าส่วนให้แก่เจ้าของเดิมผู้ที่เขาได้กระทําการละเมิดต่อนั ้น แต่ถ้าคนนั ้นไม่มีพี่น้ องที่จะรับ
ของคืนกให้
็ ถวายของที่คืนนั ้นแด่พระเยโฮวาห์ทางปุโรหิตรวมทัง้ แกะผูส
้ ําหรับบูชาลบมลทินบาป ซึ่งเขา
ต้องบูชาลบมลทิน บาปของเขา 9 และของบริสุทธิ์ ที่ คนอิสราเอลนํา มาถวายทุ กสิ่งอ ัน นํา มาให้แก่ ปุ โรหิ
ตก็ตกเป็นของปุโรหิต 10 สิ่งบริสุทธิ์ของทุกคนให้ตกเป็นของปุโรหิตและทุกสิง่ ที่เขานําไปถวายปุโรหิตก็
ต้องตกเป็นของปุโรหิต� 11 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า
1

การทดสอบผู้หญิงที่อาจเป็นชู้

“จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้า ภรรยาของผู้ชายคนใดหลงประพฤติ นอกใจสามี 13 มี ชายอื่น มา
นอนร่วมกับนางพ้นตาสามีของนาง แม้นางได้กระทําตัวให้เป็นมลทินแล้ว แต่ไม่มีใครรู เห
้ ็นและยังไม่มี
14
พยาน เพราะจับ ไม่ ได้ คาที่ จิ ตหึงหวงก็ มาสิงสามี เขาจึงหึงหวงภรรยาของเขา และภรรยาได้ กระทํา
ตัวให้มลทิน หรือจิตหึงหวงมาสิงสามี เขาจึงหึงหวงภรรยาของเขา แม้ว่าภรรยามิได้กระทําตัวให้มลทิน
15 ก็ ให้ ชายผู้ นั้น พาภรรยาของตนไปหาปุโรหิต นํา เครือ
่ งบูชาสําหรับ ภรรยาไป มี แป ้ง ข้าวบาร์เลย ์ หน ่ง
ึ
ในสิบ เอฟาห์ อย่า ให้เขาเทนํ้ามัน หรือ ใส่ กํายานในแป้ง นั ้น เพราะเป็น ธัญ ญบูชาเรือ
่ งความหึง หวง เป็น
ธัญญบูชาแห่งความรําลึกฟื้ นให้ระลึกถึงความชัว่ ช้า 16 และปุโรหิตจะนํานางมาใกล้ ให้เข้าเฝ้าพระเยโฮ
วาห์ 17 และปุโรหิตจะเอานํ้าบริสุทธิที
์ ่ใส่ภาชนะดิน ปุโรหิตจะเอาผงคลีที่พื้นพลับพลาใส่ในนํ้านั ้น 18 และ
ปุโรหิตจะให้นางเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ และแก้มวยผมของนางออก และส่งธัญญบูชาแห่งความรําลึกให้
นางถือไว้ อันเป็นธัญญบูชาแห่งความหึงหวง แล้วปุโรหิตจะถือนํ้าแห่งความขมขื่นที่นําการสาปแช่งนั ้น
ไว้เอง 19 แล ้ วปุ โรหิต จะให้นางปฏิ ญาณตั วว ่า ‘ถ้า ไม่ มี ชายใดมานอนกับ เจ้า หรือ เจ้า ไม่ หน
ั เหไปกระทํา
มลทิน เมื่อเจ้ายังอยูใ่ นอํานาจของสามี ก็ให้เจ้าพ้นเสียจากนํ้าแห่งความขมขื่นทีน
่ ําการสาปแช่งนี้ 20 แต่
ถ้าเจ้าได้หลงไปแม้เจ้าอยู่ในอํานาจของสามีและได้กระทําตัวเองให้เป็นมลทินและชายอื่นนอกจากสามี
ได้ เข ้า นอนด้วยแล้ว� 21 ก็ ให้ ปุ โรหิต กระทํา ให้ หญิง นั ้น กล่าวคํา ปฏิญาณสาปแช่ง และปุโรหิต จะกล่าว
แก่ ผู้ หญิง นั ้ นว ่า ‘ขอให้ พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา เจ้า ให้ เป็น คํา สาปแช่ง และเป็น คํา ปฏิญาณท่ามกลาง
ชนชาติ ของเจ้า ในเมื่อ พระเยโฮวาห์กระทํา ให้โคนขาเจ้า ลีบ และกระทํา ท้องเจ้า ให้ป่องแล้ว 22 ขอให้นํ้า
แห่งคําสาปแช่งนี้ เข้าในตัวเจ้ากระทําให้ท้องเจ้าป่อง และกระทําให้โคนขาเจ้าลีบไป� และนางนั ้นจะต้อง
กล่าวว่า ‘เอเมน เอเมน� 23 แล้วปุโรหิตจะเขียนคําสาปนี้ ลงในหนั งสือ และลบความนั ้นออกเสียด้วยนํ้า
แห่งความขมขื่น 24 แล ้ว ให้หญิง นั ้น ดื่ มน้าํ แห่งความขมขื่ นที ่ นํา การสาปแช่ง แล ้ วน้าํ ที่ นํา การสาปแช่ง
นั ้นจะเข้าไปในตัวนางเป็นความเฝื่ อนฝาด 25 และปุโรหิตจะเอาธัญญบูชาแห่งความหึงหวงออกจากมือ
นาง แกว่งไปแกว่งมาถวายธัญญบูชานน
ั ้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วนําไปถวายที่แท่นบูชา 26 และ
ปุโรหิตจะหยิบธัญญบูชากํามือหนึ่ งเป็นส่วนที่ ระลึก แล้วเผาเสียบนแท่ นบู ชา แล้วจึงให้หญิงนั ้นดื่ มน้าํ
นั ้น 27 เมื่อให้หญิงนั ้นดื่มน้าํ แล้ว ต่อมา ถ้านางกระทําตัวให้มลทินและประพฤตินอกใจสามี นํ้าที่นําการ
สาปแช่งนั ้นจะเข้าในตัวนางเป็นความเฝื่ อนฝาด ท้องจะป่องและโคนขาจะลีบไป และหญิงนั ้นจะเป็นคํา
12
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สาปแช่ง ท่ามกลางชนชาติ ของนาง 28 ถ้า หญิง นั ้ นม ิ ได้ มี มลทิน แต่ บริสุทธิ์ นางจะพ้น ความผิด และตัง้
ครรภ์ 29 นี่ เป็นพระราชบัญญัติเรือ
่ งความหึงหวงเมื่อภรรยาแม้จะอยูใ่ นอํานาจของสามีได้หลงไปกระทํา
ตนให้มี มลทิน 30 หรือ เมื่อ จิต หึง หวงสิง ผู้ ชาย และเขาหึง หวงภรรยาของเขา แล ้ว เขาต้องให้นางไปเข้า
เฝ้าพระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะปฏิบัติต่อนางตามพระราชบัญญัตินี้ ทุกประการ 31 ผู้ชายจึงจะพ้นความ
ชัว่ ช้า แต่ผู้หญิงจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าของนาง�

6
คนที่ปฏิญาณเป็นนาศีร ์

1 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า

เมื่อผู้ชายก็ ดี ผู้หญิงก็ดี ปลี กตัวด้วย
การกระทําสัตย์ปฏิญาณ คือปฏิญาณเป็นนาศี ร ์ คือปลีกตัวออกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 3 ก็ ให้ผู้นั ้นปลีก
ตัว ออกจากเหล้า องุน
่ และสุ รา เขาต้องไม่ ด่ื มน ้าํ ส้ มท ี่ ได้ จากเหล้า องุน
่ หรือ สุ รา ไม่ ดื่ มน ้าํ องุน
่ หรือ รับ
ประทานองุน
่ ไม่ ว่า สดหรือ แห้ง 4 ตลอดเวลาที่ เขาปลีก ตัว ออกมานั ้น เขาต้องไม่ รบ
ั ประทานสิง่ ใดที่ ได้
จากต้ นอง ุ่น แม้ เป็น เมล็ด หรือ เปลือกองุ ่นก ็ ดี 5 ตลอดเวลาที่ เขาปฏิญาณปลีก ตัว ออกมานั ้น อย่า ให้ มี
ดโกนถูก ศีรษะของเขา เขาต้อ งบริสุทธิ์ จนกว่า จะสิน
้ กําหนดเวลาที่ เขาปลีก ตัว ออกมาถวายแด่ พระเย
6
โฮวาห์ เขาจะต้องไว้ผมยาว ตลอดเวลาที่ เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เขาต้องไม่เข้าใกล้
ศพ 7 อย่าทําตัวให้มี มลทินด้วยบิดามารดาหรือพี่น้องชายหญิง ที่ ตาย เพราะที่ เขาปลีก ตัว ออกมาถวาย
แด่ พระเจ้า นั ้น เป็น พันธนะของเขา 8 ตลอดเวลาที่ เขาปลีก ตัว ออกมา เขาต้อ งบริสุทธิ์ แด่ พระเยโฮวาห์
9 และถ้า มี คนมาตายอยู่ ใกล้ ตัว เขาปั จจุบัน ทัน ด่ วน ศีรษะของเขาที่ ชา
ํ ระให้ บริสุทธิ์ไว้ก็ เป็น มลทิน เสีย
แล้ว เขาต้องโกนศีรษะของเขาในวันชําระตัวคือในวันทีเจ
่ ็ดนั ้นเขาต้องโกนศีรษะ 10 ในวันทีแ
่ ปดเขาต้อง
11
นํา นกเขาสองตัว หรือ นกพิราบหนุ่ม สองตัว ไปให้ ปุ โรหิต ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม และปุโรหิต จะ
ถวายบู ชาตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป อีกตัวหนึ่ งถวายเป็นเครือ
่ งเผาบู ชา ลบมลทินให้เขา เพราะเขา
ได้กระทําผิดเหตุเรือ
่ งศพ และเขาต้องชําระศีรษะให้บริสุทธิในวั
นนั ้นอีก 12 และให้เขาปลีกตัวออกถวาย
์
แด่ พระเยโฮวาห์ ตลอดเวลาการปลีก ตัว ของเขา และนํา ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบมาเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การ
ละเมิด แต่ เวลาก่อนนั ้น นั บ ไม่ ได้ เพราะการปฏิญาณปลีก ตัว ของเขานั ้ นม ี มลทิน เสีย แล้ว 13 เมื่อ เวลา
ปลีกตัวของเขาครบแล้ว พระราชบัญญัติของพวกนาศี รมี
์ ดังนี้ ให้นําเขามาที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม
14 ให้เขาถวายเครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ คือลูกแกะผู้อายุ ขวบหนึ่ งที่ ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งเผาบู
ชา และลูกแกะเมียอายุขวบหนึ่ งที่ปราศจากตําหนิ เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป และแกะผู้ตัวหนึ่ งที่ปราศจาก
15
ตําหนิ เป็นเครือ
่ งสันติบูชา และขนมปังไร้เชื้อกระจาดหนึ่ ง ขนมทําด้วยยอดแป้งคลุกนํ้ามัน ขนมแผ่น
ไร้เชื้อทานํ้ามันพร้อมกับเครือ
่ งธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาที่คู่กัน 16 และปุโรหิตจะนําของเหล่านี้ ถวาย
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้วถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปและเครือ
่ งเผาบูชา 17 และปุโรหิตจะถวายแกะผู้
เป็นเครือ
่ งสันติบูชาแด่พระเยโฮวาห์ พรอ
้ มกับขนมปังไร้เชื้อกระจาดหนึ่ ง ปุโรหิตจะถวายธัญญบูชาและ
18
เครือ
่ งดื่มบูชาที่คู่กันด้วย และผู้เป็นนาศีรจ
์ ะโกนศีรษะแห่งการปลีกตัวนันที
้ ่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุ
ม และนําเอาผมที่ ศีรษะแห่งการปลีกตั วน น
ั ้ ไปใส่ไฟที่ อยู่ใต้ เครือ
่ งสันติ บูชาเสีย 19 เมื่อผู้ เป็นนาศี รโ์ กน
ผมแห่งการปลีกตัวเสร็จแล้ว ปุโรหิตจะนําเนื้ อสันขาหน้าของแกะตัวผู้ที่ต้มแล้ว กับขนมไร้เชื้อก้อนหนึ่ ง
จากกระจาด และขนมแผ่นไร้เชื้อแผ่นหนึ่ งวางไว้ในมือทัง้ สองของผู้เป็นนาศี รนั
์ ้น 20 แล้วปุ โรหิตจะนํา
ของเหล่านั ้นแกว่งไปแกว่งมาเป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เป็นส่วนบริสุทธิ์ที่
กันไว้สําหรับปุโรหิต พร้อมกับเนื้ ออกที่แกว่งถวาย และเนื้ อโคนขาที่ถวายแล้ว ต่อจากนี้ ผู้เป็นนาศี รก็
์ ดื่
มน้าํ องุน
่ ได้ 21 นี่ เป็นพระราชบัญญัติของผูเ้ ป็นนาศีรผู
์ ปฏิ
้ ญาณ และเครือ
่ งบูชาของเขาที่ถวายแด่พระเย
โฮวาห์ในการปลีกตัว นอกจากสิงอ
ื ๆที่เขาถวายได้ ดังนั ้นแหละเขาต้องกระทําตามพระราชบัญญัติของ
่ ่น
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การปลีก ตัว ออกไปเป็น นาศี ร ์ ตามที่ เขาได้ ปฏิญาณไว้� 22 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 23 “จงกล่าว
แก่ อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรนว่า ท่านทัง้ หลายจงอวยพรแก่ คนอิสราเอลดังต่อไปนี้ คือว่า
แก่ เขาทัง้ หลายว่า 24 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ ท่าน และพิทักษ์รก
ั ษาท่าน 25 ขอพระเยโฮ
26
วาห์ทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ ทอแสงแก่ ท่าน และทรงพระกรุ ณาท่าน ขอพระเยโฮวาห์ทรงมี สี
พระพักตร์แช่มชื่น ต่อ ท่านและประทานสันติสุข แก่ ท่าน 27 ดัง นั ้น แหละให้เขาประทับ นามของเราเหนื อ
คนอิสราเอล และเราจะได้อวยพรแก่เขาทัง้ หลาย�

7
การถวายสิง่ ของของบรรดาประมุขคนอิสราเอล

1 เมื่อวันทีโ
่ มเสสจัดตัง้ พลับพลาเสร็จ

และได้เจิมและได้ชาํ ระพลับพลากับบรรดาเครือ
่ งใช้สอยประจํา
พลับพลาให้ บริสุทธิ์ และได้ เจ ิม และชําระแท่น บูชากับ ภาชนะประจํา ทัง้ หมดให้ บริสุทธิ์ แล้ว 2 บรรดา
ประมุข ของคนอิสราเอล หัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ คือ ประมุข ของตระกูล ต่างๆ ผู้ อยู่ เหนื อ ผู้ ที่ ขึ้น ทะเบียน
ไว้ ได้ เข้ามาถวายของ 3 และได้ นําของบูชามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ มีเกวียนประทุนหกเล่ม
กับวัวหกคู่ ประมุขสองคนนําเกวียนเล่มหนึ่ งและวัวคนละตัว ถวายเสียที่ หน้าพลับพลา 4 แล้วพระเยโฮ
วาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า 5 “จงรับ ของเหล่า นี้ ไว้จากเขาเพื่อ จะได้ ใช้ ในการปรนนิ บั ติ ที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ
ม จงมอบไว้กับ คนเลวีแก่ ทุ กคนตามงานปรนนิ บั ติ ของเขา� 6 โมเสสจึง นํา เกวียนและวัว ไปมอบให้แก่
คนเลว ี 7 ท่านให้ เกวียนสองเล่ม กับ วัว สองคู่ แก่ บุ ตรชายทัง้ หลายของเกอร์โชนตามงานปรนนิ บั ติ ของ
เขา 8 ท่านมอบเกวียนสี่ เล่ม และวัวสี่ คู่ ให้แก่ บุ ตรชายทัง้ หลายของเมรารีตามงานปรนนิ บั ติ ของเขา ซึ่ง
เป็นตามคําชีแ
้ จงของอิธามาร์บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต 9 แต่ ท่านมิได้ มอบอะไรให้แก่ บุ ตรชายของโคฮาท
เพราะงานปรนนิ บัติของเขาเป็นงานที่ ต้องหามสิง่ ของบริสุทธิ์บนบ่า 10 และบรรดาประมุขก็นําของบูชา
มาเพื่อแก่งานมอบถวายแท่นบูชาในวันที่ทําพิธเจ
ี ิมแท่นบูชานัน
้ และพวกประมุขต่างก็ถวายเครือ
่ งบูชา
11
ของตนหน้า แท่ นบู ชา พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “ให้พวกประมุข มาถวายเครือ
่ งบูชาของเขาวัน
ละคนในงานมอบถวายแท่ นบู ชา � 12 ผู้ ที่ ถวายเครือ
่ งบูชาในวันแรกคือ นาโชนบุตรชายอัม มี นาดับ แห่ง
13
ตระกูล ยู ดาห์ ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล และชามเงิน ลูก หนึ่ ง
หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ
ญบู ชา 14 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 15 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว
หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 16 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 17 วัว
ผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของ
18
นาโชนบุตรชายของอัม มี นาดับ วัน ที่ สองเนธัน เอลบุตรชายศุ อาร์ประมุข ของตระกูล อิส สาคาร์ถวาย
ของ 19 เขาถวายของถวายของเขาเป็นจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั ก
เจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา
20 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 21 วัวหนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 22 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 23 และวัวผู้สอง
ตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเนธัน
24
เอลบุตรชายของศุ อาร์ วันที่ สามเอลี อบ
ั บุตรชายเฮโลนประมุขของคนเศบูลุ นถวายของ 25 ของถวาย
ของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของ
สถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 26 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั ก
สิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 27 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็น
28
29
เครือ
่ งเผาบูชา ลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป วัวผู้สองตัว แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุ
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หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น ของถวายของเอลี อบ
ั บุตรชายของเฮโลน 30 วัน ที่ สี ่ เอลี
ซู ร์บุ ตรชายของเชเดเออร์ประมุข ของคนรู เบนถวายของ 31 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก
หนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้
มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 32 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับ
เผาเต็ม 33 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 34 ลูก แพะ
ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 35 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ ง
36
สันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเอลีซู ร์บุตรชายของเชเดเออร์ วันที่ห้าเชลูมิเอลบุตรชายศุ รช
ิ ด
ั
37
ดัยประมุขของคนสิเมโอนถวายของ ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล
ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน
เต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 38 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 39 วัวหนุ่มตัว
หนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 40 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชา
41
ไถ่ บาป วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น
ของถวายของเชลู มิ เอลบุตรชายของศุ ร ิชด
ั ดัย 42 วัน ที่ หกเอลี ยาสาฟบุตรชายเดอู เอลประมุข ของคน
กาดถวายของ 43 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั ก
เจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา
44 ช้อนทองคํา ลูก หนึ่ ง หนั ก สิบ เชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 45 วัวหนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก
แกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบู ชา 46 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 47 วัวผู้สองตัว
แกะผู้ห้า แพะผู้ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเอลียาสาฟ
48
บุตรชายของเดอู เอล วัน ที่ เจ ็ด เอลี ชามาบุตรชายอัม มี ฮูด ประมุข ของคนเอฟราอิม ถวายของ 49 ของ
ถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเช
เขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 50 ช้อนทองคํา ลูก
หนึ่ งหนั กสิบเชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 51 วัวหนุ่ม ตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัว หนึ่ ง ลูกแกะอายุ หน่งึ ขวบ
ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 52 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 53 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของเอลี ชามาบุตรชายของอัม
54
มีฮูด วันที่แปดกามาลิเอลบุตรชายเปดาซูรป
์ ระมุขของคนมนั สเสห์ถวายของ 55 ของถวายของเขาคือ
จานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริ
สุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 56 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล
มี เครือ
่ งหอมสําหรับ เผาเต็ม 57 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ ง
58
59
เผาบู ชา ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน
่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของกามาลิ เอลบุตรชายของเปดาซูร ์ 60 วันที่ เก้า
อาบีดันบุตรชายกิเดโอนี ประมุขของคนเบนยามินถวายของ 61 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั ก
หนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล ชามเงินลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้
มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 62 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับ
เผาเต็ม 63 วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน ่งึ ขวบตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 64 ลูก แพะ
ผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 65 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ ง
66
สันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของอาบีดันบุตรชายของกิเดโอนี วันที่สิบอาหิเยเซอร์บุตรชายอัมมี
ชัดดัยประมุขของคนดานถวายของ 67 ของถวายของเขาคือจานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อยสามสิบเชเขล
ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน
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เต็มเพื่อเป็นธัญญบูชา 68 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 69 วัวหนุ่มตัว
หนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา 70 ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชา
ไถ่ บาป 71 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้ ห้า ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบห้า เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น
72
ของถวายของอาหิเยเซอร์บุ ตรชายของอัมมีชด
ั ดัย วันที่ สิ บเอ็ดปากี เอลบุตรชายโอครานประมุขของ
คนอาเชอร์ถวายของ 73 ของถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก
หนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มียอดแป้งคลุกนํ้ามันเต็มเพื่อเป็น
ธัญญบูชา 74 ช้อนทองคําลูกหนึ่ งหนั กสิบเชเขล มีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 75 วัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผูต
้ ัว
76
77
หนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบตัวหนึ่ ง เป็นเครือ
่ งเผาบูชา ลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป วัวผู้
สองตัว แกะผูห้
้ า แพะผูห้
้ า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติบูชา สิ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของปากี
เอลบุตรชายของโอคราน 78 วันที่ สิ บสองอาหิราบุตรชายเอนั นประมุขของคนนั ฟทาลี ถวายของ 79 ของ
ถวายของเขาคือ จานเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก หนึ่ ง ร้อยสามสิ บเชเขล ชามเงิน ลูก หนึ่ ง หนั ก เจ็ด สิบ เชเขลตามเช
เขลของสถานบริสุทธิ์ ภาชนะทัง้ สองนี้ มี ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เต็ม เพื่อ เป็น ธัญ ญบู ชา 80 ช้อนทองคํา ลูก
หนึ่ งหนั กสิบเชเขล มี เครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม 81 วัวหนุ่ม ตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัว หนึ่ ง ลูกแกะอายุ หน่งึ ขวบ
ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 82 ลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 83 วัว ผู้ สองตัว แกะผู้ ห้า แพะผู้
ห้า ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบห้า เป็นเครือ
่ งสันติ บูชา สิ ่งเหล่านี้ เป็นของถวายของอาหิราบุตรชายของเอนั น
84 ต่อไปนี้ เป็ นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาจากประมุขของคนอิสราเอล ในวันที ่มี พิธเจ
ี ิมแท่ นบู
ชานัน
้ คือจานเงินสิบสองลูก ชามเงินสิบสองลูก ช้อนทองคําสิบสองลูก 85 จานเงินลูกหนึ่ งหนั กหนึ่ งร้อย
สามสิบเชเขล และชามลูกหนึ่ งหนั กเจ็ดสิบเชเขล เงินที่ทําภาชนะทัง้ หมดหนั กสองพันสี่รอ
้ ยเชเขล ตาม
86
เชเขลของสถานบริสุทธิ์ ช้อนทองคําสิบสองลูกมีเครือ
่ งหอมสําหรับเผาเต็ม หนักลูกละสิบเชเขลตาม
เชเขลของสถานบริสุทธิ์ ทองคําที่ทําช้อนทัง้ หมดหนั กหนึ่ งร้อยยี่สิบเชเขล 87 สัตว์สําหรับเครือ
่ งเผาบูชา
มีวัวผูสิ
้ บสองตัว แกะผูสิ
้ บสอง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบสิบสอง พรอ
้ มกับเครือ
่ งธัญญบูชาคู่กัน และแพะผูสิ
้
88
บสองตัวสําหรับเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป สัตว์ทัง้ หมดที่ถวายเป็นเครือ
่ งสันติบูชา มีวัวผู้ยีสิ
่ บสี่ แกะผูหก
้
สิบ แพะผู้ หกสิบ และลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบหกสิบ นี่ แหละเป็น ของถวายในงานมอบถวายแท่น บูชาเมื่อ
ได้กระทําการเจิมแล้ว 89 เมื่อโมเสสได้เข้าไปในพลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อจะกราบทูลพระองค์ ท่านได้ยน
ิ
พระสุรเสียงตรัสกับท่านมาจากพระที่นั่งกรุ ณา ซึ่งอยูบ
่ นหีบพระโอวาทท่ามกลางเครู บทงั ้ สอง และพระ
สุรเสียงนั ้นได้สนทนากับท่าน

8
การตัง้ ตะเกียงให้ส่องแสง

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่อาโรนว่า

เมื่อจะตัง้ ตะเกียงให้ตะเกียงทัง้ เจ็ดส่องแสง
ข้างหน้าคันประทีป�
ท่านได้ตัง้ ตะเกียงให้ส่องแสงออกด้านหน้าคันประทีป
ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส ั งก
่ ับ โมเสส 4 ฝี มือ ที่ ทํา คัน ประทีป เป็น ดังนี้ เป็น ทองคํา ใช้ค้อนทุบ ตัง้ แต่ ฐาน
ขึ้นไปถึงดอกเป็นฝีค้อน ตามแบบอย่างที่พระเยโฮวาห์สําแดงแก่โมเสส เขาจึงทําคันประทีปดังนั ้น
3 และอาโรนได้กระทําดังนั ้น

การสถาปนาคนเลวี

5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 6 “จงยกคนเลวีออกจากคนอิสราเอลและชําระเขาทัง
้ หลายเสีย

7 เจ้าจงชําระเขาดังนี้

จงเอานํ้าชําระมาประพรมเขา ให้เขาโกนตลอดทัง้ ตัว ให้ซักเสื้อผ้าและชําระตัวให้
สะอาด 8 แล ้ว ให้เขาทัง้ หลายนํา วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง กับ เครือ
่ งธัญ ญบูชาคู่ กัน คือ ยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน และ
เจ้าจงนําวัวหนุ่มอีกตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป 9 แล้วจงพาคนเลวีมาหน้าพลับพลาแห่งชุ มนุม และ
ให้คนอิสราเอลมาชุ มนุมพร้อมกันหมด 10 เมื่อเจ้านําคนเลวีมากราบทูลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้
คนอิสราเอลเอามือ ของเขาวางบนคนเลวี 11 และให้ อาโรนถวายคนเลวีต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้
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เป็น เครือ
่ งบูชาแกว่ง ถวายจากประชาชนอิสราเอล เพื่อ เขาจะได้ ทํางานปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ 12 แล ้ว
คนเลวีจะเอามือของตนวางบนหัววัวผู้ทัง้ สอง เจ้าจงเอาตัวหนึ่ งมาถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และอีก
ตัวหนึ่ งให้เป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อลบมลทินบาปของคนเลวี 13 เจ้าจงตัง้ คนเลวีให้คอย
รับใช้อาโรนและบุตรชายทัง้ หลายของอาโรน และจงถวายเขาทัง้ หลายให้เป็นเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายแด่
พระเยโฮวาห์ 14 ฉะนี้ แหละเจ้าจงแยกคนเลวีออกจากคนอิสราเอล และคนเลวีจะเป็นของเรา 15 ตัง้ แต่
นั ้น ไปคนเลวีจะเข้ าปฏิ บั ติ งานที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม ในเมื่อ เจ้า ได้ ชาํ ระเขาและกระทํา เป็น เครือ
่ งบูชา
16
แกว่ง ถวายเขาไว้แล้ว เพราะเขาทัง้ หมดถูก แยกออกจากคนอิสราเอล และมอบไว้แก่ เรา เราได้ รบ
ั
เขามาเป็นของเราแล้วแทนทุกคนที่เกิดจากครรภ์มารดาก่อนคือ แทนบุตรหัวปี ของประชาชนอิสราเอล
ทัง้ หมด 17 เพราะว่า ลู กห ัว ปี ทัง้ หมดของคนอิสราเอลเป็น ของเรา ทัง้ คนและสัตว์ ในวันที ่ เราได้ สังหาร
บรรดาลู กห ัว ปี ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เราได้ เลือกเขาไว้เป็น ของเรา 18 และเราได้ เลือกคนเลวีแทนบุตรหัวปี
ทัง้ หมดของคนอิสราเอล 19 และเราได้ ให้ คนเลว ี จากคนอิสราเอลไว้กับ อาโรนและบุตรชายของอาโรน
ให้ปฏิบัติงานแทนคนอิสราเอลที่พลับพลาแห่งชุมนุม และทําการลบมลทินให้คนอิสราเอล เพื่อว่าจะไม่
มี ภัย พิบัติ บังเกิด แก่ คนอิสราเอล เมื่อ คนอิสราเอลเข้า มาใกล้ สถานบริสุทธิ์� 20 โมเสสและอาโรนและ
ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดได้ กระทํา ต่อ คนเลวีดัง นั ้น ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส งั ่ โมเสสในเรือ
่ งคนเลวี
21
ทุ กประการ คนอิสราเอลก็ กระทํา ดังนั ้น คนเลวีได้ ชําระตนให้สิ ้นบาป และซักเสื้อผ้าของตน และอา
โรนก็ ถวายเขาเป็น เครือ
่ งบูชาแกว่งถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอาโรนทํา การลบมลทิน ชําระ
เขา 22 แต่นั ้นมาคนเลวีก็เข้าไปปฏิบติ
ั ในพลับพลาแห่งชุมนุม ในการรับใช้อาโรนและบุตรชายของอาโรน
ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ โมเสสเรือ
่ งคนเลวี เขาจึงได้กระทําอย่างนั ้นแก่เขาทัง้ หลาย 23 พระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสว่า 24 “เรือ
่ งนี้ เกี่ยวกับคนเลวี ให้คนเลวีที่ มีอายุตัง้ แต่ยี่สิ บห้าปี ขึ้นไป เข้าไปปฏิบัติงานใน
พลับพลาแห่งชุมนุม 25 พออายุได้ห้าสิบปี ให้เขาหยุดปฏิบัติ ไม่ต้องทํางานต่อไป 26 แต่ให้เขาช่วยพี่น้อง
ในพลับพลาแห่งชุ มนุมดูแลการงาน ไม่ต้องลงมือทําเอง เจ้าจงกระทําเช่นนี้ แก่คนเลวีเมื่อกําหนดงาน
ให้เขา�

9
คําสัง่ สอนเรือ
่ งเทศกาลปัสกา
ในเดือนที่ หน่งึ ปี ที่ สองตัง้ แต่ เขาทัง้ หลายออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสที่ ถิน
่
ทุ รก ัน ดารซี นายว่า 2 “ให้ คนอิสราเอลถือ เทศกาลปัส กาตามเวลาที่ กําหนดไว้ 3 คือ เดือนนี้ ในวัน ขึ้น สิบ
สี่ คํ่า เวลาเย็น เจ้าทัง้ หลายจงถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่ กําหนดนั ้น เจ้าจงกระทําตามกฎเกณฑ์และ
พิธีต่างๆทัง้ สิน
้ ของเทศกาลนั ้น� 4 โมเสสจึง บอกคนอิสราเอลให้ถือเทศกาลปัสกา 5 เขาทัง้ หลายได้ ถือ
เทศกาลปัสกาในเดือนที่หน่งึ วันขึ้นสิบสี่ค่ําเวลาเย็นที่ถิน
ั ่ โมเสส
่ ทุรกันดารซีนาย ที่พระเยโฮวาห์ตรัสสง
ทุก ประการ คนอิสราเอลก็ กระทํา ตามอย่างนั ้น 6 และมี ผู้ ชายบางคนที่ มี มลทิน เพราะถูก ต้องศพ จึง
ถือ ปัส กาในวัน นั ้น ไม่ ได้ เขาจึง มาอยู่ ต่อ หน้า โมเสสและอาโรนในวัน นั ้น 7 เขาเหล่า นั ้น กล่าวแก่ ท่านว่า
“เรามีมลทินเพราะได้ถูกต้องศพ ทําไมจึงห้ามมิให้เราถวายเครือ
่ งบูชาของพระเยโฮวาห์ตามวันกําหนด
8
ท่ามกลางคนอิสราเอล� และโมเสสบอกเขาว่า “จงคอยอยู่ก่อนเพื่อเราจะฟังดูว่า พระเยโฮวาห์จะตรั
สสัง่ อย่างไรเรือ
่ งท่าน� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ถ้าผู้ใดในพวก
เจ้าหรือในเชื้อสายของเจ้ามีมลทินเพราะถูกต้องศพ หรือไปทางไกลก็ให้ผู้นั ้นถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์
11 ให้ถือปั สกาในเดือนที่สองวันขึ้นสิบสี่ค่ําเวลาเย็น ให้เขากินขนมปั งไร้เชื้อและผักรสขม 12 เขาทัง
้ หลาย
ต้องไม่ ให้ อะไรเหลือ จนวันร ุ่ง ขึ้น และไม่ หก
ั กระดูก แกะปัส กา ให้ กระทํา ตามกฎในเรือ
่ งถือ เทศกาลปัส
กาทุกประการ 13 แต่ คนที ่สะอาดและมิได้ อยู่ในระหว่างการเดินทางแต่ งดไม่ถือเทศกาลปัสกา ผู้นั ้นจะ
ต้องถูกตัดขาดจากท่ามกลางชนชาติของเขา เพราะเขามิได้นําเครือ
่ งบูชาของพระเยโฮวาห์มาถวายตาม
1
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กําหนดเวลา ผู้นั ้นจะต้องได้รบ
ั โทษบาปของเขาเอง 14 ถ้าคนต่างด้าวมาอาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย
ใคร่จะถือเทศกาลปัสกาแด่ พระเยโฮวาห์ตามกฎของเทศกาลปัสกาและตามลักษณะก็ ให้เขาถือได้ เจ้ า
จงมีกฎอย่างเดียวสําหรับทัง้ คนต่างด้าวและชาวเมือง�
เมฆของพระเจ้าจะนําทางคนอิสราเอล

15 ในวันที ่จัดตัง
้ พลับพลานั ้ นมีเมฆมาปกคลุมพลับพลาไว้

คือเต็นท์ พระโอวาท เวลาเย็นเมฆนั ้ นก็อยู่
เหนื อพลับพลาปรากฏเหมือนเพลิงจนรุ ง่ เช้า 16 เป็นอย่างนั ้นเสมอมา มีเมฆคลุมกลางวัน แต่ กลางคืน
ปรากฏเหมือนเพลิง 17 เมื่อไรเมฆลอยขึ้นจากพลับพลา ภายหลังนั ้นพวกอิสราเอลก็ยกเดินไป ครัน
้ เมฆ
18
นั ้นลอยหยุดอยู่ที่ใด คนอิสราเอลก็ตัง้ ค่ายอยู่ที่นั่น คนอิสราเอลออกเดินตามพระดํารัสของพระเยโฮ
วาห์ และเขาตัง้ ค่ายตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ ตราบใดที่เมฆพักอยูเ่ หนื อพลับพลาเขาก็ยงั ตัง้ ค่าย
อยู่ 19 แม้เมื่อเมฆอยูเ่ หนื อพลับพลานานหลายวัน คนอิสราเอลก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์
ไม่ ยกเดิน ไป 20 เมื่อ เมฆอยู่ เหนื อ พลับพลาน้ อยวัน ตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ เขาก็ ยงั อยู่ ในค่าย
แล้วตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์เขาก็ ยกออกเดิน ทาง 21 เมื่อ เมฆคงอยู่ตัง้ แต่ เย็นจนเช้า ครัน
้ เมฆ
ลอยขึ้นในตอนเช้าเขาก็ยกออกเดิน ไม่ว่าเป็นกลางวันหรือกลางคืนก็ตาม เมื่อเมฆลอยขึ้นเขาก็ยกออก
เดิน 22 ไม่ว่าเมฆจะคงอยู่เหนื อพลับพลาสองวัน หรือเดือนหนึ่ งหรือปี หนึ่ ง คนอิสราเอลก็อยู่ในค่ายนาน
เท่านั ้น มิได้ยกออกไป แต่เมื่อเมฆลอยขึ้นเมื่อใด เขาก็ยกออกไปเมื่อนั ้น 23 เขาตัง้ ค่ายอยูต
่ ามพระดํารัส
ของพระเยโฮวาห์ และเขายกออกเดินตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็ปฏิบัติงานของพระ
เยโฮวาห์ ตามพระดํารัสที่พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ โมเสส
แตรเงินสองคัน

10

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงทําแตรเงินสองคันด้วยใช้ค้อนทุบ

เจ้าจงใช้แตรนั ้นเรียกชุมนุม
และใช้รอ
้ื ย้ายค่าย 3 เมื่อเป่าแตรทัง้ สองนั ้ นก็ให้ชุ มนุมชนทัง้ หมดมาประชุมพร้อมกันกับเจ้าที่ ประตูพล
ับพลาแห่งชุมนุม 4 ถ้าเป่าแตรคันเดียวให้พวกประมุขผูเ้ ป็นหัวหน้าคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆมาประชุม
กับเจ้า 5 เมื่อเป่าแตรปลุกให้บรรดาค่ายที่ตัง้ อยู่ด้านตะวันออกยกออกเดิน 6 เมื่อเป่าแตรปลุกหนที่สอง
ให้บรรดาค่ายที่อยูด้
่ านใต้ยกออกเดิน เมื่อใดจะให้ยกออกเดินกให้
็ เป่าแตรปลุก 7 แต่เมื่อจะให้คนทัง้ ปวง
มาประชุมพร้อมกัน จงเป่าแตร แต่อย่าทําเสียงปลุก 8 ให้บุตรชายของอาโรนคือปุโรหิตเป็นคนเป่าแตร
แตรนี้ จะเป็นกฎถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า 9 และเมื่อเจ้าทัง้ หลายจะไปทําศึกในแผ่นดินของเจ้าสู้ศัตรู ผู้
มาบีบบังคับเจ้า ก็ให้เป่าแตรทําเสียงปลุก และเจ้าจะเป็นที่ระลึกต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เจ้า และเจ้าจะได้พ้นจากศัตรู ของเจ้า 10 ในวันที่เจ้าทัง้ หลายมีความยินดี และในงานเทศกาลและในวัน
ต้นเดือนของเจ้า เจ้าจงเป่าแตรเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาและเหนื อสัตวบูชาอันเป็นเครือ
่ งสันติบูชา เป็นที่ให้
พระเจ้าของเจ้าระลึกถึงเจ้า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�
การเดินทางจากถิน
่ ทุรกันดารซีนายไปถึงถิน
่ ทุรกันดารปาราน

11 ต่อมาวันที ่ยี่สิ บเดือนที่ สองปี ที่ สองทรงให้เมฆนั ้นขึ้นจากพลับพลาพระโอวาท 12 คนอิสราเอลก็ยก

เดินทางไปจากถิน
่ ่ถิน
่ ทุรกันดารซีนาย และเมฆนั ้นมายัง้ อยูที
่ ทุรกันดารปาราน 13 เขาทัง้ หลายได้ยกออก
เดิน ไปเป็ นคร ัง้ แรกตามพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ ที่ ตรัสส ัง่ โมเสส 14 ธงค่ายของคนยู ดาห์ ออกเดิน
ไปเป็นกองๆก่อน มีนาโชนบุตรชายอัมมีนาดับเป็นผู้นําพลโยธา 15 เนธันเอลบุตรชายศุ อาร์นําพลโยธา
ตระกูลคนอิสสาคาร์ 16 และเอลี อบ
ั บุตรชายเฮโลนนําพลโยธาตระกูลคนเศบู ลุ น 17 เมื่อรือ
้ พลับพลาลง
แล้ว บรรดาบุตรชายของเกอร์โชนและบุตรชายของเมรารีผูแบกหามพลั
้
บพลานั ้นกย
็ กเดินไป 18 ธงค่าย
ของคนรู เบนออกเดินไปเป็นกองๆ เอลี ซู ร์บุ ตรชายเชเดเออร์เป็นผู้นําพลโยธา 19 เชลู มิเอลบุตรชายศุ รี
ชัดดัยนําพลโยธาตระกูลคนสิ เมโอน 20 เอลี ยาสาฟบุตรชายเดอูเอลนําพลโยธาตระกูลคนกาด 21 แล้ว
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คนโคฮาทก็ยกออกเดินแบกหามสถานบริสุทธิ์ ก่อนที่พวกนี้ ไปถึง เขาก็ตัง้ พลับพลาเสร็จแล้ว 22 ธงค่าย
คนเอฟราอิมออกเดินไปเป็นกองๆ มีเอลี ชามาบุตรชายอัมมีฮูดนําพลโยธา 23 กาเมลิ เอลบุตรชายเปดา
ซูรน
์ ําพลโยธาตระกูลคนมนั สเสห์ 24 อาบด
ี ันบุตรชายกิเดโอนี นําพลโยธาตระกูลคนเบนยามิน 25 แล้วธง
ค่ายคนดานเป็นพวกระวังท้ายของค่ายทัง้ หมด ได้ ยกออกเดินไปเป็นกองๆ มีอาหิเยเซอร์บุ ตรชายอัมมี
ชัดดัยนําพลโยธา 26 ปากีเอลบุตรชายโอครานนําพลโยธาตระกูลคนอาเชอร์ 27 อาหิราบุตรชายเอนั นนํา
พลโยธาตระกูลคนนั ฟทาลี 28 นี่ เป็ นอันดับการเดินทางของคนอิสราเอลตามเหล่าพลโยธาของเขา เมื่อ
เขายกออกเดิน ไป 29 โมเสสพู ดก ับ โฮบับ บุตรชายเรอู เอลคนมี เดีย นพ่อ ตาของโมเสสว่า “เราทัง้ หลาย
ออกเดิน ไปสู่ ที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส ไว้ว่า ‘เราจะยกให้ แก่ เจ้ าทัง้ หลาย� เชิญ ไปกับ เราเถิด และเราทัง้
หลายจะทําดีแก่ท่าน เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสัญญาให้ของดีแก่คนอิสราเอล� 30 แต่เขาตอบโมเสสว่า
“เราจะไม่ไป เราจะกลับไปเมืองของเรา ยังวงศ์ญาติของเรา� 31 และโมเสสว่า “ขออย่าพรากจากเราไป
เลย ท่านทราบอยูแล
่ ้วว่า เราต้องตัง้ ค่ายอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร และท่านจะได้เป็นดังนั ยน์ ตาของเรา 32 ถ้า
ท่านไปกับเราทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ทรงกระทําดีอะไรแก่เรา เราจะกระทําอย่างนั ้นแก่ท่าน� 33 เขาทัง้
หลายก็ ออกเดิน จากภูเขาของพระเยโฮวาห์ ระยะทางสามวัน หี บพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ นํา หน้า
เขาไปสามวันเพื่อหาที่พักให้เขา 34 เขาทัง้ หลายยกค่ายไปเมื่อไร เมฆของพระเยโฮวาห์ก็อยู่เหนื อเขาใน
กลางวัน เมื่อ นั ้น 35 ต่อ มาเมื่อ หีบ ยกออกเดิน เมื่อไร โมเสสกราบทูล ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก
ขึ้นเถิด ให้ศัตรู ทัง้ หลายของพระองค์กระจัดกระจายไป ให้ผูที
้ ่ชังพระองค์หลีกหนี พระองค์ไป� 36 เมื่อหีบ
ยับยัง้ ท่านกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอเสด็จกลับมาสู่คนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆเถิด�

11
พระเจ้าทรงพระพิโรธประชาชนขีบ่
้ น
เมื่อ ประชาชนบ่น พระเยโฮวาห์ ทรงไม่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ ทรงสดับ แล้ว ทรงพระพิโรธ มี ไฟ
ของพระเยโฮวาห์มาไหม้อยู่ท่ามกลางเขา เผาค่ายรอบนอกเสียบ้าง 2 แล้วคนทัง้ หลายจึงร้องต่อโมเสส
และเมื่อโมเสสได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ไฟก็ดับ 3 เขาจึงเรียกชื่อตําบลนั ้นว่าทาเบราห์ เพราะไฟของ
พระเยโฮวาห์ มาไหม้ อยู่ ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 4 คนที ่ ปะปนมากับ เขาทัง้ หลายเป็น คนโลภมาก ทัง้ คน
อิสราเอลก็ ร้องไห้ครํา่ ครวญอีกว่า “ผู้ใดจะให้เนื้ อเรากิน 5 เราระลึกถึงปลาที่ เราเคยกินในอียป
ิ ต์ โดยไม่
ต้องซื้อ ทัง้ แตงกวา แตงโม กระเทียมจีน หอมใหญ่ หัวกระเทียม 6 บัดนี้ จิตใจของเราก็เหี่ยวแห้งลง ไม่มี
อะไรให้เราดู เลยนอกจากมานานี้ � 7 มานานั ้นเหมือนเมล็ดผักชี สี เหมือนยางไม้หอม 8 ประชาชนก็ เที่ย
วออกไปเก็บมาโม่หรือตําในครกและใส่หม้อต้มทําขนม รสของมานาเหมือนรสนํ้ามันสด 9 กลางคืนเมื่อ
นํ้าค้างตกมาเหนื อค่าย มานาก็ตกมาด้วย
1

โมเสสบ่นเรือ
่ งภาระของท่าน
โมเสสได้ยน
ิ ประชาชนร้องไห้ไปทัว่ ครอบครัวทงั ้ หลาย ต่างคนต่างอยู่ที่ ประตู เต็นท์ ของตน พระเย
โฮวาห์ทรงกริว้ ยิง่ นั ก โมเสสก็ไม่พอใจด้วย 11 โมเสสจึงกราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ไฉนพระองค์จึงให้ผู้รบ
ั
ใช้ของพระองค์ ลําบากลําบนเช่นนี้ เหตุ ใดข้าพระองค์ ไม่เป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์
พระองค์ จึง ทรงวางภาระของชนชาติ ทัง้ หมดนี้ ลงบนข้า พระองค์ 12 ข้า พระองค์ ตัง้ ครรภ์ คนเหล่า นี้ มา
หรือ ข้า พระองค์ ยงั คนเหล่า นี้ ให้ เก ิ ดมาหรือ พระองค์ จึง ตรัส แก่ ข้า พระองค์ ว่า ‘จงอุม
้ เขาไว้ในอกของ
เจ้าอย่างพ่อบุญธรรมอุ้มลูกแดงนํามาสู่ แผ่นดิ นที ่พระองค์ ปฏิญาณจะให้แก่ บรรพบุรุษของเขา� 13 ข้า
พระองค์จะได้เนื้ อมาจากไหนให้คนทัง้ หมดนี้ เพราะเขาร้องไห้ต่อข้าพระองค์ว่า ‘ขอเนื้ อให้เรากิน� 14 ข้า
พระองค์ ไม่ สามารถหอบอุม
้ คนเหล่า นี้ แต่ ลําพัง ได้ เป็น ภาระหนั ก เกิน แก่ ข้า พระองค์ 15 ถ้า พระองค์ จะ
ทรงปฏิบัติแก่ข้าพระองค์อย่างนี้ แล้ว ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ถ้าข้าพระองค์เป็ นที่โปรดปราน
10
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ในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงประหารข้าพระองค์ เสียทั นที เถิด อย่าให้ข้าพระองค์ แลเห็นความ
ทุเรศของข้าพระองค์เลย�
ผู้ใหญ่เจ็ดสิบคน
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “จงรวบรวมพวกผู้ ใหญ่ ในอิสราเอลให้เราเจ็ด สิบ คน เป็น คนที่ เจ้ า
ทราบว่า เป็น คนผู้ ใหญ่ ในประชาชนและเป็น เจ้า หน้าที่ เหนื อ เขาทัง้ หลาย จงพาเขามาที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ
มนุมให้เขายืน อยู่ พร ้ อมกับ เจ้า ที่ นั ่น 17 เราจะลงมาสนทนากับ เจ้า ที่ นั ่น และเราจะเอาวิญญาณที่ มี อยู่
บนเจ้า มาใส่ บนคนเหล่า นั ้น เสีย บ้าง ให้ เขาทัง้ หลายแบกภาระของชนชาติ นี้ ด้วยกั นก ับ เจ้า เพื่อ เจ้า จะ
มิ ได้ ทนแบกอยู่ แต่ ลําพัง 18 และจงกล่าวแก่ คนทัง้ ปวงว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงชําระตัว ให้ บริสุทธิ์สําหรับ
พรุ ง่ นี้ ท่านจะได้รบ
ั ประทานเนื้ อ เพราะท่านร้องไห้ต่อพระกรรณของพระเยโฮวาห์ว่า “ผู้ใดจะให้เนื้ อเรา
กิน เมื่อเราอยู่ในอียป
ิ ต์เราก็สุขสบาย� เพราะเหตุนี้พระเยโฮวาห์จะทรงประทานเนื้ อให้ท่านทัง้ หลายรับ
19
ประทาน ท่านจะมิ ได้ รับประทานวันเดียว หรือสองวัน หรือห้าวัน หรือสิบวัน หรือยี่สิ บวัน 20 แต่ หน่ง
ึ
เดือนเต็ม จนเนื้ อจะล้นออกมาทางรู จมูกของท่าน จนท่านเอือม เพราะท่านได้ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ผูอยู
้ ่
ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และได้ ร้องไห้ต่อ พระองค์ กล่าวว่า “ไฉนเราจึง ได้ ออกมาจากอียป
ิ ต์� ’ ” 21 แต่
โมเสสกราบทูลว่า “คนที ่ข้าพระองค์อยู่ท่ามกลางเขานั ้นเป็นทหารราบหกแสนคน และพระองค์ตรัสว่า
‘เราจะให้เนื้ อ เขาทัง้ หลายกิน ครบเดือนหนึ่ ง� 22 จะเอาฝูง แพะแกะฝูง วัว มาฆ่า ให้เขาให้พอเขากิน หรือ
จะรวบรวมปลาทัง้ หมดในทะเลให้ เขาให้ พอเขากิน หรือ� 23 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์สัน
้ ไปหรือ บัดนี้ เจ้ าจะเห็นว่าคําของเราจะสําเร็จเพื่อเจ้าจริงหรือไม่� 24 โมเสสก็ ออก
ไปบอกแก่ คนทัง้ ปวงถึงพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ รวบรวมพวกผู้ใหญ่ในประชาชนได้ เจ็ด
สิบคน แต่งตัง้ เขาไว้ให้ยืนรอบพลับพลา 25 แล้วพระเยโฮวาห์เสด็จลงมาในเมฆและตรัสกับโมเสส และ
เอาวิญญาณที่ มี อยู่บนโมเสสบ้างใส่ บนพวกผู้ ใหญ่ เจ ็ด สิบ คนนั ้น และต่อ มาเมื่อ วิญญาณอยู่ บนเขาทัง้
หลายแล้ว เขาทัง้ หลายก็พยากรณ์ แต่ เขาทัง้ หลายก็ไม่ทําอีก 26 ยังมีสองคนที่ อยู่ในค่าย คนหนึ่ งชื่อเอ
ลดาด อีกคนหนึ่ งชื่อเมดาด และวิญญาณอยูบ
่ นเขา เขาเป็นคนที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่ไม่ได้มาที่พลับพลา
27
เขาพยากรณ์ ในค่าย มี ชายหนุ่ม คนหนึ่ ง วิง่ มาบอกโมเสสว่า “เอลดาดและเมดาดกําลัง พยากรณ์ อยู่
ในค่าย� 28 และโยชู วาบุตรชายนูนเป็นผู้รับใช้ของโมเสส เป็นคนหนุ่ม มากล่าวว่า “โมเสสเจ้านายของ
ข้าพเจ้า ขอห้ามเขาเสีย� 29 แต่ โมเสสบอกเขาว่า “ท่านเจ็บ ร้อนแทนเราหรือ เราใคร่ให้ประชาชนของ
พระเยโฮวาห์เป็นผู้พยากรณ์ ทุกคน และใคร่ให้พระเยโฮวาห์ทรงใส่วญ
ิ ญาณของพระองค์ไว้บนเขาเหล่า
30
นั ้น� โมเสสและพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็กลับไปค่าย
16

ฝูงนกคุ่มและภัยพิบัติมาสู่ประชาชนขี้บ่น
31 มี ลมพัด มาจากพระเยโฮวาห์ พาฝูง นกคุ่ม มาจากทะเล ให้ มาตกอยู่ ที่ ข้างค่ายรอบค่ายทุก ทิศ ห่าง
ออกไปเป็นหนทางเดินวันหนึ่ ง สูงพ้นพื้นดินประมาณสองศอก 32 วันนั ้นประชาชนก็ลุกขึ้นเที่ยวจับนกคุ่
มทัง้ วันและคืนและตลอดวันรุ่งขึ้นด้วย คนที่จับได้น้ อยที่สุดได้ถึงสิบโฮเมอร์ แล้วเขาเอามาวางตากทัว่
ค่าย 33 เมื่อ เนื้ อ ยัง ติด ฟัน เขาทัง้ หลายอยู่ ยัง รับ ประทานไม่ทัน หมด พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ประชาชนยิง่
นั ก พระเยโฮวาห์ก็ ทรงประหารประชาชนเสีย ด้วยภัย พิบั ติ อย่างร้ายแรง 34 เขาจึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า
ขิบโรทหัทธาอาวาห์ เพราะที่นั่นเขาฝังศพคนทัง้ ปวงที่โลภมาก 35 ประชาชนได้ยกเดินจากขิบโรทหัทธา
อาวาห์ถึงฮาเซโรทและยับยัง้ ที่ฮาเซโรท

12

อาโรนและมิเรียมอิจฉาโมเสส
มิ เรียมและอาโรนได้ พู ดติ โมเสส เหตุ หญิง คนเอธิโอเปีย ที่ ท่านได้ แต่ งงานด้วย เพราะโมเสสได้ แต่
งงานกับหญิงคนเอธิโอเปียคนหนึ่ ง 2 เขาทัง้ สองกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสทางโมเสสคนเดียวเท่านั ้น
จริงหรือ พระองค์ ไม่ ตรัสทางเราบ้างหรือ� พระเยโฮวาห์ทรงได้ ยิน 3 (โมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิง่ กว่า
1
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คนทัง้ ปวงที่ พ้น
ื แผ่น ดิน� 4 ทันใดนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสและอาโรนกับ มิ เรียมว่า “เจ้ าทัง้ สาม
จงออกมาที่ พลับพลาแห่งชุ มนุม� เขาทัง้ สามก็ ออกมา 5 พระเยโฮวาห์ก็ เสด็จลงมาในเสาเมฆ ประทับ
ยืนที ่ประตู พลับพลาแห่งชุ มนุม ทรงเรียกอาโรนและมิเรียม เขาทัง้ สองก็ มาข้างหน้า 6 พระองค์ ตรัสว่า
“จงฟังถ้อยคําของเรา ถ้าจะมีผู้พยากรณ์ ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย เราพระเยโฮวาห์จะสําแดงตัวแก่ผู้นั ้น
เป็นนิ มิต เราจะพูดกับเขาทางฝัน 7 สําหรับโมเสสผูรั
้ บใช้ของเราก็ไม่เป็นเช่นนั ้น ในวงศ์วานทัง้ หมดของ
เราเขาสัตย์ซื่อ 8 เราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจน ไม่พูดเร้นลับ และเขาเห็นสัณฐานของพระเยโฮ
วาห์ ไฉนเจ้า ไม่ กล ั วท ี่ จะพูด ติ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเรา� 9 พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ เขามาก แล ้ว เสด็จ ไปเสีย
10 เมื่อเมฆลอยพ้นพลับพลาไป ดูเถิด มิเรียมกเ็ ป็ นโรคเรือ
้ น ขาวดุจหิมะ อาโรนหันไปดูมิเรียมและดูเถิด
นางเป็นโรคเรือ
้ น 11 และอาโรนพูดกับโมเสสว่า “ข้าแต่เจ้านายของข้าพเจ้า อนิ จจาเอ๋ย ขออย่าลงโทษ
บาปเราทัง้ สองที่ ได้ กระทํา ความเขลาและบาปเช่น นี้ 12 ขออย่า ให้ มิ เรียมเป็น เหมือนคนที่ ตายแล้ว ดุ จ
คนที่ คลอดจากครรภ์ มารดามี เนื้ อก ุด ไปครึง่ หนึ่ ง� 13 และโมเสสได้ รอ
้ งทูล พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า แต่
พระเจ้า ขอพระองค์ทรงรักษานาง ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์� 14 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า “ถ้าพ่อของนางถ่มน้าํ ลายรดหน้านาง นางจะละอายอยู่เจ็ดวันมิใช่หรือ จงกักนางไว้นอกค่ายเจ็ดวัน
ภายหลังจึงให้กลับเข้ามาได้� 15 ดังนั ้ นมิเรียมจึงถู กกักอยู่นอกค่ายเจ็ดวัน และประชาชนก็ มิได้ ยกเดิน
ไปจนกว่ามิเรียมกลับเข้ามาอีก 16 แล้วภายหลังประชาชนก็ยกเดินจากตําบลฮาเซโรทไปตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ถิน
่
ทุรกันดารปาราน

13
สิบสองคนไปสอดแนมดูที่แผ่นดินคานาอัน

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงส่งคนไปสอดแนมดู ที่ แผ่นดินคานาอันที ่เราให้แก่คนอิสราเอล

นั ้น จงส่งคนจากตระกูลของบรรพบุรุษตระกูลละคน ให้ทุกคนเป็นหัวหน้าในตระกูลนัน
้ � 3 โมเสสจึงใช้
เขาไปจากถิน
่ ทุรกันดารปารานตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ ทุกคนเป็นหัวหน้าในคนอิสราเอล 4 ต่อ
ไปนี้ เป็นชื่อของคนเหล่านั ้น ชัมมุ วาบุตรชายศักเกอร์เป็นตระกูลรู เบน 5 ชาฟั ทบุตรชายโฮรีเป็นตระกูล
สิเมโอน 6 คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์เป็นตระกูลยูดาห์ 7 อิกาลบุตรชายโยเซฟเป็นตระกูลอิสสาคาร์ 8 โฮ
เชยาบุตรชายนูน เป็น ตระกูล เอฟราอิม 9 ปัล ที บุ ตรชายราฟู เป็น ตระกูล เบนยามิน 10 กัด เดีย ลบุตรชา
ยโสดี เป็น ตระกูล เศบู ลุ น 11 ตระกูล โยเซฟคือ ตระกูล มนั ส เสห์ มี กัด ดี บุ ตรชายสุ สี 12 อัม มี เอลบุตรชาย
เกมั ล ลี เป็น ตระกูล ดาน 13 เสธูร บุ
์ ตรชายมี คาเอลเป็น ตระกูล อาเชอร์ 14 นาบ ี บุ ตรชายโวฟสี เป็น ตระกู
ลน ัฟ ทาลี 15 เกอู เอลบุตรชายมาคี เป็น ตระกูล กาด 16 ชื่อ เหล่า นี้ เป็น ชื่อ คนที่ โมเสสใช้ ไปสอดแนมที่ แผ่
นดิน นั ้น และโมเสสเรียกชื่อ โฮเชยาบุตรชายนูนว ่า โยชู วา 17 โมเสสใช้เขาทัง้ หลายไปสอดแนมที่ แผ่ น
ดินคานาอัน และสัง่ เขาทัง้ หลายว่า “จงขึ้นไปทางใต้นี้ แล้วขึ้นไปตามภูเขา 18 ตรวจดูแผ่นดินนั ้ นว่าเป็น
อย่างไร และว่าคนที่ อยู่ในแผ่นดินนั ้ นมีกําลังแข็งแรงหรืออ่อนแอ มีคนน้ อยหรือมาก 19 ดูว่าแผ่นดินที
่ เขาอาศัย อยู่ เป็น อย่างไรบ้าง เป็น แผ่นดิ นที ่ ดี หรือ เลวอย่างไร และบ้านเมืองที่ เขาอาศัย อยู่เป็น อย่างไร
เป็นเต็นท์หรือเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็ง 20 ดูว่าแผ่นดินอด
ุ มหรือจืด มีป่าไม้หรือเปล่า ท่านทัง้ หลายจง
มี ใจกล้าหาญ และนําผลไม้ ที่ เมืองนั ้นกลับมาบ้างด้วย� เวลานั ้นเป็นฤดู ผลองุน
่ สุ กรุ ่นแรก 21 คนเหล่า
นั ้น จึง ขึ้น ไปสอดแนมแผ่น ดิน ตัง้ แต่ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิน จนถึง เรโหบ ที่ ทางเข้า เมืองฮามั ท 22 เขาขึ้น ไป
ทางใต้ ถึงเมืองเฮโบรน และอาหิมาน เชชัย และทั ลมัย คือคนอานาคอยู่ที่ นั่น (เมืองเฮโบรนนี้ เขาสร้าง
มาก่อนเมืองโศอันในอียป
ิ ต์ได้เจ็ดปี� 23 เขาทัง้ หลายมาถึงลําธารเอชโคล์ ที่นั ่นเขาตัดองนก
ุ่ งิ่ หนึ่ งมอ
ี งุน
่
พวงหนึ่ ง สองคนใช้ไม้คานหามมา เขาเก็บผลทับทิมและมะเดื่อมาบ้าง 24 เขาเรียกที่นั่นว่าห้วยเอชโคล์
เพราะพวงผลองุน
่ ซึ่ง คนอิสราเอลได้ ตัด มาจากที่ นั ่น 25 ล่วงมาสี่ สิ บวัน เขาทัง้ หลายก็ กล ับ มาจากการ
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ไปสอดแนมที่ แผ่นดินนั ้น 26 เขาทัง้ หลายกลับมาถึงโมเสสและอาโรน และมาถึงชุ มนุมชนอิสราเอลใน
ถิน
่ งให้ท่านทัง้ สองและบรรดาคนอิสราเอลฟัง และให้ดูผลไม้แห่ง
่ ทุรกันดารปารานที่คาเดช เขาเล่าเรือ
แผ่นดินนั ้น 27 เขาทัง้ หลายเล่าให้โมเสสฟังว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายได้ ไปถึงแผ่นดินซึ่งท่านใช้ไป มีน้าํ นม
และนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ที่นั ่นจริง และนี่ เป็นผลไม้ของเมืองนั ้น 28 แต่คนที่อยู่ในเมืองนั ้นมีกําลังมากและ
เมืองของเขาก็ใหญ่โตมีกําแพงล้อมรอบ นอกจากนั ้นข้าพเจ้าทัง้ หลายยังเห็นคนอานาคที่นั่นด้วย 29 คน
อามาเลขอยู่ในแผ่นดินทางใต้ คนฮิตไทต์ คนเยบุส และคนอาโมไรต์อยูบนภู
่
เขา คนคานาอันอาศัยอยูที
่ ่
30
ริมทะเล และตามฝั่ งแม่น้ําจอร์แดน� แต่ คาเลบได้ ให้คนทัง้ ปวงเงียบต่อหน้าโมเสสกล่าวว่า “ให้เรา
ขึ้นไปทันทีและยึดเมืองนั ้น เพราะพวกเรามีกําลังสามารถที่จะเอาชัยชนะได้� 31 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่ข้น
ึ ไป
32
สอดแนมด้วยกันกล่าวว่า “เราไม่สามารถสู้คนเหล่านั ้นได้ เพราะเขามีกําลังมากกว่าเรา� และเขาได้
กล่าวร้ายเรือ
่ งแผ่นดิ นที ่เขาได้ ไปสอดแนมมาเล่าให้คนอิสราเอลฟังว่า “แผ่นดิ นที ่เราได้ ไปสื บดูตลอด
แล้วนัน
้ เป็นแผ่นดินทีก
่ ินคนซึ่งอยูใ่ นนั ้น บรรดาชาวเมืองที่เราเห็นเป็นคนรู ปร่างใหญ่โต 33 ที่นั ่นเราเห็น
พวกมนุษย์ยักษ์ คือบุตรของคนอานาคซึ่งมาจากพวกมนุษย์ยักษ์ เราเป็นเหมือนตัก
๊ แตนในสายตาของ
เรา ในสายตาของเขาก็เหมือนกัน�

14
ประชาชนไม่กล้าเข้าไปแผ่นดินคานาอัน

1 แล้วบรรดาชุมนุมชนนั ้ นก็รอ
้ งลัน
่ ขึ้นมา

ประชาชนร้องไห้ในคืนวันนั ้น 2 บรรดาคนอิสราเอลได้บ่นว่า
โมเสสและอาโรน ชุมนุมชนทัง้ หมดกล่าวแก่ท่านว่า “ให้เราตายเสียที่แผ่นดินอียป
ิ ต์ หรือให้เราตายเสีย
3
ที่ ถิน
่ ทุรกันดารนี้ ก็ดีกว่า พระเยโฮวาห์นําเราเข้ามาในประเทศนี้ ให้ตายด้วยดาบทําไมเล่า ลูกเมียของ
เราต้องตกเป็น เหยื่อ ที่ เราจะกลับ ไปอียป
ิ ต์ ไม่ ดี กว่า หรือ� 4 เขาพูด แก่ กัน และกั นว ่า “ให้เราตัง้ คนหนึ่ ง
ขึ้น เป็น หัวหน้า แล้วกลับ ไปยั งอ ียป
ิ ต์ เถิด � 5 โมเสสกับ อาโรนได้ ซบหน้า ลงถึง พื้น ดิน ต่อ หน้าที่ ประชุ มท
ัง้ หมดของชุ มนุมชนอิสราเอล 6 และโยชู วาบ ุตรชายนูนก ับ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ เป็น ผู้ ที่ ได้ ร่วมไป
สอดแนมที่แผ่นดินนั ้น ได้ฉี กเสื้อผ้าของตน 7 และกล่าวแก่บรรดาชุมนุมชนอิสราเอลว่า “แผ่นดินที่เรา
ได้เที่ยวสอดแนมดูตลอดนั ้นเป็นแผ่นดินที่ดีเหลือเกิน 8 ถ้าพระเยโฮวาห์พอพระทัยในพวกเรา พระองค์
จะทรงนํา เราเข้าไปในแผ่น ดิน นี้ และทรงประทานแก่ เรา เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบูรณ
์ 9 ขอแต่ อย่า ให้ พวกเรากบฏต่อ พระเยโฮวาห์ เท่านั ้น อย่า กลัว ชาวแผ่น ดิน นั ้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็น
ขนมของเราแล้ว ร่มฤทธิข
์ องเขาก็สูญไปแล้ว พระเยโฮวาห์สถิตฝ่ายเรา อย่ากลัวเขาเลย� 10 แต่ชุมนุม
ชนทัง้ หมดนั ้นพูดกนว
ั ่าให้เอาก้อนหินขว้างเขาเสีย ขณะนั ้นสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏที่พลับพลา
แห่งชุมนุมต่อหน้าบรรดาคนอิสราเอล
โมเสสอ้อนวอนต่อพระเจ้า

“ชนชาติ นี้ จะสบประมาทเรานานสักเท่าใด แม้ว่าเราได้ กระทํา
หมายสําคัญ ต่างๆท่ามกลางเขามาแล้ว เขาทัง้ หลายจะไม่ เชื่อ เรานานเท่าใด 12 เราจะประหารเขาเสีย
ด้วยโรคร้ายและตัดเขาเสียจากการสืบมรดก เราจะกระทําให้เจ้ าเป็นประเทศใหญ่โตและแข็งแรงกว่า
เขาอีก� 13 แต่โมเสสได้กราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ชาวอียป
ิ ต์จะได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ (เพราะพระองค์ทรงพาชาติ
นี้ ออกมาจากท่ามกลางเขาด้วยฤทธานุภาพของพระองค์� 14 ชาวอียป
ิ ต์จะเล่าความนั ้นแก่ชาวประเทศ
นี้ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายได้ยินว่าพระองค์สถิตท่ามกลางชนชาตินี้ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาได้
เห็นพระพักตร์ของพระองค์ เมฆของพระองค์ตัง้ อยู่เหนื อเขาทัง้ หลาย พระองค์ทรงนําเขาในเวลากลาง
วันด้วยเสาเมฆ และในกลางคืนด้วยเสาเพลิง 15 บัดนี้ ถ้าพระองค์จะทรงประหารชนชาตินี้ ดุจคนๆเดียว
ประเทศทัง้ หลายที่ได้ยินกิตติศัพท์ถึงพระองค์จะพูดกันว่า 16 ‘เพราะพระเยโฮวาห์ไม่สามารถพาชนชาติ
นี้ ไปถึงแผ่นดิ นที ่พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้แก่ เขานั ้นไม่ได้ พระองค์ จึงทรงประหารเขาเสียที่ ในถิน
่ ทุรกัน
11 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า
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ดาร� 17 บัดนี้ ข้าพระองค์ทูลวิงวอน ขอพระองค์ทรงบันดาลให้ฤทธิอํ
์ านาจขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้ใหญ่
ยิงด
่ ังพระสัญญาที่ว่า 18 ‘พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธช้า ทรงอุดมในความเมตตา ทรงโปรดยกโทษความ
ชัว่ ช้าและให้อภัยการละเมิด แต่ถือว่าไม่มีโทษหามิได้ ให้โทษเพราะความชัว่ ช้าของบิดาตกทอดไปถึงลูก
หลานสามชัว่ สี่ ชัว่ อายุ � 19 ขอทรงประทานอภัย ความชัว่ ช้า ของชนชาติ นี้ ตามความยิง่ ใหญ่ แห่ งความ
เมตตาของพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงประทานอภัยชนชาตินี้ ตัง้ แต่อียป
ิ ต์จนบัดนี้ �

ทรงพยากรณ์ ถึงการพเนจรอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารถึงสี่สิบปี
“เราให้อภัยตามคําของเจ้า 21 แต่ แท้จริง เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด และ
บรรดาโลกจะเต็ม ไปด้วยสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ แน่ ฉั นใด 22 คนทัง้ หลายที่ ได้ เห ็น สง่า ราศี ของเรา
และได้เห็นการอัศจรรย์ต่างๆที่เราได้กระทําในอียป
ิ ต์และในถิน
่ ทุรกันดาร และยังได้ทดลองเรามาตัง้ สิบ
23
ครัง้ และยังมได้
ิ ฟังเสียงของเรา คนเหล่านี้ จะมิได้เห็นแผ่นดินทีเ่ ราปฏิญาณไว้กับปู่ยาตายายของเขา
ฉั นนั ้น คนทัง้ ปวงที่สบประมาทเราจะไม่ได้เห็นแผ่นดินนั ้นสักคนเดียว 24 แต่ส่วนคาเลบผู้รับใช้ของเรา
เพราะมีจิตใจต่างกันและได้ตามเรามาอย่างเต็มที่ เราก็จะได้นําเขาไปถึงแผ่นดินที่เขาได้ไปมาและเชื้อ
สายของเขาจะได้ กรรมสิทธิเมื
์ องนั ้น 25 (พวกอามาเลขและพวกคานาอัน อยู่ ที่ หว่างเขา� พรุ ง่ นี้ เจ้ าจง
กลับ ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารตามทางถึง ทะเลแดง� 26 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสและอาโรนว่า 27 “เราจะ
ทนชุ มนุมชนชัว่ ร้ายนี้ บ่นต่อเรานานสักเท่าใด เราได้ยน
ิ เสียงบ่นของคนอิสราเอลซึ่งเขาบ่นว่าเรา 28 เจ้
าจงกล่าวแก่ เขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ‘เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เราจะกระทํา สิง่ ที่ เจ้ าทัง้ หลายบ่น ให้
เราได้ยน
ิ แก่เจ้าฉั นนั ้น 29 ซากศพของเจ้าจะตกหล่นอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารนี้ จํานวนคนทัง้ หมดของเจ้านั บ
ตัง้ แต่ อายุ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป ผู้ ใดที่ บ่ นว ่า เรา 30 จะไม่ มี สัก คนหนึ่ ง ที่มาถึง แผ่นดิ นที ่ เราปฏิญาณว่า จะให้เจ้ า
อาศัยอยู่ เว้นแต่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรชายนูน 31 แต่ลูกเล็กที่เจ้าทัง้ หลายว่าจะเป็น
เหยื่อนั ้นเราจะพาเขาทัง้ หลายเข้าไป และเขาจะรู จ
้ ักแผ่นดินที่เจ้าทัง้ หลายได้สบประมาท 32 ส่วนเจ้าทัง้
หลาย ศพของเจ้า จะตกหล่นอยู่ในถิน
่ ทุ รกันดารนี้ 33 ลูกหลานของเจ้า ทัง้ หลายจะพเนจรอยู่ในถิน
่ ทุ รก
ันดารถึง สี่ สิ บปี เขาจะทนโทษการเล่น ชู้ของเจ้า จนกว่าจํานวนซากศพของเจ้า จะอยู่ในถิน
่ ทุ รกันดารนี้
34
ครบ ตามจํานวนวันทีเจ้
่ าเข้าไปสอดแนมในแผ่นดินนั ้นซึ่งมสี
ี สิ
่ บวัน วันหนึ่ งจะเป็นปีหนึ่ ง เจ้าทัง้ หลาย
จะรับโทษความชัว่ ช้าของเจ้าอยูสี
่ ่สิบปี เจ้าทัง้ หลายจะทราบถึงการฝ่าฝืนคําสัญญาของเรา 35 เราผู้เป็น
พระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว เราจะกระทําดังนั ้นแก่บรรดาชุมนุมชนที่ชว
ั ่ ร้ายซึ่งร่วมกันคิดต่อสู้เรา เขา
36
จะสิน
้ สุด ลงในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เขาจะตายอยู่ ที่ นั่น � คนที ่ โมเสสใช้ ไปสอดแนมที่ แผ่น ดิน ผู้ ที่ กล ับ มา
เล่าความใส่รา้ ยแผ่นดินนั ้น ซึ่งกระทําให้บรรดาชุมนุมชนบ่นว่าโมเสส 37 คนทีม
่ ารายงานความร้ายเรือ
่ ง
แผ่นดินนั ้นได้ตายเสียด้วยโรคภัยต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 38 แต่โยชูวาบุตรชายนูน และคาเลบบุตร
ชายเยฟุนเนห์ในหมู่คนที่ไปสอดแนมที่แผ่นดินยังมีชีวิตอยู่ 39 และโมเสสเล่าข้อความนี้ ให้คนอิสราเอล
ทัง้ หมดฟัง ประชาชนก็ ร้องไห้ โศกเศร้า ยิง่ นั ก 40 และคนทัง้ ปวงได้ ลุ กขึ้น แต่ เช้า ขึ้น ไปยัง ที่ สูง บนภูเขา
กล่าวว่า “ดูเถิด เราทัง้ หลายมาอยู่ที่นี่แล้ว เราจะเข้าไปยังที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงสัญญาไว้ เพราะเราได้
กระทําผิดแล้ว� 41 แต่โมเสสกล่าวว่า “เหตุไฉนท่านขัดขืนพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ การนี้ จะไม่สําเร็จ
42 อย่าขึ้นไปเลย เพราะพระเยโฮวาห์มิได้อยูท่
่ ามกลางท่าน เกลือกว่าท่านทัง้ หลายจะล้มตายอยูต
่ ่อหน้า
43
ศั ตรู เพราะคนอามาเลขและคนคานาอัน อยู่ ข้างหน้า ท่าน ท่านจะล้ม ลงด้วยดาบ เพราะท่านได้ หน
ั
กลับจากการตามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จะไม่สถิตท่ามกลางท่านทัง้ หลาย� 44 แต่เขาทัง้ หลายยังบ
ังอาจขึ้นไปที่ยงั ที่สูงบนเนิ นเขา แต่หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์และโมเสสมิได้ออกจากค่าย 45 แล
้วคนอามาเลขและคนคานาอันที่อยูบนเนิ
่
นเขานั ้นได้ลงมาขับไล่เขาให้พ่ายแพ้จนไปถึงตําบลโฮรมาห์
20 แล ้ว พระเยโฮวาห์จึง ตรัสว ่า
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15
คําสัง่ สอนเรือ
่ งการถวายเครือ
่ งบูชา

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า

เมื่อเจ้าทัง้ หลายจะเข้าในแผ่นดินที่เจ้
าจะเข้า อาศัย อยู่ ซึ่ง เราให้ แก่ เจ้ านั ้น 3 ถ้า ผู้ ใดจะนํา เครือ
่ งบูชาจากฝูง วัว หรือ จากฝูง แพะแกะไปถวาย
พระเยโฮวาห์เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ คือเครือ
่ งเผาบูชา หรือเครือ
่ งสัตวบูชาทําตามคําปฏิญาณ หรือเป็น
เครือ
่ งบูชาด้วยใจสมัคร หรือในการเลี้ยงตามกําหนด กระทําให้มีกลินที
่ ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 4 ก็
ให้ ผู้ ที่ นํา เครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ นํา ธัญ ญบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ คือ ยอดแป้ง หนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ค ลุ กก ั บน ้าํ
มันหนึ่ งในสี่ ฮน
ิ 5 และเจ้าจงจัดนํ้าองุน
่ หนึ่ งในสี่ ฮน
ิ สําหรับลู กแกะทุกตัว เป็นเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กับเครือ
่ ง
6
เผาบูชาคู่ กับ เครือ
่ งสัตวบู ชา หรือ สําหรับ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง เจ้า จงจัด ธัญ ญบู ชาด ้วยยอดแป้ง สองในสิบ
เอฟาห์ คลุก นํ้ามัน หนึ่ ง ในสามฮิน 7 และสําหรับ เป็น เครือ
่ งดื่ม บู ชา เจ้ าจงถวายนํ้า องุน
่ หนึ่ ง ในสามฮิน
ให้เป็น กลิ่นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ 8 เมื่อ เจ้า จัด วัว ผู้ เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา หรือ เป็น เครือ
่ งสัตวบูชา
ทํา ตามคํา ปฏิ ญาณ หรือ ให้ เป็น สันติ บูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 9 ก็ ให้ นํา ธัญ ญบู ชาม ี ยอดแป้ง สามในสิบ เอ
ฟาห์ คลุก นํ้า มั นคร ่งึ ฮิ นมาบูชาพร้อมกับ วัว ผู้ นั ้น 10 และให้ นํา เครือ
่ งดื่ม บู ชาม ี น้ํา องุ ่นคร ่งึ ฮิน ให้ เป็น กา
11
รบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ จงกระทํา อย่างนี้ สําหรับ วัว ผู้ หรือ แกะผู้ ทุ กตัว
หรือ สํา หรับลู กแกะหรือ ลูก แพะทุก ตัว 12 ตามจํานวนสัตว์ที่ จัด มา จงกระทํา ตามส่วนนี้ แก่ สัตว์ทุ กๆตัว
13 บรรดาชาวพื้น เมืองต้องกระทํา อย่างนี้ ทุก คน เมื่อ จะถวายเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย
14
แด่ พระเยโฮวาห์ ถ้า คนต่างด้าวที่มาอาศัย อยู่ กับ เจ้า หรือ คนหนึ่ ง คนใดท่ามกลางเจ้า ตลอดชัว่ อายุ
ของเจ้า ใคร่จะถวายเครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเยโฮวาห์ ก็ ให้ เขาทัง้ หลายกระทํา
เหมือนเจ้าทัง้ หลายได้ กระทํานั ้น 15 จะต้องมีกฎอย่างเดียวกันสําหรับชุ มนุมชนและสําหรับคนต่างด้าว
ผู้ มาอาศัย อยู่ กับ เจ้า เป็น กฎถาวรตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า คือ เจ้า เป็น อย่างใด คนต่างด้าวก็ เป็น อย่างนั ้น
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 จะต้องมีพระราชบัญญัติอย่างเดียวกันและลักษณะอย่างเดียวกันสําหรับ
เจ้า และสําหรับ คนต่างด้าวที่มาอาศัย อยู่กับ เจ้า� 17 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 18 “จงกล่าวแก่ คน
อิสราเอลว่า เมื่อเจ้าทัง้ หลายมาถึงแผ่นดินที่เราจะพาเจ้าไป 19 และเมื่อเจ้ารับประทานอาหารแห่งแผ่น
ดินนั ้น เจ้าจงนําเครือ
่ งบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 20 จงเอาแป้งเปียกผลแรกทําขนมก้อนหนึ่ งถวายเป็น
เครือ
่ งบู ชา เป็นเครือ
่ งบูชาที่ ได้ จากลานนวดข้าว เจ้ าจงถวายเช่นว่านี้ 21 จงเอาแป้งเปียกผลแรกถวาย
เป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า 22 ถ้า เจ้า ทัง้ หลายได้ ประพฤติ ผิ ดม ิ ได้ รักษาพระ
บัญญัติ เหล่านี้ ทุ กประการ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ แก่ โมเสส 23 ทุ กประการซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ไว้ทางโมเสส ตัง้ แต่ วัน ที่ พระเยโฮวาห์ ประทานพระบัญชาแก่ โมเสส และต่อๆไปตลอดชัว่ อายุ ของเจ้า
24 แล ้ว ถ้า ประชาชนได้ กระทํา ผิด โดยไม่ เจตนา โดยที่ ชุ มนุ มชนไม่ รู เ้ ห็น ชุ มนุ มชนทัง
้ หมดต้องถวายวัว
หนุ่มตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งเผาบูชา ให้เป็นกลินที
่ อพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ พรอ
้ มกับธัญญบูชาและเครือ
่ ง
่ พ
25
ดื่มบูชาคู่กันตามลักษณะ และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และให้ปุโรหิตทําการลบ
มลทินบาปให้แก่ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมด และเขาทัง้ หลายจะได้รบ
ั อภัยโทษ เพราะเป็นการผิดโดยไม่
เจตนา และเขาจะนําเครือ
่ งบูชาของเขามาถวายด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปต่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะความผิดโดยไม่เจตนาของเขา 26 และชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดจะได้รบ
ั
อภัยโทษ พร้อมกับคนต่างด้าวผู้อยู่ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย เพราะว่าพลเมืองทัง้ หมดเกี่ยวพันกับความ
ผิดนั ้นอันเกิดขึ้นโดยไม่เจตนา 27 ถ้าบุคคลคนหนึ่ งคนใดกระทําผิดโดยไม่รู ต
้ ัว ก็ให้ผูนั
้ ้นเอาแพะเมียอายุ
ขวบหนึ่ งไปเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป 28 และให้ปุโรหิตกระทําการลบมลทินบาปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ให้บุ คคลนั ้น ผู้กระทําผิดเมื่อเขากระทําบาปโดยไม่รู ต
้ ัว เพื่อทําการลบมลทินบาปเขาเสีย และเขาจะได้
29
รับอภัยโทษ ให้เจ้ ามีพระราชบัญญัติอย่างเดียวสําหรับผู้กระทําผิดโดยไม่รู ต
้ ัว คือคนอิสราเอลผู้เป็น
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ชาวพื้น เมืองและผู้ เป็น คนต่างด้าวที่ อยู่ ท่ามกลางเขา 30 แต่ บุ คคลที่ บังอาจกระทํา การใดๆโดยพลการ
ไม่ ว่า เขาจะเกิด ในแผ่น ดิน นั ้น หรือ เป็น คนต่างด้าวก็ ดี ผู้ นั ้น เหยียดหยามพระเยโฮวาห์ ผู้ นั ้น จะต้องถูก
ตัดขาดจากชนชาติของตน 31 เพราะเขาได้สบประมาทพระดํารัสของพระเยโฮวาห์และละเมิดพระบัญญั
ติของพระองค์ ผู้นั ้นจะต้องถูกตัดขาดอย่างสิน
้ เชิง ให้เขารับโทษความชัว่ ช้าของตน�
พระเจ้าทรงพิพากษาคนที่ไม่รักษาวันสะบาโต
เขาพบคนหนึ่ งไปเก็บฟืนในวันสะบาโต 33 ผู้ที่พบเขาเก็บ
ฟื นก็พาเขามาหาโมเสสและอาโรน และมาหาชุ มนุมชนทัง้ หมด 34 เขาจึงจําคนนั ้นไว้ เพราะยังไม่แจ้ง
ว่าจะกระทําอย่างไรแก่เขา 35 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “ชายผู้นั้นต้องถูกโทษถึงตายเป็นแน่
ชุ มนุมชนทัง้ หมดต้องเอาหินขว้างเขาที่ นอกค่าย� 36 และชุ มนุมชนทัง้ หมดจึงพาเขามานอกค่าย และ
เอาหินขว้างเขาจนตาย ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสส
32 ขณะเมื่อคนอิสราเอลอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร

ด้ายสีฟ้า

37 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 38 “จงพู ดกับคนอิสราเอลและสัง
่ เขาให้ทําพู่ที่ มุ มชายเสื้อตลอดชัว่

อายุของเขา ให้เอาด้ายสีฟ้าติดพู่ที่มุมทุกมุม 39 เพื่อเจ้าจะมองดูพู่นั ้น และจดจําพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของ
พระเยโฮวาห์ และปฏิบัติตาม เพื่อเจ้าจะไม่กระทําอะไรตามความพอใจพอตาของเจ้าซึ่งเจ้ามักหลงตาม
นั ้น 40 เพื่อว่าเจ้าจะจดจําและกระทําตามบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ของเรา และเป็นคนบริสุทธิ์แด่ พระเจ้าของเจ้า
41 เราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ผู้นํา เจ้า ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เพื่อ เป็น พระเจ้า ของเจ้า เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า�

16

การกบฏของโคราห์ ดาธานและอาบีรม
ั
บุตรชายอิสฮาร์ ผู้เป็นบุตรชายโคฮาท ผู้เป็นบุตรชายเลวี กับดาธานและอาบีรม
ั บุตรชายเอ
2
ลี อับ กับโอนบุตรชายเปเลท บุ ตรชายรู เบน พาคนไป และไปยืนต่อหน้าโมเสส พร้อมกับคนอิสราเอล
จํานวนหนึ่ ง เป็น เจ้า นายของชุ มนุ มชนมี สองร้อยห้า สิบ คนที่ เลือกมาจากที่ ประชุม เป็น คนมี ชื่อ 3 และ
เขาทัง้ หลายมาประชุม กัน ต่อ โมเสสต่อ อาโรน กล ่าวแก่ ท่านทัง้ สองว่า “ท่านทํา เกิน เหตุ ไป เพราะว่า ชุ
มนุมชนทัง้ หมดก็บริสุทธิทุ
์ กๆคน และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางเขา เหตุใดท่านจึงผยองขึ้นเหนื อ
ชุ มนุ มชนของพระเยโฮวาห์� 4 ครัน
้ โมเสสได้ ยิ นก ็ ซบหน้า ลงถึ งด ิน 5 ท่านจึง พู ดก ับ โคราห์ และพรรค
พวกทัง้ หมดของเขาว่า “พรุ ง่ นี้ เช้า พระเยโฮวาห์จะทรงสําแดงให้เห ็ นว ่า ผู้ ใดเป็น ของพระองค์ และใคร
เป็น คนบริสุทธิ์ และจะทรงให้ ผู้ นั ้น เข้า ใกล้ พระองค์ ผู้ ใดที่ พระองค์ ทรงเลื อก พระองค์ จะทรงให้ เข ้า ไป
ใกล้พระองค์ 6 จงกระทําอย่างนี้ ให้โคราห์และพรรคพวกทัง้ หมดของเขานํากระถางไฟมา 7 จงเอาไฟใส่
และใส่ เครือ
่ งหอมต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ในวัน พรุ ง่ นี้ ผู้ ใดที่ พระเยโฮวาห์ทรงเลือกก็ จะเป็น คนบริ
สุทธิ์ บุ ตรชายของเลวีเอ๋ย ท่านทัง้ หลายได้ กระทําเกินเหตุ ไป� 8 และโมเสสพู ดกับโคราห์ว่า “พวกท่าน
ผู้เป็นบุตรชายของเลวีจงฟัง 9 เป็นการเล็กน้ อยสําหรับท่านอยู่หรือซึ่งพระเจ้าแห่งอิสราเอลได้แยกท่าน
ออกจากชุ มนุมชนอิสราเอล เพื่อนําท่านให้มาใกล้ พระองค์ ให้ปฏิบัติงานในพลับพลาของพระเยโฮวาห์
และยืนอยู่ต่อหน้าชุ มนุมชนเพื่อปรนนิ บัติ เขา 10 และพระองค์ ทรงนําท่านมาใกล้ พระองค์ รวมทัง้ พี่น้อง
ทัง้ สิน
้ ของท่าน คือ ลูก หลานของเลวี ท่านทัง้ หลายแสวงหาตําแหน่ ง ปุ โรหิตด ้วยหรือ 11 เพราะฉะนั ้ นที ่
ท่านและพรรคพวกทัง้ หมดของท่านได้ประชุมกันก็เป็นการต่อสู้พระเยโฮวาห์ ส่วนอาโรนเป็นอะไรเล่าที่
ท่านได้บ่นว่าเขา� 12 โมเสสใช้ให้ไปเรียกดาธานและอาบีรม
ั บุตรชายเอลีอับ เขาทัง้ สองว่า “เราจะไม่ขึ้น
ไป 13 เป็นการเล็กน้ อยอยู่หรือที่ ท่านนําพวกเราจากแผ่นดินที ่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ เพื่อจะฆ่า
พวกเราเสียในถิน
่ ทุรกันดาร และท่านจะได้ตัง้ ตัวขึ้นเป็นเจ้านายเหนื อพวกเราด้วย 14 ยิง่ กว่านั ้นอีกท่าน
1 โคราห์
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มิ ได้ นํา พวกเราเข้าไปยัง แผ่นดิ นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ มิได้ ให้ พวกเรารับท ี่ นาหรือ สวนองุน
่
เป็นมรดก ท่านจะควักตาคนเหล่านี้ ออกเสียหรือ เราจะไม่ขึ้นไป� 15 โมเสสโกรธมากและกราบทูลพระ
เยโฮวาห์ว่า “ขออย่าทรงโปรดปรานเครือ
่ งบูชาของเขาเลย ข้าพระองค์มิได้เอาลาของเขามาสักตัวหนึ่ ง
และข้าพระองค์มิได้ทําอันตรายเขาสักคนเดียว� 16 และโมเสสพูดกับโคราห์ว่า “ตัวท่านและพรรคพวก
ทัง้ หมดของท่านจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ในวันพรุ ง่ นี้ ทัง้ ตัวท่าน พรรคพวกของท่านและอาโรน 17 ให้ทุก
คนนํากระถางไฟของตนไป ใส่ เครือ
่ งหอมในนั ้น ให้ทุกคนนํากระถางไฟเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ มีกระถาง
ไฟสองร้อยห้าสิ บด้วยกัน ตั วท่านด้วย และอาโรน ต่างจงเอากระถางไฟของตนไป� 18 ดังนั ้นทุกคนจึง
นํากระถางไฟของเขา ต่างเอาไฟใส่ และเอาเครือ
่ งหอมใส่ และเข้าไปยืนอยู่ที่ ประตูพลับพลาแห่งชุ มนุม
พร้อมกับ โมเสสและอาโรน 19 โคราห์ ก็ ร่วมชุ มนุ มชนทัง้ หมดที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ มประจัญ หน้า
เขาทัง้ สอง และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ ปรากฏต่อ บรรดาชุ มนุมชน 20 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสส
และอาโรนว่า 21 “จงแยกตัวออกเสียจากชุ มนุมชนนี้ เพื่อเราจะผลาญเขาเสียในพริบตาเดียว� 22 เขา
ทัง้ สองซบหน้าลงถึงดินกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระเจ้าแห่งจิตวิญญาณของมนุษย์ทัง้
สิน
้ เมื่อคนเดียวกระทําผิด พระองค์จะทรงพระพิโรธแก่ชุมนุมชนทัง้ หมดหรือ�
แผ่นธรณี ก็อ้าปากออกกลืนพวกกบฏ
พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 24 “จงกล่าวแก่ ชุมนุมชนว่า จงออกไปให้หา่ งจากเต็นท์ ของโคราห์
ดาธาน และอาบีรม
ั � 25 แล้วโมเสสลุกขึ้นไปหาดาธานและอาบีรม
ั และพวกผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลก็ตาม
ท่านไป 26 โมเสสจึงกล่าวแก่ชุมนุมชนนั ้ นว่า “ท่านทัง้ หลายออกไปเสียให้หา่ งจากเต็นท์ของคนชัว่ เหล่า
นี้ อย่า แตะต้องอะไรของเขาเลย เกล ื อกว่า ท่านทัง้ หลายจะต้องถูก กวาดไปกับ บรรดาการบาปของเขา
ด้วย� 27 ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายก็ ออกไปให้ หา่ งจากเต็นท์ ของโคราห์ ดาธาน และอาบี รม
ั และดาธานกับ
อาบีรม
ั ออกมายืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ของตน พร้อมกับภรรยา บุตรชายและลูกเล็กๆของเขา 28 และโมเสส
พูดว่า “ดังนี้ แหละท่านทัง้ หลายจะได้ทราบว่า พระเยโฮวาห์ใช้ให้ข้ามากระทําการทัง้ สิน
้ นี้ ข้ามิได้กระทํา
29
ตามอําเภอใจข้า เอง ถ้า คนเหล่า นี้ ตายอย่างคนธรรมดาทัง้ ปวง หรือ เหตุ การณ์ อย่างคนธรรมดามา
เยีย
่ มเยียนเขา ก็ หมายว่าพระเยโฮวาห์มิได้ ทรงใช้ข้ามา 30 แต่ ถ้าพระเยโฮวาห์บันดาลอะไรใหม่เกิดขึ้น
และแผ่น ธรณี อ้า ปากกลืน คนเหล่า นี้ เข ้า ไปพร้อมกับข้าวของทัง้ หมดของเขา และเขาทัง้ หลายลงไปสู่
แดนคนตายทัง้ เป็น ท่านทัง้ หลายจงทราบเถิดว่า คนเหล่านี้ ได้สบประมาทพระเยโฮวาห์� 31 ต่อมาเมื่อ
ท่านกล่าวบรรดาคําเหล่านี้ จบ แผ่นดินใต้ที่เขาเหล่านั ้นยืนอยูก็
่ แยกออก 32 และแผ่นธรณี ก็อ้าปากออก
กลืน เขาทัง้ หลายกับ ครอบครัว และบรรดาคนของโคราห์ และข้าวของทัง้ หมดของเขา 33 ดัง นั ้น เขาทัง้
หลายพร้อมกับข้าวของทัง้ หมดของเขาลงไปสู่ แดนคนตายทัง้ เป็น และแผ่นดิ นก ็ งบ
ั เขาไว้และเขาทัง้
หลายก็ พินาศเสีย จากท่ามกลางที่ ประชุม 34 อิสราเอลทัง้ หมดที่ อยู่รอบเขาได้ยน
ิ เสียงร้องของเขาก็ หนี
ไป เพราะเขากล่าวว่า “เกลอ
ื กว่าธรณี จะกลืนเราเสีย� 35 และไฟออกมาจากพระเยโฮวาห์ เผาผลาญคน
ทัง้ สองร้อยห้าสิ บที่ได้ ถวายเครือ
่ งหอมนั ้นเสีย 36 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 37 “จงบอกเอเลอ
าซาร์บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต ให้ เอากระถางไฟออกเสีย จากเปลวเพลิง และเจ้า จงกระจายก้อนไฟออก
ห่างๆกัน เพราะกระถางไฟเหล่านั ้นบริสุทธิ์ 38 คือกระถางไฟของคนเหล่านี้ ที่ได้กระทําบาปจนถึงเสียชีว ิ
ตนัน
้ จงตี แผ่ทําเป็นแผ่นคลุมแท่ นบู ชา เพราะได้ ถวายกระถางเหล่านั ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ จึง
เป็นสิง่ บริสุทธิ์ ดังนั ้นสิง่ เหล่านี้ จะเป็นหมายสําคัญแก่ คนอิสราเอล� 39 ดังนั ้นเอเลอาซาร์ปุ โรหิตจึงนํา
กระถางไฟทองสัมฤทธิ์ ซึ่งผู้ที่ ถู กไฟเผานําไปบูชา มาตี แผ่ออกเป็นแผ่นคลุมแท่ นบู ชา 40 ให้เป็นเครือ
่ ง
เตือนใจคนอิสราเอล เพื่อว่าคนสามัญผู้ที่มิใช่เป็นเชื้อสายของอาโรน จะมิได้เข้าไปเผาเครือ
่ งหอมถวาย
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เกลือกว่าจะเป็นอย่างโคราห์และพรรคพวกของเขา ดังที่ พระเยโฮวาห์ตรัส
กับ เอเลอาซาร์ทางโมเสส 41 พอรุ ง่ ขึ้น บรรดาชุ มนุ มชนอิสราเอลก็ บ่ นว ่า โมเสสและอาโรนว่า “ท่านได้
23
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ประหารชีวต
ิ คนของพระเยโฮวาห์เสีย� 42 ต่อมาเมื่อชุ มนุมชนมาประชุมประจัญหน้าโมเสสและอาโรน
เขาหันหน้ามาสู่พลับพลาแห่งชุมนุม และดูเถิด เมฆมาคลุมพลับพลานั ้น และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์
ก็ปรากฏ 43 โมเสสกับอาโรนจึงมาหน้าพลับพลาแห่งชุมนุม
การอ้อนวอนของโมเสสช่วยคนอิสราเอลให้รอด

44 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 45 “จงออกไปเสีย จากท่ามกลางประชุม ชนนี้

เพื่อเราจะผลาญ
เขาทัง้ หลายเสียในพริบตาเดียว� และท่านทัง้ สองก็ซบหน้าลงถึ งดิน
“จงเอา
กระถางไฟ เอาไฟจากแท่นบูชาใส่ ไว้ แล้วใส่ เครือ
่ งหอมรีบนําไปที่ ชุมนุมชน ทําการลบมลทินบาปของชุ
มนุมชนนั ้นเสีย เพราะพระพิโรธพลุ่งออกมาจากพระเยโฮวาห์แล้ว ภัยพิบัติได้บังเกิดขึ้น� 47 อาโรนจึง
นํากระถางไฟดังที่โมเสสบอกวิง่ เข้าไปท่ามกลางที่ประชุม และดูเถิด ภัยพิบัติได้บังเกิดขึ้นแก่ประชาชน
แล้ว และท่านได้ ใส่ เครือ
่ งหอมและทําการลบมลทินบาปของประชาชน 48 ท่านได้ ยน
ื อยู่ระหว่างคนตาย
กับคนเป็น และภัยพิบัตินั ้ นก็ถู กระงับแล้ว 49 บรรดาคนที่ ตายด้วยภัยพิบัติมีหน่งึ หมื่นสี่ พันเจ็ดร้อยคน
ไม่นั บคนที่ ตายด้วยเรือ
่ งของโคราห์ 50 เมื่อภัยพิบัติ ถู กระงับแล้ว อาโรนก็ กลับไปหาโมเสสที่ ประตู พลับ
พลาแห่งชุมนุม
46 โมเสสพู ดกับอาโรนว่า

17
ไม้เท้าของอาโรนได้งอก มีดอกตูมและดอกบาน
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงพูดกับคนอิสราเอลและเอาไม้เท้ามาจากเขา เรือนบรรพบุรุษละ
อันจากประมุขทุกคนตามเรือนบรรพบุรุษ เป็นไม้เท้าสิบสองอัน เขียนชื่อชายเจ้าของไม้ไว้บนไม้เท้าทุกอ
ัน 3 เขียนชื่อของอาโรนไว้บนไม้เท้าของคนเลวี เพราะจะมีไม้เท้าอันเดียวสําหรับหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษ
หนึ่ ง 4 จงวางไม้ เท ้า เหล่า นั ้น ไว้ ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุ ม ต่อ หน้า พระโอวาทที่ ที่ เราพบกับ เจ้า ทัง้ หลาย
5 และต่อมาไม้ เท้าของชายผู้ที่ เราโปรดเลือกนั ้นจะงอก เช่นนี้ เราจะกระทําให้เสียงบ่นของคนอิสราเอล
ซึ่งเขาบ่นต่อเจ้าสงบลงเสียจากเรา� 6 โมเสสจึงสัง่ คนอิสราเอล และประมุขของท่านทุกคนก็มอบไม้เท
้าแก่ ท่านคนละอันตามเรือนบรรพบุรุษ เป็นไม้ เท้าสิบสองอัน และไม้ เท้าของอาโรนก็ อยู่ในไม้ เท้าเหล่า
นั ้น ด้วย 7 และโมเสสวางไม้ เท ้า เหล่า นั ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ ในพลับพลาพระโอวาท 8 อยู่ มาวั
นรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้าไปในพลับพลาพระโอวาท ดูเถิด ไม้เท้าของอาโรนสําหรับวงศ์วานเลวีได้งอก มีดอก
ตูมและดอกบาน และเกิดผลอัลมันด์สุกบ้าง 9 แล้วโมเสสนําไม้เท้าทัง้ หมดจากที่ ตรงพระพักตร์พระเย
โฮวาห์มายังคนอิสราเอลทัง้ หมด เขาได้ตรวจดู และทุกคนก็นําไม้เท้าของตนไป 10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โมเสสว่า “จงนําไม้เท้าของอาโรนกลับไปวางไว้ต่อหน้าพระโอวาท เก็บไว้เป็นหมายสําคัญสําหรับเตือน
พวกกบฏ เพื่อ เจ้า จะให้ เขาทัง้ หลายยุ ติ การบ่ นว ่า เรา เพื่อ เขาจะไม่ ต้องตาย� 11 โมเสสก็ กระทํา เช่น นี้
พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ท่านอย่างไร ท่านก็กระทําอย่างนั ้น 12 และคนอิสราเอลพูดกับโมเสสว่า “ดูเถิด เรา
พินาศ เราถึงหายนะ เราถึงหายนะหมดแล้ว 13 ผู้ใดที่มาใกล้พลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ต้องตาย เราจะ
ต้องตายหมดหรือ�

18
คําสัง่ สอนและคําบัญชาสําหรับอาโรนและคนเลวี
“เจ้าและบุตรชายของเจ้า และวงศ์ วานบิดาของเจ้าจะต้องรับ
โทษความชัว่ ช้าเนื่ องด้วยสถานบริสุทธิ์ ทัง้ เจ้าและบุตรชายของเจ้าจะต้องรับโทษความชัว่ ช้าเนื่ องด้วย
หน้าที่ ปุ โรหิตของเจ้า 2 และจงนํา พี่ น้องของเจ้า มาใกล้ เจ้า ซึ่ง เป็น ตระกูล เลวี ตระกู ลบ ิ ดาของเจ้า เพื่อ
เขาจะสมทบกับเจ้า และปรนนิ บัติเจ้า ขณะที่ เจ้ าและบุตรชายปรนนิ บัติ อยู่ต่อหน้าพลับพลาพระโอวาท
1 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า

กันดารวิถี 18:3

158

กันดารวิถี 18:28

3 เขาทัง
้ หลายจะคอยรับใช้เจ้า และรับใช้บรรดาหน้าที่ต่างๆของพลับพลา แต่อย่าให้เข้าใกล้เครือ
่ งใช้ของ

สถานบริสุทธิ์ หรือ แท่ นบู ชา เกล ื อกว่า เขาทัง้ หลายและเจ้า จะต้องตาย 4 เขาทัง้ หลายจะสมทบกับ พวก
เจ้า และคอยรับใช้อยู่ที่พลับพลาแห่งชุมนุม ในงานปรนนิ บัติทัง้ สิน
้ ของพลับพลา และอย่าให้ผู้อื่นใดมา
5
ใกล้เจ้า พวกเจ้าต้องคอยรับใช้ในหน้าที่ของสถานบริสุทธิ์ และหน้าที่ของแท่นบูชา เพื่อพระพิโรธจะไม่
เกิดขึ้นแก่ คนอิสราเอลอีก 6 และดู เถิด เราได้ เลือกคนเลวีพี่น้ องของเจ้าออกจากคนอิสราเอล เป็นของ
ประทานแก่เจ้าถวายแด่พระเยโฮวาห์ เพื่อให้ปฏิบัติงานของพลับพลาแห่งชุมนุม 7 ทัง้ เจ้าและบุตรชาย
จงคอยรับใช้ในหน้าที่ ปุ โรหิต เพื่องานทุกอย่างที่ เกี่ยวข้องกับแท่นบูชาและสิง่ ที่ อยู่ภายในม่าน เจ้ าต้อง
อยู่ปฏิบัติงาน เราให้ตําแหน่ งปุโรหิตแก่เจ้าเป็นของประทานสําหรับงานปฏิบัติ และผู้ใดอื่นที่เข้ามาใกล้
ต้องให้ถึงแก่ ความตาย � 8 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัส กับ อาโรนว่า “ดู เถิด เราได้ ให้เครือ
่ งบูชาของเราส่วน
หนึ่ งแก่เจ้า คือบรรดาของถวายของคนอิสราเอล เราให้แก่เจ้าส่วนหนึ่ งและแก่ลูกหลานของเจ้าเป็นกฎ
ถาวรเพราะเหตุพวกเจ้าได้รบ
ั การเจิมแล้ว 9 ในบรรดาของบริสุทธิที
์ ่สุดส่วนซึ่งไม่ได้เผาไฟที่เป็นของของ
เจ้า มี ดังนี้ บรรดาของถวายของเขา บรรดาธัญ ญบูชาของเขา บรรดาเครือ
่ งบูชาไถ่บาปของเขา บรรดา
เครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดของเขา ซึ่งเขาถวายแก่เรา จะเป็นของบริสุทธิ์ที่สุดแก่เจ้าและแก่ลูกหลานของ
เจ้า 10 เจ้ าจงรับประทานสิง่ เหล่านี้ ในที่ บริสุทธิที
์ ่สุด ผู้ชายทุกคนรับประทานได้ เป็นของบริสุทธิ์แก่ เจ้า
11 สิ่งต่อไปนี้ ก็เป็ นของเจ้าด้วย คือของให้ที่เขาถวาย บรรดาเครือ
่ งบูชาแกว่งถวายของคนอิสราเอล เรา
ได้ให้ไว้แก่เจ้าและแก่บุตรชายหญิงซึ่งอยู่กับเจ้าเป็นกฎเกณฑ์ถาวร ทุกคนที่สะอาดอยู่ในครอบครัวของ
เจ้ารับประทานได้ 12 นํ้ามันที่ดีที่สุดทัง้ หมด และนํ้าองุนที
่ ่ดีที่สุด และเมล็ดพืชทัง้ หมด และผลรุ น
่ แรกที่
เขาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เราให้แก่ เจ้า 13 ผลสุ กรุ ่นแรกของของทุกอย่างซึ่งอยู่ในแผ่นดิน ที่ เขานํามา
ถวายพระเยโฮวาห์ จะเป็นของเจ้า ทุกคนที่ สะอาดอยู่ในครอบครัวของเจ้ารับประทานได้ 14 บรรดาของ
มอบถวายในอิสราเอลจะเป็น ของเจ้า 15 บรรดาเนื้ อ หนั ง ที่ เบิก ครรภ์ ไม่ ว่า มนุษย์ หรือ สัตว์ ซึ่ง เขาถวาย
แด่พระเยโฮวาห์จะเป็นของเจ้า แต่อย่างไรก็ตาม บุตรหัวปีของมนุษย์เจ้าจะต้องไถ่ไว้ เจ้าต้องไถ่ลูกหัวปี
ของบรรดาสัตว์ทัง้ ปวงที่มลทินด้วย 16 และค่าไถ่ พออายุได้หน่งึ เดือนเจ้าก็ต้องไถ่ ให้เจ้ากําหนดว่าเป็น
เงินห้าเชเขลตามเชเขลของสถานบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นยีสิ
่ บเก-ราห์ 17 แต่ลูกหัวปีของวัว หรือลูกหัวปีของแกะ
หรือลูกหัวปี ของแพะ เจ้าไม่ต้องไถ่เพราะเป็นของบริสุทธิ์ เจ้าจงเอาเลือดของมันพรมบนแท่นบูชา และ
เอาไขมันของมันเผาเป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟ ให้เป็นกลิ่นที ่พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ 18 แต่เนื้ อของมัน
จะเป็นของเจ้า เช่นเดียวกับเนื้ ออกที่แกว่งถวายหรือเนื้ อโคนขาขวาเป็นของเจ้า 19 บรรดาเครือ
่ งบูชาบริ
สุทธิ์ที่ คนอิสราเอลมอบถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เราให้แก่ เจ้ าและแก่ บุ ตรชายหญิงซึ่งอยู่กับเจ้า เป็นกฎ
เกณฑ์ ถาวร เป็นพันธสัญญาเกลือเป็นนิ ตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์สําหรับเจ้า และเชื้อสายของเจ้า
ด้วย� 20 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาโรนว่า “เจ้าจะไม่ได้รับมรดกในแผ่นดินของเขา ทัง้ เจ้าจะไม่มีส่วน
อันใดกับเขาเลย เราเป็นส่วนแบ่งของเจ้าและเป็นมรดกของเจ้าท่ามกลางคนอิสราเอล 21 ดูเถิด เราให้
บรรดาสิบชักหนึ่ งในอิสราเอลแก่คนเลวีเป็นมรดก เป็นค่าตอบแทนงานที่เขาปฏิบัติ คืองานปฏิบัติที่พล
ับพลาแห่งชุ มนุม 22 ตัง้ แต่ นี้ ต่อไปคนอิสราเอลจะมิ ได้ เข้ามาใกล้ พลับพลาแห่งชุ มนุม เกลือกว่าเขาจะ
รับโทษบาปและจะต้องตาย 23 แต่คนเลวีจะต้องปฏิบัติงานของพลับพลาแห่งชุมนุม และเขาจะต้องรับ
โทษความชัว่ ช้าของเขา จะเป็นกฎเกณฑ์ถาวรตลอดชัว่ อายุของเจ้า เขาจะไม่มีส่วนมรดกท่ามกลางคน
อิสราเอล 24 เพราะว่า ส่วนสิบ ชัก หนึ่ ง ของคนอิสราเอล ซึ่ง นํา มาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เราได้ ให้แก่ คน
เลวีเป็นมรดก เพราะฉะนั ้นเราจึงได้บอกเขาว่า ‘เขาจะไม่มีส่วนมรดกท่ามกลางคนอิสราเอล� ” 25 พระ
เยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 26 “ยิง่ กว่า นั ้น เจ้ าจงกล่าวแก่ คนเลว ี ว่า ‘เมื่อ พวกเจ้า รับ สิบ ชัก หนึ่ ง จากคน
อิสราเอล ซึ่ง เราให้ แก่ เจ้ าอัน มาจากเขาเป็น มรดกของเจ้า นั ้น เจ้ าจงนํา สิบ ชัก หนึ่ ง ของสิบ ชัก หนึ่ ง ที่ เจ้
าได้มานัน
้ ถวายแด่พระเยโฮวาห์ 27 และส่วนถวายของเจ้านั ้นจะนั บเหมือนหนึ่ งเป็นพืชที่ ได้มาจากลาน
นวดข้าว และเหมือนส่วนที่ เต็มเปี่ ยมจากบ่อยํ่าองุน
่ 28 เพราะฉะนั ้นเจ้าต้องนําของบูชาจากสิบชักหนึ่ ง
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ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ คือ สิบ ชัก หนึ่ ง ที่ เจ้ ารับ จากคนอิสราเอลนั ้น จากส่วนได้ นี้ พวกเจ้า
จงมอบของถวายแด่ พระเยโฮวาห์แด่ อาโรนปุโรหิต 29 จากบรรดาของที่ พวกเจ้า ได้ รับ เจ้ าจงนํา เครือ
่ ง
30
ถวายทุกสิง่ ที่ ต้องถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จากบรรดาของดี ที่ สุดนั ้นคือส่วนของที่ บริสุทธิ�
ฉะนั ้นเจ้า
์
จงพูดกับเขาว่า ‘เมื่อเจ้าได้ถวายส่วนที่ดีที่สุดแล้ว ให้คนเลวน
ี ั บส่วนที่เหลืออยูเป็
่ นเหมือนหนึ่ งพืชที่ได้มา
จากลานนวดข้าวและเป็นผลได้จากบ่อยํ่าองุน
่ 31 และเจ้าจะรับประทานส่วนนั ้น ณ ที่ใดๆก็ได้ ทัง้ ตัวเจ้า
และครอบครัว ของเจ้า เพราะว่า เป็น รางวัล ตอบแทนงานปฏิ บั ติ ของเจ้า ในพลับพลาแห่ง ชุ มนุม 32 เมื่อ
เจ้าได้ถวายส่วนที่ ดีที่ สุดแล้วเจ้าจะหามีโทษบาปโดยของถวายนั ้นไม่ และเจ้าอย่าทําสิง่ บริสุทธิ์ของคน
อิสราเอลให้มลทินเกลือกว่าเจ้าจะต้องตาย� ”

19
วัวตัวเมียสีแดงกับขี้เถ้า

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า 2 “ต่อไปนี้ เป็ นกฎพระราชบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ทรง

บัญชาว่า จงบอกคนอิสราเอลให้นํา วัว ตัว เมีย สี แดงไม่ พิการซึ่ง ไม่ มี ตําหนิ และยัง ไม่ เคยเข้า เทียมแอก
3 และเจ้า จงให้ ว ั วน น
ั ้ แก่ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และให้ เอาวั วน ัน
้ ไปนอกค่ายฆ่า เสีย ต่อ หน้า เขา 4 และเอ
เลอาซาร์ปุ โรหิตจะเอานิว
้ มือ จุ่ม เลือดวัว พรมที่ ข้างหน้า พลับพลาแห่งชุ มนุมเจ็ด ครัง้ 5 และให้มี คนเผา
วัว ตัว เมีย นั ้น เสีย ในสายตาของเขา คือ เขาจะต้องเผาหนั ง เนื้ อ และเลื อด กับ มูล ของมัน เสีย ให้ หมด
6 และปุโรหิตจะเอาไม้สนสีดาร์ ไม้หุสบกับด้ายสีแดงโยนเข้าไปในไฟที่เผาวัวตัวเมียนั ้น 7 แล้วปุโรหิตจะ
ซักเสื้อผ้าของตน และชําระร่างกายเสียในนํ้า ภายหลังจึงเข้าไปในค่ายและปุ โรหิตนน
ั ้ จึงเป็นมลทินอยู่
จนถึง เวลาเย็น 8 ผู้ ใดที่ทําการเผาวัว ตัว เมีย ต้องซัก เสื้อผ้า และชําระร่างกายของตนเสีย ในนํ้า และเขา
จะเป็นมลทินอยูจ
่ นถึงเวลาเย็น 9 ให้ชายคนที่สะอาดเก็บขี้เถ้าวัวตัวเมียนั ้น นําไปไว้นอกค่ายในที่สะอาด
และให้ เก ็บ ขี้ เถ้า นั ้น ไว้ทํา เป็น นํ้า แห่ง การแยกตัง้ ไว้สํา หรับท ี่ชุ มนุ มชนอิสราเอลเพื่อ เป็นการชําระล้าง
บาปออกเสีย 10 และคนที่ เก ็บ ขี้ เถ้า ของวัว ตัว เมีย ต้องซัก เสื้อผ้า ของตน และเขาจะเป็น มลทิน อยู่จนถึง
เวลาเย็น จะเป็นอย่างนี้ แก่คนอิสราเอล และแก่คนต่างด้าวผูอ
้ าศัยอยูท
่ ่ามกลางเขา เป็นกฎเกณฑ์ถาวร
11 ผู้ ที่ แตะต้องศพของผู้ ใดก็ตามต้องเป็ น มลทิน อยู่ เจ ็ด วัน 12 ในวันที ่ สามเขาต้องชําระตัว ด้วยนํ้า แล ้ว
ในวันที ่ เจ ็ด เขาจะสะอาด แต่ ถ้า เขาไม่ ชาํ ระตัว ในวันที ่ สาม ในวันที ่ เจ ็ด เขาจะสะอาดไม่ ได้ 13 ผู้ ใดก็ตาม
แตะต้องคนตาย คือ ร่างกายของคนที่ ตายแล้ว และมิ ได้ ชําระตนให้ บริสุทธิ์ ผู้ นั ้ นก ็ กระทํา ให้ พล ับ พลา
ของพระเยโฮวาห์มีมลทิน คนนั ้นจะต้องถูกตัดขาดจากอิสราเอล เพราะนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้ไม่ได้พรม
ถูก ตัว เขา เขาจะเป็น มลทิน มลทิน ยัง ค้างอยู่ที่ เขา 14 ต่อ ไปนี้ เป็น พระราชบัญญั ติ เรือ
่ งคนตายในเต็นท์
ทุ กคนที่ เข ้า มาในเต็นท์ และสารพัด ที่ อยู่ในเต็นท์ จะเป็น มลทิน ไปเจ็ด วัน 15 ภาชนะทุ กล ูก ที่ ไม่มี ฝาปิด
ต้องเป็น มลทิน 16 คนใดที่ อยู่ ในพื้น ทุ่ง ไปแตะต้องคนที่ ถู กดาบตาย หรือ แตะต้องศพ หรือ กระดูก คน
หรือ หลุม ศพ จะเป็น มลทิน ไปเจ็ด วัน 17 สําหรับ คนที่ เป็น มลทิน นี้ จงเอาขี้ เถ้า จากการเผาวัว ตัว เมีย ใน
การบูชาไถ่ บาป และเอานํ้าที่ ไหลเติมเข้าไปปนในภาชนะ 18 ให้คนสะอาดเอากิง่ หุสบจุ่ มน้าํ นั ้นประพรม
ที่ เต็นท์ และเครือ
่ งใช้สอยทัง้ สิน
้ และบนตัว คนที่ อยู่ ที่ นั ่น และบนตัว คนที่ แตะต้องกระดูก หรือ คนถูก ฆ่า
หรือคนตายหรือหลุมศพ 19 ให้คนสะอาดประพรมคนที่เป็นมลทินในวันที่สามและวันที่เจ็ด อย่างนี้ พอวั
นที่เจ็ดเขาจะทําให้คนนั ้นสะอาด และเขาต้องซักเสื้อผ้าและอาบนํ้า พอถึงเวลาเย็นเขาจะสะอาด 20 แต่
คนที ่ เป็น มลทิน และไม่ ชาํ ระตัว ให้บริสุทธิ์ คนนั ้น จะต้องถูก ตัดขาดจากท่ามกลางที่ ชุมนุม เพราะเขาได้
กระทําให้สถานบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์เป็นมลทิน คือว่านํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้ไม่ได้พรมถูกตัวเขา เขา
จึงเป็นมลทิน 21 และให้เป็นกฎเกณฑ์แก่พวกเขาอยูเนื
่ องนิ ตย์ ผู้ที่ประพรมนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้จะต้อง
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ซัก เสื้อผ้า ของตน และผู้ ที่ แตะต้องนํ้า แห่ง การแยกตัง้ ไว้จะเป็น มลทิน จนถึง เวลาเย็น 22 และสิง่ ใดที่ ผู้
เป็นมลทินแตะต้อง สิ่งนั ้นจะเป็นมลทิน และผู้ที่แตะต้องสิง่ นั ้นจะเป็นมลทินจนถึงเวลาเย็น�

20
มิเรียมสิน
ิ ประชาชนกระหายนํ้า
้ ชีวต
ชุ มนุ มชนทัง้ หมดของคนอิสราเอลเข้า มาในถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิน ในเดือนที่ หนึ่ ง ประชาชนพัก อยู่ ใน
2
คาเดช มิ เรียมก ็ สิ ้น ชีวต
ิ และฝัง ไว้ที่ นั่น ครัง้ นั ้น ชุ มนุ มชนไม่ มีน้าํ เขาประชุ มกั นว ่า โมเสสและอาโรน
3 ประชาชนตัดพ้อต่อว่าโมเสสว่า “เมื่อพี่น้องเราตายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์นั ้น เราตายเสียด้วยก็ดี
4 ท่านพาชุ มนุมชนของพระเยโฮวาห์มาในถิน
่ ทุรกันดารนี้ ให้ตายเสียที่นี่ ทัง้ ตัวเราและสัตว์ของเราทําไม
5 และทําไมท่านจึงให้เราออกจากอียป
ิ ต์ นําเรามายังที่เลวทรามนี้ เป็นที่ซ่ึงไม่มีพืช ไม่มีมะเดื่อ องุน
่ หรือ
6
ทับทิม และไม่มีน้าํ ดื่ม� แล้วโมเสสและอาโรนออกจากที่ประชุมไปที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมและซบ
หน้าลง และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่เขา
1

นํ้าไหลออกจากหิน โมเสสทําบาป
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 8 “จงเอาไม้ เท ้า และเรียกประชุม ชุ มนุมชน ทัง้ เจ้า และอาโรนพี่ ชาย
ของเจ้า และบอกหินต่อหน้าต่อตาประชาชนให้หน
ิ หลัง่ นํ้า ดังนั ้นเจ้าจะเอานํ้าออกจากหินให้เขา ดังนั ้น
9
แหละเจ้าจะให้น้ําแก่ชุมนุมชนและสัตว์ดื่ม� โมเสสก็นําไม้เท้าไปจากหน้าพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดัง
ที่พระองค์ทรงบัญชา 10 โมเสสกับอาโรนก็เรียกชุมนุมชนให้ไปพร้อมกันที่หิน โมเสสกล่าวแก่เขาว่า “เจ้
าผู้ กบฏจงฟัง ณ บัดนี้ จะให้เราเอานํ้า ออกจากหิน นี้ ให้พวกเจ้า ดื่ม หรือ� 11 และโมเสสก็ ยกมือ ขึ้น ตี หน
ิ
นั ้นสองครังด
้ ้วยไม้เท้า และนํ้าก็ไหลออกมามากมาย ชุ มนุมชนและสัตว์ของเขาก็ได้ดื่มน้าํ 12 พระเยโฮ
วาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนว่า “เพราะเจ้ามิได้เชื่อเราจึงมิได้กระทําให้เราเป็ นที ่บริสุทธิในสายตาของ
์
คนอิสราเอล เพราะฉะนั ้นเจ้าจึงจะมิได้นําชุมนุมชนนี้ เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขา� 13 นํ้านั ้นคือ
นํ้าเมรีบาห์ เพราะว่าคนอิสราเอลได้ต่อว่าพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงสําแดงความบริสุทธิท
์ ่ามกลาง
เขา
7

คนเอโดมไม่ให้คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา

“พี่น้ องซึ่งเป็นคนอิสราเอลกล่าวดังนี้
ว่า ท่านก็ทราบถึงบรรดาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแก่เราแล้ว 15 ว่าบรรพบุรุษของเราลงไปยังอียป
ิ ต์ และ
16
เราอยู่ในอียป
ิ ต์ ช้านาน และชาวอียป
ิ ต์ ได้ ข่มเหงเราและบรรพบุรุษของเรา และเมื่อเราร้องทูลพระเย
โฮวาห์ พระองค์ทรงสดับเสียงของเรา และได้ส่งทูตสวรรค์องค์หน่งึ นําเราออกจากอียป
ิ ต์ และดูเถิด เรา
มาอยู่ในคาเดชเป็นเมืองที่อยู่ชิดพรมแดนของท่าน 17 ขอให้เรายกผ่านเขตแดนของท่าน เราจะไม่ผ่าน
ไร่นาหรือสวนองุน
่ ของท่าน เราจะไม่ด่ืมน้าํ จากบ่อ เราจะเดินไปตามทางหลวง เราจะไม่หน
ั ไปทางขวามือ
18
หรือทางซ้ายมือ จนกว่าเราจะผ่านพ้นเขตแดนของท่าน� แต่เอโดมกล่าวแก่ท่านว่า “ท่านจะยกผ่าน
ไปไม่ได้เกลอ
ื กว่าเราจะยกออกมาสู้ท่านด้วยดาบ� 19 และคนอิสราเอลพูดกับกษั ตริย์แห่งเอโดมว่า “เรา
จะขึ้นไปตามทางหลวง ถ้าเราดื่มน้าํ ของท่านไม่วา่ ตัวเราหรือสัตว์ เราจะชําระเงินให้ ขอให้เราเดินผ่านไป
เราไม่ต้องการอะไรอีก� 20 แต่ ท่านตอบว่า “เจ้ าจะยกผ่านไปไม่ได้ � แล้วเอโดมก็ ยกพลเป็ นอันมากมา
ต่อสู้ เขาทัง้ หลายด้วยมื ออ ัน เข้ม แข็ง 21 เช่น นี้ แหละเอโดมปฏิเสธไม่ ให้ อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของ
ท่าน ดังนั ้นอิสราเอลจึงหันไปจากท่าน 22 และชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดเดินทางจากคาเดชมาถึงภูเขา
โฮร์
14 โมเสสได้ ส่ง ผู้ ส่ ือสารจากคาเดชไปถึง กษั ตริย์แห่งเอโดมว่า

อาโรนสิน
ิ
้ ชีวต

23 ที่ภูเขาโฮร์นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนริมเขตแดนแผ่นดินเอโดมว่า 24 “อาโรนจะต้อง

ถูกรวบไปอยู่กับพวกของเขา เพราะเขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่คนอิสราเอล เพราะเจ้า
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ทัง้ สองกบฏต่อคําสัง่ ของเราที่ น้ําเมรีบาห์ 25 จงนําอาโรนและเอเลอาซาร์บุตรชายของเขา นําเขาขึ้นมา
บนภูเขาโฮร์ 26 จงถอดเสื้อของอาโรนสวมให้แก่เอเลอาซาร์บุตรชายของเขา และอาโรนจะถูกรวบไปอยู่
กับ พวกของเขา เขาจะตายที่ นั ่น � 27 โมเสสก็ กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา และพวกท่านก็ ข้น
ึ
28
ไปบนภูเขาโฮร์ท่ามกลางสายตาของชุมนุมชนทัง้ หมด และโมเสสถอดเสื้อผ้าของอาโรน และสวมให้
แก่ เอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขา และอาโรนก็ สิ ้น ชีวต
ิ อยู่ ที่ ยอดภูเขานั ้น แล ้ว โมเสสและเอเลอาซาร์ลง
มาจากภูเขา 29 เมื่อบรรดาชุมนุมชนเห็นว่าอาโรนสิน
ิ เสียแล้ว วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ หมดก็ร้องไห้ไว้
้ ชีวต
ทุกข์ให้อาโรนอยูส
่ ามสิบวัน

21
กษั ตริยเมื
์ องอาราดกับชาวคานาอันถูกทําลาย

1 เมื่อกษั ตริย์เมืองอาราด

ชาวคานาอันผู้อยู่ทางภาคใต้ ได้ยินว่าอิสราเอลกําลังยกมาตามทางที่พวก
สอดแนมใช้ นั ้น ท่านต่อสู้ กับ คนอิสราเอลและจับ ไปเป็น เชลยได้ บ้าง 2 และคนอิสราเอลปฏิญาณไว้กับ
พระเยโฮวาห์ว่า “ถ้าพระองค์จะทรงมอบชนชาตินี้ ไว้ในมือข้าพระองค์แน่ แล้ว ข้าพระองค์จะทําลายบ้าน
เมืองเขาเสีย ให้ สิน
้ � 3 และพระเยโฮวาห์ ทรงสดับ เสียงของคนอิสราเอลและมอบชาวคานาอัน ไว้ เขา
ก็ ทําลายชาวคานาอัน และบ้านเมืองของเขาเสีย สิน
้ จึง ได้ เรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่า โฮรมาห์ 4 เขาทัง้ หลาย
ออกเดินจากภู เขาโฮร์ตามทางที่ ไปทะเลแดงเพื่อจะอ้อมแผ่นดินเอโดม ประชาชนท้อใจมากเพราะเหตุ
หนทาง
งูแมวเซากับงูทองเหลือง
5 และประชาชนก็ บ่นว่าพระเจ้า และว่าโมเสสว่า “ทําไมพาเราออกจากอียป
ิ ต์ มาตายในถิน
่ ทุรกันดาร
6
เพราะไม่ มี อาหารและไม่ มีน ้าํ เราเบื่อ อาหารอัน ไร้ค่า นี้ � และพระเยโฮวาห์ ก็ ทรงให้ งู แมวเซามาใน
หมู่ ประชาชน งู ก็ กัดประชาชน และคนอิสราเอลตายมาก 7 และประชาชนมาหาโมเสสกล่าวว่า “เราทัง้
หลายได้ กระทําบาปเพราะเราทัง้ หลายได้ บ่นว่าพระเยโฮวาห์และบ่นว่าท่าน ขอทูลแด่ พระเยโฮวาห์ ขอ
พระองค์ ทรงนํา งู ไปจากเราเสีย� ดัง นั ้น โมเสสจึง อธิษฐานเพื่อ ประชาชน 8 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
โมเสสว่า “จงทํางูแมวเซาตัวหนึ่ งติดไว้ที่เสา และต่อมาทุกคนที่ถูกงูกัดเมื่อเขามองดู เขาจะยังมีชีวิตอ
ยู่ได้� 9 ดังนั ้นโมเสสจึงทํางู ทองสัมฤทธิตั
์ วหนึ่ ง และติดไว้ที่ เสา แล้วต่อมาถ้างู กัดคนใด ถ้าเขามองดูงู
ทองสัมฤทธินั
่ 10 และคนอิสราเอลก็ยกออกเดินไปตัง้ ค่ายอยูที
่ ่โอโบท 11 และเขาออก
์ ้น เขาก็มีชีวิตอยูได้
เดินจากโอโบทไปตัง้ ค่ายอยูที
่ ่อิเยอาบาริม อยูในถิ
่
น
่ ทุรกันดาร ตรงข้ามโมอับ ทางทิศตะวันขึ้น 12 เขายก
ออกจากที่ นั่น มาตัง้ ค่ายอยู่ที่ หุบ เขาเศเรด 13 เขายกออกจากที่ นั่น ไปตัง้ อยู่ฟากแม่ น้ํา อารโนนข้างโน้ น
ซึ่งอยู่ในถิน
ื มาจากพรมแดนของคนอาโมไรต์ เพราะว่าแม่น้ําอารโนนเป็นพรมแดนของ
่ ทุรกันดารที่ยด
โมอับ ระหว่างโมอับกับคนอาโมไรต์ 14 ดังนั ้นในหนั งสือสงครามของพระเยโฮวาห์จึงมีว่า “พระองค์ทรง
ชนะที่ ทะเลแดง และลุ่มแม่น้ําอารโนน 15 และที่ เชิงลาดของที่ ลุ ่มเหล่านั ้นซึ่งยืดไปจนถึงที่ ตัง้ เมืองอาร์
และพาดพิงไปถึงพรมแดนโมอับ� 16 จากที่นั่นเขาออกเดินต่อไปถึงเมืองเบเออร์ ซึ่งเป็นบ่อนํ้าที่พระเย
โฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “จงรวบรวมประชาชนเข้าด้วยกัน เราจะให้น้ําแก่ เขา� 17 แล้วอิสราเอลจึงร้อง
เพลงนี้ ว่า “โอ บ่อน้าํ เอ๋ย จงมีน้ําพลุ่งขึ้นมา ให้เรามาร้องเพลงกัน 18 เป็นบ่อนํ้าที่เจ้านายได้ขุดไว้ เป็นบ่อ
ที่ขุนนางของประชาชนเจาะไว้ ด้วยคทาและไม้เท้าของผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติ� และจากถิน
่ ทุรกันดาร
19
นั ้นไป เขาก็มาถึ งมัทธานาห์ และจากมัทธานาห์ถึงตําบลนาหะลี เอล และจากนาหะลี เอลถึงตําบลบา
โมท 20 และจากบาโมทถึงหุบเขาซึ่งอยูใ่ นท้องถิน
่ โมอับข้างยอดเขาปิสกาห์ซ่ึงมองลงมาเห็นเยชิโมน
คนอาโมไรต์ไม่ให้คนอิสราเอลผ่านประเทศของเขา อิสราเอลจึงยึดเอาแผ่นดินของเขา
แล ้ วอ ิส ราเอลส่ง ผู้ ส่ือสารไปหาสิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ กล่าวว่า 22 “ขอให้ ข้าพเจ้า ผ่านแผ่น
ดิน ของท่าน พวกเราจะไม่ เลี้ยวเข้าไปในนาหรือ ในสวนองุน
่ เราจะไม่ ด่ื มน ้าํ จากบ่อ เราจะเดิน ไปตาม
21
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ทางหลวงจนเราได้ ผ่านพรมแดนเมืองของท่าน� 23 แต่ สิ โหนไม่ ยอมให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของ
ท่าน สิ โหนรวบรวมพลทัง้ หมดของท่านยกออกสู้ รบกับ อิสราเอลในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และท่านมาถึง ยาฮา
สรบกับอิสราเอลที่นั ่น 24 และอิสราเอลได้ประหารท่านเสียด้วยคมดาบ ยึดเอาแผ่นดินของท่านจากแม่
นํ้า อารโนนจนถึง แถวยับ บอก ไกลไปจนถึง แดนคนอัม โมนเพราะว่า พรมแดนของคนอัม โมนเข้ม แข็ง
25 และอิสราเอลยึดเมืองเหล่านี้ ทัง
้ หมด และอิสราเอลเข้าตัง้ อยูใ่ นบรรดาหัวเมืองของคนอาโมไรต์ ในเฮ
26
ชโบน และตามชนบททัง้ หมด เพราะว่าเฮชโบนเป็นเมืองหลวงของสิโหนกษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ ผู้ที่
ต่อสู้ กับกษั ตริย์ชาวโมอับองค์ ก่อน และยึดได้ แผ่นดินของท่านทัง้ สิน
้ ไกลไปถึงแม่น้ําอารโนน 27 เพราะ
ฉะนั ้นนั กร้องบทสุภาษิ ตจึงร้องว่า “มาที่เฮชโบน ให้สร้างและสถาปนาเมืองแห่งสิโหนขึ้น 28 เพราะว่ามี
ไฟออกไปจากเฮชโบน มีเปลวไฟออกไปจากเมืองแห่งสิโหน ได้ทําลายเมืองอาร์ของโมอับ เจ้าของแห่งปู
ชนียสถานสูงของแม่น้ําอารโนน 29 โมอับเอ๋ย วิบัติแก่เจ้า โอ ชนชาติแห่งพระเคโมชเอ๋ย เจ้าต้องพินาศ
พระเคโมชได้ มอบทั ้งบ ุตรชายของตนที่ หลบภัย แล้ วก ับ บุตรสาวของตน ให้เป็น เชลยของสิ โหนกษั ตริย์
คนอาโมไรต์ 30 เราทัง้ หลายได้ ยงิ เขาทัง้ ปวง เฮชโบนพิ นาศจนถึ งด ีโบน เราได้ กวาดล้างถึง โนฟาห์เสีย
คือถึงเมเดบา� 31 ดังนั ้นอิสราเอลได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินคนอาโมไรต์
อิสราเอลยึดแผ่นดินของเมืองบาชาน

32 และโมเสสใช้คนไปสอดแนมเมืองยาเซอร์ และเขาทัง
้ หลายได้ยด
ึ ชนบทของเมืองนั ้น

และขับไล่คน
อาโมไรต์ที่อยู่ที่นั ่นเสีย 33 แล้วเขาก็เลี้ยวยกเดินไปตามทางเมืองบาชาน และโอกกษั ตริย์เมืองบาชานก็
ออกมา ทัง้ ตัวท่านกับพลไพร่ทัง้ สิน
้ ของท่าน เพื่อสู้รบกับเขาที่เอเดรอี 34 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า “อย่า กลัว เขาเลย เพราะเราได้ มอบเขาไว้ในมือ ของเจ้า แล้ว ทัง้ บรรดาพลไพร่ของเขา และแผ่น ดิน
ของเขา และเจ้าจะกระทําแก่เขาอย่างเจ้าได้กระทําแก่สิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ผู้อยู่ที่เฮชโบน� 35 ดัง
นั ้น เขาทัง้ หลายจึง ฆ่า โอกและโอรสของท่านเสีย ทัง้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ของท่าน ไม่มี เหลือ ให้ ท่านสัก คน
เดียว และเขาทัง้ หลายก็เข้ายึดแผ่นดินของท่าน

22
กษั ตริยเมื
์ องโมอับจ้างบาลาอัมให้สาปแช่งคนอิสราเอล
แล้วคนอิสราเอลก็ ยกออกไปตัง้ ค่ายอยู่ ณ ที่ ราบโมอับซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ใกล้ เมืองเย
รีโค 2 ฝ่ายบาลาคบุตรชายศิปโปร์ได้ เห็นการทัง้ ปวงซึ่ งอิสราเอลได้ กระทําต่อคนอาโมไรต์ 3 ทัง้ โมอับก
็ครันคร
่
้ามต่อชนชาตินั้นนั กหนา เพราะเขามีคนมากด้วยกัน โมอับกลัวคนอิสราเอลลานทีเดียว 4 โมอับ
จึง พู ดก ับ พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองมี เดีย นว่า “คนเหล่า นี้ จะมาเลี ยก ิน สารพัด ที่ ล้อมรอบเราอยู่ หมด เหมือ
นวัวเลี ยกินหญ้าในนา� บาลาคบุตรชายศิปโปร์เป็นกษั ตริย์เมืองโมอับในเวลานั ้น 5 ท่านใช้ผู้สื่อสารไป
ยัง บาลาอัม บุตรชายเบโอร์ที่ เปโธร์ใกล้ แม่น้าํ ในแผ่นดิ นอ ัน เป็น บ้านเกิด เมืองนอนของท่าน โดยกล่าว
ว่า “ดู เถิด ชนชาติ หน ่ึ งออกมาจากอียป
ิ ต์ ดู เถิด เขาทัง้ หลายเข้า แผ่ คลุม พื้น แผ่น ดิน โลก กําลัง พัก อยู่
ตรงข้ามข้าพเจ้า 6 ฉะนั ้น ขอเชิญมาเถิด บัดนี้ ขอสาปแช่งชนชาตินี้ ให้แก่ข้าพเจ้า เพราะเขาเข้มแข็งกว่า
ข้าพเจ้า มาก ชะรอยข้าพเจ้า จะสามารถรบชนะเขาและขับ ไล่ เขาออกไปจากแผ่น ดิน ได้ เพราะข้าพเจ้า
ทราบอยูว่
่ า ถ้าท่านอวยพรแก่ผูใ้ ด ผูนั
้ ้นจะเป็นไปตามพรนั ้น และท่านสาปแช่งผูใด
้ ผูนั
้ ้นกถู
็ กสาปแช่ง�
7 ดังนั ้นพวกผูใหญ่
้
ของเมืองโมอับกับพวกผูใหญ่
้
ของเมืองมีเดียนก็ถือค่าการทําอาถรรพ์นั้นออกไป ครัน
้
เขาทัง้ หลายมาถึงบาลาอัม ก็บอกคําของบาลาคแก่เขา 8 บาลาอัมกล่าวแก่คนเหล่านั ้นว่า “คืนนี้ จงค้าง
ที่นี่ ก่อน เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสอย่างไรแก่ข้าแล้ว ข้าจึงจะนําคํานั ้นมาแจ้งแก่ท่านทัง้ หลาย� ดังนั ้นเจ้า
เมืองแห่ง โมอับ จึง ยับยัง้ อยู่ กับ บาลาอัม 9 และพระเจ้า เสด็จ มาหาบาลาอัม ตรัสว ่า “คนที ่ มาอยู่ กับ เจ้า
คือผู้ใด� 10 บาลาอัมทูลพระเจ้าว่า “บาลาคบุตรชายศิปโปร์กษั ตริย์เมืองโมอับได้ใช้เขาทัง้ หลายมาแจ้ง
แก่ ข้า พระองค์ ว่า 11 ‘ดู เถิด ชนชาติ หน ่ึ งออกจากอียป
ิ ต์ มาแผ่ คลุม พื้น แผ่น ดิน โลก ขอเชิญ มาเถิด ขอ
สาปแช่ง เขาทัง้ หลายให้แก่ ข้าพเจ้า ชะรอยข้าพเจ้า จะรบชนะเขาและขับ ไล่ เขาออกไปได้� ” 12 พระเจ้า
1
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ตรัสกับบาลาอัมว่า “เจ้ าอย่าไปกับเขาทัง้ หลาย เจ้ าอย่าแช่งชนชาติ นั ้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็นคนที่ ได้
รับ พร� 13 รุ ง่ เช้า บาลาอัม ก็ ลุ กขึ้น กล่าวแก่ เจ้ านายของบาลาคว่า “จงกลับ ไปแผ่น ดิน ของท่านเถิด เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธมิให้เราไปกับท่าน� 14 เพราะฉะนั ้นเจ้านายแห่งโมอับก็ลุกขึ้นกลับไปหาบา
ลาคกล่าวว่า “บาลาอัม ปฏิเสธไม่ ยอมมากับ เรา� 15 บาลาคได้ ส่ง พวกเจ้า นายไปอีก ครัง้ หนึ่ ง มี จํานวน
มากกว่า และมีเกียรติยศมากกว่ารุนก
่ ่อน 16 เขาทัง้ หลายมาถึงบาลาอัมกล่าวแก่ท่านว่า “บาลาคบุตรชา
ยศิปโปร์กล่าวดังนี้ ว่า ‘ขออย่าให้มีอะไรขัดขวางท่านที่จะไปหาข้าพเจ้าเลย 17 เพราะข้าพเจ้าจะให้เกียรติ
แก่ ท่านอย่างสูง แน่ ท่านจะให้ ข้าพเจ้า ทํา อะไรให้ ข้าพเจ้า จะกระทํา ตาม ขอเชิญ มาสาปแช่ง ชนชาติ นี้
ให้แก่ ข้าพเจ้า � ” 18 แต่ บาลาอัม ได้ ตอบคนใช้ ของบาลาคว่า “แม้ว ่า บาลาคจะให้เงิน และทองเต็ม บ้าน
เต็มเรือนของท่านแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะกระทําอะไรนอกเหนื อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้าไม่ได้ ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ 19 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านยับยัง้ อยู่ที่ นี่สั กคืนหนึ่ งก่อนด้วย เพื่อข้าพเจ้าจะ
ทราบว่า พระเยโฮวาห์ จะตรัส เพิม
่ เติม ประการใดแก่ ข้าพเจ้า บ้าง� 20 และพระเจ้า เสด็จ มาหาบาลาอัม
ในกลางคืน ตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า มี ผู้ ชายมาเรียกเจ้า จงลุก ขึ้น ไปกับ เขา แต่ เจ้ าจงกระทํา ตามที่ เราสัง่ เจ้า
เท่านั ้น� 21 ดังนั ้ นรุ่งเช้าบาลาอัมก็ ลุ กขึ้นผูกอานลา ไปกับเจ้านายแห่งโมอับ 22 แต่ พระเจ้าทรงกริว้ ต่อ
บาลาอัมเพราะเขาไป ดังนั ้นทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มายืนเป็นผู้สกัดทางบาลาอัมไว้ ฝ่ายบาลาอัม
ขี่ลามีคนใช้สองคนไปกับเขา 23 เมื่อลานั ้นเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยืนอยู่ในหนทาง ลาก็
เลี้ยวออกนอกทาง เข้าไปในทุ่งนา บาลาอัมจึงตีลาให้กลับไปทางเดิม 24 แลวท
้ ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์
มาย ื นอยู่ ในทางแคบระหว่างสวนองุน
่ มี กําแพงทัง้ สองข้างทาง 25 เมื่อ ลาเห็น ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮ
วาห์มันก็ดันไปติดกําแพง หนี บเท้าของบาลาอัมเข้ากับกําแพง บาลาอัมก็ตีลาอีก 26 แล้วทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์ก็เดินไปข้างหน้ายืนอยูใ่ นที่แคบ ไม่มีทางที่จะหลีกไปข้างขวาหรือข้างซ้าย 27 เมื่อลาเห็นทูต
สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มั นก ็ หมอบลง บาลาอัม ยัง คงนั ่ง อยู่บนหลัง บาลาอัม ก็ โกรธ จึง เอาไม้ เท ้า ของ
เขาตีลา 28 แล้วพระเยโฮวาห์เปิดปากลา มันจึงพูดกับบาลาอัมว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําอะไรแก่ท่าน ท่าน
จึงได้ตีข้าพเจ้าถึงสามครัง้ � 29 บาลาอัมพูดกับลาว่า “เพราะเจ้าได้แกล้งเรา เราอยากจะมีดาบอยู่ในมือ
เดีย
๋ วนี้ เราจะได้ ฆ่า เจ้า เสีย� 30 ลาก ็ พู ดก ับ บาลาอัม ว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ใช่ ลาของท่านที่ ท่านขับขี่ อยู่ ทุ กวัน
ตลอดชีวต
ิ จนบัดนี้ ดอกหรือ ข้าพเจ้าได้เคยกระทําเช่นนี้ แก่ท่านหรือ� บาลาอัมก็บอกว่า “ไม่เคย� 31 แล
้วพระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาบาลาอัม เขาจึงเห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ถือดาบยืนอยูใ่ นหนทาง บาลา
อัมก็ ก้ม ศีรษะซบหน้า ลงกราบ 32 และทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์พู ดกับบาลาอัมว่า “ทําไมเจ้าจึง ตี ลา
ของเจ้าถึงสามครัง้ ดูเถิด เรามาห้ามเจ้า เพราะการประพฤติของเจ้าขัดขืนเรา 33 ลาได้เห็นเราและหลีก
ไปต่อหน้าเราถึงสามครัง้ ถ้ามันมิได้หลีกไปจากเรา เราจะได้ฆ่าเจ้าเสียแล้วเมื่อตะกี้นี้ แน่ และให้ลารอด
ตายไป� 34 แล้วบาลาอัมพูดกบท
ั ูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําบาป เพราะข้าพเจ้าไม่
ทราบว่า ท่านยืน อยู่ในหนทางกัน
้ ข้าพเจ้า ฉะนั ้น บัดนี้ ถ้า ท่านไม่ เห็น ชอบ ข้าพเจ้า จะกลับ ไปเสีย� 35 แล ้
วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์พูดกับบาลาอัมว่า “จงไปกับชายเหล่านั ้นเถิด แต่เจ้าจงพูดเฉพาะคําที่เรา
ให้เจ้าพูด� ดังนั ้นบาลาอัมก็ไปกับเจ้านายของบาลาคต่อไป 36 เมื่อบาลาคได้ยนว
ิ ่าบาลาอัมมาแล้ว ท่าน
จึงออกไปรับบาลาอัมที่เมืองโมอับที่สุดปลายพรมแดนซึ่งเกิดขึ้นด้วยแม่น้ําอารโนน 37 บาลาคพูดกับบา
ลาอัมว่า “เราได้อุตส่าห์ใช้คนไปเชิญท่านมามิใช่หรือ เหตุไฉนท่านไม่มาหาเราเล่า เราไม่สามารถที่จะให้
เกียรติแก่ ท่านหรือ� 38 บาลาอัมพู ดกับบาลาคว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้ามาหาท่านแล้ว บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกล่าว
อะไรได้ เล่า คําซึ่งพระเจ้าใส่ ปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องกล่าว� 39 แล้วบาลาอัมไปกับบาลาคถึงตําบลคี ร ิ
ยาทหุโซท 40 ณ ที่นั ่นบาลาคเอาวัวและแกะถวายบูชา แล้วส่งไปให้บาลาอัมและเจ้านายที่อยูกั
่ บเขาบ้าง
41 ต่อ มารุ ง
่ ขึ้นบาลาคก็ พาบาลาอัมขึ้น ไปยังปู ชนียสถานสูง ของพระบาอัล จากที่ นั่นก็ได้ เห็นประชาชน
ส่วนที่อยูใกล้
่
ที่สุด
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23
พระเจ้าทรงดลใจบาลาอัมให้อวยพรคนอิสราเอล
บาลาอัม พู ดก ับ บาลาคว่า “ท่านจงสร้างแท่น บูชาให้ข้าพเจ้า ที่ นี่ เจ ็ด แท่น และจัด วัว ผู้ เจ ็ด ตัว แกะ
ผู้เจ็ดตัวให้ข้าพเจ้า� 2 บาลาคก็ กระทําตามคําของบาลาอัม บาลาคและบาลาอัมเอาวัวผู้ตัวหนึ่ งแกะผู้
ตัว หนึ่ ง กระทํา บูชาที่ แท่น บูชาทุก แท่น 3 แล ้ว บาลาอัม พู ดก ับ บาลาคว่า “จงยืน อยู่ ใกล้ เครือ
่ งเผาบูชา
ของท่านแล้ว ข้าพเจ้า จะไป ชะรอยพระเยโฮวาห์ จะเสด็จ มาหาข้าพเจ้า และสิง่ ใดที่ พระองค์ สําแดง
แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะบอกท่าน� แล ้ว เขาก็ ข้น
ึ ไปยัง ที่ สูง 4 พระเจ้า ทรงพบกับ บาลาอัม และบาลาอัม
กราบทูล พระองค์ ว่า “ข้า พระองค์ ได้ จัด แท่น บูชาเจ็ด แท่น ทัง้ ได้ จัด วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง และแกะผู้ ตัว หนึ่ งบ ู ชา
อยู่ ทุ กแท่น� 5 พระเยโฮวาห์ ทรงใส่ ถ้อยคํา ในปากของบาลาอัม และตรัสว ่า “จงกลับ ไปหาบาลาคแล้ว
จงพู ดอย ่างนั ้น� 6 บาลาอัม จึง กลับ ไปหาบาลาค และดู เถิด บาลาคกับ บรรดาเจ้า นายแห่ง โมอับ ยืน อยู่
ที่ ข้างเครือ
่ งเผาบูชาของท่าน 7 บาลาอัม ได้ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “บาลาคได้ พาข้าพเจ้า มาจาก
อารัม ท่า นกษั ตริย์ของโมอับ ได้ พาข้าพเจ้า มาจากภูเขาทางตะวัน ออก กล่าวว่า ‘มาเถิด มาแช่ง ยาโคบ
เพื่อข้าพเจ้า มาเถิด มาประณามอิสราเอล� 8 ข้าพเจ้าจะแช่งผู้ที่ พระเจ้าไม่ทรงแช่งได้อย่างไร ข้าพเจ้า
จะประณามผู้ที่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงประณามได้อย่างไร 9 เพราะข้าพเจ้าได้ดูเขาจากยอดผา จากเนิ นสูง
ข้าพเจ้าได้เห็นเขาแน่ ะ ดูเถิด ชนชาติหน่ึงอยู่ลําพังและมิได้นั บเข้าในหมู่ประชาชาติ 10 ใครจะนั บผงคลี
ดิ นของยาโคบได้ หรือ นั บ หนึ่ ง ในสี่ ของอิสราเอลได้ ขอให้ข้าพเจ้า ตายอย่างคนชอบธรรม และขอให้สุด
ปลายชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เหมือนอย่างของเขา� 11 แล้วบาลาคพู ดกับบาลาอัมว่า “ท่านได้ กระทําอะไรแก่
เราเล่า เราเชิญท่านให้มาแช่งพวกศัตรู ของเรา ดูเถิด ท่านไม่ได้กระทําอะไรแก่เขานอกจากอวยพรเขา�
12 เขาจึง ตอบว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ต้องระวัง ที่ จะกล่าวคํา ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ใส่ ในปากข้าพเจ้า หรือ� 13 บาลาค
พูดกับเขาว่า “เชิญท่านไปอีกที่หน่ึงกับข้าพเจ้าเถิด ซึ่งท่านจะดูเขาจากที่นั่นได้ ท่านจะเห็นเพียงส่วนที่
ใกล้ ที่สุด และจะไม่ เห ็น คนทัง้ หมด จากที่ นั่น ท่านจงแช่ง เขาทัง้ หลายให้ข้าพเจ้า เถิด� 14 แล ้ว บาลาคก็
พาบาลาอัมมาถึงนาของโศฟิม ขึ้นถึงยอดเขาปิ สกาห์ สร้างแท่นบูชาเจ็ดแท่น และจัดวัวผู้ตัวหนึ่ งและ
แกะผู้ตัวหนึ่ งบูชาอยู่บนทุกแท่น 15 บาลาอัมพูดกับบาลาคว่า “จงยืนอยู่ข้างเครือ
่ งเผาบูชาของท่านเถิด
16
ขณะที่ข้าพเจ้าไปพบพระเยโฮวาห์ตรงโน้ น� แล้วพระเยโฮวาห์ทรงพบบาลาอัมและทรงใส่ถ้อยคําใน
ปากของเขาตรัสว ่า “จงกลับ ไปหาบาลาค และจงพู ดอย ่างนั ้น� 17 บาลาอัม ก็ กล ับ มาหาบาลาค ดู เถิด
เขายืนอยู่ข้างเครือ
่ งเผาบูชาของท่าน มี เจ้ านายแห่งโมอับยืนอยู่กับท่าน บาลาคจึง ถามเขาว่า “พระเย
โฮวาห์ตรัสว ่า กระไร� 18 บาลาอัม ก็ ได้ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “บาลาค ลุ กขึ้น เถิด และคอยฟัง บุ
ตรชายของศิปโปร์ จงฟังข้าพเจ้าเถิด 19 พระเจ้ามิใช่มนุษย์จึ งมิได้ มุสา และมิได้ เป็นบุตรของมนุษย์จึง
ไม่ต้องกลับใจ ที่พระองค์ตรัสไปแล้ว พระองค์ก็จะมิทรงกระทําตามหรือ ที่พระองค์ทรงลัน
่ วาจาแล้ว จะ
20
ไม่ทรงกระทําให้สําเร็จหรือ ดู เถิด ข้าพเจ้าได้ รบ
ั พระบัญชาให้อวยพร พระองค์ ได้ ทรงอํานวยพร และ
21
ข้าพเจ้า จะเรียกกลับ ไม่ ได้ พระองค์ ได้ ทอดพระเนตรว่า ไม่ มี ความชัว่ ช้า ในยาโคบ และทรงเห็ นว ่า ไม่
มี ความชัว่ ร้ายในอิสราเอล พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาอยู่ กับ เขา และเสียงโห่ รอ
้ งถวายพรพระมหา
22
กษั ตริย์อยู่ท่ามกลางเขา พระเจ้า ทรงนํา พวกเขาออกจากอียป
ิ ต์ พระองค์ ทรงเป็น เสมือนพลัง แห่งม
้า ยู นิ คอน 23 ไม่มี การถือ ลางต่อ ต้านยาโคบ ไม่มี การทํานายต่อ ต้านอิสราเอล ถึง เวลาแล้ว ยาโคบและ
อิสราเอลก็ จะได้ รบ
ั คําบอกว่า ‘พระเจ้าจะทรงกระทําอะไร� 24 ดู เถิด ชนชาติ หน่งึ ซึ่งลุกขึ้นอย่างสิงโตผู้
ยิง่ ใหญ่ และยืน ขึ้น อย่างสิงโตหนุ่ม ไม่ ยอมนอนจนกว่า จะกิน เหยื่อ เสีย และดื่ม เลือดของสิง่ ที่ ฆ่า ตาย�
25 แล้วบาลาคจึงพูดกับบาลาอัม “อย่าแช่งเขาเลย ทัง
้ อย่าอวยพรแก่เขา� 26 แต่บาลาอัมตอบบาลาคว่า
“ข้าพเจ้าไม่ได้บอกท่านแล้วหรือว่า ‘ทุกสิ่งที่พระเยโฮวาห์ตรัส ข้าพเจ้าจะต้องกระทําตาม� ” 27 บาลาค
จึงพูดกับบาลาอัมว่า “มาเถิด ข้าพเจ้าจะพาท่านไปอีกที่หนึ่ ง ชะรอยพระเจ้าจะทรงโปรดให้ท่านแช่งเขา
เพื่อข้าพเจ้าจากที่นั ่น� 28 บาลาคก็พาบาลาอัมไปถึงยอดเขาเปโอร์ ซึ่งมองลงมาเห็นเยชิโมน 29 แล้วบา
1
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ลาอัม บอกกับ บาลาคว่า “จงสร้างแท่น บูชาที่ นี่ เจ ็ด แท่น ให้ข้าพเจ้า จัด วัว ผู้ เจ ็ด ตัว และแกะผู้ เจ ็ด ตัว ให้
ข้าพเจ้าที่นี่ � 30 บาลาคจึงกระทําตามที่บาลาอัมได้บอก และถวายบูชาวัวผู้ตัวหนึ่ งและแกะผู้ตัวหนึ่ งบน
แท่นทุกแท่น

24
บาลาอัมพยากรณ์ ถึงอนาคตของอิสราเอลและการเสด็จมาของพระเยซู

เมื่อ บาลาอัม เห็ นว ่า พระเยโฮวาห์ ทรงพอพระทัย ที่ จะให้ อวยพรแก่ อิสราเอล บาลาอัม ก็ หาได้ ไป
แสวงหาลางอย่างครังก
้ ่อนๆไม่ แต่ มุ ่ง หน้า ตรงไปยัง ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 2 บาลาอัม เงยหน้า ดู เห ็ นอ ิส ราเอ
ลอยู่ เป็น ค่ายๆตามตระกูล แล ้ว พระวิญญาณของพระเจ้า มาอยู่ บนเขา 3 เขาจึง กล่าวกลอนภาษิ ต ของ
เขาว่า “คํา พยากรณ์ ของบาลาอัม บุตรชายเบโอร์ คํา พยากรณ์ ของชายที่ หู ตาแจ้ง 4 คํา พยากรณ์ ของ
ผู้ ที่ ได้ ยิน พระวจนะของพระเจ้า ผู้ เห ็นนิ มิ ตขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ ได้ ล้ม ลงจนเกิด ความมึนงง แต่
ตาไม่ มี สิ ่ง ใดบัง 5 โอ ยาโคบเอ๋ย เต็นท์ ของท่านช่างงามเหลือ เกิน โอ อิสราเอลเอ๋ย ค่ายของท่านก็ งาม
6 เหมือนหุบเขาที่ ยด
ื ไปไกล เหมือนสวนซึ่งอยู่ข้างแม่นํ้า เหมือนต้นกฤษณาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้
เหมือนต้นสนสี ดาร์ที่ อยู่ ข้างลํานํ้า 7 นํ้า จะไหลออกจากถัง ของเขา และเชื้อ สายของเขาจะมี อยู่ ตามลํา
นํ้าเป็ นอันมาก กษั ตริย์ของเขาจะสู งกว่ากษั ตริย์อากัก ราชอาณาจักรของเขาจะรุ ง่ เรือง 8 พระเจ้าผู้ทรง
นําเขาออกมาจากอียป
ิ ต์ ทรงเป็นเสมือนพลังแห่งม้ายูนิคอน เขาจะกินประชาชาติซ่ึงเป็นศั ตรู เสีย และ
หักกระดูกของศั ตรู เหล่านั ้น และแทงเขาทัง้ หลายทะลุด้วยลูกศร 9 เขาหมอบลงและนอนลงอย่างสิงโต
เขาเหมือนสิงโตผู้ ยิง่ ใหญ่ ใครเล่า จะมาปลุก ให้เขาลุก ขึ้น ผู้ ใดที่ อวยพรแก่ ท่าน ขอให้เขาได้ รบ
ั พร ผู้ ใด
10
ที่ แช่ งท่าน ขอให้เขาได้ รบ
ั คํา แช่ง� บาลาคก็ โกรธบาลาอัม จึง ตบมือ แล ้ว บาลาคพู ดก ับ บาลาอัม ว่า
“เราเชิญท่านมาให้แช่งศัตรู ของเรา และดูเถิด ท่านได้อวยพรแก่เขาถึงสามครัง้ 11 ฉะนั ้นบัดนี้ จงหนี ไป
ยังที่ อยู่ของท่านเถิด เราได้ กล่าวว่า เราจะให้เกียรติ แก่ ท่านแน่ แท้ แต่ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงขัดขวาง
มิ ให้ ท่านได้ รบ
ั เกียรติ� 12 แต่ บาลาอัม พู ดก ับ บาลาคว่า “ข้าพเจ้า มิ ได้ บอกผู้ ส่ือสารซึ่ง ท่านใช้ ให้ ไปหา
ข้าพเจ้านั ้นแล้วหรือว่า 13 ‘แม้ว่าบาลาคจะให้เงินและทองเต็มบ้านเต็มเรือนของเขาแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะกระทําอะไรนอกเหนื อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ไม่ได้ ที่ จะทําตามใจข้าพเจ้าไม่วา่ ดีหรือชัว่ พระเย
โฮวาห์ตรัสประการใด ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนั ้น� 14 ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้าจะกลับไปสู่ชนชาติของข้าพเจ้า มา
เถิด ข้าพเจ้าจะสําแดงให้ท่านทราบว่า ชนชาตินี้ จะกระทําประการใดแก่ชนชาติของท่านในวันข้างหน้า�
15 เขาก็ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “คํา พยากรณ์ ของบาลาอัม บุตรชายเบโอร์ คํา พยากรณ์ ของชายผู้
ที่ หู ตาแจ้ง 16 คํา พยากรณ์ ของผู้ ที่ ได้ ยิน พระวจนะของพระเจ้า และทราบถึง พระปัญญาของพระองค์ ผู้
สูงสุด ผูเห
้ ็นนิ มิตขององค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิ์ ได้ล้มลงจนเกิดความมึนงง แต่ตาไม่มีสิ่งใดบัง 17 ข้าพเจ้าจะ
เห็นเขา แต่ ไม่ใช่อย่างเดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้าจะดู เขา แต่ ไม่ใช่อย่างใกล้ๆนี้ ดาวดวงหนึ่ งจะเดินออกมาจากยา
โคบ และธารพระกรอันหนึ่ งจะขึ้นมาจากอิสราเอล จะตีเขตแดนของโมอับและทําลายบรรดาลูกหลานข
องเชท 18 ฝ่ายเอโดมจะตกเป็นของคนอื่น เสอีรจ
์ ะตกเป็นของศั ตรู ของเขาด้วย ฝ่ายอิสราเอลได้ แสดง
19
วีรกรรมแล้ว ผู้หน่งึ ที่ออกมาจากยาโคบจะครอบครอง และชาวเมืองที่รอดตาย ผู้นั ้นจะทําลายเสีย�
20 แล ้ว บาลาอัม มองดู คนอามาเลข และกล่าวกลอนภาษิ ต ของเขาว่า “อามาเลขเป็ น ประชาชาติ ที่ หนึ่ ง
แต่ ในที่สุด จะถึง ซึ่ง การทําลายอัน ถาวร� 21 และเขามองดู คนเคไนต์ และกล่าวกลอนภาษิ ต ของเขาว่า
“ที่ อาศัยของท่านเข้มแข็งมาก และรังของท่านก็ วางอยู่ในศิ ลา 22 แต่ อย่างไรก็ ตามคนเคไนต์ ก็ ต้องถูก
กวาดล้าง อีกนานเท่าใดเล่า พวกอัสชู รจะมากวาดเจ้าไปเป็นเชลย� 23 และบาลาอัมกล่าวกลอนภาษิ ต
ของเขาว่า “อนิ จจาเอ๋ย เมื่อพระเจ้าทรงกระทําเช่นนี้ ใครจะมีชีวิตอยู่ได้ 24 แต่กําปั่ นจะมาจากเขตแดน
เมืองคิ ทธิมทําลายอัสชูรและเอเบอร์ และเขาจะถูกทําลายอันถาวรด้วย� 25 แล้วบาลาอัมก็ ลุ กขึ้นกลับ
ไปที่อยูของเขา
่
และบาลาคก็ไปตามทางของตนด้วย
1
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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 ชาต่อพระของนาง ประชาชนก็ รบ
ั ประทานและกราบไหว้พระของนาง 3 ดังนั ้ นอ
ิสราเอลก็เข้าถือพระบาอัลแห่งเปโอร์ และพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่ออิสราเอล 4 และพระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสว่า “จงนําหัวหน้าทัง้ หลายของประชาชนแขวนตากแดดไว้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อ
ว่าพระพิโรธอันเกรีย
้ วกราดของพระเยโฮวาห์จะหันเหไปจากอิสราเอลเสีย� 5 และโมเสสบอกพวกผู้วิน
ิจฉั ย ของอิสราเอลว่า “ท่านทุก คนจงฆ่า คนของท่านที่ เข ้า ถือ พระบาอัล แห่ง เปโอร์เสีย � 6 และดู เถิด มี
ชายอิสราเอลคนหนึ่ ง พาหญิง คนมี เดีย นคนหนึ่ ง เข้า มาในหมู่ พี่ น้ องของเขาต่อ สายตาของโมเสส และ
ท่ามกลางสายตาของชุ มนุ มชนทัง้ หมดของคนอิสราเอล ซึ่ง กําลัง ร้องไห้ อยู่ หน ้า ประตู พล ับ พลาแห่ง ที่
ชุมนุม 7 ครัน
้ ฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ บุตรชายของอาโรนปุโรหิตเห็นดังนั ้นก็ลุกขึ้นไปจากชุมนุมชน
มือ ถือ ทวน 8 ติ ดตามชายอิสราเอลคนนั ้น เข้าไปในเต็นท์ และแทงทะลุ เขาทัง้ คู่ ทัง้ ชายอิสราเอลและ
หญิงคนนั ้น ท้องของนางก็ทะลุ แล้วภัยพิบัติในคนอิสราเอลก็สงบ 9 แต่อย่างไรก็ตาม คนที่ตายด้วยภัย
พิบัติมีสองหมื่นสี่พันคน 10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 11 “ฟีเนหัส บุตรชายเอเลอาซาร์ บุตรชายอา
โรนปุโรหิต ได้ยับยัง้ ความกริว้ ของเราต่อคนอิสราเอล ในการที่เขามีความกระตือรือร้นเพราะเห็นแก่เรา
ในท่ามกลางประชาชน ดัง นั ้น เราจึ งม ิ ได้ เผาผลาญคนอิสราเอลเสีย ด้วยความหึงหวงของเรา 12 ดัง นั ้น
จงกล่าวว่า ‘ดูเถิด เราให้พันธสัญญาสันติสุขแก่เขา 13 พันธสัญญานั ้นจะเป็นของเขา และของเชื้อสาย
ของเขาที่มาภายหลังเขา เป็นพันธสัญญาแห่งตําแหน่ งปุ โรหิตอันถาวร เพราะเขามี ความกระตือรือร้น
เพื่อ พระเจ้า ของเขา และได้ ทําการลบมลทิน บาปคนอิสราเอล� ” 14 ชื่อ ของชายอิสราเอลคนที่ ถู กฆ่า
ร่วมกับ หญิง ชาวมี เดีย นคนนั ้น ชื่อ ศิ มรี บุ ตรชายของสาลู เจ้ านายของครอบครัว สําคัญ ในตระกูล สิ เม
โอน 15 และชื่อของหญิงชาวมีเดียนผูถู
้ กฆ่า คือคสบี บุตรสาวของศูร ์ ผูเป็
้ นหัวหน้าตระกูลและครอบครัว
16
17
สําคัญ ในมี เดีย น พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “จงรบกวนคนมี เดีย น และสู้ รบกับ เขา 18 เพราะ
เขารบกวนเจ้าด้วยอุบาย ซึ่งเขาล่อเจ้าในเรือ
่ งเปโอร์ และในเรือ
่ งนางคสบี บุตรสาวเจ้านายแห่งมีเดียน
ผู้เป็นน้ องสาวของพวกเขา ผู้ที่ถูกฆ่าตายในวันที่บังเกิดภัยพิบัติด้วยเรือ
่ งเปโอร์�

26
การทําสํามะโนครัวคนอิสราเอลเป็นครงั ้ ที่สอง
ต่อ มาภายหลัง ภัย พิบั ติ นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสและเอเลอาซาร์บุ ตรชายอาโรนปุโรหิต ว่า
2 “จงทํา สํามะโนครัว ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง
้ หมด อายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไปตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา
ทัง้ หมดในอิสราเอล ผู้ ที่ จะเข้ าสงครามได้� 3 โมเสสกับ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต ปราศรัยก ับ เขาทัง้ หลาย ณ
ที่ ราบโมอับ ริม แม่น้ํา จอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโคว่า 4 “จงทํา สํามะโนครัว ประชาชน อายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ขึ้น
ไป� ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสและคนอิสราเอล ผู้ที่ ออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ คือ 5 รู เบน บุ ตร
ชายหัวปีของอิสราเอล บุตรของรู เบน คือฮาโนค คนครอบครัวฮาโนค ปัลลู คนครอบครัวปัลลู 6 เฮสโรน
คนครอบครัว เฮสโรน คารม ี คนครอบครัว คารมี 7 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของคนรู เบน มี จํานวนสี่ หมื่น
สามพัน เจ็ด ร้อยสามสิบ คน 8 และบุตรชายของปัลลู คือ เอลี อับ 9 บุ ตรชายของเอลี อบ
ั คือ เนม ูเอล ดา
ธาน และอาบีรม
ั นี่ คือดาธานและอาบีรมท
ั ี่เลือกจากชุมนุมชน เป็นผู้ขัดขวางโมเสสและอาโรนในพรรค
พวกโคราห์ เมื่อเขาขัดขวางพระเยโฮวาห์ 10 และแผ่นธรณี ได้อ้าปากออกกลืนเขาพร้อมกับโคราห์ เมื่อ
พรรคพวกนั ้น ถึง ตาย เมื่อ ไฟเผาผลาญเสีย สองร้อยห้า สิบ คนและเขาทัง้ หลายเป็น เรือ
่ งเตือนใจ 11 แต่
บุ ตรของโคราห์ นั้น หาได้ ตายไม่ 12 บุ ตรชายของสิ เมโอนตามครอบครัว ของเขา คือ เนมู เอล คนครอบ
ครัวเนมู เอล ยามีน คนครอบครัวยามีน ยาคีน คนครอบครัวยาคีน 13 เศ-ราห์ คนครอบครัวเศ-ราห์ ชา
1
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อูล คนครอบครัวชาอูล 14 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัวของคนสิ เมโอน มี จํานวนสองหมื่นสองพันสองร้อยคน
15 บุ ตรของกาด ตามครอบครัวของเขา คือเศโฟน คนครอบครัวเศโฟน ฮักกี คนครอบครัวฮักกี ชู นี คน
ครอบครัวชู นี 16 โอสนี คนครอบครัวโอสนี เอรี คนครอบครัวเอรี 17 อาโรด คนครอบครัวอาโรด อาเรลี
คนครอบครัว อาเรลี 18 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของบุตรของกาด ตามจํานวนของเขามี สี ่ หมื่น ห้า ร้อยคน
19 บุ ตรชายของยู ดาห์คือ เอร์และโอนั น เอร์กับ โอนั น ตายเสีย ในแผ่น ดิน คานาอัน 20 และบุตรชายของ
ยู ดาห์ ตามครอบครัว ของเขา คือ เช-ลาห์ คนครอบครัว เช-ลาห์ เปเรศ คนครอบครัว เปเรศ เศ-ราห์ คน
ครอบครัว เศ-ราห์ 21 และบุตรชายของเปเรศคือ เฮสโรน คนครอบครัว เฮสโรน ฮาม ูล คนครอบครัว ฮา
มูล 22 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของยูดาห์ ตามจํานวนของเขามีเจ็ดหมื่นหกพันห้าร้อยคน 23 บุ ตรชายของ
อิส สาคาร์ตามครอบครัว ของเขา คือ โทลา คนครอบครัว โทลา ปู วาห์ คนครอบครัว ปู วาห์ 24 ยาชูบ คน
ครอบครัว ยาชูบ ชิ มโรน คนครอบครัว ชิม โรน 25 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของอิส สาคาร์ ตามจํานวนของ
เขามีหกหมื่นสี่พันสามร้อยคน 26 บุตรชายของเศบูลุนตามครอบครัวของเขา คือเสเรด คนครอบครัวเส
เรด เอโลน คนครอบครัวเอโลน ยาเลเอล คนครอบครัวยาเลเอล 27 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของคนเศบูลุน
ตามจํานวนของเขามีหกหมื่นห้าร้อยคน 28 บุตรชายของโยเซฟตามครอบครัวของเขา คือมนั สเสห์และ
เอฟราอิม 29 บุตรชายของมนั สเสห์ คือมาคีร ์ คนครอบครัวมาคีร ์ มาคีรให้
์ กําเนิ ดบุตรชื่อกิเลอาด กิเลอ
30
าด คนครอบครัวกิเลอาด บุตรชายของกิเลอาด คืออีเยเซอร์ คนครอบครัวอีเยเซอร์ เฮเลค คนครอบ
ครัว เฮเลค 31 และอัส รีเอล คนครอบครัวอ ัส รีเอล เชเคม คนครอบครัว เชเคม 32 และเชมิ ดา คนครอบ
ครัว เชมิ ดา เฮเฟอร์ คนครอบครัว เฮเฟอร์ 33 ส่วนเศโลเฟหัด บุตรชายเฮเฟอร์ไม่มี บุ ตรชายมี แต่ บุตร
สาว ชื่อบุตรสาวของเศโลเฟหัดคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์และทีรซาห์ 34 เหล่านี้ เป็นครอบครัว
ของมนั สเสห์ และจํานวนของเขามีหา้ หมื่นสองพันเจ็ดร้อยคน 35 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของเอฟราอิมตาม
ครอบครัวของเขาคือ ชูเธลาห์ คนครอบครัวชูเธลาห์ เบเคอร์ คนครอบครัวเบเคอร์ ทาหาน คนครอบครัว
ทาหาน 36 บุตรชายของชูเธลาห์คือ เอราน คนครอบครัวเอราน 37 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของบุตรชายเอ
ฟราอิม ตามจํานวนของเขา มีสามหมื่นสองพันห้าร้อยคน เหล่านี้ เป็นบุตรชายของโยเซฟตามครอบครัว
ของเขา 38 บุตรชายของเบนยามินตามครอบครัวของเขา คือ เบลา คนครอบครัวเบลา อัชเบล คนครอบ
ครัวอัชเบล อาหิรม
ั คนครอบครัวอาหิรม
ั 39 เชฟูฟาม คนครอบครัวเชฟูฟาม หุฟาม คนครอบครัวหุฟาม
40 และบุตรชายของเบลา คือ อาร์ด และนาอามาน อาร์ด คนครอบครัว อาร์ด นาอามาน คนครอบครัว
นาอามาน 41 เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของเบนยามินตามครอบครัว ของเขา และจํานวนของเขาเป็น สี่ หมื่น
ห้า พัน หกร้อยคน 42 ต่อ ไปนี้ เป็น บุตรชายของดานตามครอบครัว ของเขา คือ ชู ฮัม คนครอบครัว ชู ฮัม นี่
เป็นครอบครัวของดานตามครอบครัวของเขา 43 ครอบครัวทัง้ หมดของคนชูฮม
ั ตามจํานวนของเขา มีหก
หมื่นสี่พันสี่รอ
้ ยคน 44 บุตรของอาเชอร์ตามครอบครัวของเขา คืออิมนาห์ คนครอบครัวอิมนาห์ อิชวี คน
ครอบครัวอิชวี เบรียาห์ คนครอบครัวเบรียาห์ 45 บุตรชายของเบรียาห์คือ เฮเบอร์ คนครอบครัวเฮเบอร์
มัลคีเอล คนครอบครัวมัลคีเอล 46 บุตรสาวของอาเชอร์ คือเสราห์ 47 เหล่านี้ เป็นครอบครัวของบุตรชาย
อาเชอร์ตามจํานวนของเขา มี ห้า หมื่น สามพัน สี่ รอ
้ ยคน 48 บุ ตรชายของนั ฟ ทาลี ตามครอบครัว ของเขา
คือ ยาเซเอล คนครอบครัว ยาเซเอล กูน ี คนครอบครัวก ูนี 49 เยเซอร์ คนครอบครัว เยเซอร์ ชิ ลเลม คน
ครอบครัว ชิลเลม 50 เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของนั ฟ ทาลี ตามครอบครัว ของเขา และตามจํานวนของเขา
มี สี ่ หมื่น ห้า พัน สี่ รอ
้ ยคน 51 จํานวนคนอิสราเอล มี หกแสนหนึ่ ง พัน เจ็ด ร้อยสามสิบ คน 52 พระเยโฮวาห์
ตรัสกับโมเสสว่า 53 “ให้แบ่งแผ่นดินนั ้นเป็นมรดกแก่คนเหล่านี้ ตามจํานวนรายชื่อ 54 มรดกส่วนใหญ่ก็
ให้แบ่งแก่คนตระกูลใหญ่ และมรดกส่วนน้ อยก็ให้แบ่งแก่คนตระกูลย่อม ทุกตระกูลจะได้รบ
ั ส่วนมรดก
55
ตามจํานวนคน แต่ ให้ จับ สลากแบ่ง แผ่น ดิน นั ้น ให้ เขาได้ รบ
ั มรดกตามรายชื่อ ตระกูล ของบรรพบุรุษ
56
ของเขา ให้จับ สลากแบ่ง มรดกของเขานั ้น ตามส่วนตระกูล ใหญ่ และตระกูล ย่ อม � 57 ต่อ ไปนี้ เป็น คน
เลวีที่ นั บตามครอบครัวของเขา คือเกอร์โชน คนครอบครัวเกอร์โชน โคฮาท คนครอบครัวโคฮาท เมรา
รี คนครอบครัวเมรารี 58 ต่อไปนี้ เป็นครอบครัวของเลวี คือคนครอบครัวลิ บนี คนครอบครัวเฮโบรน คน
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ครอบครัวมาลี คนครอบครัวมูชี คนครอบครัวโคราห์ และโคฮาทให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมราม 59 ภรรยาของ
อัม รามคือ โยเคเบดบุตรสาวของเลวี เก ิด แก่ เลว ี ที่ อียป
ิ ต์ และนางคลอดบุตรให้ อม
ั รามชื่อ อาโรนและ
โมเสส และมิ เรียมพี่ สาวของเขาทัง้ สอง 60 และอาโรนให้กําเนิ ด บุตรชื่อ นาดับ อาบ ีฮู เอเลอาซาร์ และ
อิธามาร์ 61 แต่ นาดับ และอาบี ฮู นั้น ได้ เสีย ชีวต
ิ เมื่อ เขาบู ชาด ้วยไฟที่ ผิด รู ป แบบต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ 62 และจํานวนของเขาเป็นสองหมื่นสามพันคน เป็นผู้ชายทุกคนอายุตัง้ แต่หน่งึ เดือนขึ้นไป เพราะ
เขามิ ได้ นั บ รวมไว้ในคนอิสราเอล เพราะไม่ มี มรดกให้แก่ เขาท่ามกลางคนอิสราเอล 63 จํานวนคนเหล่า
นี้ โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตได้นับไว้ ครัง้ เมื่อนั บคนอิสราเอล ณ ที่ ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้
เมืองเยรีโค 64 แต่ตามรายชื่อเหล่านี้ ไม่มีชายสักคนหนึ่ งซึ่งโมเสสและอาโรนปุโรหิตได้นับไว้ครัง้ เมื่อนั บ
คนอิสราเอลในถิน
่ งเขาเหล่านั ้ นว่า “เขาจะต้องตายแน่
่ ทุรกันดารซีนาย 65 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสเรือ
ในถิน
่ อกจากคาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์และโยชูวาบุตรชายนูน
่ ทุรกันดาร� ไม่มีชายสักคนหนึ่ งเหลืออยูน

27
พระราชบัญญัติเรือ
่ งการได้รับมรดก

1 ครัง
้ นั ้นบุตรสาวทัง้ หลายของเศโลเฟหัดบุตรชายของเฮเฟอร์ ผูเป็
้ นบุตรชายของกิเลอาด

ผูเป็
้ นบุตร
ชายของมาคีร ์ ผู้เป็นบุตรชายของมนั สเสห์ จากครอบครัวต่างๆของมนั สเสห์บุตรชายของโยเซฟเข้ามา
ใกล้ ชื่อบุตรสาวทัง้ หลายของเขาคือ มาลาห์ โนอาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และทีรซาห์ 2 และเขาทัง้ หลายมา
ยืนอยู่ต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และต่อหน้าประมุข และต่อหน้าบรรดาชุ มนุมชนที่
ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม กล่าวว่า 3 “บิ ดาของเราตายเสีย ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ท่านมิ ได้ อยู่ในพวกที่ ส้อง
สุมกันต่อสู้พระเยโฮวาห์ในพรรคพวกโคราห์ แต่ท่านเสียชีวต
ิ เพราะบาปของตน และท่านไม่มีบุตรชาย
เลย 4 เหตุ ใดจึง ลบชื่ อบ ิ ดาของเราจากครอบครัว ของท่าน เพราะเหตุ ที่ ท่านไม่ มี บุ ตรชายเลย ขอให้เรา
มี กรรมสิทธิที
่ งของเขากราบทูล ต่อ พระพักตร์
์ ่ ดิ นท่า มกลางพี่ น้องบิดาของเราด้วย� 5 โมเสสได้ นํา เรือ
6
7
พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “บุตรสาวของเศโลเฟหัดพูดถูกต้องแล้ว เจ้าจงให้
กรรมสิทธิ์ที่ ดิ นเป็น มรดกท่ามกลางพี่ น้องบิดาของเขา และกระทํา ให้ มรดกบิดาของเขาตกทอดมาถึง
เขา 8 เจ้าจงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า ‘ถ้าผู้ชายคนหนึ่ งตายและไม่มีบุตรชาย เจ้าจงให้มรดกของเขาตก
ไปยังบุตรสาวของเขา 9 และถ้าเขาไม่มีบุตรสาว เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พี่น้ องของเขา 10 และถ้าเขา
ไม่มีพีน
่ ้ อง เจ้าจงให้มรดกของเขาแก่พีน้
่ องบิดาของเขา 11 และถ้าบิดาของเขาไม่มีพีน
่ ้ อง เจ้าจงให้มรดก
ของเขาแก่ญาติถัดตัวเขาไปในครอบครัวของเขา ให้ผูนั
้ ้นถือกรรมสิทธิได้
์ ให้เป็นกฎเกณฑ์แห่งคําตัดสิน
แก่ประชาชนอิสราเอล ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้� ”
โมเสสจะสิน
ิ
้ ชีวต

“จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริมนี้ และมองดูแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่คน
อิสราเอล
เจ้าจะถูกรวบไปอยู่กับประชาชนของเจ้า อย่างอาโรนพี่ชายของเจ้า
ได้ถู กรวบไปนั ้น 14 เพราะว่าเจ้าทัง้ สองกบฏต่อบัญชาของเราในถิน
่ ทุรกันดารศิ นระหว่างที่ ชุมนุมชนได้
โต้แย้งขึ้น เจ้ามิได้นั บถือเราต่อหน้าต่อตาเขาทัง้ หลายที่น้ํานั ้น� นี่ คือนํ้าเมรีบาห์แห่งคาเดชในถิน
่ ทุรกัน
ดารศิน
12 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า

13 และเมื่อเจ้าได้เห็นแล้ว

โยชูวาจะเป็นผู้นําคนอิสราเอลแทนโมเสส
โมเสสกราบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า 16 “ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง จิต วิญญาณมนุษย์ ทัง้ ปวงทรง
แต่งตัง้ ชายผูหน
้ ่งึ ไว้เหนื อชุมนุมชนนี้ 17 ผูซึ
้ ่งจะเข้านอกออกในต่อหน้าเขา ผูซึ
้ ่งจะนําเขาเข้าออก เพื่อว่า
ชุ มนุมชนของพระเยโฮวาห์จะมิ ได้ เหมือนกับฝูงแกะที่ ไม่มีผู้เลี้ยง� 18 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส
ว่า “จงนําโยชูวาบุตรชายนูนผู้มีพระวิญญาณอยู่ภายในเขามา จงเอามือของเจ้าวางบนเขา 19 ตัง้ เขาไว้
15
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ต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิตและต่อหน้าชุมนุมชนทัง้ หมด และเจ้าจงกําชับเขาท่ามกลางสายตาของชุมนุ
มชน 20 เจ้าจงให้เกียรติยศอย่างของเจ้าแก่เขาบ้าง เพื่อให้ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดเชื่อฟังเขา 21 และ
เขาจะยืน อยู่ ต่อ หน้า เอเลอาซาร์ปุ โรหิต ผู้ ซึ่ง จะทูล ถามเพื่อ เขาตามหลัก ตัดสิน ของอู รม
ิ ต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ และคนทัง้ ปวงจะออกไปและเข้า มาตามคํา ของปุโรหิต ทัง้ เขากับ คนทัง้ ปวงในอิสราเอล
นั ้น คือ ชุ มนุมชนทัง้ หมด� 22 และโมเสสกระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่าน ท่านจึง นํา โยชู วาให้
มาย ืน ต่อ หน้า เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และต่อ หน้า ชุ มนุ มชนทัง้ หมด 23 และท่านเอามือ วางบนโยชู วา และ
กําชับเขา ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ทางโมเสส

28
คําสัง่ สอนเรือ
่ งเครือ
่ งบูชาต่างๆ

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่า

ของบูชาของเรา อาหาร
ของเราซึ่งเป็นของบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที ่พอพระทัย เจ้าทัง้ หลายจงเอาใจใส่ ที่ จะถวายบูชาแก่ เราตาม
กาลกําหนด 3 และเจ้าจงกล่าวแก่ เขาว่า นี่ เป็นเครือ
่ งบู ชาด้วยไฟซึ่งเจ้าทัง้ หลายควรถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ คือลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สองตัว เป็นเครือ
่ งบูชาเนื องนิ ตย์ทุกวัน 4 เจ้าจงถวายลูกแกะเป็น
เครือ
่ งบูชาในตอนเช้าตัวหนึ่ ง และลูกแกะอีกตัวหนึ่ งนั ้นเจ้าจงถวายบูชาเวลาเย็น 5 และยอดแป้งหนึ่ งใน
สิบเอฟาห์เป็นธัญญบูชา คลุกกับน้าํ มันสกัดหนึ่ งในสี่ฮน
ิ 6 เป็นเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งได้บัญชาตัง้
ไว้ที่ภูเขาซีนายเป็นกลิ่นที่พอพระทัย เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเยโฮวาห์ 7 ส่วนเครือ
่ งดื่มบูชา
คู่ กัน นั ้น ให้ถวายหนึ่ ง ในสี่ ฮิ นก ับ แกะตัว หนึ่ ง ในที่ บริสุทธิเจ้
่ งดื่ม บูชาซึ่ง เป็น เหล้า องุน
่ ถวาย
์ าจงเทเครือ
8
แด่พระเยโฮวาห์ ลูกแกะอีกตัวหนึ่ งเจ้าจงถวายบูชาเวลาเย็น เจ้าจงถวายบูชาด้วยไฟเช่นเดียวกับธัญ
ญบูชาของเวลาเช้า และเช่นเดียวกับเครือ
่ งดื่มบูชาที่คู่กัน เป็นกลินที
่ ่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ 9 ในวันสะ
บาโตลูกแกะอายุ หน่งึ ขวบสองตั วที่ไม่มี ตําหนิ และยอดแป้ง สองในสิบ เอฟาห์คลุ กกับน้าํ มันให้เป็นธัญ
ญบูชา และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 10 นี่ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาทุกวันสะบาโตนอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์
และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กัน 11 เวลาต้นเดือนทุกเดือน เจ้าทัง้ หลายจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์
คือวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะหนึ่ งขวบไม่มีตําหนิ เจ็ดตัว 12 สําหรับวัวตัวหนึ่ งจงเอายอดแป้ง
สามในสิบเอฟาห์คลุ กกับน้าํ มันสําหรับเป็นธัญญบูชา และสําหรับแกะผู้ตัวหนึ่ งนั ้นจงเอายอดแป้งสอง
ในสิบเอฟาห์คลุ กกับน้าํ มันเป็นธัญญบู ชา 13 สําหรับลู กแกะทุกตัวจงเอายอดแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์คลุ
กก ั บน้าํ มัน เป็น ธัญ ญบู ชา ให้ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาเป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟถวายแด่
พระเยโฮวาห์ 14 ส่วนเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว ผู้ ตัว หนึ่ ง จงเอานํ้า องุ ่นคร่งึ ฮิน สําหรับ แกะผู้ ตัว
หนึ่ งจงเอาหนึ่ งในสามฮิน สําหรับลูกแกะตัวหนึ่ งจงเอาหนึ่ งในสี่ฮน
ิ นี่ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาประจําเดือน ทุ
กเดือนตลอดปี 15 และเอาลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้ นํา มาบูชา
นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กัน 16 เดือนที่ หน่งึ วันที ่สิ บสี่ เป็นปัสกาของพระ
เยโฮวาห์ 17 และวันที ่ สิ บห้า ของเดือนนี้ เป็ นว ัน การเลี้ยง จงรับ ประทานขนมปัง ไร้เชื้อ เจ็ด วัน 18 ในวัน
ต้น ให้ มี การประชุม บริสุทธิ์ เจ้ าทัง้ หลายอย่า กระทํา งานหนั ก ในวัน นั ้น 19 แต่ จงถวายบู ชาด ้วยไฟ เป็น
เครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ คือเอาวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหนึ่ ง และลูกแกะอายุหน่งึ ขวบเจ็ดตัว ดู
ให้ดี ว่าไม่มีตําหนิ 20 และเอายอดแป้งคลุกนํ้ามันเป็นธัญญบูชาของสัตว์เหล่านี้ สําหรับวัวผู้ตัวหนึ่ งเจ้า
จงถวายสามในสิบ เอฟาห์ และสําหรับ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง สองในสิบ เอฟาห์ 21 สํา หรับลู กแกะตัว หนึ่ งๆในลูก
แกะเจ็ดตั วนัน
้ จงเอาแป้งหนึ่ งในสิบเอฟาห์ 22 และเอาแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเพื่อทําการ
ลบมลทินบาปของเจ้า 23 เจ้าจงถวายเครือ
่ งบูชาเหล่านี้ นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาตอนเช้า ซึ่งเป็นเครือ
่ ง
24
บูชาเนื องนิ ตย์นั ้น ในทํานองเดียวกัน เจ้ าจงถวายเครือ
่ งบูชาทุก วัน ตลอดทัง้ เจ็ด วัน คือ ถวายอาหาร
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เป็น เครือ
่ งบู ชาด ้วยไฟ เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ จงถวายบูชานอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื อง
นิ ตย์ และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 25 และในวันที่เจ็ดพวกเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั กใน
วันนั ้น 26 ในวันถวายผลรุ น
่ แรก เมื่อเจ้าเอาข้าวใหม่มาเป็นธัญญบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในเทศกาล
สัปดาห์ นั ้น เจ้ าจงมี การประชุม บริสุทธิ์ เจ้ าอย่า ทํางานหนั ก ในวัน นั ้น 27 แต่ จงถวายเครือ
่ งเผาบูชาให้
เป็นกลิน
่ พอพระทัยแด่พระเยโฮวาห์ คือถวายวัวหนุ่มสองตัว แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบเจ็ดตัว
28 และถวายยอดแป้ งคลุกนํ้ามันเป็ นธัญญบูชา คือสําหรับวัวตัวหนึ่ งถวายแป้ งสามในสิบเอฟาห์ สําหรับ
แกะผู้ หน่งึ ตั วน ัน
้ สองในสิบ เอฟาห์ 29 สํา หรับลู กแกะเจ็ด ตัวๆละหนึ่ ง ในสิบ เอฟาห์ 30 พร ้ อมกั บลู กแพะ
ผู้ ตัว หนึ่ ง สําหรับ ลบมลทิน ของเจ้า 31 นอกจากเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ และธัญ ญบูชาคู่ กัน นั ้น เจ้ าจง
ถวายเครือ
่ งบูชาเหล่านี้ และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันด้วย (ดูให้ดีว่าให้ปราศจากตําหนิ �”

29
เทศกาลเป่าแตรและการประชุมบริสุทธิ์
1 “ในวันที ่หน่ง
ึ เดือนที่ เจ็ดเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก เป็ นวันให้เจ้าทัง้ หลายเป่า
2
แตร เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชา เป็นกลิ่นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์ คือถวายวัวหนุ่มตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัว
หนึ่ ง ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ เจ ็ด ตัว 3 และถวายยอดแป้ง คลุก นํ้ามัน เป็น ธัญ ญบู ชา คือ สําหรับ
วัวผู้นั้นจงถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรับแกะผู้ตัวนัน
้ สองในสิบเอฟาห์ 4 ลูกแกะเจ็ดตัว ตัวละหนึ่ ง
ในสิบเอฟาห์ 5 และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป เพื่อลบมลทินบาปของเจ้า 6 นอกเหนื อ
เครือ
่ งเผาบูชาในวันข้างขึ้นและธัญญบูชาคู่กันและเครือ
่ งเผาบูชาประจําวันคู่กับธัญญบูชา และเครือ
่ ง
ดื่มบูชาคู่กัน ตามลักษณะเครือ
่ งบูชาเหล่านี้ เป็นกลินที
่ อพระทัย เป็นเครือ
่ งบูชาด้วยไฟถวายแด่พระเย
่ พ
โฮวาห์ 7 ในวันที่สิบเดือนที่เจ็ดนี้ เจ้าทัง้ หลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าต้องถ่อมใจลง อย่าทําการงาน
สิง่ ใด 8 แต่เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ ให้เป็นกลิ่นที่พอพระทัย คือถวายวัวหนุ่มตัวหนึ่ ง
แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบเจ็ดตัว เจ้ าอย่าให้มีตําหนิ 9 และยอดแป้งคลุกนํ้ามันเป็นธัญญบู ชา
สําหรับวัวตัวนัน
้ ถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรับแกะผูต
้ ัวหนึ่ งนั ้นสองในสิบเอฟาห์ 10 สําหรับลูกแกะ
เจ็ดตัวนน
ั ้ ตัวละหนึ่ งในสิบเอฟาห์ 11 และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ ง
12
บูชาไถ่บาปลบมลทินและเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ซ่ึงคู่กับธัญญบูชา และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน ในวันที ่
สิบห้าเดือนที่เจ็ดเจ้าทัง้ หลายจงมีการประชุมบริสุทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก และเจ้าจงมีการเลี้ยงเจ็ดวัน
แด่พระเยโฮวาห์ 13 เจ้าจงถวายเครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลินที
่ อพระทัยพระเยโฮวาห์ คือ
่ พ
วัวหนุ่มสิ บสามตัว แกะผู้ สองตัว ลูก แกะอายุ หน่งึ ขวบสิบ สี่ ตัว สัตว์เหล่า นี้ อย่าให้มี ตําหนิ 14 และถวาย
ยอดแป้งคลุกนํ้ามันเป็นธัญญบูชาคู่กัน สําหรับวัวสิบสามตัว ตัวหนึ่ งถวายแป้งสามในสิบเอฟาห์ สําหรับ
แกะผู้สองตัว ตัวละสองในสิบเอฟาห์ 15 สําหรับลูกแกะสิบสี่ตัว ตัวละหนึ่ งในสิบเอฟาห์ 16 และถวายลูก
แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ ง
17
ดื่มบูชาคู่กัน ในวันทีส
่ องจงถวายวัวหนุ่มสิบสองตัว แกะผูส
้ องตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่
ตัว 18 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้นสําหรับวัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้นตามจํานวนตามลักษณะ
19 และถวายลูก แพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็ น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญ
20
บูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน ในวันที่สามจงถวายวัวสิบเอ็ดตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มี
ตําหนิ สิบสี่ตัว 21 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวน
ตามลักษณะ 22 และถวายแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่
กันธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กัน 23 ในวันที ่สี ่จงถวายวัวสิบตัว แกะผู้สองตัว ลูกแกะอายุ หน่งึ ขวบ
ไม่ มี ตําหนิ สิ บสี่ ตัว 24 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะผู้ และลูก แกะนั ้น ตาม
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จํานวนตามลักษณะ 25 และถวายลูกแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื อง
นิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 26 ในวันทีห
่ า้ จงถวายวัวเก้าตัว แกะผูส
้ องตัว ลูกแกะอายุ
หน ่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ สิ บสี่ ตัว 27 กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน นั ้น สําหรับ วัว แกะผู้ และลูก แกะ
28
นั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ และถวายแพะผูต
้ ัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ งเผาบูชา
เนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 29 ในวันที ่หกจงถวายวัวแปดตัว แกะผู้สองตัว ลูก
แกะอายุ หน่งึ ขวบไม่ มี ตําหนิ สิ บสี่ ตัว 30 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่ กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และ
31
ลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ และถวายแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป นอกเหนื อเครือ
่ ง
32
เผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาคู่ กัน ในวันที ่ เจ ็ด เจ้า จงถวายวัว เจ็ด ตัว แกะ
ผู้สองตัว ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ สิบสี่ตัว 33 กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้น สําหรับวัว
แกะผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 34 และถวายแพะผู้ตัวหนึ่ งเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอก
35
เหนื อเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่งคู่กับธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน ในวันทีแ
่ ปดเจ้าจงมีการประ
36
ชุมอันศักดิสิ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งบูชาด้วยไฟ เป็นกลิ่นที่พอ
์ ทธิ์ เจ้าอย่าทํางานหนั ก แต่เจ้าจงถวายเครือ
พระทัยพระเยโฮวาห์ คือวัวผู้ตัวหนึ่ ง แกะผู้ตัวหนึ่ ง ลูกแกะอายุหน่งึ ขวบไม่มีตําหนิ เจ็ดตัว 37 และถวาย
ธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กันนั ้น สําหรับวัว แกะผู้ และลูกแกะนั ้น ตามจํานวนตามลักษณะ 38 และ
ถวายแพะผู้ ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป นอกเหนื อ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ซึ่ง คู่ กับ ธัญ ญบูชาและ
เครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน 39 สิ่งเหล่านี้ เจ้าทัง้ หลายจงถวายแด่พระเยโฮวาห์ตามเทศกาลกําหนดของเจ้า เพิม
่
เข้ากับการถวายตามคําปฏิญาณของเจ้า และการถวายด้วยใจสมัครของเจ้า เป็นเครือ
่ งเผาบูชาของเจ้า
40
เครือ
่ งธัญญบูชาของเจ้า เครือ
่ งดื่มบูชาของเจ้า และเครือ
่ งสันติ บูชาของเจ้า� และโมเสสได้ บอกคน
อิสราเอลตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาท่านไว้ทุกประการ
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พระราชบัญญัติเรือ
่ งการปฏิญาณไว้กับพระเจ้า
1 โมเสสได้พูดกับหัวหน้าตระกูลเกี่ยวกับคนอิสราเอลว่า “นี่ เป็ นสิง
่ ที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชา 2 เมื่อ
ชายผู้ใดปฏิญาณไว้กับพระเยโฮวาห์ หรือให้สัตย์ปฏิญาณผูกมัดตัวไว้ด้วยคําสัญญาวิรต
ั อย่างหนึ่ งอย่าง
3
ใด อย่า ให้ เขาเสีย วาจา เขาต้องกระทํา ตามคํา ที่ ออกจากปากของเขาทัง้ สิน
หรือ เมื่อ สตรีคนหนึ่ ง คน
้
ใดปฏิญาณไว้แด่ พระเยโฮวาห์ และผูกมัด ตัว เองไว้ด้วยคํา สัญญาวิรัต เมื่อ เธอยัง สาวอยู่ ในเรือนของ
บิดา 4 และบิดาของเธอได้ยน
ิ คําที่เธอปฏิญาณไว้และคําสัญญาวิรต
ั ที่เธอผูกมัดตัวเอง แต่มิได้พูดอะไร
กับเธอ ก็ให้คําที่ปฏิญาณไว้นั้นทัง้ สิน
ั ที่ผูกมัดเธอไว้นั้นทุกอย่างคงอยู่ 5 แต่
้ คงอยู่ และให้คําสัญญาวิรต
ถ้า บิดาของเธอคัด ค้านในวันที ่ เขาได้ยน
ิ นั ้น การที่ เธอปฏิญาณไว้ก็ดี คํา สัญญาวิรต
ั ที่ ผูกมัด เธอไว้ก็ดี
ย่อมไม่คงอยู่ และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัยให้แก่ เธอ เพราะบิดาของเธอได้ คัดค้านเธอไว้ 6 และถ้านาง
แต่งงานมีสามีแล้ว สิ่งที่นางปฏิญาณไว้หรือกล่าวด้วยริมฝีปากที่ไม่ทันคิดซึ่งผูกมัดนาง 7 ฝ่ายสามีก็ได้
ยินแล้ว และในวันที ่ ได้ ยิน เขาก็ มิได้ พู ดอะไรกับ นาง สิ ่ง ที่ นางปฏิญาณไว้นั้น และคํา สัญญาวิรต
ั ที่ ผูกมัด
นางย่อมคงอยู่ด้วย 8 แต่ ถ้าในวันนั ้ นที ่สามีมาได้ยน
ิ นางและเขาคัดค้าน ก็ ทําให้คําที่ นางปฏิญาณไว้นั้น
เป็น โมฆะ ทัง้ คํา กล่าวด้วยริม ฝีปากที่ ไม่ ทัน คิด ของนาง ซึ่ง ผูก มัด นางนั ้ นก ็ เป็น โมฆะด้วย และพระเย
โฮวาห์จะทรงอภัย ให้แก่ นาง 9 แต่ คํา ปฏิญาณที่ แม่ ม่ายหรือ แม่รา้ งกระทํา ไว้หรือ คํา ใดที่ นางพูด ผูกมัด
ตนเอง คําพูดนั ้นย่อมคงอยู่ 10 และถ้านางปฏิญาณไว้ในบ้านสามี ของนาง หรือให้สัญญาวิรตด
ั ้วยสัตย์
ปฏิญาณผูกมัด ตนเองไว้ 11 และสามี ของนางได้ยน
ิ แล้ว แต่ ไม่ ว่า อะไรแก่ นาง และไม่ คัดค้านนาง คํา
ปฏิญาณของนางทัง้ สิน
ั ทุกอย่างซึ่งนางผูกมัดตัวเองย่อมคงอยู่ 12 แต่ถ้า
้ ย่อมคงอยู่ และคําสัญญาวิรต
สามีของนางได้ กระทําให้ไม่คงอยู่หรือเป็นโมฆะในวันที ่เขาได้ยน
ิ แล้ว สิ ่งใดที่ ออกจากริมฝีปากของนาง
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เกี่ ยวด ้วยคํา ปฏิญาณหรือ เกี่ ยวด ้วยคํา สัญญาวิรต
ั ของนางย่อมไม่ คงอยู่ สามี ของนางได้ กระทํา ให้เป็น
โมฆะ และพระเยโฮวาห์จะทรงอภัยให้แก่นาง 13 คําปฏิญาณหรือคําสัตย์ปฏิญาณทัง้ สินที
่ าให้นางถ่อม
้ ทํ
ใจเอง สามี ของนางย่อมให้คงอยู่ หรือ ให้เป็น โมฆะได้ 14 แต่ ถ้า สามี ของนางไม่ กล ่าวสิง่ ใดแก่ นางวัน แล้
ววันเล่า เขาย่อมกระทําให้คําปฏิญาณและคําสัญญาวิรต
ั ทัง้ สิน
้ ของนาง ซึ่งจะตกแก่นางให้คงอยู่ เพราะ
15
เขาไม่พูดสิง่ ใดในวันที่เขาได้ยิน เขาจึงกระทําให้คงอยู่ แต่ถ้าภายหลังที่เขาได้ยน
ิ แล้วมากระทําให้ไม่
คงอยู่หรือเป็น โมฆะ เขาย่อมต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของนาง� 16 ข้อความเหล่า นี้ เป็น กฎเกณฑ์ ซ่ึง พระ
เยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ เป็นเรือ
่ งระหว่างชายกับภรรยาของเขา เรือ
่ งระหว่างบิดากับบุตรสาว ขณะ
เมื่อเธอยังสาวอยู่ ยังอยูใ่ นเรือนบิดาของเธอ
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การแก้แค้นคนมีเดียน

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 2 “จงแก้แค้นคนมีเดียนเพื่อคนอิสราเอล

แล้วภายหลังเจ้าจะถูกรวบ
ให้ไปอยูก
่ ับประชาชนของเจ้า�
“จงเตรียมคนบางคนในพวกเจ้าให้พร้
อมด้วยอาวุธเพื่อทําสงคราม แล้วยกไปสู้ พวกมีเดียนเพื่อกระทําการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์ต่อคนมี
เดียน 4 เจ้าจงส่งคนจากตระกูลอิสราเอลทัง้ หมดตระกูลละพันคนเข้าทําสงคราม� 5 ดังนั ้นเขาจึงจัดคน
จากอิสราเอลที่นับพันๆนั ้นตระกูลละพันคน เป็นคนหมื่นสองพันสรรพด้วยอาวุธเพื่อเข้าสงคราม 6 และ
โมเสสส่ง คนตระกูล ละพัน คนออกไปทํา สงคราม ทัง้ คนเหล่านั ้ นก ับฟีเนหัสบ ุตรชายเอเลอาซาร์ปุ โรหิต
ไปทํา สงคราม พร ้ อมกับ เครือ
่ งใช้อน
ั บริสุทธิ์ และมี แตรปลุก อยู่ในมือ 7 เขาทํา สงครามต่อสู้ คนมี เดีย น
ดังที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสและได้ ฆ่าผู้ชายเสียทุกคน 8 เขาได้ ประหารชีวต
ิ บรรดากษั ตริย์คนมี
เดีย นพร้อมกับ คนอื่ นที ่ เขาฆ่า เสีย มี เอว ี เรเคม ศูร ์ เฮอร์ และเรบา กษั ตริย์ ทัง้ ห้า แห่ง คนมี เดีย น และ
ได้ประหารชีวต
ิ บาลาอัมบุตรชายเบโอร์เสียด้วยดาบ 9 และคนอิสราเอลได้จับสตรีชาวมีเดียนทัง้ หมดมา
เป็นเชลย พรอ
้ มกับพวกเด็กเล็กทัง้ หลาย และกวาดเอาฝูงวัวฝูงแพะแกะและข้าวของทัง้ ปวงไปสิน
้ เป็น
10
ทรัพย์ที่ปล้นได้ และเอาไฟเผาบรรดาเมืองที่อาศัยของเขา และเผาค่ายทัง้ สิน
้ ของเขาเสียด้วย 11 แล
้วเก็บบรรดาของที่รบ
ิ ได้และทรัพย์ที่ปล้นได้ทัง้ คนและสัตว์ไปเสียสิน
้ 12 แล้วเขานําเชลยและทรัพย์สินที
่ ปล้น ได้ กับ ของที่ รบ
ิ ได้ ทัง้ หมดมายัง โมเสส และเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และชุ มนุมชนอิสราเอลที่ ค่าย ณ ที่
ราบโมอับ ริม แม่น้ํา จอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโค 13 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และบรรดาประมุข แห่ง
ชุ มนุ มชนออกไปต้อนรับ เขานอกค่าย 14 และโมเสสโกรธพวกนายทหาร คือ นายพัน และนายร้อยผู้ กล
ับ จากการทํา สงคราม 15 โมเสสพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายได้ ไว้ชี วิต พวกผู้ หญิง ทัง้ หมดหรือ
16 ดูเถิด โดยคําปรึกษาของบาลาอัม หญิงเหล่านี้ ได้กระทําให้คนอิสราเอลหลงกระทําการละเมิดต่อพระ
เยโฮวาห์ ในเรือ
่ งเปโอร์ และภัย พิบั ติ จึง ได้ เก ิด ขึ้น ท่ามกลางชุ มนุ มชนของพระเยโฮวาห์ 17 ฉะนั ้น บัดนี้
จงประหารชีวต
ิ เด็ก ผู้ ชายเล ็ก เสีย ทุก คน และประหารชีวต
ิ ผู้ หญิง ซึ่ง ได้ เคยนอนร่วมกับ ชายเสีย ทุก คน
18 แต่จงไว้ชีวิตเด็กผู้หญิงที่ ยง
ั ไม่เคยนอนร่วมกับชายไว้สําหรับท่านทัง้ หลายเอง 19 จงอยู่ภายนอกค่าย
เจ็ดวัน ท่านผู้ใดที่ได้ฆ่าคน และท่านผู้ใดที่ได้แตะต้องผู้ที่ถูกฆ่า จงชําระตัวและเชลยของตัวในวันที่สาม
และวันที ่เจ็ด 20 ท่านต้องชําระเครือ
่ งแต่งกายทุกชิน
่ งหนั งสัตว์ทุกชิน
่ งขนแพะทัง้ หมด
้ เครือ
้ และเครือ
และเครือ
่ งที่ทําด้วยไม้ทุกชิน
้ อกไปทําสงครามว่า “นี่ เป็น
้ � 21 และเอเลอาซาร์ปุโรหิตได้กล่าวแก่ทหารผูอ
22
กฎพระราชบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์ได้บัญชาโมเสส เฉพาะทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ดีบุก และ
ตะกัว่ 23 ทุกสิ่งที่ ทนไฟได้ เจ้าทัง้ หลายจงลนเสียด้วยไฟ แล้วจะสะอาด ถึงอย่างไรก็จะต้องชําระล้างให้
บริสุทธิด้
์ วยนํ้าแห่งการแยกตัง้ ไว้ และทุกสิง่ ที่ ทนไฟไม่ ได้ ท่านต้องให้ผ่านนํ้านั ้น 24 ท่านต้องซักเสื้อผ้า
ของท่านในวันที ่ เจ็ด และท่านจะสะอาด ภายหลัง ท่านจึง จะเข้า มาในค่ายได้� 25 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ
โมเสสว่า 26 “เจ้าและเอเลอาซาร์ปุโรหิตกับบรรดาหัวหน้าของชุมนุมชน จงนั บสิง่ ของที่ได้มาทัง้ คนและ
3 และโมเสสกล่าวกับประชาชนว่า
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สัตว์ 27 และแบ่งสิง่ ของเหล่านั ้นออกเป็นสองส่วน ให้ทหารผู้ออกไปทําสงครามส่วนหนึ่ ง และให้บรรดา
ชุมนุมชนนี้ อีกส่วนหนึ่ ง 28 และจงชักส่วนหนึ่ งจากทหารที่ออกไปทําสงครามเป็นของถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ ห้าร้อยชักหนึ่ ง ทัง้ คนและวัว และลาและฝูงแพะแกะ 29 จงเอาจากครึง่ ส่วนของเขา มอบให้แก่ เอ
เลอาซาร์ปุ โรหิตเป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 30 และจากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอลนั ้น เจ้ าจงนํา ห้า
สิบชักหนึ่ งจากคน ฝูงวัว ฝูงลา และฝูงแพะแกะ และสัตว์ทัง้ หมด มอบให้แก่คนเลวผู
ี ด
้ ูแลพลับพลาของ
พระเยโฮวาห์� 31 และโมเสสกับ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต ได้ กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาแก่ โมเสส
32 บรรดาทรัพย์ ที่ ปล้น ได้ อน
ั เหลือ จากสิง่ ที่ ทหารริบ มาได้ นั ้น คือ แกะหกแสนเจ็ด หมื่น ห้า พัน ตัว 33 วัว
เจ็ดหมื่นสองพันตัว 34 ลาหกหมื่นหนึ่ งพันตัว 35 และคน คือผู้หญิงที่ ยงั ไม่เคยนอนร่วมกับชาย ทัง้ หมด
มี สามหมื่น สองพัน คน 36 และในครึง่ ส่วนได้ ของคนที่ ออกไปทํา สงคราม มี แกะสามแสนสามหมื่น เจ็ด
พันห้าร้อยตัว 37 และส่วนแกะที่ เป็นของพระเยโฮวาห์มีหกร้อยเจ็ดสิบห้าตัว 38 มีวัวสามหมื่นหกพันตัว
วัวอันเป็นส่วนของพระเยโฮวาห์เจ็ดสิบสองตัว 39 มีลาสามหมื่นห้าร้อยตัว ซึ่งเป็นส่วนของพระเยโฮวาห์
หกสิบ เอ็ด ตัว 40 ส่วนคนนั ้ นม ี หน่งึ หมื่น หกพัน ซึ่ง เป็น ส่วนของพระเยโฮวาห์ สามสิบ สองคน 41 โมเสส
ได้ มอบส่วนที่ ชก
ั มาซึ่งเป็นของถวายแด่ พระเยโฮวาห์นั้นแก่ เอเลอาซาร์ปุ โรหิตตามที่ พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาไว้กับโมเสส 42 จากครึง่ ส่วนของคนอิสราเอลซึ่งโมเสสได้แบง่ มาจากส่วนที่ทหารไปทําสงครามได้
มานน
ั ้ 43 (ครึ่งส่วนของชุมนุมชน คือ แกะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัว 44 วัวสามหมื่นหกพันตัว
45 ลาสามหมื่นห้าร้อยตัว 46 และคนหนึ่ งหมื่นหกพันคน� 47 จากครึง
่ ส่วนของคนอิสราเอลนั ้นโมเสสได้
เอาส่วนห้าสิบชักหนึ่ ง ทัง้ คนและสัตว์ มอบให้แก่คนเลวผู
ี ด
้ ูแลพลับพลาของพระเยโฮวาห์ ดังที่พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 48 แลว
้ นายทหารผูบ
้ ังคับกองพันทัง้ ปวง คือนายพันนายร้อยได้เข้ามาใกล้โมเสส
49 และกล่าวแก่โมเสสว่า “คนใช้ของท่านได้ตรวจนั บทหารผูอยู
้ ใต้
่ บังคับบัญชาของข้าพเจ้าทัง้ หลายแล้ว
ไม่มีคนหายไปสักคนเดียว 50 และข้าพเจ้าทัง้ หลายได้นําส่วนที่ ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งต่างคนต่างได้
มา คือ สิ่งที่ทําด้วยทองคํา มีกําไลขาและสร้อยคอ แหวนตรา ตุ้มหู และกําไล เพื่อทําการลบมลทินบาป
ของพวกเราทัง้ หลายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์� 51 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุ โรหิตก ็ รบ
ั บรรดาสิง่ ของ
ที่ ทําด้วยทองคําจากเขา 52 และทองคําทัง้ สิน
่ งถวายซึ่งเขาได้ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จากนาย
้ จากเครือ
พันและนายร้อย มีน้าํ หนั กหนึ่ งหมื่นหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบเชเขล 53 (ทหารเหล่านั ้นต่างคนต่างได้เก็บข้าว
ของของข้าศึกมา� 54 โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตได้รบ
ั ทองคําจากนายพันนายร้อย นํามาในพลับพลา
แห่งชุมนุม เป็นที่ระลึกแก่คนอิสราเอลต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์

32
ตระกูลรูเบน ตระกูลกาดและครึง่ หนึ่ งของตระกูลมนั สเสห์จะได้รบ
ั แผ่นดินด้านตะวันออกของแม่น้ํา
จอร์แดน
1 คนรู เบนและคนกาดมี ฝูง วัว เป็ นอ ัน มาก เขาได้ เห ็น แผ่น ดิน ยาเซอร์และแผ่นดิ นก ิ เลอาด ดู เถิด
ที่ นั ่น เป็ นที ่ เหมาะแก่ ฝูง สัตว์ 2 ดัง นั ้น คนกาดและคนรู เบนจึง มาหาโมเสสและเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และ
ประมุข ของชุ มนุ มชนกล่าวว่า 3 “อาทาโรท ดี โบน ยาเซอร์ นิ มราห์ เฮชโบน เอเลอาเลห์ เสบาม เนโบ
และเบโอน 4 เป็น แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงทําลายต่อ หน้า คนอิสราเอล เป็น แผ่น ดิน เหมาะกับ ฝูง
สัตว์ และข้าพเจ้า ทัง้ หลายคนใช้ ของท่านมี ฝูง วัว� 5 และเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ถ้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้
รับความกรุ ณาในสายตาของท่าน ขอมอบแผ่นดินนี้ เป็นกรรมสิทธิแก่
์ คนใช้ของท่าน ขออย่าพาข้าพเจ้า
ทัง้ หลายข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปเลย� 6 แต่ โมเสสพู ดกับคนกาดและคนรู เบนว่า “ควรให้พี่น้ องของท่าน
ไปทํา สงคราม ฝ่ายพวกท่านจะยับยัง้ อยู่ ที่ นี่ อย่างนั ้น หรือ 7 ทําไมท่านทัง้ หลายกระทํา ให้ จิ ตใจของคน
อิสราเอลท้อถอยที่ จะยกข้ามไปยัง แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงประทานแก่ เขา 8 บิ ดาของท่านทัง้
หลายได้ กระทํา เช่น นี้ เมื่อ เราใช้ เขาไปจากคาเดชบารเนี ย ให้ สอดแนมดู แผ่ นดิน นั ้น 9 เมื่อ เขาขึ้น ไปยัง
หุบ เขาเอชโคล์ และได้ เห ็น แผ่น ดิน นั ้น แล้ว เขาก็ กระทํา ให้ จิ ตใจคนอิสราเอลท้อถอยที่ จะยกเข้าไปใน
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แผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงประทานแก่ เขา 10 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ เขานั ก พระองค์ ทรง
ตัง้ สัตย์ ปฏิญาณไว้ ว่า 11 ‘แน่ ที เดียวที่ ทุ กคนซึ่ง ยกออกจากอียป
ิ ต์ อายุ ตัง้ แต่ ยี ่ สิ บปี ขึ้น ไป จะมิ ได้ เห ็น
แผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ตัง้ สัตย์ ปฏิญาณที่ จะมอบให้อับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ เพราะเขาทัง้ หลายมิ ได้ ตาม
เราด้วยใจจริง 12 เว้นแต่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์คนเคนั สและโยชูวาบุตรชายนูน เพราะว่าเขาทัง้ สอง
ตามพระเยโฮวาห์ด้วยใจจริง� 13 และความกริว้ โกรธของพระเยโฮวาห์ก็ พลุ ่งขึ้นต่ ออิสราเอล พระองค์
จึงทรงให้เขาเร่รอ
่ นอยู่ในถิน
่ ทุ รกันดารสี่ สิ บปี จนชัว่ อายุ ที่ กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
14
ถู กผลาญไปหมดสิน
และดู เถิด ท่านได้ เติบโตขึ้น มาแทนบิดาของท่าน เป็น เชื้อ สายคนบาปที่ จะทวี
้
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ต่ออิสราเอลให้มากยิง่ ขึ้น 15 เพราะว่าถ้าท่านทัง้ หลายหันจากการตามพระ
องค์ พระองค์จะทรงทอดทิง้ เขาทัง้ หลายในถิน
่ ทุรกันดารอีก และท่านทัง้ หลายจะทําลายชนชาติทัง้ หมด
16
นี้ เสีย � แล ้ว เขาทัง้ หลายเข้า มาใกล้ ท่านกล่าวว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะสร้างคอกสําหรับ ฝูง แพะแกะ
ที่นี่ และสร้างเมืองสําหรับลู กเด็กเล็กๆทัง้ หลาย 17 แต่เราทัง้ หลายจะถืออาวุธพร้อมที่ จะไปข้างหน้าคน
อิสราเอล จนกว่า เราทัง้ หลายจะนํา เขาไปถึงที่ ของเขา เด็ก เล็ก ของเราจะได้ อยู่ ในเมืองที่ มี กําแพงล้อม
รอบเพราะกลัวชาวแผ่นดินนี้ 18 เราทัง้ หลายจะไม่ยอมกลับบ้านจนกว่าคนอิสราเอลจะได้ รบ
ั มรดกของ
เขาทุกคน 19 เพราะเราจะมิได้รับมรดกกับเขาซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นและนอกออกไป เพราะ
ว่ามรดกที่ ตกทอดมาถึงเราอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างตะวันออกนี้ � 20 โมเสสจึง กล่าวแก่ เขาทัง้ หลาย
ว่า “ถ้า ท่านทัง้ หลายจะกระทํา เช่น นี้ คือ หยิบอาวุธ ขึ้น เข้า สู่ สงครามต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 21 และ
คนของท่านที่ ถือ อาวุธ ทุก คนจะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จนกว่า พระองค์ จะ
ทรงขับ ไล่ ศัตรู ให้ พ้น พระองค์ 22 และแผ่น ดิน นั ้น จะพ่ายแพ้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ แล้ว ภายหลัง
ท่านจึงจะกลับและพ้นจากพันธะที่ มีต่อพระเยโฮวาห์และอิสราเอล และแผ่นดินนี้ จะตกเป็นกรรมสิทธิ์
ของท่านต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 23 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา เช่น นี้ ดู เถิด ท่านทัง้ หลายได้
กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ จงรู แน่
้ เถิดว่า บาปของท่านก็ จะตามทัน 24 จงสร้างเมืองสําหรับเด็กเล็กๆ
ทัง้ หลายของท่าน และสร้างคอกสําหรับแพะแกะของท่าน และกระทําตามคําที่ ออกจากปากของท่าน�
25 และคนกาดกับ คนรู เบนกล่าวแก่ โมเสสว่า “คนใช้ ของท่านจะกระทํา ดัง ที่ เจ้ านายของข้าพเจ้า บัญชา
26 เด็กเล็กๆทัง
้ หลาย ภรรยาทัง้ หลาย ฝูงสัตว์และสัตว์ใช้ทัง้ หมดของเรา จะอยูที
่ ่นี่ในเมืองกิเลอาด 27 แต่
คนใช้ของท่านทุกคนผูมี
้ อาวุธทําสงครามจะข้ามไปเพื่อสู้รบต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังที่เจ้านายของ
ข้าพเจ้าสัง่ � 28 เกี่ยวกับเรือ
่ งเขาทัง้ หลายนี้ โมเสสจึงออกคําสัง่ แก่เอเลอาซาร์ปุโรหิตและแก่โยชูวาบุตร
ชายนูน และแก่ หว
ั หน้าตระกูลของคนอิสราเอล 29 และโมเสสกล่าวแก่ เขาว่า “ถ้าคนกาดและคนรู เบน
ทุ กคนผู้ มี อาว ุธ ที่ จะทํา สงครามต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปพร้อมกั บท ่า นทัง้
หลาย และแผ่นดินนั ้นจะพ่ายแพ้ต่อหน้าท่านแล้ว ท่านจงมอบแผ่นดินกิเลอาดให้เป็นกรรมสิทธิแก่
์ เขา
30 แต่ ถ้า เขาไม่ ถือ อาวุธ ข้ามไปกั บท ่าน เขาจะต้องได้ ส่วนแผ่น ดิน คานาอั นร ่ว มกั บท ่านเป็ น กรรมสิทธิ�
์
31 คนกาดกับคนรู เบนตอบว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสกับคนใช้ของท่านอย่างไร เราทัง
้ หลายจะกระทําอย่าง
นั ้น 32 เราจะถือ อาวุธ ข้ามไปต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์สู่ แผ่ นดิน คานาอัน และที่ ดิ นมรดกของเรานั ้น
จะคงอยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ � 33 โมเสสได้ มอบดิน แดนเหล่า นี้ แก่ คนกาด และแก่ คนรู เบน และ
แก่ ครึ่งหนึ่ งของตระกูลมนั สเสห์บุ ตรชายโยเซฟ คืออาณาจักรของสิ โหนกษั ตริย์แห่งคนอาโมไรต์ และ
อาณาจักรของโอกกษั ตริย์แห่งบาชาน ทัง้ แผ่นดินและหัวเมืองตลอดพรมแดน คือหัวเมืองใหญ่ในแผ่น
ดิน นี้ ตลอดประเทศ 34 และคนกาดก็ สร้างเมืองดี โบน อาทาโรท อาโรเออร์ 35 อัท โรท โชฟาน ยาเซอร์
โยกเบฮาห์ 36 เบธนิ มราห์ และเบธฮาราน ให้เป็นเมืองมีกําแพงล้อมรอบ และสร้างคอกให้แกะ 37 และ
คนรู เบนก็สร้างเมืองเฮชโบน เอเลอาเลห์ คีรย
ิ าธาอิม 38 เนโบ และบาอัลเมโอน (ชื่อเหล่านี้ ต้องเปลี่ยน
ใหม่� และสิบมาห์ และตัง้ ชื่อใหม่ให้แก่เมืองที่ เขาสร้างขึ้นนั ้น 39 และคนมรคีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์เข้าไป
ยึดเมืองกิเลอาด และขับไล่พวกอาโมไรต์ซ่ึงอยูใ่ นเมืองนั ้น 40 และโมเสสยกกิเลอาดให้แก่มาคีรบุ
์ ตรชาย
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มนั สเสห์และเขาก็เข้าตัง้ อยู่ในเมืองนั ้น 41 และยาอีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์ยกไปยึดเมืองเล็กๆของเขาเหล่า
นั ้น และเรียกชื่อว่าฮาโวทยาอีร ์ 42 และโนบาห์ไปยึดเคนาทและชนบทของเมืองนี้ และเรียกว่าเมืองโน
บาห์ตามชื่อของเขา

33
การทบทวนการเดินทางจากอียป
ิ ต์
ต่อ ไปนี้ เป็น เรือ
่ งระยะทางเดิน ของคนอิสราเอล เมื่อ เขาออกเดิน จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เป็น หมวดหมู่
ภายใต้การนําของโมเสสและอาโรน 2 โมเสสได้จดสถานที่ ที่ เขาออกเดินที ละระยะๆตามพระบัญชาของ
พระเยโฮวาห์ ต่อไปนี้ เป็นระยะตามสถานที่ที่เขาออกเดิน 3 เขาทัง้ หลายพากันเดินจากราเมเสสในเดือน
ต้น ในวันที ่ สิ บห้า ของเดือนต้น นั ้น ถัด วัน ปัส กาไปวัน หนึ่ ง คนอิสราเอลก็ ออกเดิน ด้วยชู มือ แห่ง ชัยชนะ
ท่ามกลางสายตาของชาวอียป
ิ ต์ ทัง้ สิน
ิ ต์ กําลัง ฝัง ศพลู กห ัว ปี ทัง้ หลายของตน เป็น ผู้
้ 4 ขณะนั ้น ชาวอียป
ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงประหารชีวต
ิ ท่ามกลางพวกเขา พระเยโฮวาห์ ทรงลงโทษพระทัง้ หลายของเขาด้วย
5 ดัง นั ้น คนอิสราเอลจึง ยกเดิน จากราเมเสส และตัง
้ ค่ายที่ สุ คคท 6 และเขาทัง้ หลายยกเดิน จากสุ คคท
และตัง้ ค่ายที่ เอธามซึ่ง อยู่ชายถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 7 และเขาทัง้ หลายยกเดิน จากเอธาม หัน กลับ ไปยัง ปี หะหิ
โรท ซึ่ง อยู่ ตรงหน้า บาอัล เซโฟน และเขาตัง้ ค่ายที่ หน ้า เมืองมิ กดล 8 และเขาทัง้ หลายยกเดิน จากหน้า
ปี หะหิโรท ข้ามกลางทะเลเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร และเขาทัง้ หลายเดินในถิน
่ ทุรกันดารเอธามระยะทาง
9
สามวัน และมาตัง้ ค่ายที่ มาราห์ และเขายกเดินจากมาราห์มาถึงเอลิม ที่ เอลิ มมีนํ้าพุสิบสองแห่งและ
ต้ นอินทผลัม เจ็ด สิบ ต้น และเขาตัง้ ค่ายที่ นั ่น 10 เขายกเดินจากเอลิ มมาตัง้ ค่ายที่ ทะเลแดง 11 และเขา
ยกเดินจากทะเลแดงมาตัง้ ค่ายอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารสีน 12 และเขายกเดินจากถิน
่ ทุรกันดารสีนมาตัง้ ค่าย
13
14
ที่ โดฟคาห์ และเขายกเดินจากโดฟคาห์และตัง้ ค่ายที่ อาลูช และเขายกเดินจากอาลูชและตัง้ ค่าย
ที่ เรฟี ดิ ม ที่ นั ่นไม่ มีน้าํ ให้ประชาชนดื่ม 15 และเขายกเดินจากเรฟี ดิ มและตัง้ ค่ายในถิน
่ ทุ รกันดารซี นาย
16 และเขายกเดิน จากถิน
่ ทุ รก ัน ดารซี นายมาตัง้ ค่ายที่ ขิบ โรทหัทธาอาวาห์ 17 และเขาออกเดิน จากขิบ
โรทหัทธาอาวาห์มาตัง้ ค่ายที่ ฮาเซโรท 18 และเขายกเดินจากฮาเซโรท และตัง้ ค่ายที่ รท
ิ มาห์ 19 และเขา
ยกเดินจากริทมาห์ และตัง้ ค่ายที่รม
ิ โมนเปเรศ 20 และเขายกเดินจากริมโมนเปเรศ และตัง้ ค่ายที่ลิบนาห์
21 และเขายกเดินจากลิ บนาห์ และตัง
้ ค่ายที่รส
ิ สาห์ 22 และเขายกเดินจากริสสาห์ และตัง้ ค่ายที่เคเฮลา
ธาห์ 23 และเขายกเดิน จากเคเฮลาธาห์และตัง้ ค่ายที่ ภู เขาเชเฟอร์ 24 และเขายกเดิน จากภู เขาเชเฟอร์
และตัง้ ค่ายที่ ฮาราดาห์ 25 และเขายกเดินจากฮาราดาห์ และตัง้ ค่ายที่ มักเฮโลท 26 และเขายกเดินจาก
มักเฮโลทและตัง้ ค่ายที่ทาหัท 27 และเขายกเดินจากทาหัท และตัง้ ค่ายที่เทราห์ 28 และเขายกเดินจากเท
ราห์ และตัง้ ค่ายที่มิทคาห์ 29 และเขายกเดินจากมิทคาห์และตัง้ ค่ายที่ฮช
ั โมเนาห์ 30 และเขายกเดินจาก
31
ฮัชโมเนาห์ และตัง้ ค่ายที่ โมเสโรท และเขายกเดิน จากโมเสโรท และตัง้ ค่ายที่ เบเนยาอะคัน 32 และ
เขายกเดินจากเบเนยาอะคันและตัง้ ค่ายที่ โฮร์ฮักกีดกาด 33 และเขายกเดินจากโฮร์ฮักกีดกาด และตัง้
ค่ายที่โยทบาธาห์ 34 และเขายกเดินจากโยทบาธาห์ และตัง้ ค่ายที่อบ
ั โรนาห์ 35 และเขายกเดินจากอับโร
36
นาห์ และตัง้ ค่ายที่ เอซี โอนเกเบอร์ และเขายกเดิน จากเอซี โอนเกเบอร์ และตัง้ ค่ายในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
ศิน คือคาเดช 37 และยกเดินจากคาเดชและตัง้ ค่ายที่ ภูเขาโฮร์ ริมแผ่นดินเอโดม 38 และอาโรนปุโรหิต
ได้ ข้น
ึ บนภู เขาโฮร์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์และสิน
ิ ที่ นั ่น ในวันที ่หน่งึ เดือนที่ หา้ ปี ที่ สี่สิ บนับ
้ ชีวต
39
ตัง้ แต่วันที่ คนอิสราเอลยกออกจากประเทศอียป
ิ ต์ เมื่ออาโรนสิน
ิ ที่ภูเขาโฮร์นั ้น มีอายุหน่งึ ร้อยยี่
้ ชีวต
สิ บสามปี 40 และกษั ตริย์เมืองอาราด ชาวคานาอัน ผู้ที่ อยู่ทางภาคใต้ ในแผ่นดินคานาอัน ได้ ยินข่าวว่า
คนอิสราเอลยกมา 41 และเขายกเดินจากภูเขาโฮร์และตัง้ ค่ายที่ศัลโมนาห์ 42 และเขายกเดินจากศัลโม
นาห์ และตัง้ ค่ายที่ปูโนน 43 และเขายกเดินจากปูโนน และตัง้ ค่ายที่โอโบท 44 และเขายกเดินจากโอโบท
มาตัง้ ค่ายที่อเิ ยอาบาริม ในดินแดนโมอับ 45 และเขาออกเดินจากไอยิม และตัง้ ค่ายที่ดีโบนกาด 46 และ
เขายกเดิน จากดี โบนกาด และตัง้ ค่ายที่ อล
ั โมนดิบ ลาธาอิม 47 และเขายกเดิน จากอัล โมนดิบ ลาธาอิม
48
และตัง้ ค่ายในภูเขาอาบาริมหน้าเนโบ และเขายกเดินจากภูเขาอาบาริม และตัง้ ค่าย ณ ที่ ราบโมอับ
1
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ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค 49 เขาตัง้ ค่ายอยู่รม
ิ แม่น้ําจอร์แดนตัง้ แต่เบธเยชิโมท ไกลไปจนถึงอา
เบลชิทธิม ณ ที่ราบโมอับ 50 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสส ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมือง
เยรีโคว่า 51 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนเข้าไปในแผ่น ดิน คานาอัน 52 เจ้ า
จงขับไล่ ชาวเมืองนั ้นออกเสียทัง้ หมดให้พ้นหน้าเจ้า และทําลายศิลารู ปแกะสลักของเขาเสียให้สิน
้ และ
ทําลายรู ป เคารพที่ หล่อ ของเขาเสีย ให้ สิน
้ และทําลายบรรดาปู ชน ีย สถานสูง ของเขาเสีย 53 และเจ้า จง
ขับชาวแผ่นดินนั ้นออก และเข้าไปตัง้ อยู่ในนั ้น เพราะเราได้ให้แผ่นดินนั ้นให้เจ้าถือกรรมสิทธิ์ 54 เจ้าทัง้
หลายจงจับสลากมรดกที่ดินนั ้นตามครอบครัวของเจ้า ครอบครัวที่ใหญ่เจ้าจงให้มรดกส่วนใหญ่ ครอบ
ครัวที่ยอ
่ มเจ้าจงให้มรดกส่วนน้ อย ดิ นผืนใดที่ สลากตกแก่ คนใดก็ เป็นของคนนั ้น เจ้ าจงรับมรดกตาม
ตระกูลของบรรพบุรุษของเจ้า 55 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายมิได้ขับไล่ชาวเมืองนั ้นออกเสียให้พ้นหน้าเจ้า ต่อมา
ผู้ที่เจ้าให้เหลืออยู่นั ้นก็จะเป็นอย่างเสี้ยนในนั ยน์ ตาของเจ้า และเป็นอย่างหนามอยู่ที่สีข้างของเจ้า และ
เขาทัง้ หลายจะรบกวนเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าเข้าอาศัยอยูนั
่ ้น 56 และต่อมาเราจะกระทําแก่เจ้าทัง้ หลายดัง
ที่เราคิดจะกระทําแก่เขาทัง้ หลายนั ้น�

34

การเตรียมที่จะแบ่งแผ่นดินคานาอัน
พระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า 2 “จงบัญชาคนอิสราเอลว่า เมื่อ เจ้า เข้าไปในแผ่น ดิน คานาอัน (อัน
เป็น แผ่นดิ นที ่ เราให้ แก่ เจ้ าเป็น มรดก คือ แผ่น ดิน คานาอัน ตามเขตพรมแดนทัง้ หมด� นั ้น 3 เขตด้าน
ใต้ของเจ้านั บจากถิน
่ ทุรกันดารศินตามด้านเอโดม และอาณาเขตด้านใต้ของเจ้านั ้นนั บจากปลายทะเล
เกลือ ทางด้านตะวัน ออก 4 และอาณาเขตของเจ้า จะเลี้ยวไปทางใต้ เนิ น สูง อาครับ บิม ข้ามไปยัง ศิน ไป
สุด ลงที่ ด้านใต้ คาเดชบารเนี ย เรือ
่ ยไปถึง ฮาซารัด ดาร์ผ่านเรือ
่ ยไปถึ งอ ัส โมน 5 และอาณาเขตจะเลี้ยว
จากอัสโมนถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์ ไปสิน
้ สุดลงที่ ทะเล 6 อาณาเขตตะวันตกเจ้าจะได้ ทะเลใหญ่และฝั่ งทะเลนั ้น
นี่ จะเป็น เขตด้านตะวัน ตกของเจ้า 7 ต่อ ไปนี้ เป็น อาณาเขตด้านเหนื อ ของเจ้า คือ จากทะเลใหญ่ เจ้ าจง
ทําเครือ
่ งหมายเรือ
่ ยไปถึงภูเขาโฮร์ 8 จากภูเขาโฮร์เจ้าจงทําเครือ
่ งหมายเรือ
่ ยไปจนถึงทางเข้าเมืองฮามั
ท และปลายสุด ของอาณาเขตด้านนี้ คือ เศดัด 9 แล ้ วอาณาเขตจะยื่น ไปถึง ศิโฟรน ไปสิน
้ สุด ที่ ฮาซา
10
เรนั น นี่ เป็นอาณาเขตด้านเหนื อของเจ้า เจ้าจงทําเครือ
่ งหมายอาณาเขตด้านตะวันออกของเจ้าจาก
ฮาซาเรนั นถึงเชฟาม 11 และอาณาเขตจะลงมาจากเชฟามถึงริบลาห์ข้างตะวันออกของเมืองอายิน และ
อาณาเขตจะลงมาถึงไหล่ทะเลคินเนเรททางด้านตะวันออก 12 และอาณาเขตจะลงมาถึงแม่น้ําจอร์แดน
สุดลงที่ทะเลเกลือ นี่ เป็นแผ่นดินของเจ้าตามอาณาเขตโดยรอบ� 13 โมเสสบัญชาคนอิสราเอลกล่าวว่า
“นี่ เป็นแผ่นดิ นที ่เจ้ าทัง้ หลายจะได้ จับสลากรับเป็นมรดก ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาว่า ให้ยกให้แก่ ทัง้
เก้า ตระกู ลก ับ อีก ครึง่ ตระกูล 14 เพราะว่า ตระกูล คนรู เบนตามเรือนบรรพบุรุษ และตระกูล คนกาดตาม
เรือนบรรพบุรุษได้รบ
ั มรดกของเขาแล้ว คนครึง่ ตระกูลมนั สเสห์ก็ได้รับมรดกของเขาแล้วด้วย 15 ทัง้ สอง
ตระกูลและครึง่ ตระกูลนน
ั ้ ได้รบ
ั มรดกของเขาที่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ใกล้เมืองเยรีโคด้านตะวันออก
16
ทางดวงอาทิตย์ขึ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 17 “ต่อไปนี้ เป็นชื่อบุคคลที่ จะแบ่งดินแดนแก่ เจ้
าทัง้ หลาย คือ เอเลอาซาร์ปุ โรหิต และโยชู วาบ ุตรชายนูน 18 ท่านจงนํา ประมุข ของคนทุก ตระกูล ไป แบ
่ งด ิน แดนเพื่อ เป็น มรดก 19 ต่อ ไปนี้ เป็น ชื่อ ของประมุข เหล่า นั ้น คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ จากตระกูล
ยู ดาห์ 20 เชมู เอลบุตรชายอัมมี ฮูด จากตระกูลคนสิ เมโอน 21 เอลี ดาดบุตรชายคิสโลน จากตระกูลเบน
ยามิน 22 จากตระกูล คนดานมี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่ อบ ุ คค ี บุ ตรชายโยกลี 23 จากลูก หลานของโยเซฟ จาก
ตระกูล คนมนั ส เสห์ มี ประมุข ชื่อ ฮัน นี เอลบุตรชายเอโฟด 24 และจากตระกูล คนเอฟราอิม มี ประมุข คน
หนึ่ งชื่อเคมู เอลบุตรชายชิฟทาน 25 จากตระกูลคนเศบู ลุ นมีประมุขคนหนึ่ งชื่อเอลี ซาฟานบุตรชายปาร
นาค 26 จากตระกูลคนอิสสาคาร์ มีประมุขคนหนึ่ งชื่อปัลทีเอลบุตรชายอัสซาน 27 และจากตระกูลคนอา
เชอร์มี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่อ อาหิฮูด บุตรชายเชโลมี 28 จากตระกูล คนนั ฟ ทาลี มี ประมุข คนหนึ่ ง ชื่อ เปดาเฮ
1
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บุ คคลเหล่า นี้ เป็น คนที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาให้ แบ ่ งมรดกให้ คนอิสราเอลใน

35
เมืองลี้ภัย
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสส ณ ที่ ราบโมอับ ริม แม่น้ํา จอร์แดนใกล้ เมืองเยรีโคว่า 2 “จงบัญชาคน
อิสราเอล ให้เขายกเมืองให้คนเลว ี ได้ อาศัย อยู่ จากมรดกที่ เขาได้ ร บน
ั ัน
้ บ้าง และยกทุ่ง หญ้า รอบๆเมือง
นั ้นให้คนเลวีด้วย 3 ให้เมืองนั ้นเป็นของเขาเพื่อจะได้ อาศัยอยู่ ให้ทุ ่งหญ้าเพื่อฝูงสัตว์และทรัพย์สิ ่งของ
และสัตว์ทัง้ สิน
้ ของเขา 4 ทุ ่ง หญ้า ของเมืองที่ เจ้ ายกให้แก่ คนเลว ี นั้น ให้มี เขตจากกําแพงเมืองและห่าง
ออกไปหนึ่ งพันศอกโดยรอบ 5 และเจ้าจงวัดภายนอกเมืองสองพันศอกเป็นด้านตะวันออก สองพันศอก
เป็นด้านใต้ สองพันศอกเป็นด้านตะวันตก สองพันศอกเป็นด้านเหนื อ ให้ตัวเมืองอยูกลาง
่
นี่ เป็นทุ่งหญ้า
6
ประจําเมืองเหล่านั ้น เมืองซึ่งเจ้าจะยกให้แก่คนเลวี คือ เมืองลี้ภัยหกเมือง ซึ่งเจ้าจะอนุญาตให้คนฆ่า
คนหนี ไปอยู่ และเจ้า จงเพิม
่ ให้ เขาอีก สี่ สิ บสองเมือง 7 เมืองทัง้ หมดที่ เจ้ ายกให้ คนเลว ี เป็น สี่ สิ บแปด
หัวเมือง มี ทุ ่งหญ้าตามเมืองด้วย 8 และหัวเมืองที่ เจ้ าจะให้เขาจากกรรมสิทธิข
์ องคนอิสราเอลนั ้น จาก
ตระกูลใหญ่เจ้าก็เอาเมืองมากหน่ อย จากตระกูลย่อมเจ้าก็เอาเมืองน้ อยหน่ อย ทุกตระกูลตามส่วนของ
มรดกซึ่งเขาได้ รับ ให้ยกให้แก่คนเลวี� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า 10 “จงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า
เมื่อเจ้าทัง้ หลายข้ามแม่น้ําจอร์แดน เข้าในแผ่นดินคานาอัน 11 เจ้าจงเลือกเมืองให้เป็นเมืองลี้ภัยสําหรับ
เจ้า เพื่อคนที่ได้ฆ่าคนด้วยมิได้เจตนาจะหลบหนี ไปอยูที
่ ่นั ่นกได้
็ 12 ให้เมืองเหล่านั ้นเป็นเมืองลี้ภัยจากผูที
้ ่
13
อาฆาต เพื่อมให้
ิ คนฆ่าคนจะต้องตายก่อนที่เขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรับการพิพากษา และเมือง
ที่เจ้ายกไว้นั้นให้เป็นเมืองลี้ภัยหกเมือง 14 เจ้าจงให้ทางฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ สามเมือง และอีกสาม
เมืองในแผ่นดินคานาอัน ให้เป็นเมืองลี้ภัย 15 ทัง้ หกเมืองนี้ ให้เป็นเมืองลี้ภัยของคนอิสราเอลและสําหรับ
คนต่างด้าว และสําหรับ คนที่ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเขา เพื่อ คนหนึ่ ง คนใดที่ ได้ ฆ่า เขาโดยมิ ได้ เจตนาจะได้
หลบหนี ไปที่ นั ่น 16 ถ้า ผู้ ใดตี เขาด้วยเครือ
่ งมือ เหล็ก จนคนนั ้น ถึง ตาย ผู้ นั ้น เป็น ฆาตกร ให้ประหารชีวต
ิ
ฆาตกรนั ้นเสียเป็นแน่ 17 ผู้ใดทุบเขาให้ล้มลงด้วยก้อนหินในมือขนาดฆ่าคนได้ และเขาถึงตาย ผู้นั ้นเป็น
ฆาตกร ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสียเป็นแน่ 18 หรือผูใ้ ดใช้อาวุธไม้ที่อยูในมื
่
อขนาดฆ่าคนได้ตีเขาล้มลง
และคนนั ้นถึงตาย ผู้นั ้นเป็นฆาตกร ให้ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสียเป็นแน่ 19 ให้ผู้อาฆาตโลหิตเองเป็นผู้
ประหารชีวต
ิ ฆาตกรนั ้น ถ้าผู้อาฆาตพบเขาเมื่อใดก็ ให้ประหารชีวต
ิ เสีย 20 แต่ ถ้าผู้ใดแทงเขาด้วยความ
เกลียดชัง หรือซุ่มคอยขว้างเขาจนเขาตาย 21 หรือเพราะเป็นศัตรูกันชกเขาล้มลง จนเขาตาย ให้ประหาร
ชีวต
ิ ผู้ที่ ชกเขานั ้นเสียเป็นแน่ ด้วยว่าเขาเป็นฆาตกร เมื่อผู้อาฆาตโลหิตพบเขาเมื่อใด ก็ให้ประหารชีวต
ิ
ฆาตกรนั ้นเสีย 22 แต่ ถ้าผู้ใดโดยมิได้ เป็นศั ตรู กันแทงเขาทั นที หรือเอาอะไรขว้างเขาโดยมิได้ คอยซุ่มด
ักอยู่ 23 หรือใช้ก้อนหินขนาดฆ่าคนได้ขว้างถูกเขาเข้าโดยมิได้เห็น และเขาถึงตาย และเขามิได้เป็นศั ตรู
และมิได้มุ่งทําร้ายเขา 24 ก็ให้ชุมนุมชนตัดสินความระหว่างผูฆ
้ ่าและผูอ
้ าฆาตโลหิตตามคําตัดสินนี้ 25 ให้
ชุ มนุมชนช่วยผู้ฆ่าให้พ้นจากมือผู้อาฆาตโลหิต ให้ชุ มนุมชนพาตัว เขากลับไปถึง เมืองลี้ ภัยซึ่งเขาได้ หนี
ไปอยู่นั ้น ให้เขาอยู่ที่ นั ่นจนกว่ามหาปุโรหิตผู้ได้ ถู กเจิมไว้ด้วยนํ้ามันบริสุทธิ์ถึงแก่ ความตาย 26 แต่ ถ้าผู้
ฆ่าคนออกไปพ้นเขตเมืองลี้ภัย ซึ่งเขาหนี เข้าไปอยูใ่ นเวลาใด 27 และผู้อาฆาตโลหิตพบเขานอกเขตเมือง
ลี้ภัย และผู้อาฆาตโลหิตได้ฆ่าผู้ฆ่าคนนั ้นเสีย ผู้อาฆาตโลหิตจะไม่มีความผิดเนื่ องด้วยโลหิตตกของเขา
28 เพราะว่า ชายผู้ นั้น ต้องอยู่ ในเขตเมืองลี้ ภัย จนมหาปุโรหิต ถึงแก่ ความตาย ภายหลัง เมื่อ มหาปุโรหิต
ถึงแก่ความตายแล้ว ผูฆ่
้ าคนนั ้นจะกลับไปยังแผ่นดินทีเ่ ขาถือกรรมสิทธิอยู
่ ได้ 29 สิ่งเหล่านี้ ควรเป็นกฎ
์ ก็
เกณฑ์แห่งคําตัดสินของเจ้าตลอดชัว่ อายุของเจ้าในที่อาศัยทัง้ ปวงของเจ้า 30 ผูใดฆ่
้
าเขาตาย ให้ประหาร
ชีวต
ิ ฆาตกรนั ้นเสียตามปากของพยาน แต่อย่าประหารชีวต
ิ ผู้ใดด้วยมีพยานปากเดียว 31 ยิง่ กว่านั ้ นอีก
1
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เจ้าอย่ารับค่าไถ่ชีวิตของฆาตกรผู้มีความผิดถึงตายนั ้น แต่เขาต้องตายแน่ 32 และเจ้าอย่ารับค่าไถ่คนที่
หลบหนี ไปยังเมืองลี้ภัยเพื่อให้กลับมาอยูใ่ นแผ่นดินของเขาก่อนที่มหาปุโรหิตสิน
ิ 33 ดังนั ้นเจ้าจึงไม่
้ ชีวต
กระทํา ให้แผ่ นดิ นที ่ เจ้ าทัง้ หลายอาศัย อยู่ มี มลทิน เพราะว่า โลหิต ทําให้แผ่ นดิน เป็น มลทิน และไม่ มี สิ ่ง
ใดที่จะชําระแผ่นดินให้หมดมลทินทีเก
่ ิดขึ้นเพราะโลหิตตกในแผ่นดินนั ้นได้ นอกจากโลหิตของผู้ที่ทําให้
โลหิต ตก 34 เจ้ าอย่า กระทํา ให้ เก ิ ดมลทิน ในแผ่นดิ นที ่ เจ้ าอาศัย อยู่ ที่ เราอยู่ ท่ามกลาง เพราะว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์อยูท่
่ ามกลางคนอิสราเอล�

36
กฎต่างๆเรือ
่ งมรดก
หัวหน้า ครอบครัว คนกิ เลอาด บุ ตรชายของมาคีร ์ ผู้ เป็น บุตรชายของมนั ส เสห์ ครอบครัว ต่างๆของ
บุตรชายโยเซฟ เข้ามาใกล้และพูดต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าประมุข คือบรรดาหัวหน้าคนอิสราเอล 2 เขา
พูดว่า “พระเยโฮวาห์ได้ บัญชาเจ้านายของข้าพเจ้าให้จับสลากยกแผ่นดินให้เป็นมรดกแก่ คนอิสราเอล
และเจ้า นายของข้าพเจ้า ได้ รบ
ั บัญชาจากพระเยโฮวาห์ให้ยกมรดกของเศโลเฟหัด พี่ น้องของเราแก่ บุ ต
3
รสาวของเขา ถ้าเธอทัง้ หลายแต่งงานกับบุตรชายทัง้ หลายของคนอิสราเอลตระกูลอื่นแล้ว ส่วนมรดก
ของบรรพบุรุษ ของเราจะเพิม
่ ให้ กับ มรดกของคนตระกูล ที่ เธอไปอยู่ ด้วย เพราะฉะนั ้น จึง เป็นการที่ นํา
มรดกไปจากส่วนที่ เป็นของเรา 4 และเมื่อถึงปี เสียงแตรของคนอิสราเอล มรดกที่ เป็นส่วนของเธอก็ จะ
ถูกยกไปเพิม
่ วย จึงเป็นการที่นําส่วนมรดกของเธอไปจากส่วนมรดก
่ เข้ากับส่วนของตระกูลที่เธอไปอยูด้
5
ของตระกูลบด
ิ าของเรา� และโมเสสบัญชาคนอิสราเอลตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ว่า “ตระกูลคน
โยเซฟพูดถูกต้องแล้ว 6 นี่ คือสิง่ ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาเกี่ยวกับบุตรสาวของเศโลเฟหัด ซึ่งว่า ‘จงให้
เธอแต่งงานกับ ใครที่ เธอพอใจ แต่ เธอต้องแต่งงานกับ คนภายในครอบครัวตระกู ลบ ิ ดาของเธอ 7 ดังนี้
แหละส่วนมรดกของคนอิสราเอลจะไม่ ถู กโยกย้ายจากตระกูล หนึ่ ง ไปให้ อี กตระกูล หนึ่ ง คนอิสราเอล
ทุก คนต้องอยู่ ในที่ มรดกแห่ง ตระกูล บรรพบุรุษ ของตน 8 และบุตรสาวทุก คนผู้รบ
ั กรรมสิทธิ์มรดกใน
ตระกูล คนอิสราเอลตระกูล ใด ให้เป็น ภรรยาของคนใดคนหนึ่ ง ในครอบครัว ในตระกู ลบ ิ ดาของตน เพื่อ
คนอิสราเอลทุกคนจะถือกรรมสิทธิม
์ รดกของบิดาของเขา 9 ดังนั ้นจะไม่มีมรดกที่ถูกโยกย้ายจากตระกูล
หนึ่ งไปยังอีกตระกูลหนึ่ ง เพราะว่าคนอิสราเอลแต่ละตระกูลควรคงอยูใ่ นที่มรดกของตน� ” 10 พระเยโฮ
วาห์ทรงบัญชาโมเสสอย่างไร บุ ตรสาวทัง้ หลายของเศโลเฟหัดก็กระทําอย่างนั ้น 11 เพราะว่ามาลาห์ ที
รซาห์ โฮกลาห์ มิลคาห์ และโนอาห์ บุตรสาวของเศโลเฟหัด ได้แต่งงานกับบุตรชายทัง้ หลายของพี่น้อง
แห่งบด
ิ าของตน 12 เธอได้แต่งงานกับครอบครัวคนมนั สเสห์บุตรชายของโยเซฟ และส่วนมรดกของเธอ
ก็ คงอยู่ในตระกูล แห่งครอบครัวบิดาของเธอ 13 ข้อความเหล่านี้ เป็นบทบัญญัติ และคําตัดสินซึ่งพระเย
โฮวาห์ได้ทรงบัญชาทางโมเสสแก่คนอิสราเอล ณ ที่ราบโมอับ ริมแม่น้ําจอร์แดนใกล้เมืองเยรีโค
1
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ประวัติความเป็นมาของ
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เล่ มนี้เป็นเล่ มที่หา้ ในห้าเล่ มที่โมเสสเขียนขึ้น ห้าเล่ มนี้เราเรียกกันว่า เพ็นทะทูก เล่ มนี้ได้บันทึกพระ
บัญญัติสิบประการของพระเจ้าไว้เป็นครัง้ ที่สอง คือครัง้ แรกอยูใ่ นหนั งสืออพยพ บทที่ 20 และครัง้ ที่สอง
อยูใ่ นหนั งสือพระราชบัญญัติ บทที่ 5 หนังสือพระราชบัญญัติส่วนใหญ่ได้บันทึกและอธิบายข้อกล่าวจาก
หนั งสืออพยพ หนังสือเลวีนิ ติ และหนั งสือกันดารวิถีซํ้า
เล่ มน ี้ บันทึก การปรึกษาของโมเสส และวิจารณ์ ถึง การเดิน ทางของชาวอิสราเอลและคํา สัง่ ของพระ
เจ้า ต่ ออ ิส ราเอล หน ังสือ พระราชบัญญั ติ กล ่าวถึง ตอนที่ พระเจ้า ทรงทํา สัญญาไมตรีไว้กับ อิส ราเอลเป็
นครงั ้ ที่ สองที่ราบของโมอับซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่ อส
ิ ราเอลจะเข้าแผ่นดิ นที ่พระเจ้าทรงสัญญาไว้ โมเสส ซึ่ง
ตอนนี้ อายุ 120 ปี ได้กล่าวคําอําลาแก่ประชาชน ชีวิตของโมเสสได้ประสบความสําเร็จอย่างดี เขาอาศัย
อยู่ ในพระราชวัง ของกษั ตริย์ ฟาโรห์ เป็น เวลา 40 ปี แล ้ว เขาอาศัย อยู่ ที่ แผ่ นดิ นม ี เดีย นเป็น เวลา 40 ปี
และอีก 40 ปี เขานํา พวกอิสราเอลในป่า ซี นาย คือ เขาได้ นํา สามล้านคนให้ยา้ ยจากประเทศอียป
ิ ต์ ไปยัง
แผ่นดินอิสราเอล
พระคัมภีรใหม่
์
อ้างถึงหนั งสือพระราชบัญญัติมากกว่า 80 ครัง้
“บางข้อในหนั งสือพระราชบัญญัติ แสดงความหมายอย่างลึกซึ้งดีกว่าคําเขียนของเดมอสแตนี ส์ ซีซี
โร พิท หรือเวบเสตอร์� (จาก Halley's Bible Handbook, หน้า 150)
โมเสสทบทวนเรือ
่ งการเดินทางในถิน
่ ทุรกันดารกับคนอิสราเอล
1 ข้อความต่อ ไปนี้ เป็ น คํา ที่ โมเสสกล่าวแก่ คนอิสราเอลทัง
้ ปวงที่ ในถิน
่ ทุรกันดารฟากแม่น้ําจอร์แดน
ข้างนี้ คือในที่ราบข้างหน้าทะเลแดงระหว่างปารานและโทเฟล ลาบาน ฮาเซโรท และดีซาหับ 2 (หนทาง
จากโฮเรบตามทางภูเขาเสอีรจ
์ นถึงคาเดชบารเนี ยนั ้นเป็นทางเดินสิบเอ็ดวัน� 3 อยูมาในวั
่
นทีหน
่ ่ง
ึ เดือน
ที่ สิ บเอ็ด ปี ที่ สี่ สิ บโมเสสได้ กล ่าวแก่ คนอิสราเอล ตามบรรดาพระดํารัส ที่ พระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่
ท่าน เป็นพระบัญญัติให้แก่เขาทัง้ หลาย 4 หลังจากที่ท่านได้ฆ่าสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ ที่อยู่เมืองเฮช
โบน และโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน ผู้ซึ่งอยู่ในอัชทาโรท ณ ตําบลเอเดรอีนั้นแล้ว 5 โมเสสได้ เริม
่ อธิบาย
6
พระราชบัญญัติ นี้ ที่ ในแผ่นดินโมอับฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ ตรั
สส ัง่ เราทัง้ หลายที่ โฮเรบว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายได้ พัก ที่ ภู เขานี้ นานพอแล้ว 7 เจ้ าทัง้ หลายจงหัน ไปเดิน ตาม
ทางที่ ไปยัง แดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ และที่ ใกล้ เคียงกัน ในที่ ราบ และในแดนเทือกเขา และใน
หุบเขา ในทางใต้ และที่ ฝั่ งทะเล แผ่ นดิน ของคนคานาอัน และที่ เลบานอน จนถึง แม่น้ํา ใหญ่ คือ แม่ น้ํา
ยู เฟรติ ส 8 ดู เถิด เราได้ ตัง้ แผ่น ดิน นั ้น ไว้ตรงหน้า เจ้า ทัง้ หลาย เจ้ าทัง้ หลายจงเข้าไปยึด ครองแผ่น ดิน
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณกับ บรรพบุรุษ ของเจ้า คื ออ ับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ ว่า จะให้ แก่ เขาทัง้
หลายและแก่เชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาด้วย� 9 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้บอกท่านทัง้ หลายว่า ‘ข้าพเจ้า
ผู้ เดียวแบกพวกท่านทัง้ หลายไม่ ไหว 10 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงให้ ท่านทัง้ หลายทวี มาก
ขึ้น และดู เถิด ทุก วัน นี้ พวกท่านทัง้ หลายมี จํานวนมากดุจ ดวงดาวทัง้ หลายในท้องฟ้า 11 (ขอพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลายทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายทวีข้น
ึ พัน เท่า และทรงอํานวย
12
พระพรแก่ท่าน ดังที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่ท่านทัง้ หลายแล้วนัน
้ � ข้าพเจ้าคนเดียวจะแบกท่าน
ทัง้ หลายผู้เป็นภาระและเป็นความยากลําบากและการทุ่มเถียงของท่านทัง้ หลายอย่างไรได้ 13 จงเลือก
คนที่มีปัญญา มีความเข้าใจและมีช่อ
ื ตามตระกูลของท่านทัง้ หลาย และข้าพเจ้าจะตัง้ เขาให้เป็นหัวหน้า
ของท่านทัง้ หลาย� 14 ท่านทัง้ หลายได้ตอบข้าพเจ้าว่า ‘สิ่งที่ท่านกล่าวนั ้นดีแล้ว ควรที่ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
จะกระทํา� 15 ข้าพเจ้า จึง ได้ เลือกหัวหน้า จากทุก ตระกูล ซึ่ง เป็น คนมี ปัญญาและมี ชื่อ ตัง้ ไว้ เป็น ใหญ่
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เหนื อท่านทัง้ หลาย ให้เป็นนายพัน นายร้อย นายห้าสิบ นายสิบ และพนั กงานต่างๆตามตระกูลของท่าน
16 ครัง
้ นั ้นข้าพเจ้าได้กล่าวกําชับพวกตุลาการของท่านทัง้ หลายว่า ‘จงพิจารณาคดีของพีน
่ ้ องและตัดสิน
ความตามยุ ติ ธรรมระหว่างชายคนหนึ่ ง และพี่ น้องของตน หรือ คนต่างด้าวที่ อาศัย อยู่ กั บท ่าน 17 ท่าน
ทัง้ หลายอย่า ลําเอียงในการพิพากษา จงฟัง ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ ให้ เหมือนกัน ท่านทัง้ หลายอย่า กลัว หน้า
มนุษย์ เลย เพราะการพิพากษานั ้น เป็นการของพระเจ้า และคดี ใดที่ ยากเกิน ไปสํา หรับท ่านจงนํา มาให้
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะพิจารณาเอง� 18 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้สัง่ ท่านทัง้ หลายถึงบรรดาสิง่ ที่ท่านทัง้ หลายควร
กระทํา 19 เราได้ ออกไปจากโฮเรบเดิน ทะลุ ถิน
ั เป็ นที ่ น่า กลัว ตามที่ ท่านทัง้ หลายได้ เห
่ ทุ รก ัน ดารใหญ่ อน
็นนั ้น เดินไปตามแดนเทือกเขาของคนอาโมไรต์ ดังที่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ตรัสสัง่ เราไว้ และ
เรามาถึงคาเดชบารเนี ย 20 และข้าพเจ้าได้ กล่าวแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ‘ท่านทัง้ หลายมาถึงแดนเทือกเขา
ของคนอาโมไรต์แล้ว เป็ นที ่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เราทัง้ หลาย 21 ดูเถิด พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงตัง้ แผ่นดินนั ้นไว้ตรงหน้าท่านแล้ว จงขึ้นไปยึดแผ่นดินนั ้น ดังที่พระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของพวกท่านได้ ตรัสส งั ่ ไว้ อย่า กลัว หรือ อย่าตกใจไปเลย� 22 แล ้ วท ่า นทัง้
หลายทุกคนได้เข้ามาหาข้าพเจ้าพูดว่า ‘ให้เราทัง้ หลายใช้คนไปก่อนเราและสอดแนมดูแผ่นดินนั ้นแทน
เรา นํา ข่าวเรือ
่ งทางที่ เราจะต้องขึ้น ไป และเรือ
่ งหัว เมืองที่ เราจะไปนั ้น มาให้ เรา � 23 เรือ
่ งนั ้น ข้าพเจ้า
24
เห็นดี ด้วย ข้าพเจ้า จึง ได้ เลือกสิบ สองคนมาจากท่านทัง้ หลายตระกูล ละคน แล ้ว คนเหล่า นั ้น ได้ หน
ั
25
ไปขึ้น แดนเทือกเขา มาถึง หุบ เขาเอชโคล์ และสอดแนมดู ที่ นั่น เขาทัง้ หลายได้ เก ็บ ผลไม้ เมืองนั ้น ติ
ดมือมาให้เราทัง้ หลายและนําข่าวมาให้เราว่า ‘ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราประทานแก่เรานั ้นเป็น
แผ่นดินที่ดี� 26 แต่กระนั ้นท่านทัง้ หลายก็ไม่ยอมขึ้นไป กลับขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลาย 27 และท่านทัง้ หลายได้บ่นอยูใ่ นเต็นท์ของตน และว่า ‘เพราะพระเยโฮวาห์ทรงชังพวก
เรา พระองค์จึงทรงพาเราทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ จะได้มอบเราไว้ในมือคนอาโมไรต์เพื่อจะ
28
ทําลายเราเสีย เราทัง้ หลายจะขึ้น ไปที่ไหนเล่า พวกพี่ น้องของเราได้ ทํา อกใจของเราให้ฝ่อ ท้อถอยไป
โดยที่ ว่า “คนเหล่า นั ้น ใหญ่ กว่า และสูง กว่า พวกเราอีก เมืองเหล่านั ้ นก ็ ใหญ่ มี กําแพงสูง เทียมฟ้า และ
ยิง่ กว่านั ้นเราได้เห็นพวกคนอานาคอยู่ที่นั ่นด้วย� ’ 29 แล้วข้าพเจ้าจึงได้พูดกับท่านทัง้ หลายว่า ‘อย่าครั ่
นคร้ามหรือกลัวเขาเลย 30 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านผู้นําหน้าท่านทัง้ หลาย พระองค์จะทรงต่อสู้เผื่อ
ท่านทัง้ หลาย ดังที่พระองค์ได้ทรงกระทําให้แก่ท่านทัง้ หลายในอียป
ิ ต์ต่อหน้าต่อตาท่านทัง้ หลาย 31 และ
ในถิน
้ ชูพวกท่าน ดังพ่ออุ้มลู
่ ทุรกันดาร ซึ่งในที่นั้นพวกท่านได้เห็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอุม
กชายของตน ตลอดทางที่ท่านได้ไปนั ้น จนท่านทัง้ หลายได้มาถึงที่นี่ � 32 แต่อย่างไรก็ตาม ท่านทัง้ หลาย
มิ ได้ เชื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย 33 ผู้ ได้ ทรงนําทางข้างหน้า ท่าน เพื่อ จะหาที่ ให้ ท่านทัง้
หลายตัง้ เต็นท์ ของท่าน เป็น ไฟในกลางคืน เพื่อ โปรดให้ท่านทัง้ หลายเห็น ทางที่ ควรจะไป และเป็น เมฆ
ในกลางวัน 34 พระเยโฮวาห์ได้ทรงสดับเสียงคําพูดของท่านทัง้ หลาย จึงทรงกริว้ และปฏิญาณว่า 35 ‘แท้
จริงจะไม่มีผู้ใดในยุคที่ ชัวน
่ ี้สักคนเดียวที่ จะได้เห็นแผ่นดินดีนั ้น ที่ เราได้ ปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษ
ของเจ้าทัง้ หลาย 36 เว้นแต่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ เขาจะเห็นแผ่นดินนั ้น และเราจะให้แผ่นดินที่เขา
ได้ เหย ีย บนั ้น แก่ เขาและแก่ ลูก หลาน เพราะเขาได้ ตามพระเยโฮวาห์อย่างสุดใจ� 37 เพราะเหตุ ท่านทัง้
หลายพระเยโฮวาห์ก็ทรงพิโรธเราด้วย ตรัสว่า ‘เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในที่ นั้นด้วยเหมือนกัน 38 แต่โยชู วาบ
ุตรชายนูนผูย
้ น
ื อยูต
่ รงหน้าเจ้า จะได้เข้าไป จงสนั บสนุนเขาเพราะเขาจะพาคนอิสราเอลไปถือกรรมสิทธิ์
พื้น ดิน นั ้น 39 ยิง่ กว่า นั ้น เด็ก เล็ก ของเจ้า ทัง้ หลายที่ เจ้ าทัง้ หลายว่า จะตกเป็น เหยื่อ และบุตรของเจ้า ที่
ในวัน นี้ ยัง ไม่ รู ้จัก ผิด และชอบ จะได้ เข ้า ไปที่ นั ่น เราจะให้ แผ่ นดิน นั ้น แก่ เขา และเขาจะถือ กรรมสิทธิ์
อยู่ที่ นั่น 40 แต่ ฝ่ายเจ้าทัง้ หลายจงกลับเดินเข้าถิน
่ ทุ รกันดาร ตามทางที่ ไปสู่ ทะเลแดงเถิด� 41 ครัง้ นั ้น
ท่านทัง้ หลายได้ ตอบข้าพเจ้า ว่า ‘เราทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ แล้ว เราทัง้ หลายจะขึ้น ไป
สู้ รบตามบรรดาพระดํารัส ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลายได้ ตรัสส งั ่ นั ้น� และท่านทัง้ หลายได้
คาดอาวุธ เตรียมตัว ไว้ทุก คน คิด ว่าที่ จะขึ้น ไปยัง แดนเทือกเขานั ้น เป็น เรือ
่ งง่าย 42 พระเยโฮวาห์ตรัสส

หนั งสือพระราชบัญญัติ 1:43

181

หนั งสือพระราชบัญญัติ 2:23

ัง่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงกล่าวแก่ คนทัง้ หลายนั ้ นว ่า อย่า ขึ้น ไปสู้ รบเลย เกรงว่า เจ้า ทัง้ หลายจะแพ้ ศัตรู เพราะ
เรามิ ได้ อยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย� 43 ข้าพเจ้าจึงได้ กล่าวแก่ ท่านดังนั ้น และท่านทัง้ หลายไม่ ฟัง แต่ ได้
ขัดขืนพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ มีใจองอาจและได้ข้น
ึ ไปที่แดนเทือกเขานั ้น 44 และคนอาโมไรต์ที่อยู่
ในแดนเทือกเขานั ้น ได้ ออกมาต่อสู้ และไล่ ตี ท่านทัง้ หลายดุจ ฝูง ผึ้ง ไล่ และได้ ฆ่า ท่านทัง้ หลายในตําบล
เสอีรจ
์ นถึงโฮรมาห์ 45 และท่านทัง้ หลายกลับมาร้องไห้ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ แต่พระเยโฮวาห์มิได้
ทรงฟังเสียงร้องหรือเงีย
่ พระกรรณสดับท่านทัง้ หลาย 46 ท่านทัง้ หลายจึงพักอยู่ที่คาเดชหลายวันตามวั
นที่ท่านทัง้ หลายได้อยูนั
่ ้ น�

2
โมเสสทบทวนต่อไปเรือ
่ งการเดินทางในถิน
่ ทุรกันดาร

“ครัง้ นั ้น เราทัง้ หลายได้ กล ับ เดิน เข้า ถิน
่ ทุ รก ัน ดารตามทางที่ ไปสู่ ทะเลแดงตามที่ พระเยโฮวาห์ สัง่
ข้าพเจ้า และเราทัง้ หลายได้ เดิน เวียนภูเขาเสอีร ห
์ ลายวัน 2 แล ้ว พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ ข้าพเจ้า ว่า 3 ‘เจ้ า
ทัง้ หลายได้ เดิน เวียนที่ แดนเทือกเขานี้ นานพอแล้ว จงหัน ไปเดิน ทางทิศ เหนื อ เถิด 4 และจงบัญชาคน
ทัง้ ปวงว่า เจ้ าทัง้ หลายจวนจะเดิน ผ่านเขตแดนเมืองพี่ น้องของเจ้า คือ ลูก หลานของเอซาวที่ อยู่ ตําบล
เสอีร แล้
์ ว และเขาทัง้ หลายจะกลัว พวกเจ้า ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายจงระวัง ตัว 5 อย่า ต่อสู้ เขา เพราะเราจะ
ไม่ ให้ ที่ ของเขาแก่ เจ้ าเลย จะไม่ ให้ ที่ ดิ นแม้ เพียงฝ่าเท้า เหยียบได้ ด้วยว่า ภูเขาเสอีร น
์ ั ้น เราได้ ให้ เอซาว
ยึด ครองแล้ว 6 เจ้ าทัง้ หลายจงเอาเงิน ซื้อ เสบียงอาหารจากเขาเพื่อ จะได้ กิน และจงเอาเงิน ซื้อ นํ้า จาก
เขาด้วยเพื่อจะได้ดื่ม 7 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้าได้อาํ นวยพระพรแก่บรรดาการที่มือของ
พวกเจ้าได้ กระทํา พระองค์ ทรงทราบทางที่ เจ้ าได้ เดินในถิน
่ ทุรกันดารใหญ่นี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พวกเจ้าได้อยู่กับเจ้าสี่สิบปี นี้ มาแล้ว พวกเจ้ามิได้ขัดสนสิง่ ใดเลย� 8 แล้วเราทัง้ หลายได้เดินเลยไปจาก
พี่น้องของเราพวกลูกหลานเอซาวผู้อยู่ที่ เสอีร ์ ไปจากทางที่ราบจากเอลัทและจากเอซีโอนเกเบอร์ และ
เราได้ เลี้ยวไปเดิน ตามทางถิน
่ ทุ รก ัน ดารโมอับ 9 และพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลาย
อย่า ราวีพวกโมอับ หรือ สู้ รบกับ เขาเลย เพราะเราจะไม่ ให้ ที่ ของเขาแก่ เจ้ าเพื่อ ยึด ครอง ด้วยเราได้ ให้ ที่
ตําบลอาร์นั้น แก่ ลูก หลานของโลทให้ ปกครองแล้ว� 10 แต่ ก่อนคนเอมิ มอยู่ ที่ นั ่น เป็น ชนชาติ ใหญ่ และ
มากและสูง อย่างคนอานาค 11 คนเหล่า นี้ ได้ นั บ ว่า เป็น พวกมนุษย์ยักษ์ เหมือนคนอานาค แต่ คนโมอับ
เรียกชื่อพวกนี้ วา่ เอมิม 12 เมื่อก่อนพวกโฮรีได้ อยู่ที่ เสอีรด้
์ วย แต่ ลูกหลานเอซาวได้ มาอยู่แทนเขา และ
ได้ ทําลายเขาเสีย ให้พ้น หน้า และได้ อาศัย อยู่ในที่ ของเขาเหมือนพวกอิสราเอลได้ กระทํา แก่ เมืองที่ พระ
เยโฮวาห์ประทานให้เขายึดครองนั ้น 13 ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘บัดนี้ เจ้าทัง้ หลายจงยกเดินข้ามลําธารเศเรด�
เราทัง้ หลายจึงข้ามลําธารเศเรด 14 และนั บตัง้ แต่ เรามาจากคาเดชบารเนี ย จนถึงได้ ข้ามลําธารเศเรด
นั ้น ได้ สามสิบ แปดปี จนสิน
้ คือ คนทัง้ หลายที่ จะออกทัพ ได้ นั้น ตายหมดจากท่ามกลางค่าย ตาม
้ ยุ คน ัน
ที่ พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับ เขาไว้ 15 แท้ จร ิง พระหัตถ์ พระเยโฮวาห์ได้ ทรงต่อสู้ เขา เพื่อ ทรงทําลาย
เขาจากท่ามกลางค่ายจนเขาทัง้ หลายสูญ เสีย หมด 16 ต่อ มาเมื่อ คนที่ ออกทัพ ได้ มาตายเสีย หมดจาก
ท่ามกลางคนเหล่านั ้นแล้ว 17 พระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า 18 ‘วันนี้ เจ้าทัง้ หลายจะเดินข้ามตําบล
อาร์เขตแดนของคนโมอับ 19 และเมื่อเข้าใกล้ แนวหน้าของคนอัมโมนอย่าราวีหรือรบกับเขาเลย เพราะ
เราจะไม่ ให้ที่ อยู่ของลูก หลานคนอัม โมนแก่ เจ้ าให้ยด
ึ ครองเลย ด้วยเราได้ ให้ที่ นั ่น แก่ ลูก หลานของโลท
20
เป็น ผู้ ยด
ึ ครองแล้ว� (ทัง้ ที่ นั ่ นก ็ นับ ว่า เป็น แผ่น ดิน ของพวกมนุษย์ยักษ์ แต่ ก่อนมนุษย์ยักษ์ ได้ อยู่ใน
นั ้น แต่ คนอัม โมนได้ เรียกชื่อ ของเขาว่า ศัมซุม มิม 21 คนเหล่า นั ้น ใหญ่ และมากและสูง อย่างคนอานาค
แต่ พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงทําลายเขาเสีย ให้ พ้น หน้า และพวกอัม โมนได้ เข ้า ยึด ที่ ของเขาและตัง้ อยู่ แทน
22 เหมือนพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้แก่ พวกลูก หลานเอซาวผู้ อยู่ ที่ เสอีร ์ เมื่อ พระองค์ ทรงทําลายพวกโฮ
รีเสีย ให้ พ้น หน้า และเขาได้ ยด
ึ ที่ ของพวกโฮรีแล ้ว ตัง้ อยู่ แทนจนทุก วัน นี้ 23 ส่วนชาวอิฟ วาห์ ที่ อยู่ ในเฮ
1
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เซริม จนถึง กาซา คนคัฟ โทร์ซ่ึง มาจากตําบลคัฟ โทร์ ก็ได้ ทําลายเขาและตัง้ อยู่แทน) 24 ‘พวกเจ้า จงลุก
เดินทางไปข้ามลุ่มแม่น้ําอารโนน ดู เถิด เราได้ มอบสิ โหนชาวอาโมไรต์ ผู้เป็นกษั ตริย์เมืองเฮชโบน และ
เมืองของเขาไว้ในมือ ของพวกเจ้า เจ้ าทัง้ หลายจงตัง้ ต้น ยึด เมืองนั ้น และสู้ รบกับ เขา 25 ตัง้ แต่ วัน นี้ ไป
เราจะให้ชนชาติทัง้ หลายทัว่ ใต้ฟ้าครันคร
่
้ามต่อพวกเจ้าและกลัวเจ้า คนประเทศผู้จะได้ยน
ิ ข่าวเรือ
่ งเจ้า
จะกลัว ตัว สัน
่ และมี ความระทมเพราะเจ้า� 26 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ใช้ ผู้ สื่อสารจากถิน
่ ทุ รก ัน ดารเคเดโมท
ไปเฝ้าสิ โหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบนนั ้น ทูลถ้อยคําอันสันติ ว่า 27 ‘ขอให้ข้าพเจ้าเดินข้ามแผ่นดินของท่าน
ข้าพเจ้า จะเดิน ไปตามทางหลวง จะไม่ เลี้ยวไปทางขวามือ หรือ ซ้ายมือ เลย 28 ขอท่านได้ ขายเสบียงเอา
เงิน ของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กิน และขอขายนํ้า เอาเงิน ของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ดื่ม ขอให้
ข้าพเจ้าเดินเท้าข้ามประเทศของท่านเท่านั ้น 29 (ดุ จพวกลูกหลานเอซาวที่ อยู่ตําบลเสอีร ์ และพวกโมอั
บที่อยู่ตําบลอาร์ ได้ กระทําแก่ ข้าพเจ้านั ้น� จนข้าพเจ้าข้ามแม่น้ําจอร์แดนเข้าไปในแผ่นดิ นที ่พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทัง้ หลายได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้า� 30 แต่สิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน ไม่ยอม
ให้เราทัง้ หลายข้ามประเทศของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านได้ทรงกระทําจิตใจของสิ
โหนให้กระด้าง กระทํา ใจของท่านให้แข ็งไป เพื่อ จะได้ ทรงมอบเขาไว้ในมือ ของพวกท่าน ดัง เป็น อยู่ ทุก
วันนี้ 31 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ดู เถิด เราได้ เริม
่ มอบสิ โหนและเมืองของเขาไว้กับเจ้า จง
ตัง้ ต้น เข้า ยึด ครองที่ นั่น เพื่อ เจ้า จะได้ แผ่ นดิน ของเขาเป็น กรรมสิทธิ�
์ 32 แล ้ว สิ โหนยกออกมาต่อสู้ กับ
เรา ทัง้ ท่านและพลโยธาทัง้ หลายของท่านที่ ตําบลยาฮาส 33 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทัง้ หลาย
ได้ทรงมอบท่านไว้ต่อหน้าเรา และเราได้ตีทําลายท่านกับโอรสและพลโยธาทัง้ หลายของท่านเสีย 34 ครัง้
นั ้นเราได้ยด
ึ เมืองทัง้ ปวงของท่าน และเราได้ทําลายเสียสิน
้ ญิงและเด็กทัง้ หลายในทุกเมือง
้ คือผู้ชายผูห
35
ไม่ให้มีเหลือเลย แต่ฝูงสัตว์เราได้ยด
ึ มาเป็นของเรา ทัง้ ของริบได้ในเมืองเหล่านั ้ นที่เราตีมา 36 ตัง้ แต่
อาโรเออร์ที่ อยู่ริมล ุ่ม แม่ น้ํา อารโนนและตัง้ แต่ เมืองที่ อยู่ ในลุ่ม แม่น้ํา นั ้น จนถึง เมือ งกิ เลอาด ไม่มี เมือง
ใดที่ต่อต้านเราได้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ทรงมอบทัง้ หมดไว้แก่เรา 37 แต่ท่านทัง้ หลายมิได้เข้า
ใกล้ แผ่ นดิน คนอัม โมน คือ ฝั่ งแม่น้ํา ยับ บอกและเมืองที่ อยู่บนภู เขา และที่ ใดๆซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเราตรัสห้ามเรานั ้น�

3
อิสราเอลยึดแผ่นดินของโอกกษั ตริย์เมืองบาชาน
1 “เราทัง
้ หลายจึงได้หน
ั ไปขึ้นทางสู่เมืองบาชาน แล้วโอกกษั ตริย์เมืองบาชานก็ออกมาสู้รบกับเรา ตัว
โอกเองและพลโยธาทัง้ หมดของท่านมารบกับเราที่ ตําบลเอเดรอี 2 แต่ พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
‘เจ้ าอย่ากลัวเขาเลย เพราะเราจะมอบเขากับพลโยธาทัง้ หมดของเขาและแผ่นดินของเขาไว้ในมือของ
เจ้า เจ้าจะกระทําแก่เขาเหมือนเจ้าได้กระทําแก่สิโหนกษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ซ่ึงอยู่ตําบลเฮชโบนนั ้น�
3 พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราจึง ได้ ทรงมอบไว้ในมือ ของเรา ทัง
้ โอกกษั ตริย์เมืองบาชาน และพลโยธา
ทัง้ หลายของท่าน และเราทัง้ หลายได้ ฆ่า ตี เขาจนไม่ มี เหลือ 4 ครัง้ นั ้น เราทัง้ หลายได้ ตี เอาบ้านเมืองทัง้
หลายของเขาจนไม่มีเหลือสักเมืองเดียวซึ่งเราไม่ได้ ยึดมารวมหกสิบเมือง 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 เหมือนเราได้ กระทํา กับ สิ โหนกษั ตริย์ เมืองเฮชโบนนั ้น 7 แต่
ฝูง สัตว์ทัง้ หมด และของริบ ได้ ในเมืองเหล่า นั ้น เราได้ ยด
ึ มาเป็น ของเรา 8 ครัง้ นั ้น เราได้ ยด
ึ แผ่น ดิน เสีย
จากมือของกษั ตริย์ทัง้ สองของคนอาโมไรต์ ผู้อยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ ตัง้ แต่ ลุ ่มแม่ น้ําอารโนนถึง
ภูเขาเฮอร์โมน 9 (ภู เขาเฮอร์โมนนั ้น ชาวไซดอนเรียกชื่อ ว่า สี รีออน และชาวอาโมไรต์ เรียกชื่อ ว่า เสนี ร�
์
10 คือ เมืองทัง
้ หลายในที่ราบสูง และกิ เลอาดทัง้ หมด และบาชานทัง้ หมด จนถึง สาเลคาห์ และเอเดรอี
ซึ่งเป็นหัวเมืองแห่งราชอาณาจักรโอกในเมืองบาชาน 11 ด้วยยังเหลืออยู่แต่โอกกษั ตริย์เมืองบาชานซึ่ง
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เป็น พวกมนุษย์ ยักษ์ ดู เถิด เตียงนอนของท่านทํา ด้วยเหล็ก เตียงนอนนั ้น ไม่ อยู่ ที่ เมืองรับ บาห์แห่งคน
อัมโมนดอกหรือ ยาวตัง้ เก้าศอก กว้างสี่ศอกขนาดศอกคนเรา 12 แผ่นดินนี้ ที่เรายึดครองได้ครัง้ นั ้น คือ
ตัง้ แต่ อาโรเออร์ ซึ่ง อยู่ ร มล
ิ ุ่ม แม่ น้ํา อารโนน และแดนเทือกเขากิ เลอาดครึง่ หนึ่ ง กับ หัว เมืองทัง้ หลาย
เหล่า นั ้น เราก็ ได้ ให้ แก่ คนรู เบนและคนกาด 13 ส่วนกิ เลอาดที่ ยงั เหลือ อยู่ กับ เมืองบาชานทัง้ หมด ซึ่ง
เป็นราชอาณาจักรของโอก คือดินแดนอารโกบทัง้ หมด เราก็ได้ให้ไว้กับครึง่ หนึ่ งของคนตระกูลมนั สเสห์
ทัง้ หมดเมืองบาชานนั ้นเรียกว่าดินแดนของพวกมนุษย์ยักษ์ 14 ยาอีรค
์ นมนั สเสห์ก็ ตี ได้ ดิ นแดนอารโก
บทัง้ หมด จนถึง เขตแดนเมืองชาวเกชูร ์ และเมืองมาอาคาห์ และได้ เรียกชื่อ เมืองเหล่า นั ้น ตามชื่อ ของ
ตนว่า บาชานฮาโวทยาอีร ์ จนถึงทุกวันนี้ 15 เมืองกิเลอาดนั ้นเราให้แก่มาคีร ์ 16 แก่คนรู เบนและคนกาด
นั ้นเราให้ตําบลตัง้ แต่กิเลอาดถึงลุ่มแม่น้ําอารโนน ถือเอากลางลุ่มน้าํ เป็นแดนเรือ
่ ยมาถึงแม่น้ํายับบอก
17
อันเป็นแดนของคนอัมโมน ทัง้ แถบที่ราบด้วย มี แม่น้าํ จอร์แดนเป็นพรมแดน ตัง้ แต่ ทะเลคินเนเรท
จนถึง ทะเลแห่ง ที่ ราบ คือ ทะเลเค็ม ที่ อัช โดดปิ สกาห์ ซึ่ง อยู่ ทิศ ตะวัน ออก 18 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ บัญชา
ท่านทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงให้ท่านทัง้ หลายยึดครองแผ่นดินนี้ ทแกล้วทหาร
ทัง้ สิน
้ ของท่าน จงถืออาวุธยกข้ามไปก่อนคนอิสราเอลผู้เป็นพี่น้องของท่าน 19 แต่ภรรยาของท่าน บุตร
เล็กๆทัง้ หลายของท่านกับ ฝูง สัตว์ของท่าน (เพราะข้าพเจ้า ทราบอยู่แล ้ วว ่า ท่านทัง้ หลายมี ฝูง สัตว์เป็น
อัน มาก) จงอยู่ ในเขตเมืองที่ เรายกให้ นั้ นก ่อน 20 กว่า พระเยโฮวาห์ จะโปรดให้ พี่ น้ องของท่านได้ หยุด
พักเหมือนได้ประทานแก่ท่านแล้ว จนเขาทัง้ หลายจะยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ เขาที่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น แล้ว ท่านทัง้ หลายต่างจึง จะกลับ มายัง ที่ อยู่ ของตน ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ให้แก่ท่านทัง้ หลาย� 21 ครัง้ นั ้นข้าพเจ้าได้สัง่ โยชูวาว่า ‘นั ยน์ ตาของท่านได้เห็นบรรดากิจการ
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงกระทํา แก่ กษั ตริย์ ทัง้ สองนั ้น แล้ว ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรง
กระทํา แก่ อาณาจักรทัง้ ปวงซึ่ง ท่านจะข้ามไปอยู่ เช่น เดียวกัน 22 ท่านอย่า ได้ กล ัว เขาเลย เพราะพระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของท่าน พระองค์ นั ้น ทรงสู้ รบเพื่อ ท่าน� 23 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ ออ
้ นวอนพระเยโฮวาห์ว่า
24 ‘โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้า พระองค์เพิง
่ ทรงสําแดงอานุภาพและฤทธิพ
์ ระหัตถ์ของพระองค์
แก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เพราะมีพระเจ้าองค์ไหนเล่าในสวรรค์หรือในแผ่นดินโลกซึ่งสามารถกระทําตาม
การสําคัญ และการอิทธิฤทธิดั
์ ง พระองค์ ได้ 25 ขอพระองค์ ทรงโปรดอนุญาตให้ข้า พระองค์ ข้ามไปดู แผ่
นดินอันดีที่ อยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น ดูแดนเทือกเขางดงามและเลบานอนด้วย� 26 แต่พระเยโฮ
วาห์ได้พระพิโรธต่อข้าพเจ้า เพราะท่านทัง้ หลายเป็นเหตุ พระองค์จึงมิได้ทรงโปรดฟังข้าพเจ้า และพระ
เยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘พอแล้ว เจ้ าอย่า ได้ พู ดก ับ เราด้วยเรือ
่ งนี้ ต่อ ไปเลย 27 เจ้ าจงขึ้น ไปถึง ยอด
เขาปิ สกาห์ และเพ่งตาของเจ้าดูทิศตะวันตก ทิศเหนื อ ทิศใต้ และทิศตะวันออก และดูแผ่นดินนั ้นด้วย
นั ยน์ ตาของเจ้า เพราะเจ้าจะข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ ไปไม่ได้เลย 28 แต่เจ้าจงกําชับโยชูวา จงสนั บสนุนและ
ชูใจของเขาให้เข้มแข็ง เพราะเขาจะต้องนําหน้าชนชาตินี้ ข้ามไป และจะให้เขาทัง้ หลายเข้าถือกรรมสิทธิ์
ในแผ่นดินที่เจ้าแลเห็นนั ้น� 29 ฉะนั ้นเราทัง้ หลายจึงยับยัง้ อยูใ่ นหุบเขาตรงหน้าเบธเปโอร์�

4
คําสัง่ สอนและคําตักเตือน
“ฉะนั ้น บัดนี้ โอ คนอิสราเอลทัง้ หลาย จงฟัง กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง ข้าพเจ้า สอนท่านทัง้ หลาย
จงประพฤติตามเพื่อท่านทัง้ หลายจะมีชีวิตอยู่ และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่าน 2 ท่านทัง้ หลายอย่าเสริมเติมคําที่ ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้และอย่า
ตัด ออก เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะรักษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชา
ท่าน 3 นั ยน์ ตาของท่านทัง้ หลายได้เห็นการซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทํา เพราะเหตุพระบาอัลเปโอร์แล้ว
1
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ด้วยว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายได้ ทรงทําลายบรรดาคนที่ ติ ดตามพระบาอัลเปโอร์จาก
ท่ามกลางท่าน
ชื่อของเมืองลี้ภัยต่างๆ

แต่ ท่านทัง้ หลายผู้ ได้ ยึด พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายมัน
่ คงอยู่ ทุ กคนได้ มี ชี วิตอยู่ ถึง วัน
นี้ ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ สัง่ สอนกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน แก่ ท่าน ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ได้
ทรงบัญชาข้าพเจ้า ไว้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะกระทํา ตามในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง เข้าไปยึด ครอง
นั ้น 6 จงรักษากฎเหล่านั ้นและกระทําตาม เพราะนี่ เป็นสติปัญญาของท่านทัง้ หลายและความเข้าใจของ
ท่านทัง้ หลายท่ามกลางสายตาของชนชาติ ทัง้ หลาย ซึ่ง จะได้ยน
ิ ถึง กฎเกณฑ์ เหล่า นี้ แล ้ว เขาจะกล่าวว่า
‘แน่ ที เดียวประชาชาติ ใหญ่ นี้ เป็น ชนชาติ ที่ มี ปัญญาและความเข้าใจ� 7 เพราะมี ประชาชาติ ใหญ่ ชาติ ใด
เล่า ซึ่ งม ี พระเจ้า อยู่ ใกล้ ตน อย่างกับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกเราทรงอยู่ ใกล้ เราในสิง่ สารพัด เมื่อ
เราร้องทูล ต่อ พระองค์ 8 และมี ประชาชาติ ใหญ่ ชาติ ใดเล่า ซึ่ งม ี กฎเกณฑ์ และคํา ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรม
อย่างกับพระราชบัญญัติทัง้ หมดนี้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ตัง้ ไว้ต่อหน้าท่านทัง้ หลายในวันนี้ 9 แต่จงระวังตัว และ
รักษาจิตวิญญาณของตัวให้ดี เกรงว่าพวกท่านจะลืมสิ่งซึ่งนั ยน์ ตาได้เห็นนั ้น และเกรงว่าสิง่ เหล่านั ้นจะ
หันไปเสียจากใจของท่านตลอดวันคืนแห่งชีวต
ิ ของพวกท่าน จงสอนเรือ
่ งเหล่านี้ ให้แก่ลูกของพวกท่าน
10
และหลานของพวกท่านว่า ในวันนั ้ นที ่พวกท่านได้ยน
ื อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
ท่านที่ โฮเรบ พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงรวบรวมประชาชนให้ เข ้า มาต่อ หน้า เรา เพื่อ เราจะให้
เขาได้ยน
ิ คําของเรา เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้ฝึกตนที่จะยําเกรงเราตลอดวันคืนที่เขามีชีวิตอยู่ในโลก และ
เพื่อว่าเขาจะได้ สอนลูกหลานของเขาด้วย� 11 ท่านทัง้ หลายได้ เข้ามาใกล้ ยน
ื อยู่ที่ เชิงภู เขา และภู เขานั ้
12
นม ี เพล ิง ลุก ขึ้น ถึง ท้องฟ้า มี ความมืด เมฆ และความมืด คลุ้ม คลุม อยู่ แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บท ่า
นทัง้ หลายออกมาจากท่ามกลางเพลิง ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ สําเนี ยงพระวจนะ แต่ไม่เห็นรูปสัณฐาน มีแต่
13
ได้ยินพระสุรเสียงเท่านั ้น และพระองค์ทรงประกาศพันธสัญญาของพระองค์แก่ท่าน ซึ่งพระองค์ทรง
บัญชาให้ท่านทัง้ หลายปฏิ บัติ ตามคือ พระบัญญัติ สิ บประการ และพระองค์ ทรงจารึกพระบัญญัติ นั ้น ไว้
บนศิลาสองแผ่น 14 ในครัง้ นั ้นพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาให้ข้าพเจ้าสัง่ สอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินแก่ท่าน
ทัง้ หลาย เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้กระทําตามในแผ่นดินซึ่งท่านกําลังจะข้ามไปยึดครองนั ้น 15 เหตุฉะนั ้น
ท่านทัง้ หลายจงระวังตัวให้ดี เพราะในวันนั ้นพวกท่านไม่เห็นสัณฐานอันใด เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่า
นทัง้ หลายที่โฮเรบจากท่ามกลางเพลิง 16 เกรงว่าท่านทัง้ หลายจะหลงทํารู ปเคารพแกะสลักสําหรับตัวท
่านทัง้ หลายเป็นสัณฐานสิง่ หนึ่ งสิง่ ใด เป็ นรูปตัวผู้หรือตัวเมีย 17 เหมือนสัตว์เดียรัจฉานอย่างใดในโลก
เหมือนนกที่มีปีกบินไปในอากาศ 18 เหมือนสิง่ ใดๆที่คลานอยูบ
่ นดิน เหมือนปลาอย่างใดที่อยูในนํ
่
้ าใต้แผ่
นดินโลก 19 เกรงว่าพวกท่านเงยหน้าขึ้นดูท้องฟ้าและเมื่อท่านเห็นดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และดวงดาว
คือ บริวารของท้องฟ้า พวกท่านจะถูก เหนี่ ยวรัง้ ให้ นม ัส การและปรนนิ บั ติ สิ ่ง เหล่า นั ้น เป็น สิง่ ซึ่ง พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านทรงแบ่ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลายทัว่ ใต้ ฟ้า ทัง้ สิน
้ 20 แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงเลือก
ท่านทัง้ หลายและนําท่านออกมาจากเตาเหล็ก คือจากอียป
ิ ต์ ให้เป็นประชาชนในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์
อย่างที่เป็นอยูทุ
่ กวันนี้ 21 ยิง่ กว่านั ้น เพราะท่านทัง้ หลายเป็นเหตุ พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่อข้าพเจ้า
และทรงปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ําจอร์แดน และข้าพเจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินดีซ่ึงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายประทานแก่ ท่านให้เป็นมรดก 22 แต่ ข้าพเจ้าจะตายเสียในแผ่นดินนี้
ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน แต่ ท่านทัง้ หลายจะได้ ข้ามไป และถือ แผ่น ดิน ดี นั้น เป็น กรรมสิทธิ์
23 จงระวังตัวให้ดี เกรงว่าท่านทัง
้ หลายจะลืมพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย ซึ่ง
พระองค์ทรงกระทําไว้แก่ท่าน และสร้างรู ปเคารพสลักเป็นสัณฐานสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลายทรงห้ามไว้นั ้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 และท่าน
4

5
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กระทําตัวให้เสื่อมทรามโดยการทํารู ปเคารพสลักเป็นสัญฐานสิง่ ใด และกระทําชัว่ ในสายพระเนตรพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงกริว้ โกรธ 26 ข้าพเจ้า ขออัญเชิญ ฟ้า
และดินมาเป็นพยานกล่าวโทษท่านในวันนี้ ว่า ท่านทัง้ หลายจะพินาศอย่างสิน
้ เชิงจากแผ่นดิน ซึ่งท่าน
ทัง้ หลายกําลัง จะข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปยึด ครองนั ้น ท่านจะไม่ ได้ อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น นาน แต่ ท่านจะถูก
ทําลายอย่างสิน
้ เชิง 27 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายกระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลาง
ชนชาติ ทัง้ หลาย และท่านทัง้ หลายจะเหลือจํานวนน้ อยในท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึงพระเยโฮวาห์ทรงขับ
ไล่ ให้ท่านเข้าไปอยู่ นั ้น 28 ณ ที่ นั ่น ท่านทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระที่ ทํา ด้วยไม้ และศิ ลา เป็น งานที่ มือ คน
ทํา ไว้ ซึ่ง ไม่ ดู ไม่ ฟัง ไม่ รับ ประทาน ไม่ ดมกลิน
่ 29 แต่ ณ ที่ นั ่น แหละท่านทัง้ หลายจะแสวงหาพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่าน ถ้า พวกท่านค้นหาพระองค์ ด้วยสุดจิต และสุดใจ พวกท่านจะพบพระองค์ 30 เมื่อ
พวกท่านมีความทุกข์ลําบาก ซึ่งสิง่ สารพัดเหล่านี้ มาถึงท่าน ในกาลภายหลัง ถ้าพวกท่านจะกลับมาหา
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ 31 (เพราะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลายเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระเมตตา� พระองค์ จะไม่ทรงละทิง้ หรือทําลายท่านทัง้
หลาย หรือ ลืม พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่านโดยการปฏิ ญาณ 32 เพราะ
บัดนี้ จงถามดูเถอะว่า ในกาลวันที ่ล่วงมาแล้ วนัน
้ คือวันที ่อยู่ก่อนท่านทัง้ หลาย ตัง้ แต่ วันที่ พระเจ้าทรง
สร้างมนุษย์ ไว้บนโลก และถามดู จากฟ้า ข้างนี้ ถึง ฟ้า ข้างโน้ นว ่า เคยมี เรือ
่ งใหญ่ โตอย่างนี้ เก ิด ขึ้น บ้าง
หรือ หรือ เคยได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งอย่างนี้ บ้างหรือ 33 มี ชนชาติ ใดได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเจ้า ตรัส ออกมา
34
จากท่ามกลางเพลิง ดังที่ ท่านได้ยน
ิ และยังมีชีวิตอยู่ได้ หรือมีพระเจ้าองค์ใดได้ทรงเพียรพยายามไป
นํา ประชาชาติ หน ่งึ จากท่ามกลางอีก ประชาชาติ หน ่ึ งด ้ว ยการลองใจ ด้วยการทํา หมายสําคัญ ด้วยการ
มหัศจรรย์ ด้วยการสงคราม ด้วยพระหัตถ์ ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่ ทรงเหยียดออก และด้วยเหตุ น่า
กลัว ยิง่ ตามสิง่ สารพัด ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงกระทํา เพื่อ ท่านในอียป
ิ ต์ ต่อ หน้า
ต่อตาท่าน 35 ที่ได้ทรงสําแดงแก่ท่านทัง้ หลายนั ้นกเ็ พื่อท่านจะได้ทราบว่า พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
นอกจากพระองค์แล้ว ไม่มีพระเจ้าอื่นใดอีกเลย 36 พระองค์ทรงโปรดให้พวกท่านได้ยน
ิ พระสุรเสียงของ
พระองค์ จากฟ้า สวรรค์ เพื่อ ว่า ท่านจะอยู่ ในวินัย ปกครอง พระองค์ ทรงโปรดให้ ท่านเห็น เพลิง ใหญ่ ของ
พระองค์ ในโลก และพวกท่านได้ยน
ิ พระวจนะของพระองค์ จากกองเพลิง 37 และเพราะพระองค์ ทรงรัก
บรรพบุรุษของพวกท่าน จึงทรงเลือกเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขา และทรงพาท่านออกจากอียป
ิ ต์
ท่ามกลางสายพระเนตรของพระองค์ ด้วยเดชานุภาพยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ 38 ทรงขับ ไล่ ประชาชาติ ที่
ใหญ่กว่าและมีกําลังมากกว่าพวกท่านเสียให้พ้นหน้าท่าน และนําท่านเข้ามา และทรงประทานแผ่นดิน
ของเขาให้แก่ท่านเป็นมรดกดังทุกวันนี้ 39 เหตุฉะนั ้นจงทราบเสียในวันนี้ และตรึกตรองอยู่ในใจว่า พระ
เยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า ในฟ้า สวรรค์ เบื้องบนและบนแผ่น ดิน เบื้องล่าง หาม ี พระเจ้า อื่น ใดอีก ไม่ เลย
40 เพราะฉะนั ้นพวกท่านจงรักษากฎเกณฑ์และพระบัญญัติของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่ท่านใน
วันนี้ เพื่อท่านและลูกหลานที่ เกิดมาภายหลังท่านจะไปดีมาดี และวันคืนของท่านจะยืนนานอยู่ในแผ่น
ดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านประทานแก่ ท่านเป็นนิ ตย์นั ้น� 41 แล้วโมเสสกําหนดหัวเมือง
ทางดวงอาทิตย์ ข้น
ึ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ สามหัว เมือง 42 เพื่อ ผู้ ใดที่ ฆ่า คนจะได้ หลบหนี ไปอยู่ ที่ นั่น
คือ ผู้ ที่ ฆ่า เพื่อนบ้านโดยมิ ได้ เจตนา โดยมิ ได้ เกล ียดชัง เขาแต่ ก่อน และเมื่อ หนี ไปอยู่ ในเมืองนี้ เมืองใด
เมืองหนึ่ งก ็ จะรอดชีวต
ิ 43 หัว เมืองเหล่า นี้ คือ เมืองเบเซอร์อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารบนที่ราบสูง สําหรับ คนรู
เบน และเมืองราโมทที่กิเลอาดสําหรับคนกาด และเมืองโกลานในบาชานสําหรับคนมนั สเสห์ 44 ต่อไปนี้
เป็นพระราชบัญญัติที่โมเสสได้ตัง้ ไว้ต่อหน้าคนอิสราเอล 45 เหล่านี้ เป็นพระโอวาท เป็นกฎเกณฑ์และคํา
ตัดสิน ซึ่ง โมเสสกล่าวแก่ คนอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียป
ิ ต์ แล้ว 46 ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ ที่ หุบเขา
ตรงข้ามเบธเปโอร์ ในแผ่นดินของสิ โหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ ผู้อยู่ที่ เฮชโบนซึ่งโมเสสและคนอิสราเอล
ได้ตีพ่ายไปครัง้ เมื่อออกมาจากอียป
ิ ต์แล้ว 47 คนอิสราเอลได้เข้ายึดแผ่นดินของท่านและแผ่นดินของโอ
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กกษัตริย์เมืองบาชาน เป็นกษั ตริย์สององค์ของคนอาโมไรต์ ผูอยู
้ ทางดวงอาทิ
่
ตย์ข้น
ึ ฟากแม่น้ําจอร์แดน
ข้างนี้ 48 ตัง้ แต่ อาโรเออร์ที่ อยู่ริมล ุ่ม แม่ น้ํา อารโนน ไปจนถึง ภูเขาสี ออน คือ เฮอร์โมน 49 รวมกั บท ี่ ราบ
ทัง้ หมด ซึ่งอยูฟ
่ ากตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ จนถึงทะเลแห่งที่ราบ ที่นํ้าพุแห่งปิสกาห์

5
พันธสัญญาที่โฮเรบ
โมเสสได้ เรียกคนอิสราเอลทัง้ หมดเข้า มาแล้ว กล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “โอ คนอิสราเอลทัง้ หลาย
จงฟังกฎเกณฑ์และคําตัดสิน ซึ่งข้าพเจ้ากล่าวให้เข้าหูของท่านทัง้ หลายในวันนี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้
เรียนรู ้ รักษาไว้และกระทําตาม 2 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทรงกระทําพันธสัญญากับเราทัง้ หลายที่
โฮเรบ 3 มิใช่พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําพันธสัญญานี้ กับบรรพบุรุษของเราทัง้ หลาย แต่ ทรงกระทํากับ
เรา คือเราทัง้ หลายผู้มีชีวิตอยู่ที่ นี่ในวันนี้ 4 พระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านทัง้ หลายที่ ภูเขานั ้นจากท่ามกลาง
เพลิง หน้า ต่อ หน้า 5 (ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ยืน อยู่ ระหว่างพระเยโฮวาห์กั บท ่า นทัง้ หลาย เพื่อ จะประกาศพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์แก่ท่านทัง้ หลาย เพราะท่านทัง้ หลายกลัวเพลิง จึงมิได้ ขึ้นไปบนภู เขา) พระองค์
ตรัสว่า 6 ‘เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ได้นําเจ้าออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ออกจากเรือนทาส
1

การกล่าวซํ้าถึงพระบัญญัติสิบประการ

7 อย่ามีพระอื่นใดนอกเหนื อจากเรา 8 อย่าทํารู ปเคารพสลักสําหรับตนเป็ นรูปสิง
่ หนึ่ งสิง่ ใด

ซึ่งมีอยู่ใน

9 อย่ากราบไหว้หรือปรนนิ บัติ

ฟ้าเบื้องบน หรือซึ่งมีอยู่ที่ แผ่นดินเบื้องล่าง หรือซึ่งมีอยู่ในนํ้าใต้แผ่นดิน
รู ปเหล่านั ้น เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เป็นพระเจ้าที่หวงแหน ให้โทษเพราะความชัว่ ช้า
ของบิดาตกทอดไปถึงลูกหลานของผู้ที่ ชังเราจนถึงสามชัว่ สี่ ชัว่ อายุคน 10 แต่ แสดงความเมตตาต่อคน
ที่รก
ั เรา และรักษาบัญญั ติ ของเรา จนถึง พัน ชัว่ อายุ คน 11 อย่า ออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เจ้าอย่างไร้ประโยชน์ เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์ นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงถือว่าไม่
มี โทษก็ หามิได้ 12 จงถือ วัน สะบาโต ถือ เป็ นว ัน บริสุทธิ์ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ทรงบัญชาไว้
แก่ เจ้า 13 จงทําการงานทัง้ สิน
้ ของเจ้า หกวัน 14 แต่ วัน ที่ เจ ็ด นั ้น เป็น สะบาโตของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้า ในวัน นั ้น อย่า กระทํา การงานใดๆ ไม่ ว่า เจ้า เอง หรือบ ุตรชาย บุ ตรสาวของเจ้า หรือ ทาสทาสี
ของเจ้า หรือ วัว ของเจ้า หรือ ลาของเจ้า หรือ สัตว์ใช้ งานของเจ้า หรือ แขกที่ อาศัย อยู่ ในประตู เมืองของ
เจ้า เพื่อทาสทาสีของเจ้าจะได้หยุดพักอย่างเจ้า 15 จงระลึกว่าเจ้าเคยเป็นทาสอยู่ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ และ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าได้พาเจ้าออกมาจากที่นั่นด้วยพระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ และด้วยพระกรที่เหย
ียดออก เหตุ ฉะนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ได้ ทรงบัญชาให้เจ้ ารักษาวัน สะบาโต 16 จงให้เกียรติ แก่
บิ ดามารดาของเจ้า ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ทรงบัญชาเจ้า ไว้ เพื่อ เจ้า จะมี ชี วิต ยืนนาน และ
เจ้า จะไปดี มาด ี ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ประทานให้แก่ เจ้า 17 อย่า ฆ่า คน 18 อย่า ล่วง
ประเวณี ผัวเมียเขา 19 อย่าลักทรัพย์ 20 อย่าเป็นพยานเท็จใส่ รา้ ยเพื่อนบ้าน 21 อย่าอยากได้ ภรรยาของ
เพื่อนบ้าน และอย่า โลภครัว เรือนของเพื่อนบ้าน คือ ไร่นาของเขา หรือ ทาสทาสี ของเขา หรือ วัว ลาของ
เขา หรือ สิง่ ใดๆซึ่ง เป็น ของของเพื่อนบ้าน� 22 พระวจนะเหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส แก่ ชุ มนุ มชนทัง้
ปวงของท่านที่ ภูเขา ออกมาจากท่ามกลางเพลิง เมฆและความมืดคลุ้มหนาทึบ ด้วยพระสุรเสียงอันดัง
และมิ ได้ ทรงเพิม
่ เติ มสิ ่งใดอีก และพระองค์ ทรงจารึกไว้บนแผ่นศิลาสองแผ่นและประทานแก่ ข้าพเจ้า
23 ต่อมาเมื่อท่านทัง
้ หลายได้ยน
ิ พระสุรเสียงออกมาจากท่ามกลางความมืดนั ้น (ขณะเมื่อภูเขานั ้นมเพล
ี
ิง ลุก อยู�
่ ท่านทัง้ หลายเข้า มาใกล้ ข้าพเจ้า คือ หัวหน้า ตระกูล ของท่านทัง้ หมด และพวกผู้ ใหญ่ ของท่าน
24 และท่านทัง
้ หลายกล่าวว่า ‘ดูเถิด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราได้ทรงสําแดงสง่าราศี และความใหญ่
ยิง่ ของพระองค์ และเราได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระองค์ จากท่ามกลางเพลิง ในวัน นี้ เราได้ เห ็ นพระเจ้า
ตรัสกับ มนุษย์ และมนุษย์ยงั คงชีวต
ิ อยู่ได้ 25 ฉะนั ้น บัดนี้ เราทัง้ หลายจะต้องตายเสีย ทําไม เพราะเพลิง
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ใหญ่ยงิ่ นี้ จะเผาผลาญเรา ถ้าเราได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราอีก เราก็จะต้องตาย
26 เพราะในบรรดามนุษย์ ทัง
้ หลายใครเล่า ผู้ ได้ ยิน พระสุรเสียงของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ ตรัส ออกมา
จากท่ามกลางเพลิงอย่างที่ เราได้ ยน
ิ และยังมีชีวิตอยู่ได้ 27 ท่านจงเข้าไปใกล้ และฟังทุกสิง่ ซึ่งพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราตรัส และนําพระวจนะทัง้ สิ้นที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราตรัสแก่ท่านนั ้นมากล่าว
แก่ เราทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายจะฟังและกระทําตาม� 28 เมื่อท่านทัง้ หลายพู ดกับข้าพเจ้านั ้น พระเย
โฮวาห์ทรงสดับเสียงแห่งถ้อยคําของท่านทัง้ หลาย และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราได้ยน
ิ เสียง
แห่งถ้อยคําของชนชาติซ่ึงเขาพูดกับเจ้าแล้ว สารพัดซึ่งเขาพูดกับเจ้าเช่นนั ้ นก็ดีอยู่ 29 โอ อยากให้มีจิต
ใจเช่นนี้ อยูเสมอไปหนอ
่
คือที่จะยําเกรงเราและรักษาบัญญัติทัง้ สิน
้ ของเรา เขาทัง้ หลายก็จะสุขเจริญอยู่
ตลอดชัว่ ลูกหลานของเขาเป็นนิ ตย์ 30 จงกลับไปบอกแก่เขาว่า “เจ้าจงกลับไปเต็นท์ของเจ้าทุกคนเถิด�
31 แต่ตัวเจ้าจงยืนอยู่ที่ นี่ใกล้ เรา และเราจะบอกข้อบัญญัติและกฎเกณฑ์และคําตัดสินทัง
้ สิน
้ แก่เจ้า ซึ่ง
เจ้าจะต้องสอนเขาทัง้ หลายเพื่อเขาทัง้ หลายจะกระทําตามในแผ่นดินซึ่งเราให้เขายึดครองนั ้น� 32 เหตุ
ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงระวัง ที่ จะกระทํา ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายได้ ทรงบัญชาไว้นั ้น
ท่านทัง้ หลายอย่าหันไปทางขวามือหรือทางซ้ายเลย 33 ท่านจงดําเนิ นตามวิถีทางทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านได้ ทรงบัญชาท่านไว้ เพื่อท่านจะมี ชีวิตอยู่และเพื่อท่านจะไปดี มาดี และมี ชีวิตยืนนาน
อยูใ่ นแผ่นดินซึ่งท่านจะยึดครองนั ้น�

6
พระบัญญัติที่ใหญ่ที่สุด
1 “ต่อ ไปนี้ เป็ น พระบัญญั ติ กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง
้ หลายทรง
บัญชาให้สอนท่าน เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้กระทําตามในแผ่นดินซึ่งท่านจะข้ามไปยึดครองนั ้น 2 เพื่อว่า
พวกท่านจะได้ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านโดยรักษากฎเกณฑ์ และพระบัญญั ติ ของพระองค์
ทัง้ สิน
ิ ของท่านเพื่อว่าวัน
้ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่าน ทัง้ ตัวท่านและลูกหลานของท่าน ตลอดวันคืนแห่งชีวต
3
คืน ของพวกท่านจะได้ ยืนยาว โอ คนอิสราเอลทัง้ หลาย เหตุ ฉะนั ้น ขอจงฟัง และจงระวัง ที่ จะกระทํา
ตามเพื่อพวกท่านจะไปดี มาดี และเพื่อท่านทัง้ หลายจะทวีมากยิง่ นั กในแผ่นดิ นที ่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไห
ลบริบูรณ์ ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านได้ทรงสัญญากับท่าน 4 โอ คนอิสราเอล จง
ฟัง เถิด พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลายเป็น พระเยโฮวาห์ เดียว 5 พวกท่านจงรัก พระเยโฮวาห์ ผู้
เป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน และด้วยสิน
้ สุดกําลังของท่าน
จงอุตส่าห์สอนพระวจนะของพระเจ้าแก่ลูกหลานของตน
และจงให้ถ้อยคําที่ ข้าพเจ้าบัญชาพวกท่านในวันนี้ อยู่ในใจของท่าน 7 และพวกท่านจงอุตส่าห์สอน
ถ้อยคําเหล่านี้ แก่ ลูกหลานของท่าน เมื่อท่านนั ่งอยู่ในเรือน เดินอยู่ตามทาง และนอนลงหรือลุกขึ้น จง
พูดถึงถ้อยคํานี้ 8 จงเอาถ้อยคําเหล่านี้ พันไว้ที่ มือของท่านเป็นหมายสําคัญ และจงเป็นดังเครือ
่ งหมาย
9
10
ระหว่าง นั ยน์ ตา ของ ท่าน และ เขียน ไว้ ที่ เสา ประตู เรือน และ ที่ ประตู ของ ท่าน
เมื่อ พระ เย โฮ วาห์
พระเจ้าของพวกท่านจะพาท่านมาถึงแผ่นดินซึ่งพระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน คือแก่
อับราฮัม อิสอัค และยาโคบ ว่าจะให้แก่ ท่าน มีหัวเมืองใหญ่โตและดี ซ่ึงท่านไม่ได้ สร้าง 11 และเรือนที่ มี
ของดีเต็ม ซึ่งพวกท่านมิได้สะสมไว้ และบ่อขังนํ้า ที่ท่านมิได้ขุด และสวนองุนก
่ ับต้นมะกอกเทศ ซึ่งท่าน
12
มิ ได้ ปลูก ไว้ และเมื่อ ท่านได้ รบ
ั ประทานก็ อิม
่ หนํา แล ้ว จงระวัง กลั วว ่า พวกท่านจะลืม พระเยโฮวาห์ผู้
ทรงพาท่านออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาสนั ้น 13 พวกท่านจงยํา เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน ท่านจงปรนนิ บั ติ พระองค์ และปฏิญาณโดยออกพระนามของพระองค์ 14 ท่านทัง้ หลายอย่า
ติดตามพระอื่น ซึ่ง เป็น พระของชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ ล้อมรอบท่าน 15 (เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของพวกท่าน ผู้ ทรงสถิต ท่ามกลางท่าน เป็น พระเจ้า หวงแหน� กล ั วว ่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวก
6
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ท่านจะทรงพิโรธต่อท่าน และทําลายท่านเสียจากพื้นแผ่นดินโลก 16 อย่าทดลองพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลาย ดัง ที่ ได้ ทดลองพระองค์ ที่ มัส สาห์ 17 ท่านทัง้ หลายจงอุตส่าห์ รก
ั ษาพระบัญญั ติ ของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และพระโอวาทของพระองค์ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ ทรง
บัญชาท่านไว้ 18 พวกท่านจงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องและที่ประเสริฐในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ เพื่อพวก
ท่านจะมีสวัสดิภาพ และเพื่อท่านจะได้เข้าไปครอบครองแผ่นดินที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับ
บรรพบุรุษ ของท่าน 19 โดยขับ ไล่ ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของท่านออกไปให้พ้น หน้า พวกท่าน ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาไว้ 20 เมื่อเวลาต่อไปบุตรชายของท่านจะถามท่านว่า ‘พระโอวาท กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซึ่งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของเราทัง้ หลาย ได้ บัญชาท่านทัง้ หลายไว้นั้ นม ี ความหมายว่า กระไร� 21 แล ้ วท ่านจะ
ตอบบุตรชายของท่านว่า ‘เราเป็น ทาสของฟาโรห์ อยู่ ในอียป
ิ ต์ และพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงพาเราออกมา
22
จากอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และพระเยโฮวาห์ ทรงสําแดงหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์
ทัง้ ที่ ใหญ่ โตและที่ รา้ ยเหนื ออ ียป
ิ ต์ และเหนื อ ฟาโรห์ ตลอดจนทัง้ ราชวงศ์ ของท่าน ต่อ หน้า ต่อตาเราทัง้
หลาย 23 แล้วพระองค์ได้ทรงพาเราออกมาจากที่นั ่น เพื่อจะทรงนําเราเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ทรง
ปฏิญาณว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของเรา และประทานแผ่นดินนั ้นแก่เรา 24 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ให้เรากระทําตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ คือให้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เพื่อเป็นผลดีแก่เรา
เสมอ เพื่อพระองค์จะทรงรักษาชีวต
ิ ของเราไว้ให้คงอยู่ ดังทุกวันนี้ 25 ถ้าเราทัง้ หลายจะระวังที่จะกระทํา
ตามพระบัญญัติ ทัง้ สิน
้ นี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ดังที่ พระองค์ ทรงบัญชาเราไว้ ก็ จะ
เป็นความชอบธรรมแก่เราทัง้ หลาย� ”

7
ห้ามแต่งงานหรือนมัสการกับคนต่างความเชื่อ
1 “เมื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง
้ หลายจะทรงพาท่านเข้า ในแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง จะ
เข้า ยึด ครอง และกวาดไล่ ประชาชาติ หลายชาติ ให้ ออกไปพ้น หน้า ท่าน คือ คนฮิต ไทต์ คนเกอร์กาชี คน
อาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส เป็นเจ็ดประชาชาติ ซ่ึงใหญ่โตกว่าและมีกําลัง
มากกว่าท่าน 2 และเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ต่อหน้าท่าน พวกท่าน
จะต้องตีเขาให้พ่ายแพ้ไปนั ้น และทําลายเขาให้สิ้นทีเดียว อย่าได้กระทําพันธสัญญาใดๆกับเขาเลยและ
อย่า มี ความเมตตาต่อ เขาด้วย 3 พวกท่านอย่า ทําการแต่งงานกับ พวกเขา อย่า ยกบุตรสาวของท่านให้
แก่ บุ ตรชายของเขา หรือ รับ บุตรสาวของเขามาให้ แก่ บุ ตรชายของท่าน 4 เพราะว่า พวกเขาจะทําให้ บุ
ตรชายของพวกเจ้า หันเหไปจากการติดตามเรา ไปปฏิ บั ติ พระอื่นๆ พระเยโฮวาห์ จะทรงพระพิโรธต่อ
ท่านทัง้ หลายและจะทรงทําลายท่านเสียโดยเร็ว 5 แต่จงกระทําแก่เขาทัง้ หลายอย่างนี้ ท่านทัง้ หลายจง
ทําลายแท่น บูชาของเขาเสีย และหัก ทํา ลายเสาศั กด ิ์ สิทธิ์ของเขาเสีย จงโค่น เสารู ป เคารพของเขาลง
เสีย และเผารู ปเคารพแกะสลัก ของเขาเสีย ด้วยไฟ 6 เพราะว่าพวกท่านเป็นชนชาติ บริสุทธิสํ
์ าหรับพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกท่านออกจากชนชาติทัง้ หลายที่อยูบน
่
7
พื้นโลก ให้มาเป็นชนชาติในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ ที่พระเยโฮวาห์ทรงรักและทรงเลือกท่านทัง้ หลาย
นั ้น มิใช่เพราะท่านทัง้ หลายมี จํานวนมากกว่า ประชาชนชาติ อื่น ด้วยว่า ในบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย ท่าน
เป็นจํานวนน้ อยที่ สุด 8 แต่เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรักท่านทัง้ หลาย และพระองค์ทรงรักษาคําปฏิญาณ
ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์จึงทรงพาท่านทัง้ หลายออกมา
ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ และทรงไถ่ ท่านทัง้ หลายให้ พ้น จากเรือนทาส จากหัตถ์ ฟาโรห์ กษั ตริย์ อียป
ิ ต์
9 เหตุ ฉะนี้ พึง ทราบเถิด ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านเป็ น พระเจ้า เป็ น พระเจ้า สัตย์ ซื่อ ผู้ ทรง
รักษาพันธสัญญาและความเมตตาต่อ บรรดาผู้ ที่ รัก พระองค์ และรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ถึง พัน
ชัว่ อายุคน 10 และทรงตอบแทนผูที
้ ่เกลียดชังพระองค์ต่อหน้าตัวเขาเองด้วยทรงทําลายเขาเสีย พระองค์
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จะไม่ ทรงลดหย่อนโทษผู้ ที่ เกล ียดชัง พระองค์ พระองค์ จะทรงตอบแทนต่อ หน้า ตัว เขาเอง 11 เหตุ ฉะนี้
พวกท่านจงระวังที่จะกระทําตามพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ และคําตัดสินซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้
ผลของการเชื่อฟังพระเจ้าคือจะมีชย
ั และรับพระพร
รักษาและกระทําตาม พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวก
ท่านจะทรงกระทํา ตามพันธสัญญาและความเมตตากั บท ่าน ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ
ของท่าน 13 พระองค์จะทรงรักท่าน อวยพระพรแก่ท่านให้จําเริญยิง่ ทวีขึ้น พระองค์จะทรงอํานวยพระพร
ผู้ บังเกิด จากครรภ์ ของพวกท่าน และผลแห่ง พื้น ดิน ของท่าน ทัง้ ข้าว นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน ของท่านทัง้
หลาย ให้ ลูกวัว และลูก แพะแกะของท่านทวีข้น
ึ ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ของ
14
ท่านที่ จะให้ แก่ ท่าน ท่านทัง้ หลายจะได้ รบ
ั พระพรเหนื อ ชนชาติ ทัง้ หลายหมด จะไม่ มี ชายหรือ หญิง
เป็น หมัน ท่ามกลางท่าน หรือ ในหมู่ สัตว์เลี้ยงของท่านด้วย 15 และพระเยโฮวาห์ จะทรงยกความเจ็บ ไข้
ทัง้ สิน
ิ ต์ ซ่ึง ท่านได้ ทราบนั ้น พระองค์ จะไม่ ทรงให้เก ิด แก่
้ ไปเสีย จากพวกท่าน และโรคร้ายอย่างในอียป
ท่าน แต่ จะทรงให้เก ิด แก่ ทุ กคนที่ เกล ียดชัง พวกท่าน 16 พวกท่านจงทําลายชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของพวกท่านจะทรงมอบให้ ท่าน อย่า ให้ นั ยน์ ตาของท่านมี เมตตาต่อ เขาเลย พวกท่าน
อย่าปฏิบัติพระของเขา เพราะการอย่างนั ้นจะเป็นบ่วงดักท่านทัง้ หลาย 17 ถ้าท่านทัง้ หลายจะนึ กในใจว่า
‘ประชาชาติเหล่านี้ โตกว่าเรา เราจะขับไล่เขาอย่างไรได้� 18 ท่านทัง้ หลายอย่ากลัวเขาเลย แต่จงระลึกถึง
การที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทําต่อฟาโรห์และต่อชาวอียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ นั ้น 19 การทดลองใหญ่ยงิ่
ซึ่งนั ยน์ ตาท่านได้ เห็นแล้ว ทัง้ หมายสําคัญ การมหัศจรรย์ พระหัตถ์ ทรงฤทธิ์ และพระกรที่ เหยียดออก
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงใช้ พาท ่า นทัง้ หลายออกมา พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้
หลายจะทรงกระทําต่อชนชาติทัง้ หลายที่ท่านกลัวอย่างนั ้นแหละ 20 ยิง่ กว่านั ้ นอีกพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลายจะทรงใช้ ฝูง ต่อ มาท่ามกลางเขา จนกว่า ผู้ ที่ เหลือ อยู่ และซ่อนตัว หลบจากท่านจะถูก
ทําลายสิน
้ 21 พวกท่านอย่าวิตกเพราะเขา ด้วยว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านอยู่ท่ามกลางท่าน
ทรงเป็นพระเจ้ายิง่ ใหญ่ที่ น่ากลัว 22 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะกวาดไล่ ประชาชาติ เหล่านี้ ให้
พ้นหน้าท่านทีละเล็กทีละน้ อย ท่านอย่ากําจัดเขาเสียทันที กลวว
ั ่าสัตว์ทุ่งจะเพิม
่ แก่ท่านขึ้นมากไป 23 แต่
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรงมอบเขาไว้ให้ท่านทัง้ หลาย และจะกระทํา ให้เขาเกิด โกลาหลใหญ่
จนเขาทัง้ หลายจะพินาศ 24 และพระองค์จะทรงมอบกษั ตริย์ของเขาไว้ในมือของท่าน และท่านทัง้ หลาย
จะกระทํา ให้ ช่อ
ื ของเขาพินาศไปจากใต้ ฟ้า จะไม่ มี ผู้ ใดต่อ ต้านท่านทัง้ หลายได้ จนกว่า ท่านจะทําลาย
25
เขาเสีย ท่านทัง้ หลายจงเผารู ป แกะสลั กอ ันเป็ นร ูป พระทัง้ หลายของเขาเสีย ด้วยไฟ ท่านทัง้ หลาย
อย่า ปรารถนาอยากได้ เงิน หรือ ทองซึ่ง ปิด รู ป พระอยู่นั ้น หรือ นํา ไปเป็น ของท่าน เกรงว่า ท่านจะติ ดก ั บด
ักอยู่ภายในนั ้นเอง เพราะว่านั ่นเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 26 พวกท่าน
อย่า นํา สิง่ พึง รังเกียจเข้าไปในเรือนของท่าน กล ั วว ่า ท่านจะเป็ นที ่ ต้องห้ามเหมือนของนั ้น พวกท่านจง
รังเกียจและเกลียดมันอย่างที่สุด ด้วยเป็นของที่ต้องห้าม�
12 ต่อมาถ้าท่านทัง
้ หลายเชื่อฟังคําตัดสินเหล่านี้

8
คําตักเตือนและคําเตือนใจ

1 “บัญญัติทัง
้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ นั ้น

ท่านทัง้ หลายจงระวังกระทําตาม เพื่อท่านทัง้ หลาย
จะมี ชี วิต และทวี มากขึ้น และเข้าไปยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณกับ บรรพบุรุษ ของ
ท่าน 2 ท่านทัง้ หลายจงระลึก ถึง ทางซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงนํา ท่านอยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
ถึงสี่ สิ บปี เพื่อพระองค์ จะทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจและทดลองให้ทราบว่าจิตใจของท่านเป็นอย่างไร ดู
ว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติ ของพระองค์ หรือไม่ 3 พระองค์ ทรงกระทําให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้
หิว และเลี้ยงท่านด้วยมานา ซึ่ง ท่านเองหรือ บรรพบุรุษ ของท่านก็ ไม่ ทราบว่า เป็น อะไร เพื่อ พระองค์ จะ
ทรงกระทํา ให้ท่านตระหนั ก แก่ ใจว่า มนุษย์ จะบํารุ ง ชี วิตด ้ว ยอาหารสิง่ เดียวก็ หามิได้ แต่ มนุษย์ จะมี ชี วิ
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ตอยู่ ได้ ด้วยพระวจนะทุก คํา ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ 4 ในเวลาสี่ สิ บปี นั ้น เสื้อผ้า ของ
ท่านก็ ไม่ ขาดวิน
่ และเท้า ของท่านก็ ไม่ บวม 5 ท่านทัง้ หลายจงพิจารณาอยู่ ในใจเถอะว่า พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทัง้ หลายทรงตี สอนท่าน เหมือนกับบิดาตี สอนบุตรของตนเช่นกัน 6 เหตุ ฉะนั ้นท่านจง
รักษาพระบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยดําเนิ นตามพระมรรคาของพระองค์ และเกรง
กลัวพระองค์ 7 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงพาท่านเข้าไปในแผ่นดินที่ดี เป็นแผ่นดินที่มี
ธารนํ้า นํ้าพุ และนํ้าบาดาลไหลออกมากลางหุบเขาและเนิ นเขา 8 แผ่นดิ นที ่มีข้าวสาลี และข้าวบาร์เลย
์ เถาองุน
่ ต้นมะเดื่อ ต้นทั บทิม เป็นแผ่นดิ นที ่มีน้าํ มันมะกอกเทศและนํ้าผึ้ง 9 เป็นแผ่นดิ นที ่ท่านจะรับ
ประทานอาหารอย่างอุดมซึ่ง ท่านจะไม่ ขาดสิง่ ใดเลย เป็น แผ่นดิ นที ่ ศิลาเป็น เหล็ก และท่านจะขุด ทอง
สัมฤทธิได้
ั ประทานอิม
์ จากภู เขา 10 เมื่อ ท่านได้ รบ
่ หนํา แล้ว ท่านจงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
พวกท่านในเรือ
่ งแผ่นดินอันดี ซึ่งพระองค์ประทานแก่ท่านนั ้น 11 ท่านทัง้ หลายจงระวังตัวอย่าลืมพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน ด้วยไม่รก
ั ษาพระบัญญัติ และคําตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าได้
12
บัญชาท่านในวันนี้ เกรงว่าเมื่อท่านได้รบ
ั ประทานอิม
่ หนํา ได้สร้างบ้านเรือนดีๆและได้อาศัยอยู่ในนั ้น
13 และเมื่อฝูงวัวและฝูงแพะแกะของท่านทวีขึ้น มีเงินทองมากขึ้น และบรรดาซึ่งท่านมีอยูก็
่ ทวีขึ้น 14 จิต
ใจของท่านทัง้ หลายจะผยองขึ้น และท่านทัง้ หลายก็ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย ผู้ทรงนํา
ท่านทัง้ หลายออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาส 15 ผู้ทรงนําท่านมาตลอดถิน
่ ทุรกันดารใหญ่น่า
กลัว ซึ่งมงูี แมวเซาและแมลงป่อง และดินแห้งแล้งไม่มีน้าํ ผูทรงประทานนํ
้
้ าจากหินแข็งให้แก่ท่าน 16 ผู้
ทรงเลี้ยงท่านทัง้ หลายด้วยมานาในถิน
่ ทุรกันดาร ซึ่งบรรพบุรุษของท่านไม่ทราบ เพื่อว่าพระองค์จะทรง
กระทําให้ท่านถ่อมใจและทดลองท่าน เพื่อกระทําให้เกิดประโยชน์ แก่ท่านในบัน
้ ปลาย 17 เกรงว่าท่านจะ
18
นึ กในใจว่า ‘กําลังและเรีย
่ วแรงของข้านําทรัพย์มีค่านี้ มาให้� ท่านทัง้ หลายจงจําพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลาย เพราะว่าพระองค์ ทรงเป็นผู้ให้กําลังแก่ ท่านที่ จะได้ ทรัพย์สมบัตินี้ เพื่อว่าพระองค์ จะ
ทรงดํารงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทําโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน ดังวันนี้ 19 และถ้าท่าน
ลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ไปดําเนิ น ตามพระอื่น และปฏิ บั ติ นม ัส การพระเหล่า นั ้น ข้าพเจ้า ขอ
เตือนท่านจริงๆในวัน นี้ วา่ ท่านจะต้องพินาศเป็น แน่ 20 อย่างกับ บรรดาประชาชาติ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ทรง
กระทําให้พินาศไปต่อหน้าท่าน ท่านทัง้ หลายจะพินาศอย่างนั ้นแหละ เพราะท่านไม่ เชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย�

9
รู ปวัวทองคําและแผ่นศิลาที่แตก

“โอ คน อิสราเอล จง ฟัง เถิด ท่าน กําลัง จะ ข้าม แม่น้ํา จอร์แดน ไป ใน วัน นี้ เพื่อ จะ เข้าไป ยึด ครอง
ประชาชาติ ที่ ใหญ่ กว่า และมี กําลัง มากกว่า ท่าน ทัง้ เมืองที่ ใหญ่ มี กําแพงสูง เทียมฟ้า 2 ประชาชนที่ สูง
ใหญ่ เป็น ลูก หลานของคนอานาค ผู้ ที่ ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก แล้ว และผู้ ที่ ท่านได้ยน
ิ เขาพูด ว่า ‘ใครจะยืน
หยัด ต่อ สู้ กั บลู กหลานของอานาคได้� 3 วัน นี้ ท่านทัง้ หลายจงเข้าใจเถอะว่า ผู้ ที่ ไปข้างหน้า ท่านนั ้น คือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์ จะทรงทําลายเขาดังเพลิงเผาผลาญและทรงกระทําให้เขาพ่าย
แพ้ ต่อ หน้า ท่าน ดัง นั ้น ท่านจะได้ ขับ ไล่ เขาออกไป กระทํา ให้ เขาพินาศโดยเร็ว ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรง
ตรัส ไว้กั บท ่า นทัง้ หลายแล้ วน ัน
้ 4 เมื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านได้ ขับ ไล่ เขาออกไปต่อ หน้า ท่านทัง้
หลายแล้ว ท่านทัง้ หลายอย่า นึ ก ในใจว่า ‘เพราะความชอบธรรมของข้า พระเยโฮวาห์จึง ทรงนํา ข้า มาให้
ยึดครองแผ่นดินนี้ � แต่ เพราะความชัว่ ของประชาชาติ เหล่านี้ พระเยโฮวาห์จึงทรงขับไล่ เขาออกไปต่อ
หน้า ท่าน 5 ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง เข้าไปยึด ครองแผ่น ดิน นี้ นั ้น มิใช่เพราะความชอบธรรมของท่านหรือ
ความสัตย์ธรรมในใจของท่าน แต่เป็นเพราะความชัว่ ของประชาชาตินี้ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ต้องขับไล่เขาออกเสียต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และเพื่อว่าพระองค์จะทรงให้เป็นจริงตามพระวจนะซึ่งพระ
เยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณต่อ บรรพบุรุษ ของท่าน คือ ต่ ออ ับ ราฮัม ต่ ออ ิ สอัค และต่อ ยาโคบ 6 เพราะฉะนั ้น
1
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ท่านทัง้ หลายจงเข้าใจเถิดว่า ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแผ่นดินดี นี้ ให้ท่านยึดครองนั ้น
มิใช่เพราะความชอบธรรมของท่าน เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นชนชาติคอแข็ง 7 จงจําไว้และอย่าลืมเสีย
ว่าพวกท่านได้ กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านพิโรธที่ ในถิน
่ ทุรกันดาร ตัง้ แต่ วันที่ ท่านออกจาก
แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ กระทัง่ ท่านมาถึงที่ นี่ ท่านมัก กบฏต่อ พระเยโฮวาห์ อยู่ 8 แม้ว ่า ที่ โฮเรบท่า นก็ กระทํา ให้
พระเยโฮวาห์ทรงพิโรธ และพระเยโฮวาห์ก็ทรงกริว้ มากถึงกับจะทําลายท่านทัง้ หลายเสีย 9 เมื่อข้าพเจ้า
ขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะรับแผ่นศิ ลา เป็นแผ่นศิลาพันธสัญญาซึ่งพระเยโฮวาห์กระทําไว้กับท่าน ข้าพเจ้า
อยู่บนภูเขาสี่ สิ บวันสี่สิ บคืน ข้าพเจ้าไม่ได้รับประทานอาหารหรือด่ืมน้าํ 10 และพระเยโฮวาห์ได้ประทาน
แผ่น ศิลาสองแผ่ นที ่ จาร ึ กด ้วยนิว
้ พระหัตถ์ ของพระเจ้า ให้ แก่ ข้าพเจ้า บนศิ ลาน ั ้นม ี พระวจนะทัง้ สิน
้ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านทัง้ หลายบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในวันที่ประชุมกันอยู่ 11 ต่อมาเมื่อสิน
้
สี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน แล้ว พระเยโฮวาห์ ประทานแผ่น ศิลาสองแผ่น เป็น แผ่น ศิลาพันธสัญญา 12 แล ้ว พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้นลงไปจากที่นี่ โดยเร็วเถิด เพราะชนชาติของเจ้าซึ่งเจ้านําออกจาก
อียป
ิ ต์ ได้ หลงกระทําผิด เขาได้ หน
ั เสียจากทางซึ่งเราบัญชาเขาไว้นั้นอย่างรวดเร็ว เขาได้ หล่อรู ปเคารพ
13
ไว้สําหรับตัวเขาทัง้ หลาย� ยิง่ กว่านั ้ นอีกพระเยโฮวาห์ยงั ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราได้เห็นชนชาตินี้ แล้ว
และดู เถิด เขาทัง้ หลายเป็น ชนชาติ คอแข็ง 14 ขออย่า ทักท้วงเรา ให้ เราทําลายเขา และลบชื่อ ของเขา
เสีย จากใต้ ฟ้า และเราจะตัง้ เจ้า ให้ เป็น ประชาชาติ ที่ มี กําลัง กว่า และใหญ่ กว่า เขา� 15 ข้าพเจ้า จึง กลับ
ลงมาจากภู เขา และภู เขานั ้ นก ็ มี เพล ิง ลุก อยู่ และศิลาพันธสัญญาสองแผ่น นั ้ นก ็ อยู่ ในมือ ทัง้ สองของ
ข้าพเจ้า 16 ดูเถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดูก็แลเห็นท่านทัง้ หลายกระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ทัง้ หลายแล้ว ท่านทัง้ หลายได้หล่อรู ปลูกวัวไว้สําหรับท่าน ท่านได้หน
ั จากพระมรรคาซึ่งพระเยโฮวาห์ได้
บัญชาแก่ท่านอย่างรวดเร็ว 17 ข้าพเจ้าจึงยกศิลาทัง้ สองแผ่นเหวีย
่ งเสียจากมือทัง้ สองของข้าพเจ้าและ
18
ทําศิลาให้แตกต่อหน้าต่อตาของท่านทัง้ หลาย แล้วข้าพเจ้าก็ทรุ ดกราบลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
อย่างครังก
้ ่อนสี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน มิได้ รับ ประทานอาหารหรือด่ื มน้าํ เพราะเหตุ บาปทัง้ สิ้นที ่ ท่านทัง้ หลาย
ได้ กระทํา คือ ได้ ประพฤติ อย่างชัว่ ช้า ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้พระองค์ ทรง
กริว้ โกรธ 19 เพราะข้าพเจ้ากลัวพระพิโรธและความไม่พอพระทัยอย่างรุ นแรงซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงมีต่อ
ท่าน พระองค์ ก็ จะทรงทําลายท่านอยู่แล้ว แต่ พระเยโฮวาห์ทรงฟัง ข้าพเจ้า ในครัง้ นั ้น ด้วย 20 พระเยโฮ
วาห์ทรงพิโรธต่อ อาโรนมากจะทําลายเขาอยู่แล้ว ในครัง้ นั ้น ข้าพเจ้า ก็ อธิษฐานเผื่อ อาโรนด้วย 21 แล ้ว
ข้าพเจ้าจึงเอาสิง่ ที่บาปหนานั ้น คือรู ปลูกวัวซึ่งท่านสร้างขึ้นนั ้นเผาเสียด้วยไฟ แล้วทุบแล้วบดให้เป็นผง
ละเอียดอย่างกับ ฝุ่น แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ โยนผงนั ้น ลงไปในลําธารซึ่ง ไหลลงมาจากภู เขา 22 ท่านทัง้ หลายได้
กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงพิโรธที่ ทาเบราห์ และที่ มัส สาห์ และที่ ขิบ โรทหัทธาอาวาห์ 23 และเมื่อ พระ
เยโฮวาห์ ทรงใช้ ท่านไปจากคาเดชบารเนี ย ตรัสว ่า ‘จงขึ้น ไปยึด ครองแผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง เราได้ ให้ แก่ เจ้า �
และท่านก็ กบฏต่อ พระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ไม่ ยอมเชื่อ พระองค์ หรือ เชื่อ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระองค์ 24 ท่านทัง้ หลายได้กบฏต่อพระเยโฮวาห์เสมอตัง้ แต่วันที่ข้าพเจ้ารู จ
้ ักท่านทัง้ หลาย
25 ข้าพเจ้า จึง กราบลงต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์สี ่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน นี้ อย่างข้าพเจ้า กราบลงครังก
้ ่อนนั ้น
26
เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่าจะทรงทําลายท่านทัง้ หลายเสีย ข้าพเจ้าได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า
‘โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ขออย่าทรงทําลายประชาชนของพระองค์ และมรดกของพระองค์
ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ เขาทัง้ หลายมาด้วยความยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ เป็น คนที่ พระองค์ ทรงนํา ออกมาจาก
อียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิ์ 27 ขอทรงระลึกถึงบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ คื ออับราฮัม อิสอัค และ
ยาโคบ ขออย่าทรงใส่พระทัยในความดื้อดึงความชัว่ ร้าย หรือบาปของชนชาตินี้ 28 กลวว
ั ่าชาวแผ่นดินซึ่ง
พระองค์ ทรงพาข้าพระองค์ ทัง้ หลายจากมานั ้นจะว่า เพราะพระเยโฮวาห์ไม่ สามารถจะพาเขาทัง้ หลาย
เข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญากับ เขาไว้ และเพราะว่า พระองค์ ทรงเกลียดชัง เขา พระองค์ จึง
ทรงพาเขาออกมาฆ่า เสีย ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 29 เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็น ประชาชนของพระองค์ และเป็น
มรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ ทรงนําเขาออกมาด้วยเดชานุภาพยิง่ ใหญ่และด้วยพระกรที่ เหยียดออก
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ของพระองค์� ”

10
ไม่มีพระอื่นใดเหมือนพระเยโฮวาห์
“ครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงสกัด ศิลาสองแผ่น ให้ เหมือนอย่างเดิม และขึ้น มาหา
เราที่ บนภูเขาและทําหีบไม้ไว้ด้วย 2 และเราจะจารึกถ้อยคําที่ อยู่ในแผ่นศิลาแผ่นเดิ มที่เจ้ าทําแตกเสีย
นั ้น จงเก็บ ศิ ลาน ัน
้ ไว้ ในหีบ ไม้� 3 ข้าพเจ้า จึง ทํา หี บด ้วยไม้ กระถิน เทศ และสกัด ศิลาสองแผ่น เหมือน
อย่างเดิม ขึ้น ไปบนภู เขา มี ศิลาสองแผ่น อยู่ ในมือ ของข้าพเจ้า 4 แล ้ว พระองค์ จึง ทรงจารึก พระบัญญั
ติ สิ บประการลงบนแผ่น ศิลาอย่างครังก
้ ่อน ซึ่ง เป็น พระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บท ่า นบนภู เขาจาก
ท่ามกลางเพลิงในวันทีป
่ ระชุมนน
ั ้ และพระเยโฮวาห์ทรงประทานแผ่นศิลานัน
้ แก่ข้าพเจ้า 5 แล้วข้าพเจ้า
ก็ กลับลงมาจากภู เขา และเก็บแผ่นศิ ลานัน
้ ไว้ในหีบซึ่งข้าพเจ้า ได้ ทํา ขึ้น และแผ่นศิ ลาก็ยงั อยู่ในหีบนน
ั้
6
ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาข้าพเจ้า ไว้ คนอิสราเอลเดิน ทางจากเบเอโรทของคนยาอาคัน มาถึง โม
เสราห์ อาโรนก็ สิ ้นชีวต
ิ และฝังไว้ที่ นั่น และเอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขาจึงปฏิ บัติ หน้าที่ ปุ โรหิตแทนเขา
7 เขาทัง
้ หลายเดิน ทางออกจากที่ นั่น มาถึ งก ุด โกดาห์ และจากกุด โกดาห์ถึง โยทบาธาห์เป็น แผ่นดิ นที ่ มี
แม่น้าํ ลําธารมาก 8 ครัง้ นั ้นพระเยโฮวาห์ได้แยกตระกูลเลวี ให้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ ให้
เฝ้าพระเยโฮวาห์เพื่อปรนนิ บัติพระองค์ และให้อาํ นวยพรในพระนามของพระองค์ จนถึงทุกวันนี้ 9 เหตุ
ฉะนี้ คนเลวีจึงหามีส่วนแบ่งหรือมรดกกับพวกพี่น้องของตนไม่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนมรดกของเขา
ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายทรงสัญญากับเขานั ้น 10 ข้าพเจ้าก็อยูบนภู
่
เขาอย่างครังก
้ ่อน
สี่สิบวันสี่สิบคืน ครัง้ นั ้นพระเยโฮวาห์ทรงฟังข้าพเจ้าด้วย พระเยโฮวาห์ไม่พอพระทัยที่จะทําลายท่านทัง้
หลาย 11 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงลุกขึ้นเดินทางนําหน้าประชาชนต่อไปเถิด เพื่อเขาทัง้ หลาย
จะได้ เข ้า ไปยึด แผ่น ดิน ซึ่ง เราปฏิญาณไว้ แก่ บรรพบุรุษ ว่า จะให้ แก่ เขานั ้น� 12 และบัดนี้ คนอิสราเอล
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่านกระทําอย่างไร คือให้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ให้ดําเนิ นตามพระมรรคาทัง้ ปวงของพระองค์ ให้รักพระองค์ ให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านด้วยสุดจิต สุดใจของท่านทัง้ หลาย 13 และให้รก
ั ษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ ของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง
ข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ เพื่อประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย 14 ดู เถิด ฟ้าสวรรค์ และฟ้าสวรรค์ อน
ั สูงสุด
และโลกกับบรรดาสิง่ สารพัดที่อยู่ในโลกเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 15 แต่พระเยโฮวาห์ทรง
ฝังพระทัยในบรรพบุรุษของท่านและทรงรักเขา และทรงเลือกเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาคือ ท่าน
ทัง้ หลายจากชนชาติ ทัง้ หลาย อย่างเป็น อยู่ ทุก วัน นี้ 16 เพราะฉะนั ้น จงตัด หนั ง ปลายหัวใจของท่านเสีย
อย่า คอแข็ งอ ีก ต่อ ไป 17 เพราะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านเป็น พระเจ้า ของพระทัง้ หลาย และเป็น
จอมของเจ้าทัง้ ปวง เป็นพระเจ้าที่ยิง่ ใหญ่ ทรงฤทธิแ
์ ละน่ากลัว ทรงปราศจากอคติ และมิได้ทรงเห็นแก่
อามิษ สินบน 18 พระองค์ ประทานความยุ ติ ธรรมแก่ ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่าย และทรงรัก คนต่างด้าว
ประทานอาหารและเครือ
่ งนุ่ง ห่ม แก่ เขา 19 เพราะฉะนั ้น ท่านจงมี ความรัก ต่อ คนต่างด้าว เพราะท่าน
ทัง้ หลายก็ เป็น คนต่างด้าวในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 20 ท่านทัง้ หลายจงยํา เกรงพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
จงปรนนิ บั ติ พระองค์ และติดพัน อยู่กับ พระองค์ จงปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองค์ 21 พระองค์
ทรงเป็ นที ่ สรรเสริญ ของท่านทัง้ หลาย พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของท่าน ผู้ ทรงกระทํา การใหญ่ และน่า
กลัวซึ่งนั ยน์ ตาของท่านได้เห็นนี้ 22 บรรพบุรุษของท่านลงไปในอียป
ิ ต์เจ็ดสิบคน และบัดนี้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายมีมากดังดวงดาวในท้องฟ้า�
1

11
บทเรียนต่างๆจากการอพยพและภัยพิบติ
ั ทัง้ หลาย

หนั งสือพระราชบัญญัติ 11:1

193

หนั งสือพระราชบัญญัติ 11:27

“เหตุ ฉะนี้ พวกท่านจงรัก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน จงรักษาพระดํารัสส งั ่ กฎเกณฑ์ และคํา
ตัดสิน และพระบัญญั ติ ของพระองค์ เสมอไป 2 ท่านทัง้ หลายจงทราบในวัน นี้ เพราะข้าพเจ้า มิ ได้ กล ่า
วกั บลู กหลานของท่านทัง้ หลาย ผู้ ไม่ ได้ รู เรื
้ อ
่ งหรือ เห็น ถึง วินัย ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ความ
ยิง่ ใหญ่ของพระองค์ พระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิ์ และพระกรที่เหยียดออกของพระองค์ 3 ถึงการอัศจรรย์และ
ถึงพระราชกิจของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงกระทําในอียป
ิ ต์ต่อฟาโรห์กษั ตริย์อียป
ิ ต์ และต่อแผ่นดินทัง้
สิน
ิ ต์ ต่อม ้า ของเขา และต่อ รถรบของเขา และที่
้ ของท่าน 4 และซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ต่อ กองทั พอ ียป
พระองค์ ทรงกระทํา ให้น้ํา ในทะเลแดงท่วมเขาเมื่อ เขาไล่ ติ ดตามท่านทัง้ หลาย และที่ พระเยโฮวาห์ทรง
ทําลายเขาทัง้ หลายจนทุกวันนี้ 5 และที่พระองค์ทรงกระทําแก่ท่านทัง้ หลายในถิน
่ ทุรกันดาร จนท่านทัง้
หลายมาถึงที่ นี่ 6 และที่ ทรงกระทํา ต่อ ดาธาน และอาบี รม
ั บุตรชายของเอลี อับ บุ ตรชายของรู เบน คือ
แผ่นดินได้อา้ ปากกลืนเขาเข้าไป ทัง้ ครัวเรือน เต็นท์ และสิงม
ี วิตทุกอย่างที่ติดตามเขาไป ในท่ามกลาง
่ ชี
7
คนอิสราเอลทัง้ ปวง เพราะนั ยน์ ตาของท่านทัง้ หลายได้ เห ็ นพระราชกิ จอ ัน ยิง่ ใหญ่ ทัง้ หมดของพระเย
โฮวาห์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํานั ้น 8 เหตุฉะนี้ ท่านทัง้ หลายจงรักษาบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาแก่
ท่านทัง้ หลายในวันนี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะเข้มแข็ง และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังจะ
ข้ามไปครอบครองนั ้นมาเป็นกรรมสิทธิ์ 9 และเพื่อท่านจะมีชีวิตยืนนานในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขาและแก่เชื้อสายของเขา เป็นแผ่นดินที ่มีน้าํ นมและนํ้าผึ้งไหลบริบู
รณ ์ 10 เพราะว่า แผ่น ดิน ซึ่ง ท่านทัง้ หลายกําลัง เข้าไปยึด ครองนั ้น ไม่ เหมือ นแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ซึ่ง ท่านได้
จากมา ในที่ นั้นท่านหว่านพืชและเอาเท้ารดนํ้าเหมือนเป็นสวนผัก 11 แต่แผ่นดินซึ่งท่านจะไปยึดครอง
นั ้น เป็นแผ่นดินที่มีเนิ นเขาและหุบเขา ซึ่งมีน้ําฝนจากฟ้ารดอยู่ 12 เป็นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลายทรงดูแล พระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอยูเ่ หนื อแผ่นดินนั ้นเสมอ ตัง้ แต่
ต้น ปี จนถึง สิน
้ ปี 13 ต่อ มาถ้า ท่านทัง้ หลายจะเชื่อ ฟั งบ ัญญั ติ ของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านไว้ในวัน
นี้ ให้รัก พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายและปรนนิ บั ติ พระองค์ ด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน 14 ‘เรา
จะให้ฝนตกบนแผ่นดินของเจ้าตามฤดู กาล คือฝนต้นฤดู และฝนชุกปลายฤดู เพื่อเจ้าทัง้ หลายจะได้ เก
็บพืชผล นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน 15 และเราจะให้หญ้าในทุ่งสําหรับฝูงสัตว์ของเจ้า และเจ้าจะได้ รบ
ั ประทาน
16
อิม
่ หนํา� จงระวัง ตัว อย่า ให้ จิ ตใจของท่านทัง้ หลายลุ่ม หลงและหันเหไปปรนนิ บั ติ นม ัส การพระอื่น
17 และพระเยโฮวาห์จึงทรงกริว
้ ต่อท่าน ปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตก และแผ่นดินก็ไม่งอกพืชผล และท่าน
ทัง้ หลายจะพินาศจากแผ่นดินดีซ่ึงพระเยโฮวาห์ประทานแก่ท่านนั ้นเสียอย่างรวดเร็ว 18 เหตุฉะนั ้นท่าน
ทัง้ หลายจงจดจําถ้อยคําเหล่านี้ ของข้าพเจ้าไว้ในจิตในใจของท่านทัง้ หลาย จงเอาถ้อยคําเหล่านี้ พันไว้ที่
มือของท่านเป็นหมายสําคัญ จงเป็นดังเครือ
่ งหมายระหว่างนั ยน์ ตาของท่าน 19 และท่านจงสอนถ้อยคํา
เหล่า นี้ แก่ ลูก หลานของท่านทัง้ หลาย จงพูด ถึง ถ้อยคํา เหล่า นี้ เมื่อ ท่านนั ่ง อยู่ ในเรือน และเมื่อ ท่านเดิน
อยู่ ตามทาง เมื่อ ท่านนอนลงหรือ ลุก ขึ้น 20 ท่านจงเขียนคํา เหล่า นี้ ไว้ที่ เสาประตู เรือน และที่ ประตู ของ
ท่าน 21 เพื่อ อายุ ของท่านและอายุ ของลูก หลานของท่านจะได้ ยน
ื นานในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรง
ปฏิญาณที่ จะประทานแก่ บรรพบุรุษ ของท่าน ตราบเท่า บรรดาวั นที ่ ฟ้า สวรรค์ อยู่ เหนื อ โลก 22 เพราะ
ถ้า ท่านระวัง ที่ จะกระทํา ตามบัญญั ติ ทัง้ ปวงซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่าน คือ รัก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ท่าน ดําเนิ น ในพระมรรคาทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และติด สนิ ทอย ู่ กับ พระองค์ แล้ว 23 พระเยโฮวาห์จะทรง
ขับ ไล่ บรรดาประชาชาติ เหล่า นี้ ให้ ออกไปพ้น หน้า ท่านทัง้ หลาย แล ้ วท ่านจะเข้า ยึด ครองแผ่น ดิน ของ
ประชาชาติที่ใหญ่กว่าและมีกําลังมากกว่าท่าน 24 ฝ่าเท้าของท่านทัง้ หลายจะเหยียบลงที่ใด ที่นั ่นจะเป็น
ของท่าน อาณาเขตของท่านจะเริม
่ จากถิน
่ ทุ รก ัน ดารไปจนถึง เลบานอน และจากแม่น้ํา คือ แม่ น้ํา ยู เฟ
25
รติ สไปจนถึงทะเลตะวันตก จะไม่มีผู้ใดสามารถต่อต้านท่านได้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายเป็ นที่เกรงขาม และตกใจกลัวของแผ่นดินที่ท่านทัง้ หลายจะเหยียบยํ่าไป
ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่าน 26 ดูเถิด วันนี้ ข้าพเจ้าได้นําคําอวยพรและคําสาปแช่งมาไว้ตรงหน้า
ท่านทัง้ หลาย 27 ถ้าท่านเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านใน
1
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วันนี้ ท่านก็จะเป็นไปตามพรนั ้น 28 ถ้าท่านไม่เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน แต่
หันเหไปเสีย จากทางซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านในวัน นี้ ไปติดตามพระอื่น ซึ่ง ท่านไม่ รู จ
้ ัก ท่านก็ จะเป็น ไป
ตามคําสาปแช่งนั ้น 29 และต่อมาเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านนําท่านเข้าไปในแผ่นดินซึ่งท่านจะ
เข้าไปยึดครองนั ้น ท่านจงตัง้ คําอวยพรไว้บนภูเขาเกริซิม และตัง้ คําสาปแช่งไว้บนภูเขาเอบาล 30 ภูเขา
เหล่า นี้ อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ไปตามทางที่ ดวงอาทิตย์ ตกในแผ่น ดิน คนคานาอัน ผู้ อาศัย อยู่
ในที่ราบตรงหน้า กิล กาลข้างที่ ราบโมเรห์มิใช่ หรือ 31 เพราะท่านทัง้ หลายจะต้องข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไป
ยึด ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน และท่านจะยึด ครองและอาศัย อยู่
ในแผ่นดินนั ้น 32 ท่านจงระวังที่ จะรักษากฎเกณฑ์ และคําตัดสินทัง้ ปวงซึ่งข้าพเจ้าตัง้ ไว้ต่อหน้าท่านทัง้
หลายในวันนี้ �

12
กฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆสําหรับอิสราเอลในแผ่นดินคานาอัน
1 “ต่อไปนี้ เป็ นกฎเกณฑ์และคําตัดสินซึ่งท่านจะต้องระวังที่จะกระทําตามในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านประทานให้ท่านยึดครองตลอดวันคืนซึ่งท่านมี ชีวิตอยู่ในโลก 2 ท่านทัง้
หลายจงทําลายบรรดาสถานที่ ซ่ึงประชาชาติ ที่ ท่านจะยึดครองนั ้นใช้เป็ นที ่ปรนนิ บัติพระของเขา ซึ่งอยู่
บนภูเขาสูงและบนเนิ น เขา และใต้ ต้นไม้ เขียวสดทุกต้น 3 ท่านจงรือ
้ แท่น บูชาของเขา และทุ่ม เสาศั กด
ิ์สิทธิของเขาให้
แตกเป็นชิน
์
้ ๆ และเผาเสารู ปเคารพของเขาเสียด้วยไฟ ท่านจงฟันทําลายรู ปแกะสลั กอ
ันเป็ นร ูป พระของเขาเสีย และลบชื่อ ของพระเหล่า นั ้น ออกเสีย จากที่ นั ่น 4 ท่านทัง้ หลายอย่า กระทํา ดัง
นั ้นแก่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 5 ท่านจงแสวงหาสถานที่จากเขตแดนของบรรดาตระกูลของท่าน
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจะทรงเลื อก เพื่อ สถาปนาพระนามของพระองค์ ไว้ คือ ให้ เป็
นที ่ ประทับ ของพระองค์ ท่านทัง้ หลายจงไปเฝ้า พระองค์ ที่ นั่น 6 และท่านทัง้ หลายจงนํา เครือ
่ งเผาบูชา
และเครือ
่ งสัตวบูชาของท่านไปที่นั ่น ทัง้ สิบชักหนึ่ ง และเครือ
่ งบูชาที่จะยื่นถวาย ทัง้ เครือ
่ งบูชาปฏิญาณ
7
เครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร และผลรุ น
่ แรกที่ ได้ จากฝูง วัว และฝูง แพะแกะ ท่านทัง้ หลายจงรับ ประทาน
ที่ นั่นต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ทัง้ ท่านและครอบครัวของท่านจงปี ติ ร่าเริงในบรรดา
กิจการซึ่งมือท่านได้ กระทํานั ้น ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอวยพระพรแก่ ท่านทัง้ หลาย 8 ท่านทัง้
หลายอย่ากระทําตามบรรดากิจการที่ เรากระทําอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ คือทุกคนทําตามอะไรก็ตามที่ถู กต้องใน
สายตาของตนเอง 9 เพราะว่า ท่านทัง้ หลายยัง ไปไม่ ถึงที่ หยุด พัก และถึง มรดก ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแก่ท่าน 10 แต่เมื่อท่านข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปแล้ว และอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายประทานเป็นมรดกแก่ท่าน และเมื่อพระองค์โปรดให้ท่านพักพ้นศั ตรู รอบ
ข้างของท่านทัง้ สิน
่ างปลอดภัย 11 แล้วจงไปยังสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะ
้ ท่านจึงอยูอย่
ทรงเลือกไว้ ให้พระนามของพระองค์ ประทั บที่นั ่น จงนําบรรดาสิง่ ต่างๆไปด้วยซึ่งข้าพเจ้าได้ บัญชาท่าน
ทัง้ หลาย คือ เครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสัตวบูชาของท่าน ทัง้ สิบ ชัก หนึ่ ง และเครือ
่ งบูชาที่ จะยื่น ถวาย
12
ทัง้ บรรดาเครือ
่ งบูชาปฏิญาณที่ ดี ที่ สุด ซึ่ง ท่านได้ ปฏิญาณไว้ต่อ พระเยโฮวาห์ และท่านทัง้ หลายจงปี
ติ ร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ทัง้ ตั วท่านทัง้ หลายและบุตรชายบุตรสาวของท่าน
ทัง้ ทาสชายหญิงของท่านและคนเลวีซ่ึงอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือส่วน
มรดกกั บท่าน 13 ท่านทัง้ หลายจงระวังให้ดี อย่าถวายเครือ
่ งเผาบูชาตามที่ ทุกแห่งซึ่งท่านเห็น 14 แต่ จง
ถวายในสถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์จะทรงเลือกในท่ามกลางตระกูล หนึ่ ง ของท่าน ท่านจงถวายเครือ
่ งเผา
บูชาของท่านที่ นั ่น และที่ นั่นท่านจงกระทําทุกสิง่ ที่ ข้าพเจ้าได้ บัญชาท่านไว้ 15 อย่างไรก็ตาม ท่านจะฆ่า
สัตว์และรับประทานเนื้ อ ในประตู เมืองทัง้ หลายของท่านตามที่ ท่านปรารถนาก็ ได้ ตามซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านอํานวยพระพรประทานแก่ ท่านทัง้ หลาย ทัง้ ผู้ ที่ สะอาดและผู้ ที่ มลทิ นก ็ รบ
ั ประทานได้

หนั งสือพระราชบัญญัติ 12:16

195

หนั งสือพระราชบัญญัติ 13:4

อย่างที่ รบ
ั ประทานเนื้ อละมัง่ และเนื้ อกวาง 16 แต่ท่านทัง้ หลายอย่ารับประทานเลือดสัตว์เลย ท่านจงเท
ลงบนพื้นดินเหมือนเทนํ้า 17 ส่วนสิบชักหนึ่ งของพืช หรือนํ้าองุน
่ หรือนํ้ามัน หรือลูกคอกรุ น
่ แรกจากฝูง
วัวหรือฝูงแพะแกะ หรือของถวายปฏิญาณตามที่ท่านปฏิญาณไว้ หรือของถวายตามใจสมัคร หรือของที่
ท่านนํามายื่นถวาย ท่านทัง้ หลายอย่ารับประทานภายในประตูเมืองของท่าน 18 แต่ว่าท่านจงรับประทาน
ของเหล่า นี้ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ในสถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะ
ทรงเลือกไว้ ทัง้ ตั วท ่านและบุตรชายบุตรสาวของท่าน ทาสชายหญิง ของท่าน และคนเลวีผู้ อยู่ ภายใน
ประตูเมืองของท่าน และท่านจงปี ติร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในบรรดากิจการ
ซึ่ งม ือ ท่านได้ กระทํา นั ้น 19 ท่านจงระวัง อย่า ทอดทิง้ คนเลวีตราบเท่า วันที ่ ท่านอาศัย อยู่ ในโลก 20 เมื่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงขยายอาณาเขตของท่าน ดังที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับท่านแล้ วนน
ั้
และท่านกล่าวว่า ‘เราจะกินเนื้ อสัตว์� เพราะพวกท่านอยากรับประทานเนื้ อสัตว์ ท่านจะรับประทานเนื้ อ
ตามใจปรารถนาของท่านได้ 21 ถ้า สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงเลือกไว้ เพื่อ สถาปนา
พระนามของพระองค์ ที่ นั ่น นั ้น ห่างจากท่านเกิน ไป ท่านจงฆ่า สัตว์จากฝูง วัว ฝูง แพะแกะของท่านเถอะ
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงประทานแก่ ท่าน ดัง ที่ ข้าพเจ้า บัญชาท่านไว้ แล ้ วน น
ั ้ ท่านจงรับ ประทานในประตู
22
เมืองของท่านตามที่ใจของท่านปรารถนาเถิด ท่านจะรับประทานได้อย่างที่ท่านรับประทานเนื้ อละมัง่
หรือเนื้ อกวาง ทัง้ ผูที
้ ่มลทินและผูที
้ ่สะอาดด้วยก็รบ
ั ประทานได้ 23 แต่พึงแน่ ใจว่าท่านไม่รบ
ั ประทานเลือด
24
สัตว์เลย เพราะว่าเลือดเป็นชีวต
ิ ของมัน ท่านอย่ารับประทานชีวต
ิ พร้อมกับเนื้ อ ท่านอย่ารับประทานเลื
อด แต่ท่านจงเทเลือดลงบนดินอย่างเทนํ้า 25 ท่านอย่ารับประทานเลือด เพื่อท่านเองและลูกหลานของ
ท่านที่มาภายหลังท่านจะจําเริญเป็นสุข เมื่อท่านกระทําสิง่ ที่ถูกต้องตามสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
26 แต่ สิ ่ งบริสุ ทธิ์ ซ่ึง เป็ น ส่วนกําหนดจากท่านและของปฏิญาณของท่านนั ้น ท่านจงนํา ไปยัง สถานที่ ซ่ึง
พระเยโฮวาห์จะทรงเลือกไว้ 27 และถวายเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ เนื้ อและเลือดบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ท่านจงเทเลือดแห่งเครือ
่ งสัตวบูชาลงบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
แต่ ส่วนเนื้ อ นั ้น ท่านรับ ประทานได้ 28 จงระวัง ที่ จะฟัง บรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านไว้
เพื่อ ท่านเองและลูก หลานของท่านที่มาภายหลัง ท่านจะจําเริญ เป็น นิ ตย์ เมื่อ ท่านกระทํา สิง่ ที่ ประเสริฐ
และถูก ต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 29 เมื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
จะขจัด ประชาชาติ ซ่ึง ท่านเข้าไปยึด ครองนั ้น ออกไปให้ พ้น หน้า ท่าน และท่านก็ ยด
ึ ครองเข้า อาศัย อยู่ ใน
แผ่นดินนั ้น 30 จงระวังตั วว่าท่านจะไม่ หลงติดตามเขา ภายหลังจากที่ เขาถูกทําลายต่อหน้าท่านแล้ วน
ัน
้ และจะไม่ ไต่ ถามเรือ
่ งพระของเขาโดยกล่าวว่า ‘ประชาชาติ นี้ นม ัส การพระของเขาอย่างไร เพื่อ เรา
จะกระทํา ด้วย� 31 ท่านอย่า กระทํา อย่างนั ้น แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลาย เพราะว่า สิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเกลียดชัง พวกเขากระทําสิง่ นั ้นต่อพระทัง้ หลายของเขา
แม้แต่บุตรชายและบุตรสาวของเขา เขาก็เผาด้วยไฟบูชาแด่พระของเขา 32 ทุกสิ่งที่ข้าพเจ้าบัญชาท่าน
ไว้นั ้น จงระวังที่จะกระทําตาม ท่านอย่าเพิม
่ อะไรเข้าหรือตัดอะไรออกไปจากสิง่ เหล่านั ้น�

13

คําตักเตือนเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เท็จ
1 “ถ้า ในหมู่ พวกท่านเกิ ดม ี ผู้ พยากรณ์ หรือ ผู้ ฝัน เห็น เหตุ การณ์ ขึ้น และสําแดงหมายสําคัญ หรือ การ
มหัศจรรย์ แก่ ท่าน 2 และหมายสําคัญ หรือ การมหัศจรรย์ ซ่ึง เขาบอกท่านนั ้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 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านลองใจ
ท่านดู เพื่อให้ทรงทราบว่า ท่านทัง้ หลายรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านหรือ
ไม่ 4 ท่านทัง้ หลายจงดําเนิ น ตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และยําเกรงพระองค์ และรักษาพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ และท่านจงปรนนิ บั ติ พระองค์ และติด สนิ
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ทอย ู่ กับ พระองค์ 5 แต่ ผู้ พยากรณ์ หรือ ผู้ ฝัน เห็น เหตุ การณ์ คนนั ้น ต้องมี โทษถึง ตาย เพราะว่า เขาได้ สัง่
สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้ทรงนําท่านออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และทรงไถ่ท่านออก
จากเรือนทาส เขากระทํา ให้ ท่านทิง้ หนทางซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านบัญชาให้ ท่านดําเนิ น ตาม
เสีย ดัง นั ้น แหละท่านจะต้องล้างความชัว่ เช่น นี้ จากท่ามกลางท่าน 6 ถ้า พี่ ชายน้ องชายของท่านมารดา
เดีย วกั นก ั บท ่าน หรือบ ุตรชายบุตรสาวของท่าน หรือ ภรรยาที่ อยู่ ในอ้อมอกของท่าน หรือม ิต รสหาย
ร่วมใจของท่าน ชักชวนท่านอย่างลับๆว่า ‘ให้เราไปปรนนิ บัติพระอื่นกันเถิด� ซึ่งเป็นพระที่ ท่านเองหรือ
บรรพบุรุษของท่านไม่รู จ
้ ัก 7 เป็นพระบางองค์ของชนชาติทัง้ หลายซึ่งอยูร่ อบท่าน ไม่ว่าใกล้หรือไกล จาก
สุด 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
เป็นแน่ ท่านควรลงมือก่อนในการทําโทษเขาถึงตาย และต่อไปให้บรรดาประชาชนร่วมมือด้วย 10 ท่าน
จงเอาหิน ขว้างเขาให้ ตาย เพราะเขาแสวงหาช่องที่ จะพาท่านไปจากพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ผู้
ทรงพาท่านออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ออกจากเรือนทาส 11 และคนอิสราเอลทัง้ ปวงจะฟังและยําเกรง ไม่
กระทําความชัว่ เช่นนี้ ท่ามกลางท่านทัง้ หลายอีกเลย 12 ถ้าท่านทัง้ หลายได้ยนว
ิ ่า ในหัวเมืองหนึ่ งหัวเมือง
13
ใดซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานให้ท่านอาศัย อยู่ นั ้น มี บางคนที่ เป็น คนอันธพาลได้ ออก
ไปจากท่ามกลางท่าน ชักชวนชาวเมืองนั ้ นว ่า ‘ให้เราไปปรนนิ บั ติ พระอื่ นก ัน เถิด� ซึ่ง เป็น พระที่ ท่านไม่
รู จ
้ ัก 14 ท่านทัง้ หลายจงสอบถามและอุตสาห์ค้นหาและถามดูอย่างขะมักเขม้น และดูเถิด ถ้าเป็นความ
จริง และเป็น เรือ
่ งแน่ นอนว่า สิ ่ง ที่ น่า สะอิด สะเอียนนั ้ นม ี คนกระทํา กัน อยู่ ในหมู่ พวกท่าน 15 ท่านจงฆ่า
ชาวเมืองนั ้น เสีย ด้วยคมดาบ ทําลายเสีย ให้สิ ้นเชิ งด ้วยคมดาบ ทัง้ คนทัง้ หลายที่ อาศัย ในเมืองนั ้น และ
ฝูง สัตว์ด้วย 16 ท่านจงเก็บ ข้าวของทัง้ สิน
้ ในเมืองนั ้น ไปกองไว้ที่ กลางถนน และเผาเมืองนั ้ นก ับ บรรดา
ข้าวของในเมืองนั ้นเสียด้วยไฟ เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ให้เมืองนั ้นร้างอยูเป็
่ นนิ ตย์ อย่าสร้าง
17
ขึ้น มาใหม่ อี กเลย อย่า ให้ ของต้องห้ามนั ้น มาติด พั นม ือ ของท่าน เพื่อ ว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงหัน จาก
พระพิโรธยิง่ ของพระองค์ และทรงสําแดงพระกรุ ณาคุณต่อท่าน และทรงเมตตาท่าน ให้ท่านทวีมากขึ้น
ดัง ที่ พระองค์ ปฏิญาณไว้กับ บรรพบุรุษ ของท่านนั ้น 18 เมื่อ ท่านทัง้ หลายเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือรักษาพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ดังที่ ข้าพเจ้าบัญชาท่านไว้ในวันนี้ และ
กระทําสิง่ ที่ถูกต้องตามสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน�

14
คําสัง่ สอนเรือ
่ งอาหาร

1 “ท่านทัง
้ หลายเป็นบุตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

ท่านอย่าเชือดเนื้ อตัวเองหรือกระทําหน้า
ผากให้โล้นเพื่อคนตาย
และ
พระเยโฮวาห์ทรงเลือกจากประชาชาติทัง้ หลายที่อยู่บนพื้นโลกให้เป็นชนชาติในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์
3 ท่านทัง
้ หลายอย่า รับ ประทานสิง่ พึง รัง เกียจใดๆเลย 4 สัตว์ ที่ รับ ประทานได้ มีด ัง ต่อ ไปนี้ คือ วัว แกะ
แพะ 5 กวาง ละมัง่ อีเก้ง แพะป่า สมัน โคป่า และแกะป่า 6 ท่านรับประทานสัตว์ทุกชนิ ดที่ แยกกีบและ
กีบ ผ่า ออกเป็น สองและเคี้ยวเอื้องนั ้น ได้ 7 อย่างไรก็ตามในจําพวกสัตว์ทัง้ หลายที่ เคี้ยวเอื้องหรือม ี กีบ
ผ่า ท่านอย่ารับประทานสัตว์ต่อไปนี้ คือ อูฐ กระต่าย ตัวกระจงผา เพราะว่าสัตว์เหล่านี้ เคี้ยวเอื้องแต่กีบ
ไม่ผ่า จึงเป็นสัตว์มลทินแก่ ท่าน 8 และหมู ด้วยเพราะหมู มี กีบผ่าแต่ ไม่ เคี้ยวเอื้อง จึงเป็นสัตว์มลทินแก่
ท่าน ท่านอย่ารับประทานเนื้ อของมัน และซากของมันท่านก็อย่าแตะต้อง 9 ในบรรดาสัตว์น้ําทัง้ สิน
้ ท่าน
รับ ประทานสัตว์เหล่า นี้ ได้ คือ สัตว์ใดๆที่ มี ครีบ และเกล็ด ท่านรับ ประทานได้ 10 แต่ สัตว์ใดๆที่ ไม่มี ครีบ
และเกล็ดท่านอย่ารับประทาน เป็นสัตว์มลทินแก่ท่าน 11 นกสะอาดทุกชนิ ดท่านรับประทานได้ 12 แต่นก
เหล่านี้ ท่านอย่ารับประทานคือ นกอินทรี นกแร้งหนวดแพะ นกออก 13 นกเหยีย
่ วหางยาว นกเหยีย
่ วดํา
นกแร้ง ตามชนิ ด ของมัน 14 บรรดานกแกตามชนิ ด ของมัน 15 นกเค้าแมว นกเค้า โมง นกนางนวล เหย
2 เพราะท่านทัง
้ หลายเป็นชนชาติบริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
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ย
ี่ วนกเขาตามชนิ ดของมัน 16 นกเค้าแมวเล็ก นกทึดทือ นกอีโก้ง 17 นกกระทุง แร้ง และนกอ้ายงัว่ 18 นก
กระสาดํา นกกระสาตามชนิ ดของมัน นกหัวขวาน และค้างคาว 19 แมลงมีปีกทุกชนิ ดเป็นสัตว์มลทินแก่
ท่าน อย่ารับประทานเลย 20 สัตว์มีปีกที่สะอาดทุกชนิ ดท่านรับประทานได้ 21 ท่านอย่ารับประทานสัตว์ชน
ิดใดที่ตายเอง ท่านจะให้แก่คนต่างด้าวที่อยู่ภายในประตูเมืองของท่านรับประทานก็ได้ หรือท่านจะขาย
ให้แก่คนต่างประเทศก็ได้ เพราะว่าท่านเป็นชนชาติที่บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย
22
ท่านอย่าต้มลูกแพะด้วยนํ้านมแม่ของมันเลย ผลได้เป็นปีๆจากพืชในนาของท่านนั ้น ท่านจงถวายสิบ
ชักหนึ่ ง 23 ท่านจงรับประทานสิบ ชักหนึ่ ง ที่ ได้ จากข้าวหรือนํ้า องุน
่ ของท่าน หรือนํ้ามันของท่าน และผล
รุ น
่ แรกจากฝูง วัว และฝูง แพะแกะของท่าน ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านในสถานที่ ซ่ึง
พระองค์ จะทรงเลือกไว้ เพื่อ ให้พระนามของพระองค์ สถิต ที่ นั ่น เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะได้ เรียนรู ที
้ ่ จะยํา เก
24
รงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายเสมอ ถ้าระยะทางไกลเกินไป ท่านไม่สามารถนําสิบชักหนึ่ ง
มาได้ ในเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอวยพรแก่ท่าน เพราะว่าสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านจะทรงเลือกเพื่อ เป็ นที ่ ตัง้ พระนามของพระองค์ นั ้น อยู่ ห่างไกลจากท่านเกิน ไป 25 ท่านจงขายของ
นั ้น เอาเงิน และห่อ เงิน ถือ ไว้ และไปยัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือกไว้ 26 และ
เอาเงิน นั ้น ซื้อ สิง่ ใดๆที่ ท่านปรารถนา จะเป็ นว ัว แกะ หรือ นํ้า องุน
่ หรือ สุราและสิง่ ใดๆที่ ท่านปรารถนา
และท่านจงรับประทานที่นั่นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และจงปีติร่าเริงทัง้ ตัวท่านและ
ครอบครัวของท่านด้วย 27 ท่านทัง้ หลายอย่าทอดทิง้ คนเลวีซ่ึงอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน เพราะเขา
ไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกับท่าน 28 พอครบสามปี ทุกทีท่านทัง้ หลายจงนําสิบชักหนึ่ งจากพืชผลที่ได้ในปี
นั ้น มาสะสมไว้ภายในประตู เมืองของท่าน 29 คนเลวี (เพราะเขาไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกกั บท่าน� และ
คนต่างด้าวและลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย ผู้ซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของท่าน จะได้มารับประทานอย่าง
อิม
่ หนํา เพื่อ ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ บรรดากิจ การซึ่ งม ือ ของท่านทัง้
หลายได้กระทํานั ้น�
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การปลดปล่อยทุกๆเจ็ดปี
1 “ทุ กๆสิน
้ เจ็ด ปี ท่านทัง้ หลายต้องมี การปลดปล่อย 2 ให้กระทํา การปลดปล่อยดังนี้ เจ้า หนี้ ทุ กคนจะ
ต้องยกสิง่ ที่ตนให้เพื่อนบ้านยืมไปนั ้นเสีย อย่าทวงสิง่ นั ้นคืนจากเพื่อนบ้านหรือพีน
่ ้ องของตนเลย เพราะ
ว่า ได้ ประกาศการปลดปล่อยของพระเยโฮวาห์ แล้ว 3 ท่านทัง้ หลายจะทวงจากคนต่างประเทศคืน ได้
แต่ ถ้า มี สิ ่ง ใดของท่านซึ่ง อยู่ กับ พี่ น้องก็ ให้ มือ ของท่านปล่อยไป 4 ยกเว้น เมื่อ ไม่ มี คนยากจนในหมู่ พวก
ท่านทัง้ หลาย เพราะว่า พระเยโฮวาห์จะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานให้ท่านเป็นมรดกยึดครองนั ้น 5 ถ้าท่านเพียงแต่ เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน พึงระวังที่จะกระทําตามพระบัญญัติทัง้ หลายซึ่งข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ 6 เพราะ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรท่านดัง ที่ พระองค์ สัญญาต่อ ท่านนั ้น ท่านทัง้ หลาย
จะให้ ประชาชาติ หลายชาติ ยม
ื ของของท่าน แต่ ท่านอย่า ยืม ของเขาเลย ท่านทัง้ หลายจะปกครองอยู่
เหนื อหลายประชาชาติ แต่เขาทัง้ หลายจะไม่ปกครองเหนื อท่าน 7 ถ้าในท่ามกลางท่านทัง้ หลายมีคนจน
สัก คนหนึ่ ง เป็น พี่ น้องของท่านอยู่ ภายในประตู เมืองใดๆ ในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ประทานแก่ ท่าน ท่านอย่า มี ใจแข็ง หดมือ ของท่านไว้เสีย ต่อ หน้า พี่ น้องของท่านที่ ยากจนนั ้น 8 แต่ ท่าน
ทัง้ หลายจงยื่นมือของท่านอย่างใจกว้างให้เขา และให้เขายืมข้าวของพอแก่ความต้องการของเขา ไม่ว่า
เป็น ข้าวของสิง่ ใดๆ 9 จงระวัง ให้ดี เกรงว่า จะมี ความคิด ในจิตใจชัว่ ของท่านว่า ‘ปี ที่ เจ็ด ปี ที่ จะต้องปลด
ปล่อยมาถึง แล้ว� และตาท่านก็ รษ
ิ ยาต่อ พี่ น้องของท่าน ท่านจึง ไม่ ยอมให้อะไรเขาเลย และเขาจะร้อง
ทูลพระเยโฮวาห์เรือ
่ งท่าน บาปก็จะตกแก่ท่าน 10 ท่านจงให้เขา และเมื่อให้เขาแล้วอย่ามีจิตคิดเสียดาย
เพราะเหตุนี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ท่านในบรรดากิจการทัง้ สิน
้ ของท่าน
11
ไม่ว่าท่านจะลงมือกระทําสิง่ ใด เพราะว่าคนจนจะไม่หมดไปจากแผ่นดิน เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบัญ
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ชาท่านว่า ‘ท่านต้องยื่ นม ือ ให้อย่างใจกว้างต่อ พี่ น้องของท่าน คือ ต่อ คนยากจนคนขัดสนซึ่ง อยู่ ในแผ่น
ดินของท่าน� 12 ถ้าพีน
่ ้ องของท่านซึ่งเป็นคนฮีบรู ไม่ว่าชายหรือหญิง ที่เขาขายไว้แก่ท่าน จงให้ปรนนิ บัติ
ท่านหกปี เมื่อ ถึง ปี ที่ เจ ็ ดก ็ ให้ปล่อยเขาเป็ นอ ิ สระพ้น ไปจากท่าน 13 และเมื่อ ท่านปล่อยเขาเป็ นอ ิ สระไป
จากท่าน ท่านอย่าปล่อยเขาไปมือเปล่า 14 ท่านจงมีใจกว้างขวางจัดของให้แก่ เขา เป็นของจากฝูงแพะ
แกะของท่าน จากลานนวดข้าวของท่าน และจากบ่อยํ่าองุน
่ ของท่าน ท่านจงให้แก่ เขาตามสมควรตาม
ที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงอํานวยพระพรแก่ท่าน 15 ท่านจงจําไว้วา่ ท่านเคยเป็นทาสในแผ่นดิ
นอียป
ิ ต์และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงไถ่ท่านไว้ เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบัญชาเรือ
่ งนี้ แก่ท่าน
16
ในวันนี้ แต่ถ้าทาสนั ้นจะกล่าวแก่ท่านว่า ‘ข้าพเจ้าจะไม่ไปจากท่าน� เพราะเขารักท่านและครอบครัว
ของท่าน เพราะเขาอยู่กับท่านสบายดี 17 จงเอาเหล็กแทงใบหูของเขาให้ทะลุ ไปติ ดกับประตู เรือน ดังนี้
เขาจะเป็นทาสของท่านตลอดไป ท่านจงกระทําเช่นนี้ แก่ทาสหญิงด้วย 18 เมื่อท่านปล่อยเขาให้เป็นอส
ิ ระ
นั ้นท่านอย่ารู ส
้ ึกหนั กอกหนั กใจ เพราะว่าเขาได้ รับใช้ท่านมาหกปี ด้วยมีค่าแรงมากกว่าลูกจ้างเป็นสอง
เท่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ท่านในการทัง้ ปวงที่ท่านได้กระทํานั ้น 19 สัตว์
ตัวผู้หัวปี ซึ่งเกิดในฝูงวัวหรือฝูงแพะแกะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงถวายไว้แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ท่านอย่า ใช้ ววั หัวปี ทํางาน หรือ ตัด ขนจากแกะหัวปี 20 ท่านและครอบครัว ของท่านจงรับ ประทานสัตว์
หัวปี นั ้นต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทุกๆปี ในสถานที่ ซ่ึงพระเยโฮวาห์จะทรงกําหนดไว้
นั ้น 21 แต่ ถ้า สัตว์นั้ นม ี ตําหนิ ใดๆคือ ขาเกหรือ ตาบอด หรือม ี ตําหนิ เลวร้ายอย่างใด ท่านอย่า ถวายบูชา
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 22 ท่านจงรับประทานสัตว์นั้นภายในประตูเมืองของท่าน ทัง้ ผู้ที่มลทิน
และผู้ที่สะอาดด้วยก็รบ
ั ประทานได้ ดังว่าเป็นละมัง่ หรือกวาง 23 เพียงแต่ท่านอย่ารับประทานเลือดของ
มันเท่านั ้น ท่านจงเทออกทิง้ บนดินเหมือนเทนํ้า�

16

เทศกาลปัสกาและขนมปังไร้เชื้อ

1 “ท่านจงถือเดือนอาบีบ ท่านทัง
้ หลายจงถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะว่าในเดือน

อาบีบนัน
้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนําท่านออกจากอียป
ิ ต์ ในเวลากลางคืน 2 และท่านจงถวาย
ปัสกา เป็นเครือ
่ งบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน จากฝูงแพะแกะหรือฝูงวัว ณ ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์
จะทรงเลือกไว้ ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั ่น 3 อย่ารับประทานขนมปั งมีเชื้อกับปัสกา ตลอดเจ็ด
วัน ท่านจงรับ ประทานขนมปัง ไร้เชื้อ เป็น ขนมปัง แห่ง ความทุกข์ ใจ เพราะท่านรีบ หนี ออกมาจากแผ่นดิ
นอียป
ิ ต์ เพื่อท่านจะระลึกถึงวันที่ท่านออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์นั้นตลอดชีวต
ิ ของท่าน 4 ตลอดเจ็ดวันนั ้น
อย่า ให้ เห ็น เชื้อ ขนมภายในอาณาเขตประเทศของท่าน หรือ เนื้ อ สัตว์ซ่ึง ท่านได้ บูชาในเวลาเย็ นว ัน แรก
เหลืออยู่ตลอดคืนจนเช้าวันรุ่งขึ้น 5 ท่านทัง้ หลายอย่าถวายปัสกาภายในประตูเมืองใดๆซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านทรงประทานแก่ ท่าน 6 แต่ ท่านจงถวายปัส กา ณ สถานที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับทนั
ี่ ่น ในเวลาเย็นเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้ว ในเวลาเดีย
7
วกับที่ท่านออกจากอียป
ิ ต์ ท่านจงทําให้สุกและรับประทานในสถานที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จะทรงเลือกไว้ พอรุ ง่ เช้าท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ของท่าน 8 ท่านจงรับประทานขนมปังไร้เชื้อหกวัน แต่ในวั
นที่เจ็ดเป็นประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิถวายแด่
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ในวันนั ้นอย่ากระทําการงานใดๆ
์
เทศกาลสัปดาห์
ท่านทัง้ หลายจงนั บ ให้ ครบเจ็ด สัปดาห์ จงตัง้ ต้น นั บ ให้ ครบเจ็ด สัปดาห์ เริมด
่ ้วยวัน แรกที่ ท่านเอา
10
เคียวเกี่ยวข้าว ท่านทัง้ หลายจงถือ เทศกาลสัปดาห์ถวายแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ด้วยการ
ถวายตามใจสมัครจากมือ ของท่าน ซึ่ง ท่านจะถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ตามที่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านทรงอํานวยพระพรแก่ ท่าน 11 ท่านจงปี ติ ร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน ทัง้ ตัวท่านและบุตรชายหญิงของท่าน ทัง้ ทาสชายหญิงของท่าน ทัง้ คนเลวีซ่ึงอยู่ภายในประตู
เมืองของท่าน ทัง้ คนต่างด้าว เด็ก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่ายซึ่ง อยู่ ท่ามกลางท่าน ณ สถานที่ ซึ่ง พระเยโฮ
9
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วาห์ พระเจ้า ของท่านทรงเลือกไว้ให้ พระนามของพระองค์ ประทั บท ี่ นั ่น
ทาสในอียป
ิ ต์ ท่านพึงระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้
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12

ท่านพึง จํา ไว้วา่ ท่านเคยเป็น

เทศกาลอยูเพิ
่ ง
ท่านจงถือ เทศกาลอยู่ เพิง เจ็ด วัน เมื่อ ท่านเก็บ รวบรวมพืช ผลของท่านจากลานนวดข้าวและจาก
บ่อยํ่าองุน
่ ของท่านแล้ว 14 ในการเลี้ยงนั ้นท่านจงปีติร่าเริง ทัง้ ท่านและบุตรชายหญิงของท่าน และทาส
ชายหญิงของท่าน ทัง้ คนเลวีและคนต่างด้าว ทัง้ เด็กกําพร้าพ่อและแม่ม่ายซึ่งอยู่ภายในประตูเมืองของ
ท่าน 15 ท่านจงถือ เทศกาลนั ้น แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเจ็ด วัน ณ สถานที่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงเลือกไว้ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ พืช ผลทัง้ หลายของท่าน
และแก่ผลงานทัง้ สินที
้ ่มือท่านกระทํา เพื่อว่าท่านจะมีแต่ความปีติยินดี
13

บรรดาผู้ชายจะต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าปีละสามครัง้
16 บรรดาผู้ชายทัง
้ สิน
้ จะต้องเข้า มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านปี ละสามครัง้ ณ สถานที่ ซึ่ง
พระองค์ จะทรงเลือกไว้ คือ ณ เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่ เพิง อย่า ให้
เขาไปเฝ้าพระเยโฮวาห์มือเปล่าๆ 17 ให้ทุกคนถวายตามความสามารถของเขา ตามส่วนพระพรที่พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายประทานแก่ท่าน
ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ต่างๆ
18 ท่านทัง
้ หลายจงเลือกตัง้ ผู้พิพากษาและเจ้าหน้าที่ตามบรรดาประตูเมืองของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ตามตระกูลคนของท่าน ให้เขาพิพากษาประชาชนตามความยุติธรรม
19 ท่านอย่า กระทํา ให้ เสีย ความยุ ติ ธรรม อย่า ลําเอียง อย่า รับ สินบน เพราะว่า สินบนทําให้ ตาของคนมี
ปัญญามืดมัวไป และกลับคดีของคนชอบธรรมเสีย 20 ท่านจงติดตามความยุติธรรมเท่านั ้น เพื่อท่านจะ
มี ชีวิตและสืบ มรดกในแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 21 ท่านทัง้ หลายอย่า
ปลูกต้นไม้ใดๆใช้เป็นเสารู ปเคารพข้างแท่นบูชาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งท่านจะสร้างไว้ 22 และ
ท่านอย่าตัง้ เสาศักดสิ
ิ์ ทธิเป็
์ นรูปเคารพ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงรังเกียจ�

17
จงถวายเฉพาะสิงด
่ ีที่สุดแด่พระเจ้า
1 “ท่านทัง
้ หลายอย่า นํา วัว ผู้ หรือ แกะที่ มี ตําหนิ หรือ ความพิการใดๆเป็น เครือ
่ งบูชาแด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน เพราะเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
จงเอาหินขว้างคนไหว้รู ปเคารพเสียให้ตาย
2 ภายในประตูเมืองใดๆของท่านทัง
้ หลายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านนั ้น ถ้าพบ
ว่าในท่ามกลางพวกท่านมีชายหรือหญิงคนใดกระทําความชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน โดยละเมิดพันธสัญญาของพระองค์ 3 และไปปรนนิ บัติพระอื่น และนมัสการพระเหล่านั ้น หรือ
ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ หรืออันใดที่เป็นบริวารท้องฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้หา้ มไว้ 4 มีคนมาบอกท่านแล้วและ
ท่านก็ได้ยน
ิ และได้สอบถามอย่างขะมักเขม้น และดูเถิด ถ้าเป็นความจริงและเป็นเรือ
่ งแน่ นอนว่า สิ่งที่
น่าสะอิดสะเอียนนั ้ นมีคนกระทํากันในอิสราเอล 5 ท่านจงนําชายหรือหญิงผู้กระทําสิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายนั ้นมาที่
6
ประตูเมือง และท่านจงเอาหินขว้างชายหรือหญิงนั ้นเสียให้ตาย ผูที
้ ่ถูกกล่าวโทษถึงตายนั ้น ให้มีพยาน
สองหรือ สามปากยืน ยันว ่า ผู้ นั้ นม ี ความผิด จึง ให้ปรับ โทษถึง ตายได้ อย่า ลงโทษผู้ ใดถึง ตายด้วยพยาน
ปากเดียว 7 ผู้ ที่ เป็น พยานต้องลงมื อก ่อนในการทําโทษเขาถึง ตาย ต่อ ไปคนทัง้ ปวงจึง ร่วมมื อด ้ว ยกัน
ทัง้ นี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะกําจัดความชัว่ เสียจากท่ามกลางท่าน
จงให้คนเลวีซ่ึงเป็นปุโรหิตพิพากษาเรือ
่ งต่างๆ
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ถ้า คดี ใดเกิด ขึ้น เป็น เรือ
่ งยากที่ จะตัดสิน ได้ ว่า เป็น คดี ฆ่า คนตายโดยเจตนาหรือ ไม่ เป็น คดี เก ี่ ยวด
้ว ยการเกี่ยงกรรมสิทธิใ์ นทรัพย์ เป็น คดี ทําร้ายร่างกาย เป็น คดี ใดๆซึ่ง โต้ แย้งก ัน ภายในประตู เมืองของ
ท่าน ท่านจงลุก ขึ้น พากัน ไปยัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงเลือกไว้ 9 จงไปหาคนเลวี
ซึ่งเป็นปุโรหิต และไปหาผู้พิพากษาประจําการในสมัยนั ้น ท่านจงปรึกษาหารือกับเขา และเขาจะชีแ
้ จง
ให้ท่านทราบถึงคําตัดสิน 10 แล้วท่านจงกระทําตามคําแนะนําซึ่งเขาชีแ
้ จงแก่ ท่าน จากสถานที่ ซ่ึงพระ
เยโฮวาห์ ทรงเลือกนั ้น และท่านจงระวัง กระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง เขาแนะนํา ท่าน 11 ท่านจงกระทํา ตามคํา
แนะนํา จากพระราชบัญญั ติ ซึ่ง เขาให้ แก่ ท่าน และกระทํา ตามคํา ตัดสิน ซึ่ง เขาได้ สัง่ ท่าน ท่านทัง้ หลาย
อย่า หันเหไปจากคํา ตัดสิน ซึ่ง เขาชีแ
้ จงแก่ ท่าน อย่า หัน ไปทางขวามือ หรือ ซ้ายมือ 12 ผู้ ใดที่ บังอาจมิ ได้
กระทํา ตาม คือ ไม่ ได้ เชื่อ ฟัง ปุโรหิต ผู้ ที่ ยืน ปรนนิ บั ติ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านที่ นั ่น
หรือเชื่อฟังผู้พิพากษา ผู้นั ้นต้องตาย ทัง้ นี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะกําจัดความชัว่ เสียจากอิสราเอล 13 และ
ประชาชนทัง้ หลายจะได้ยน
ิ และยําเกรง และมิได้ขัดขืนต่อไปอีก
8

การเลือกกษั ตริย์สําหรับคนอิสราเอล
เมื่อ ท่านมาถึง แผ่นดิ นที ่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน และท่านถือ กรรมสิทธิ์
อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น แล ้ วท ่านจะกล่าวว่า ‘เราจะตัง้ กษั ตริย์ ไว้เหนื อ เราเหมือนประชาชาติ อ่น
ื ซึ่ง อยู่
15
รอบเรา� ก็จงตัง้ ผู้ซ่ึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ให้เป็นกษั ตริย์เหนื อท่าน คือตัง้ ผู้หน
่ึง ผู้ ใดในพวกพี่ น้องของท่านให้เป็นกษั ตริย์เหนื อ ท่าน ท่านอย่า ตัง้ คนต่างด้าวซึ่ งม ิ ใช่ พี่ น้ องของท่านให้
อยู่ เหนื อ ท่าน 16 แต่ ว่า อย่า ให้ ผู้ นั ้ นม ี ม้า ของตนเองมากเกิน ไป หรือ เป็น เหตุ ให้ ประชาชนกลับ ไปอียป
ิ ต์
เพื่อจะมีม้ามากๆ เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านทัง้ หลายแล้วว่า ‘เจ้าทัง้ หลายจะไม่ได้กลับไปทางนั ้
นอีกเลย� 17 และอย่าให้ผู้นั ้ นมีภรรยามาก เกรงว่าจิตใจของเขาจะหันเหไปเสีย หรืออย่าให้มีเงินมีทอง
เป็นของตนอย่างมากมาย 18 เมื่อผู้นั้นนั ่ งบัลลั งก์ในราชอาณาจั กร ก็ ให้ผู้นั ้นคัดลอกพระราชบัญญัติ นี้
ไว้ในหนั งสือเพื่อประโยชน์ แก่ ตนเอง จากหนั งสือซึ่งอยู่ตรงหน้าพวกปุโรหิตที่ เป็นคนเลวี 19 ให้พระราช
บัญญัติ นั ้น อยู่กับ ผู้ นั ้น และให้เขาอ่านอยู่เสมอตลอดชีวต
ิ ของตน เพื่อ เขาจะได้ เรียนรู ที
้ ่ จะยํา เกรงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเขา โดยรักษาบรรดาถ้อยคําในพระราชบัญญัตินี้ และกฎเกณฑ์ เหล่านี้ และกระทํา
ตาม 20 เพื่อ ว่า จิตใจของเขาจะมิ ได้ พองขึ้น สูง กว่า พี่ น้องของตน และเพื่อ เขาเองจะมิ ได้ หันเหจากพระ
บัญญัติไปทางขวามือหรือทางซ้ายมือ เพื่อเขาจะได้ปกครองราชอาณาจักรของเขาอยู่ได้นาน ทัง้ ตนเอง
และลูกหลานของตนในอิสราเอล�
14

18
มรดกสําหรับคนเลวีและพวกปุโรหิต

1 “คนเลวซ
ี ่ึงเป็นปุโรหิตและตระกูลเลวีทัง้ หมด

จะไม่มีส่วนแบ่งหรือมรดกร่วมกับคนอิสราเอล เขาจะ
รับประทานเครือ
่ งบูชาที่ถวายด้วยไฟแด่พระเยโฮวาห์และส่วนที่ตกเป็นของพระองค์ 2 ฉะนั ้นเขาจะไม่มี
มรดกในหมู่พวกพี่น้องของเขา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นมรดกของเขา ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่เขา
แล้วนัน
้ 3 ให้ส่วนต่อไปนี้ เป็นส่วนที่ปุโรหิตได้อน
ั ตกจากประชาชน คือส่วนที่ได้จากผู้ที่ถวายสัตวบูชา ไม่
ว่าจะเป็ นวัวผู้หรือแกะ ก็ให้เขามอบเนื้ อสันขาหน้า เนื้ อแก้มทงั ้ สองข้าง และเนื้ อท้องให้แก่ปุโรหิต 4 ผล
รุ น
่ แรกของท่านคือ ผลข้าว ผลนํ้าองุน
่ ผลนํ้ามัน และขนแกะรุ น
่ แรกที่ได้จากแกะของท่าน จงมอบให้แก่
ปุโรหิต 5 เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้เลือกเขาจากตระกูลชนทัง้ สิน
้ ของท่าน ให้ยืนปรนนิ บั
ติในพระนามพระเยโฮวาห์ ทัง้ ตัวเขาและลูกหลานของเขาสืบต่อกันไปเป็นนิ ตย์ 6 ถ้าคนเลวีคนใดมาจาก
ประตู เมืองใดในอิส ราเอลอัน เป็ นที ่ อยู่ ของเขา จะมายัง สถานที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ ให้เขามา
ได้ตามใจปรารถนา 7 แล้วเขาจะปรนนิ บัติ ในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เช่นเดียวกับบรรดา
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คนเลวีพี่น้ องของเขา ผู้ยืนปรนนิ บัติต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่ที่นั่น 8 ให้เขาได้ส่วนที่จะรับประทาน
เท่าๆกัน นอกเหนื อจากส่วนที่เขาได้มาด้วยการขายทรัพย์สินของเขาเอง
คําตักเตือนเรือ
่ งการไหว้รู ปเคารพ การเป็นคนทรง การเป็นพ่อมดแม่มดและการเป็นหมอดู
ท่านอย่าเรียน
รู ้ที่ จะกระทํา ตามสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของประชาชาติ เหล่า นั ้น 10 อย่า ให้ มี คนหนึ่ ง คนใดในหมู่ พวก
ท่านซึ่ง ให้ บุ ตรชายหรือบ ุต รสาวของเขาลุย ไฟ อย่า ให้ ผู้ ใดเป็น คนทํานาย เป็น หมอดู เป็น หมอจับยาม
ดู เหตุการณ์ หรือ เป็น นั ก วิทยาคม 11 เป็น หมอผี เป็น คนทรง เป็น พ่อ มด แม่ มด หรือ เป็น หมอ พราย
12 เพราะทุกคนที่กระทําสิง
่ มเป็นทีส
่ ะอิดสะเอียนแด่พระเยโฮวาห์ และด้วยเหตุจากการกระทํา
่ เหล่านี้ ยอ
ที่ น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายจึงทรงขับไล่ เขาออกไปจากเบื้องหน้า
ท่าน 13 ท่านทัง้ หลายจงเป็นคนปราศจากตําหนิ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 14 เพราะว่า
ประชาชาติ เหล่านี้ ซึ่งท่านกําลังจะยึดครองนั ้นเชื่อฟังหมอดู และพวกโหร แต่ ส่วนตั วท่านนั ้น พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอมให้ท่านกระทําเช่นนั ้น
9 เมื่อท่านทัง
้ หลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน

คําพยากรณ์ ถึงพระเยซูคริสต์ผู้เป็นผู้พยากรณ์ ยิง่ ใหญ่
15 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะโปรดให้ ผู้ พยากรณ์ อย่างข้าพเจ้า นี้ เก ิด ขึ้น ในหมู่ พวกท่านจากพี่
น้ องของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อ ฟัง เขา 16 อย่างที่ ท่านปรารถนาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านที่
โฮเรบในวัน ประชุม เมื่อ ท่านกล่าวว่า ‘อย่า ให้ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า 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 เราจะโปรดให้ บังเกิด ผู้ พยากรณ์ อย่างเจ้า ในหมู่ พวกพี่ น้อง
ของเขา และเราจะใส่ ถ้อยคําของเราในปากของเขา และเขาจะกล่าวบรรดาสิง่ ที่ เราบัญชาเขาไว้นั้นแก่
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 คนใดบังอาจกล่าวคําในนามของเราซึ่งเรามิได้บัญชาให้กล่าวหรือผู้นั้นกล่าวในนาม
ของพระอื่น ผูพยากรณ์
้
นั ้นต้องมีโทษถึงตาย� 21 และถ้าท่านนึ กในใจว่า ‘ทําอย่างไรเราจึงจะรูพ
้ ระวจนะ
22
ที่ พระเยโฮวาห์ยังมิได้ ตรัสนัน
้ ได้� เมื่อผู้พยากรณ์ กล่าวคําในพระนามของพระเยโฮวาห์ ถ้ามิได้ เป็น
ไปจริงตามถ้อยคําของผู้กล่าว ถ้อยคํานั ้ นมิได้ เป็นพระวจนะที่ พระเยโฮวาห์ตรัส ผู้พยากรณ์ นั ้นบังอาจ
กล่าวเอง ท่านทัง้ หลายอย่าเกรงกลัวเขาเลย�

19

เมืองลี้ภัย
“เมื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายทรงขจัด บรรดาประชาชาติ ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านประทานแผ่นดินของเขาแก่ท่าน และท่านทัง้ หลายยึดครองและเข้าไปอาศัยอยู่ในหัวเมืองและ
ในบ้านเรือนของเขาเหล่านั ้น 2 ท่านจงแยกเมืองไว้สามเมืองสําหรับพวกท่านทัง้ หลายในท่ามกลางแผ่น
ดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธินั
์ ้น 3 ท่านจงจัดเตรียมให้มีทาง และ
จงแบ่งอาณาเขตแผ่นดิน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านเป็นกรรมสิทธิน
์ ั ้นออกเป็น
4
สามส่วน เพื่อว่าผู้ใดที่ได้ฆ่าคนแล้วจะหลบหนี ไปอยู่ในเมืองเหล่านั ้นได้ ต่อไปนี้ เป็นเรือ
่ งของคนฆ่าคน
ผู้ที่ หนี ไปอยู่ในเมืองเหล่านั ้นได้ และรอดชีวต
ิ อยู่ คือผู้ใดที่ ได้ ฆ่าเพื่อนบ้านของตนโดยมิได้ เจตนา โดยมิ
ได้เกลียดชังเขาแต่ก่อน 5 อาทิเช่น ชายคนหนึ่ งเข้าไปในป่าพร้อมกับเพื่อนบ้านของเขาเพื่อจะตัดไม้ เมื่อ
เขาเหวีย
่ งขวานเพื่อจะโค่นต้นไม้ลง หัวขวานหลุดจากด้ามถูกเพื่อนบ้านของเขาและคนนั ้ นก็ถึงตาย ก็
ให้เขาหนี ไปยังเมืองเหล่านี้ เมืองใดเมืองหนึ่ งและรอดตายได้ 6 ด้วยเกรงว่าผู้อาฆาตโลหิตกําลังโกรธจัด
1
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จะไล่ตามชายผูฆ
้ ่าคนคนนั ้นทัน เพราะหนทางไกลแล้วฆ่าเขาเสีย แม้ว่าชายผูน
้ ั ้นไม่มีโทษถึงตาย เพราะ
เขามิได้ เกลียดชังเพื่อนบ้านของเขาแต่ ก่อน 7 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึ งบัญชาท่านว่า ให้ท่านจัดแยกหัว
เมืองไว้สามหัว เมือง 8 และถ้า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านขยายอาณาเขตของท่าน ดัง ที่ พระองค์ ได้
ทรงปฏิญาณไว้ กับ บรรพบุรุษ ของท่าน และประทานแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาจะประทาน
แก่ บรรพบุรุษของท่านให้แก่ ท่าน 9 ถ้าท่านได้ ระวังที่ จะรักษาบัญญัติ ทัง้ หมดนี้ ซ่ึงข้าพเจ้าได้ บัญชาท่าน
ในวันนี้ โดยที่ ท่านทัง้ หลายรักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และดําเนิ นอยู่ในพระมรรคาของพระองค์
เสมอ แล ้ วท ่านจงเพิม
่ หัว เมืองอีก สามหัว เมืองนอกจากสามหัว เมืองเหล่า นั ้น 10 ด้วยเกรงว่า โลหิต ที่
ไร้ความผิดจะตกในแผ่นดินของท่าน ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่านเป็นมรดก และ
ท่านทัง้ หลายจึงต้องรับผิดชอบโลหิตนัน
้ 11 แต่ถ้าผูใ้ ดเกลียดชังเพื่อนบ้านของตน และซุ่มคอยดักเขาอยู่
และได้ ลอบตี เขาถึงแก่ ความตาย แล้วชายผู้นั้นก็หนี เข้าไปในหัวเมืองเหล่านั ้นเมืองใดเมืองหนึ่ ง 12 แล
้ว พวกผู้ ใหญ่ ในเมืองของชายผู้ นั้น จะส่ง คนให้ ไปรับ ตัว ชายผู้ นั้น มาจากที่ นั ่น และส่งตัว เขาไว้ในมือ ผู้
อาฆาตโลหิต เพื่อเขาจะต้องถูกโทษถึงตาย 13 อย่าให้นั ยน์ ตาของท่านเมตตาสงสารเขาเลย แต่ท่านจง
กําจัดความผิดอันเนื่ องจากโลหิตที่ไร้ความผิดนั ้นให้สิ้นไปจากอิสราเอล เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ไปดีมาดี
จงรักษาเสาเขตของเพื่อนบ้านของตน
ใน เรือ
่ ง มรดก ซึ่ง ท่าน จะ รับ ใน แผ่น ดิน ซึ่ง พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ท่าน ประทาน แก่ ท่าน เป็น
กรรมสิทธินั
์ ้น ท่านอย่าย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้านของท่าน ซึ่งคนโบราณได้ปักไว้
การพิพากษาพยานเท็จ
15 อย่า ให้ พยานปากเดียวยืนยัน กล่าวโทษผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใด ไม่ ว่า ในเรือ
่ งความชัว่ ช้า หรือ ในเรือ
่ 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 กัน นั ้น เข้า เฝ้า พระ
เยโฮวาห์ ต่อ หน้า ปุโรหิต และผู้ พิพากษาซึ่ง ประจํา หน้าที่ อยู่ ในกาลนั ้นๆ 18 พวกผู้ พิพากษาจะอุตส่าห์
ไต่สวน และดู เถิด ถ้า พยานนั ้น เป็น พยานเท็จ กล่าวปรักปรํา พี่ น้องของตนเป็น ความเท็จ 19 ท่านจง
กระทํา ต่อ พยานคนนั ้น ดัง ที่ เขาตัง้ ใจจะกระทํา แก่ พี่ น้ องของตน ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด ความชัว่ จาก
ท่ามกลางท่านเสีย 20 คนอื่นๆจะได้ยน
ิ ได้ ฟัง และยําเกรงไม่ กระทํา ผิด เช่น นั ้น ท่ามกลางพวกท่านทัง้
21
หลายอีก อย่า ให้ นั ยน์ ตาของท่านเมตตาสงสาร ควรให้ ชี วิต แทนชีวต
ิ ตาแทนตา ฟัน แทนฟัน มือ
แทนมือ เท้าแทนเท้า�
14

20

กฎต่างๆเรือ
่ งสงคราม
“เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะยกไปทํา สงครามกับ พวกศั ตรู ของท่าน เห ็ นม ้า รถรบ และกองทัพ มากมาย
ใหญ่ โตกว่า ของท่าน ท่านอย่า กลัว เขาเลย เพราะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทรงสถิต อยู่ กั บท ่าน
ผู้ ทรงนํา ท่านขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 2 และเมื่อ ใกล้ จะรบกัน ปุ โรหิต จะออกมาอยู่ ข้างหน้า และกล่าว
แก่ ประชาชน 3 และจะกล่าวว่า ‘โอ อิสราเอล จงฟัง เถิด วัน นี้ ท่านมาใกล้ จะสู้ รบกับ ศั ตรู ของท่าน อย่า
ให้ใจของท่านทัง้ หลายวิตก อย่ากลัวหรือหวาดหวัน
่ หรือครันคร
่
้ามต่อศั ตรู เลย 4 เพราะว่าพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านเสด็จไปกับท่าน ทรงต่อสู้ ศัตรู ของท่านเพื่อท่าน จะประทานชัยชนะแก่ท่าน� 5 แล้วนา
ยทหารจะพูดกับประชาชนว่า ‘ใครที่สร้างบ้านใหม่ และยังไม่ได้ทําพิธถวายบ้
ี
านนั ้น ให้ผู้นั ้นกลับไปบ้าน
6
ของตน เกรงว่า เขาจะตายเสีย ในสงคราม และคนอื่น จะถวายบ้านนั ้น ใครที่ ปลูก สวนองุน
่ และยั งม
ิ ได้ รับ ประทานผลจากสวนองุน
่ นั ้น ให้ ผู้ นั ้น กลับ ไปบ้าน เกรงว่า เขาจะตายเสีย ในสงคราม และคนอื่น
จะรับ ประทานผลองุน
่ นั ้น 7 ผู้ ใดที่ หมัน
้ หญิง ไว้เป็น ภรรยาแล้ว แต่ ยัง ไม่ ได้ แต่ งงานกัน ให้ ผู้ นั ้น กลับ ไป
บ้านของตน เกรงว่าเขาจะตายเสียในสงคราม และชายอื่นจะได้ นางไปเสีย� 8 และนายทหารจะพู ดกับ
ประชาชนต่อไปอีกว่า ‘ผู้ใดที่ อยู่ที่ นี่มีจิตใจกลัวและวิตก ให้ผู้นั ้นกลับไปบ้านของตนเสีย เกรงว่าจิตใจพี่
1
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น้ องของเขาจะละลายไปเหมือนกับจิตใจของเขา� 9 เมื่อนายทหารพูดกับประชาชนจบลงแล้ว ก็ให้เลือก
ตัง้ ผู้บังคับบัญชากองต่างๆให้เป็นหัวหน้าประชาชน 10 เมื่อพวกท่านเข้าไปใกล้เมืองซึ่งท่านจะไปสู้รบนั ้น
จงเสนอหลักสันติภาพแก่เมืองนั ้นก่อน 11 ถ้าเขาตอบท่านอย่างสันติและเปิดประตูเมืองให้แก่ท่าน ก็ให้
ประชาชนทัง้ ปวงที่ พบอยู่ในเมืองนั ้นทํางานโยธาให้แก่ท่านและปรนนิ บัติท่าน 12 ถ้าเมืองนั ้นไม่รว่ มสัน
ติกั บท ่าน แต่ กล ับ ออกมารบ ก็ ให้ท่านเข้า ล้อมตี เมืองนั ้น ได้ 13 เมื่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ประทานเมือง
นั ้นไว้ในมือท่านแล้ว ท่านจงฆ่าชายทุกคนเสียด้วยคมดาบ 14 แต่ผู้หญิงและเด็ก สัตว์และทุกสิง่ ในเมือง
นั ้น คือ ของที่ รบ
ิ ไว้ทัง้ หมด ท่านจงยึด เอาเป็น ของตัว ท่านจงอิม
ิ มาจากศั ตรู ของท่าน ซึ่ง
่ ใจในของที่ รบ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน 15 ท่านทัง้ หลายจงกระทําเช่นนี้ แก่ ทุกหัวเมืองที่ อยู่ไกล
จากท่าน ซึ่ง ไม่ ใช่ หัว เมืองของประชาชาติ ใกล้ ๆนี้ 16 แต่ ในหัว เมืองของชนชาติ ทัง้ หลายนี้ ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่านเป็นมรดก ท่านอย่าไว้ชีวิตสิง่ ใดๆที่ หายใจได้ เลย 17 แต่ จงทําลาย
เขาเสีย ให้สิน
้ เชิง คือ คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริส ซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ดัง ที่ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาไว้ 18 เพื่อว่าเขาจะมิได้สอนท่านให้กระทําสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนทัง้
สิน
้ ของเขาซึ่ง เขาได้ กระทํา ต่อ พวกพระของเขา เพราะการกระทํา เช่น นั ้น เป็นการกระทํา บาปต่อ พระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน 19 เมื่อท่านล้อมหัวเมืองหนึ่ งอยู่ช้านาน เพื่อจะสู้รบเอาหัวเมืองนั ้น อย่าใช้ขวาน
ฟันทําลายต้นไม้ของเมืองนั ้นเสีย เพราะท่านทัง้ หลายจะรับประทานผลจากต้นไม้นั ้น อย่าโค่นลงเพื่อใช้
ในการล้อมเมืองนั ้นเลย (เพราะต้นไม้ในทุ่งนาเป็นชีวต
ิ มนุษย์� 20 เฉพาะต้นไม้ที่ท่านทราบว่าไม่ใช้เป็น
อาหาร ท่านจะทําลายและโค่นลงก็ได้ เพื่อจะใช้สร้างเครือ
่ งล้อมเมืองซึ่งสู้รบกับท่าน จนกว่าเมืองนั ้นจะ
แตก�

21
การสอบสวนคดีฆาตกรรม

1 “ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านเป็ นกรรมสิทธินั
์ ้น ถ้าพบศพคนที่ถูกฆ่า

ทิง้ อยู่กลางแจ้ง ไม่ ทราบว่าผู้ใดฆ่าเขาตาย 2 ก็ ให้พวกผู้ใหญ่และผู้พิพากษาของท่านออกมาวัดดู ระยะ
ทางถึง เมืองต่างๆที่ อยู่รอบๆศพผู้ ตายนั ้น 3 แล ้ว เมืองที่ อยู่ใกล้ ที่ สุ ดก ับ ศพผู้ ตายนั ้น ให้พวกผู้ ใหญ่ ของ
เมืองนั ้นนําวัวตัวเมียตัวหนึ่ งซึ่งยังไม่เคยใช้งาน และยังไม่เคยเทียมแอก 4 และให้พวกผู้ใหญ่ของเมือง
นั ้นนําวัวเมียตั วนัน
้ ไปที่ หุบเขาซึ่งมีน้ําไหล ซึ่งไม่มีใครไถหรือหว่านเลย และให้หก
ั คอวัวเมียที่ หุบเขานั ้น
5 และปุโรหิต ผู้ เป็ น ลูก หลานของเลวีจะต้องเข้า มาใกล้ ด้วยพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงเลือก
เขาไว้ให้ปรนนิ บัติ พระองค์ และให้อวยพรในพระนามของพระเยโฮวาห์ ให้การวิวาทและการทําร้ายทุก
เรือ
่ งสิน
้ สุด ลงด้วยคํา ของปุโรหิต เหล่า นี้ 6 และพวกผู้ ใหญ่ ทุ กคนของเมืองที่ อยู่ ใกล้ ที่ สุด ผู้ ถู กฆ่า นั ้น จะ
ล้างมือ ของเขาทัง้ หลายเหนื อ วัว เมีย ซึ่ง ถู กห ัก คอที่ ในหุบเขานั ้น 7 และเขาจะเป็น พยานว่า ‘มือ ของเรา
ทัง้ หลายมิได้ กระทําให้โลหิตของชายผู้นี้ ตก และตาของเราทัง้ หลายก็ มิได้ แลเห็นโลหิตของเขาตก 8 โอ
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลบมลทินบาปของประชาชนชาวอิสราเอลของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ ได้ ทรง
ไถ่ ไว้ ขออย่าทรงถือโทษประชาชนชาวอิสราเอลของพระองค์ เนื่ องด้วยโลหิตที่ ไร้ความผิด� และจะทรง
อภัยโทษอัน เนื่ องจากโลหิตน ี้ ให้แก่ เขา 9 ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด ความผิด อัน เนื่ องจากโลหิต ที่ ไร้ความ
ผิดนั ้นเสียจากท่ามกลางท่าน เมื่อท่านกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
การแต่งงานกับเชลย จงรักษาสิทธิบุตรหัวปีไว้

เมื่อ ท่านออกไปสู้ รบกับ ศั ตรู ของท่าน และพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทรงมอบเขาไว้ในมือ ของ
ท่านแล้ว และท่านจับ เขามาเป็น เชลย 11 และท่านเห็น หญิง งามคนหนึ่ ง ในหมู่ เชลยนั ้น และปรารถนา
อยากได้มาเป็นภรรยาของท่าน 12 ท่านจงพาหญิงมาไว้ที่เรือนของท่าน ให้นางโกนศีรษะและตัดเล็บมือ
เสีย 13 และให้ นางเปลื้องเครือ
่ งแต่ง กายอย่างเชลยออกและให้ อยู่ ในเรือนของท่าน ให้ ไว้ทุกข์ ถึ งบ ิ ดา
10
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มารดาของนางหนึ่ ง เดือนเต็ม หลัง จากนั ้น ท่านจึง จะเข้าไปหานางและเป็น สามี ของนางได้ และให้ นาง
เป็นภรรยาของท่าน 14 ภายหลังถ้าท่านไม่พอใจนางนั ้นเสียแล้ว จงปล่อยนางไปตามแต่นางจะพอใจไป
ไหน อย่าขายนางเอาเงิน อย่ากระทําให้นางเป็นสินค้า เพราะท่านได้หยามเกียรตินางแล้ว 15 ถ้าชายคน
หนึ่ งม ี ภรรยาสองคน รัก คนหนึ่ ง ชั งอ ีก คนหนึ่ ง ภรรยาทัง้ สองคือ ทัง้ คนที่รก
ั และคนที่ ชั งก ็ กําเนิ ด บุตร
ด้วยกัน และบุตรชายหัวปี เป็นบุตรของภรรยาคนที่ตนชัง 16 เมื่อถึงวันแบ่งทรัพย์สินให้แก่บุตรชายเป็น
มรดกนั ้น อย่า ให้เขากระทํา แก่ บุ ตรชายของภรรยาคนที่ ตนรัก นั ้น อย่างกับ เป็น บุตรหัวปี แทนบุตรชาย
ของภรรยาที่ ตนชัง ซึ่ง เป็น บุตรหัวปี 17 แต่ เขาต้องยอมรับ บุตรหัว ปีคื อบ ุตรชายของภรรยาคนที่ ตนชัง
โดยแบ่งข้าวของให้แก่บุตรหัวปี สองเท่า เพราะว่าคนนี้ เป็นต้นกําลังของบิดา สิทธิของบุตรหัวปี เป็นของ
เขา
บุตรชายที่ด้ือและไม่อยูใ่ นโอวาท
18 ถ้า ชายคนใดมี บุ ตรชายที่ ด้ ือ และไม่ อยู่ ในโอวาท ไม่ เชื่อ ฟัง เสียงของบิดาของตน หรือ เสียงของ
มารดาของตน แม้ว ่า บิดามารดาจะได้ ตี สอน เขาก็ ไม่ ยอมฟัง 19 ให้ บิ ดามารดาจับ ตัว เขาให้ ออกมาหา
พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้น ณ ประตูเมืองที่เขาอาศัยอยู่ 20 และเขาจะพูดกับพวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้ นว่า ‘บุ
ตรชายของเราคนนี้ เป็นคนดื้อดึงและไม่อยูใ่ นโอวาท ไม่เชื่อฟังเสียงเรา เป็นคนตะกละและขีเมา
้ � 21 แล
้ว บรรดาผู้ชายในเมืองนั ้น จะเอาหิน ขว้างเขาให้ ตาย ดัง นั ้น ท่านจะได้ กําจัด ความชัว่ เสีย จากท่ามกลาง
ท่าน คนอิสราเอลทัง้ ปวงจะได้ยน
ิ และยําเกรง 22 ถ้า คนใดได้ กระทํา ความผิด อั นม ี โทษถึง ตาย และเขา
ถูก ประหารชีวต
ิ และแขวนเขาไว้ที่ ต้นไม้ 23 อย่า ให้ ศพค้างอยู่ ที่ ต้นไม้ ข้ามคืน ท่านจงฝัง เขาเสีย ในวัน
เดียวกันนั ้น (ด้วยว่าผู้ที่ ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่งโดยพระเจ้า� ท่านอย่ากระทําให้แผ่
นดินของท่านซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั ้นเป็นมลทิน�
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ความรับผิดชอบช่วยเพื่อนบ้าน
“เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็ นว ัว หรือ แกะของพี่ น้องของท่านหลงมาอย่า นิ่ ง เฉยเสีย จงพาสัตว์เหล่ านั ้น
กลับ ไปให้ พี่ น้ องของท่าน 2 ถ้า บ้านเขาอยู่ ไม่ ใกล้ หรือ ท่านไม่ รู จั
้ ก ตัว เขา จงนํา สัตว์นั้น มาไว้ที่ บ้านของ
ท่านและให้อยู่กับท่านจนพี่น้องมาเที่ยวหา แล้วท่านจงมอบคืนให้เขาไป 3 ลาของพี่น้องท่านก็จงคืนให้
เหมือนกัน เสื้อผ้าของพี่น้องท่านก็ จงคืนให้เหมือนกัน สิ ่งใดของพี่น้องที่ หายไป และที่ ท่านพบเข้าท่าน
จงคืนให้ เหมือนกัน ท่านอย่า นิ่ ง เฉยเสีย 4 ถ้า ท่านเห็น ลาหรือ วัว ของพี่ น้องล้ม อยู่ ตามทาง อย่า นิ่ ง เฉย
เสีย ท่านจงช่วยพยุงสัตว์เหล่านั ้นขึ้นอีก
1

วิธแต่
ี งตัวที่ถูกต้องสําหรับชายและหญิง
5 อย่า ให้ ผู้ หญิง สวมใส่ สิ ่ง ที่ เป็ น ของผู้ ชาย และอย่า ให้ ผู้ ชายคนใดคนหนึ่ ง สวมใส่ เสื้อผ้า ของผู้ หญิง
เพราะทุกคนที่ กระทําเช่นนั ้ นก็เป็ นที ่สะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 6 ถ้าท่านเผอิญไป
พบรังนกอยูต
่ ามทาง บนต้นไม้หรือพื้นดิน มีลูกนกหรือไข่และแม่นกกกอยูบ
่ นลูกนกหรือไข่นั ้น ท่านอย่า
เอาแม่นกกับลูกนกไป 7 ท่านจงปล่อยแม่นกไปเสีย แต่ลูกนกนั ้นท่านจะเอาไปเป็นของท่านก็ได้ เพื่อท่าน
จะไปดี มาดี และท่านจะมี อายุยืนนาน 8 เมื่อท่านก่อเรือนใหม่ จงก่อขอบขึ้นกันไว้ที่ ดาดฟ้าหลังคา เพื่อ
ท่านจะมิได้นําโทษเนื่ องด้วยโลหิตตกมาสู่เรือนนั ้น เพราะมีคนพลัดตกลงมาจากหลังคาตาย
พระราชบัญญัติของโมเสสสอนเรือ
่ งการแยกออกจากความชัว่
9 อย่า เอาเมล็ด พืช สองชนิ ด หว่านลงในสวนองุน
่ ของท่าน เกรงว่า ทัง้ พืช ผลที่ ท่านหว่านและผลองุน
่
ของสวนนั ้น เป็น มลทิน 10 ท่านอย่า เอาวัว และลาเข้า เทียมไถด้วยกัน 11 ท่านอย่า สวมเครือ
่ งแต่ง กายที่
ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน 12 ท่านจงทําพู่หอ
้ ยไว้ที่มุมทัง้ สี่ของชายเสื้อคลุมของท่าน ซึ่งท่านใช้คลุมตัว
จงลงโทษผู้ชายที่กล่าวร้ายเรือ
่ งภรรยาที่ไร้ความผิด
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ถ้า ชายคนใดได้ ภรรยา และได้ สมสู่ อยู่ กับ นาง แล ้ว เกิด เกลียดชัง นาง 14 และหาเหตุ วา่ หญิง นั ้น
ประพฤติสิ่งน่าอาย กระทําให้ช่อ
้
ื เสียงของนางเสียหาย โดยกล่าวว่า ‘ข้ารับหญิงคนนี้ มาเป็นภรรยา ครัน
ข้าเข้าสมสู่กับนางก็เหนว
็ ่านางมิได้เป็นพรหมจารี� 15 บิดาของหญิงสาวคนนั ้นและมารดาจะต้องนําของ
สําคัญ อัน เป็น พยานว่า หญิง นั ้น เป็น พรหมจารีมาให้ พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองนั ้ นที ่ ประตู เมือง 16 และบิดา
ของหญิง สาวนั ้น จะบอกกับ พวกผู้ ใหญ่ ว่า ‘ข้า ได้ ยกลูกสาวของข้า ให้ เป็น ภรรยาชายคนนี้ และเขากลับ
เกลียดชัง 17 ดูเถิด ชายผูนี
้ ้ หาเหตุกล่าวติเตียนว่า “ข้าพเจ้าไม่เหนว
็ ่าบุตรสาวของท่านเป็นพรหมจารีเลย
� นี่ แหละเป็นของสําคัญว่าลูกสาวของข้าเป็นหญิงพรหมจารี� แล้วเขาจะคลี่ ผ้านั ้นออกต่อหน้าพวกผู้
ใหญ่ของเมืองนั ้นให้เป็นพยาน 18 ให้พวกผู้ใหญ่ของเมืองนั ้นจับชายคนนั ้นมาเฆี่ยน 19 และปรับเขาเป็น
เงินหนึ่ งร้อยเชเขล และมอบเงินนั ้นให้แก่บิดาของหญิงสาว เพราะเขาทําให้หญิงพรหมจารีอส
ิ ราเอลคน
หนึ่ งเสียชื่อ หญิงนั ้นจะเป็นภรรยาของเขาต่อไป เขาจะหย่าร้างไม่ได้เลยตลอดชีวต
ิ
13

จงเอาหินขว้างคนผิดประเวณี ให้ตายเสีย

20 แต่ถ้าเรือ
่ งนั ้นเป็นความจริง และหาของสําคัญอันเป็นพยานว่า หญิงนั ้นเป็นพรหมจารีสําหรับหญิง

สาวนั ้น ไม่ ได้ 21 เขาจะพาหญิง สาวนั ้น ออกมานอกประตู เรือนบิดาของเธอ แล ้ว พวกผู้ชายในเมืองของ
เธอจะเอาหินขว้างเธอให้ตาย เพราะเธอได้กระทําความโง่เขลาในอิสราเอล คือเป็นหญิงโสเภณี ในเรือน
ของบิดา ดังนี้ แหละท่านจะกําจัดความชัว่ ออกจากท่ามกลางท่าน 22 ถ้าพบชายคนหนึ่ งไปร่วมกับภรรยา
ของคนอื่น ทัง้ สองคน คือชายที่ ไปร่วมกับหญิงและหญิงคนนั ้นจะต้องมี โทษถึงตาย ดังนี้ แหละท่านจะ
กําจัดความชัว่ จากอิสราเอล 23 ถ้ามีหญิงพรหมจารีคนหนึ่ งหมัน
้ ไว้กับสามีแล้ว และมีชายคนหนึ่ งไปพบ
24
เธอในเมือง และได้รว่ มกับเธอ ท่านจงพาเขาทัง้ สองออกไปยังประตูเมืองนั ้น และท่านจงขว้างเขาทัง้
สองด้วยหินให้ตายเสีย หญิงสาวคนนั ้นเพราะมิได้ร้องโวยวายขึ้นแม้วา่ จะอยู่ในเมือง ชายคนนั ้นเพราะ
ว่าเขาได้ หยามเกียรติ ภรรยาของเพื่อนบ้าน ดังนี้ แหละท่านทัง้ หลายจะขจัด ความชัว่ เสีย จากท่ามกลาง
ท่าน 25 แต่ ถ้า ชายคนหนึ่ ง ไปพบหญิง สาวที่ คนอื่น หมัน
้ ไว้แล ้ วท ี่ กลางทุ่ง ชายคนนั ้น จับ ตัว หญิง คนนั ้น
และได้รว่ มกับเธอ เฉพาะผู้ชายคนที่รว่ มกับเธอเท่านั ้นจะต้องมีโทษถึงตาย 26 แต่ท่านอย่าทําโทษหญิง
สาวนั ้นเลย ฝ่ายหญิงสาวนั ้นไม่มีความผิดสิง่ ใดที่ จะต้องมีโทษถึงตาย เพราะคดี เรือ
่ งนี้ ก็ เหมือนกับคดี
เรือ
่ งชายคนหนึ่ งเข้าต่อสู้และฆ่าเพื่อนบ้านของตน 27 เพราะชายนั ้นพบเธอที่กลางทุ่ง แม้ว่าหญิงสาวที่
เขาหมัน
้ ไว้คนนั ้นจะร้องขอความช่วยเหลื อก็ไม่มีผู้ใดมาช่วยได้ 28 ถ้าชายคนหนึ่ งพบหญิงพรหมจารียงั
ไม่มีคนหมัน
้ เขาจึงจับตัวเธอและได้รว่ มกับเธอมีผูร้ ูเ้ ห็น 29 แล้วชายผูที
้ ่ได้ร่วมกับเธอนั ้นจะต้องมอบเงิน
ห้าสิบเชเขลให้แก่ บิดาของหญิงสาวคนนั ้น และเธอจะตกเป็นภรรยาของเขา เพราะเขาได้ หยามเกียรติ
เธอ เขาจะหย่าร้างเธอไม่ได้ตลอดชีวต
ิ ของเขา 30 ห้ามมิให้ผู้ชายคนใดเอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยา
ของตน และห้ามมิให้เปิดผ้าของนางผู้เป็นของบิดา�

23
บางคนเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์ไม่ได้

“ชายคนใดได้ รบ
ั บาดเจ็ บท ี่ลู กอ ัณฑะหรือ อวัยวะสืบพันธุ ์ถู กตัด ออก อย่า ให้เข ้า ในที่ ชุ มนุมของพระ
2
เยโฮวาห์ ห้ามลูกนอกกฎหมายเข้าในชุ มนุมชนของพระเยโฮวาห์ อย่าให้ลูกหลานของเขาเข้าในชุ มนุ
มชนของพระเยโฮวาห์จนถึงสิบชัว่ อายุคน 3 อย่าให้คนอัมโมนหรือคนโมอับเข้าในชุ มนุมชนของพระเย
โฮวาห์ บุคคลที่เป็นลูกหลานของคนทัง้ สองตระกูลนี้หา้ มเข้าในชุมนุมชนของพระเยโฮวาห์เลยจนถึงสิบ
ชัว่ อายุ คน 4 เพราะว่า คนเหล่า นี้ มิได้ มาต้อ นรับท ่า นทัง้ หลายตามทางด้วยขนมปัง และนํ้า เมื่อ ท่านออก
จากอียป
ิ ต์ และเพราะว่าเขาได้ จ้างบาลาอัมบุตรชายเบโอร์มาจากเปโธร์แห่งเมโสโปเตเมียให้สาปแช่ง
ท่านทัง้ หลาย 5 อย่างไรก็ ดีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านมิได้ ฟังบาลาอัม แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
1
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ท่านทรงเปลี่ยนคํา สาปแช่ง ให้ เป็น คํา อวยพรท่าน เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงรัก ท่าน
6 ท่านอย่า เสริม สันติภาพหรือ ความเจริญ ให้ เขาตลอดชีวต
ิ ของท่านทัง้ หลายเป็น นิ ตย์ 7 ท่านทัง้ หลาย
อย่าเกลียดคนเอโดม เพราะเขาเป็นพี่น้องของท่าน ท่านอย่าเกลียดคนอียป
ิ ต์ เพราะท่านทัง้ หลายเป็น
คนต่างด้าวอยู่ ในแผ่น ดิน ของเขานั ้น 8 เด็กๆชัว่ อายุ ที่ สามซึ่ง เกิ ดก ับ คนเหล่า นี้ จะเข้ าในชุ มนุ มชนของ
พระเยโฮวาห์ก็ได้
การชําระตัว
เมื่อ ท่านออกไปสู้ รบกับ ศั ตรู ของท่าน ท่านจงระวัง ตัว ให้พ้น จากสิ่ งชั วท
่ ุ กอย่าง 10 ถ้า คนใดในพวก
ท่านไม่สะอาดด้วยเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นในเวลากลางคืน เขาต้องไปอยู่นอกค่าย อย่าให้เขาเข้ามาในค่าย
11 แต่ เมื่อถึงเวลาเย็นแล้วให้เขาอาบนํ้าชําระตัว และเมื่อดวงอาทิตย์ตกแล้วเขาจะกลับเข้ามาในค่ายก็
ได้ 12 ท่านทัง้ หลายต้องมีที่ภายนอกค่าย เพื่อจะออกไปถึงได้ 13 และท่านต้องมีไม้เสี้ยมรวมไว้กับเครือ
่ ง
อาวุธ และเมื่อท่านนั ่งลงในที่ ข้างนอกนั ้น ท่านจงใช้ไม้ขุดหลุมไว้ และหันไปกลบสิง่ ปฏิ กู ลของท่านเสีย
14 เพราะว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทรงดําเนิ น อยู่ ท่ามกลางค่ายของท่าน เพื่อ จะช่วยท่านให้พ้น
และมอบศั ตรู ของท่านไว้ ต่อ หน้า ท่าน เพราะฉะนั ้น ค่ายของท่านต้อ งบริสุทธิ ์ เพื่อ พระองค์ จะไม่ ทอด
พระเนตรสิง่ โสโครกในหมู่พวกท่าน และเสด็จไปเสียจากท่าน
9

เรือ
่ งทาสที่หนี ไป ห้ามเป็นหญิงโสเภณี กะเทยหรือเอาดอกเบี้ย

15 ถ้า มี ทาสหนี จากนายของเขามาอยู่กั บท ่าน

อย่าจับทาสนั ้นไปส่งนายของเขา 16 จงให้ทาสนั ้นอยู่กั
บท่าน อยู่ในหมู่พวกท่าน ให้อยู่ในที่ ซ่ึงเขาจะเลือกในประตู เมืองหนึ่ งประตู เมืองใดตามความพอใจของ
เขา อย่า กดขี่ ข่มเหงเขาเลย 17 ผู้ หญิง ชาวอิสราเอลนั ้น อย่า ให้ คนหนึ่ ง คนใดเป็น หญิง โสเภณี อย่า ให้
บุ ตรชายอิสราเอลคนหนึ่ ง คนใดเป็น กะเทย 18 ท่านอย่า นํา ค่า จ้างของหญิง โสเภณี หรือ ค่า ซื้อ ขายสุนัข
มาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านเพื่อ กระทํา ตามคํา สัตย์ ปฏิ ญาณใดๆ เพราะของทัง้
สองอย่างนี้ เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 19 ท่านอย่า ให้ พี่ น้ องของท่าน
ยืมเงินเพื่อเอาดอกเบี้ย ไม่ว่าดอกเบี้ยเงินกู้ หรือดอกเบี้ยเครือ
่ งบริโภค หรือดอกเบี้ยของสิง่ ใดๆที่ ให้ยืม
เพื่อ เอาดอกเบี้ย 20 ท่านจะให้ คนต่างด้าวยืม เพื่อ เอาดอกเบี้ ยก ็ ได้ แต่ สําหรับ พี่ น้องของท่าน ท่านอย่า
ให้ ยม
ื เพื่อ เอาดอกเบี้ย เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านในทุ กสิ่ งซึ่ งม ือ
ท่านกระทําในแผ่นดิน ซึ่งท่านกําลังจะเข้าไปยึดครองนั ้น 21 เมื่อท่านปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน ท่านอย่าละเลยไม่ทําตามคําปฏิญาณนั ้น เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเรียก
เอาจากท่านเป็นแน่ และท่านจะมีบาป 22 แต่ถ้าท่านงดไม่ปฏิญาณ ท่านก็จะไม่มีบาป 23 ท่านจงระวังที่
จะกระทํา ตามถ้อยคํา ที่ ผ่านออกมาจากริม ฝีปากของท่าน ตามที่ ท่านได้ สม ัครใจปฏิญาณต่อ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้ว 24 เมื่อท่านเข้าไปในสวนองุน
่ แห่งเพื่อนบ้าน
ของท่าน ท่านจะรับประทานผลองุน
่ ให้อม
ิ่ หนําตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ แต่อย่าใส่ในภาชนะของท่านไป
25 เมื่อท่านเข้าไปในนาของเพื่อนบ้านของท่าน ท่านจะเอามือเด็ดรวงข้าวมาก็ได้ แต่ท่านจะใช้เคียวเกี่ยว
ข้าวของเพื่อนบ้านของท่านไม่ได้�

24
พระราชบัญญัติของโมเสสอนุญาตให้หย่ากัน

1 “เมื่อชายคนใดคนหนึ่ งมภ
ี รรยาแต่งงานอยูก
่ ินด้วยกันกับนาง

และต่อมานางไม่เป็นทีช
่ อบในสายตา
ของสามีเพราะเขาพบสิง่ มลทินในตัวนาง ก็ให้เขาทําหนั งสือหย่าใส่มือนาง แล้วไล่ออกจากเรือนไป 2 และ
นางก็ออกจากเรือนไปเสีย และถ้านางไปเป็นภรรยาของชายอีกคนหนึ่ ง 3 และสามีคนหลังนี้ ชงั นางจึงทํา
หนั งสือ หย่า ใส่ มือ นางแล้ว ไล่ นางออกจากเรือน หรือ สามี คนหลัง นี้ ที่ ได้ นางเป็น ภรรยาถึงแก่ ความตาย
4 สามีคนเดิมที่ได้ไล่นางไปนั ้นจะรับนางหลังจากที่นางเป็ นมลทินแล้วกลับมาเป็ นภรรยาอีกไม่ได้ เพราะ
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เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านทัง้ หลายอย่า กระทํา ให้ แผ่ นดิน ซึ่ง พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านให้เป็นมรดกนั ้นมีบาป
กฎต่างๆเรือ
่ งชีวต
ิ ประจําวัน การเป็นเพื่อนบ้านที่ดีและการช่วยเหลือคนอื่น
อย่าให้ผูนั
้ ้นต้องไปทัพ หรือทําราชการอย่างใด ให้เขาอยูบ
่ ้านปีหน่งึ เพื่อ
เขาจะให้ภรรยาซึ่งเขาได้มานนม
ั ้ ความสุ
ี
ข 6 อย่าให้ผูใดยึ
้
ดโม่หรือหินโม่ลูกปฏิญาณไว้เป็นประกัน เพราะ
สิง่ ที่ยด
ึ เป็นประกันนั ้นเขาใช้เลี้ยงชีพของเขา 7 ถ้าชายคนใดถูกเขาจับได้วา่ ได้ลักพี่น้องคนอิสราเอลคน
หนึ่ ง คนใดไปใช้ เป็น ทาสหรือ ขายเสีย ขโมยคนนั ้น จะต้องมี โทษถึง ตาย ดังนี้ แหละท่านจะกําจัด ความ
ชัว่ เสีย จากท่ามกลางท่าน 8 ท่านทัง้ หลายจงระวัง เรือ
่ งโรคเรือ
้ น จงระวัง ที่ จะกระทํา ตามคํา ชีแ
้ จงของ
9
ปุโรหิต คนเลวี ดัง ที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชาเขาไว้ ท่านจงระวัง ที่ จะทําตามอย่างนั ้น จงระลึก ถึง เรือ
่ งที่ พระ
10
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านกระทํา แก่ มิ เรียมตามทาง เมื่อ ท่านทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ แล้ว เมื่อ ท่าน
ทัง้ หลายให้ พี่ น้ องขอยื มสิ ่งใด อย่า เข้าไปในเรือนของเขาและเอาสิง่ ที่ เขาใช้ เป็น ประกัน 11 ท่านจงยืน
อยู่ภายนอก และคนที่ ยืมน น
ั ้ จะนํา ของประกัน ออกมาให้ท่านเอง 12 ถ้า เขาเป็น คนยากจน อย่า เอาของ
ประกัน นั ้น เก็บ ไว้จนข้ามคืน 13 เมื่อ ดวงอาทิตย์ ตกท่านจงเอาของประกัน นั ้น มาคืนให้ เขา เพื่อ เขาจะมี
ของคลุม ตัว เมื่อ เวลานอน และอวยพรแก่ ท่าน นี่ จะเป็น ความชอบธรรมแก่ ท่าน เฉพาะพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 14 ท่านอย่าข่มขี่ลูกจ้างที่เป็นคนยากจนและขัดสน ไม่ว่าเขาจะเป็นพี่น้องของ
ท่าน หรือคนต่างด้าวอยู่ในแผ่นดินภายในประตูเมืองของท่าน 15 ท่านจงจ่ายเงินค่าจ้างวันนั ้นให้แก่เขา
ก่อนดวงอาทิตย์ ตก เพราะเขาเป็น คนยากจน และมี ใจจดจ่อ อยู่ ที่ ค่า จ้างนั ้น ด้วยเกรงว่า เขาจะกล่าว
หาท่านต่อ พระเยโฮวาห์ และจะเป็น ความบาปแก่ ท่าน 16 อย่า ให้บิ ดาต้องรับ โทษถึง ตายแทนบุตรของ
ตน หรือ ให้ บุ ตรต้องรับ โทษถึง ตายแทนบิดาของตน ให้ ทุ กคนรับ โทษถึง ตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้น
เอง 17 ท่านทัง้ หลายอย่าให้เสียความยุติธรรมซึ่งควรได้แก่คนต่างด้าว หรือควรได้แก่ลูกกําพร้าพ่อ และ
อย่ารับเสื้อผ้าของแม่ม่ายไว้เป็นประกัน 18 แต่ท่านพึงจําไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่ในอียป
ิ ต์ และพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่านไถ่ ท่านออกจากที่ นั ่น เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึ งบัญชาท่านให้กระทําเช่นนี้ 19 เมื่อ
ท่านเกี่ยวข้าวในนาของท่าน และลืม ฟ่อนข้าวไว้ในนาฟ่อนหนึ่ ง อย่า กลับ ไปเอามาเลย ให้ เป็น ของคน
ต่างด้าว ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอวยพระพรแก่กิจการทัง้ หลาย
แห่งม ือ ของท่าน 20 เมื่อ ท่านฟาดต้น มะกอกเทศ ท่านอย่า เก็ บท ี่ กิง่ เดิม ซํ้า ครัง้ ที่ สอง ให้เหลือ ไว้สําหรับ
คนต่างด้าว ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย 21 เมื่อท่านเก็บผลองุน
่ จากสวนองุน
่ ของท่าน ท่านอย่าไปเก็บเล็
มอีก จงเหลือไว้สําหรับคนต่างด้าว ทัง้ ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย 22 ท่านจงจําไว้ว่า ท่านเคยเป็นทาสอยู่
ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบัญชาท่านให้กระทําเช่นนี้ �
5 เมื่อชายคนใดมีภรรยาใหม่ๆ

25
กฎต่างๆเรือ
่ งความสัมพันธ์กับคนอื่น
1 “ถ้า สองคนเป็ น ความกัน ถึง โรงศาล เมื่อ พวกผู้ พิพากษาพิจารณาความของเขาทัง
้ สองแล้ว และ
2
ประกาศความบริสุทธิ์ของฝ่ายถูก และกล่าวโทษฝ่ายผิด ถ้าผู้ผิดสมควรถูกโบยก็ให้ผู้พิพากษาให้เขา
นอนลง 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 อย่า เอาตะกร้า ครอบ
ปากวัว เมื่ อม ัน กําลัง นวดข้าวอยู่ 5 ถ้า พี่ น้องอยู่ ด้วยกัน และคนหนึ่ ง ตายเสีย หามี บุ ตรไม่ ภรรยาของผู้
ที่ ตายนั ้น จะออกไปเป็น ภรรยาของคนนอกไม่ ได้ ให้พี่ น้ องของสามี นางเข้าไปหานางและรับ หญิง นั ้น มา
เป็นภรรยา และทําหน้าที่ของสามีแก่นาง 6 บุตรหัวปี ที่เกิดมากับหญิงคนนั ้นให้สืบชื่อพี่น้องคนที่ตายไป
นั ้น เพื่อชื่อของเขาจะมิได้ลบไปจากอิสราเอล 7 ถ้าชายคนนั ้นไม่ประสงค์จะรับภรรยาของพี่น้องของเขา
ก็ให้ภรรยาของพี่น้องของเขาไปหาพวกผู้ใหญ่ที่ประตูเมืองและกล่าวว่า ‘พี่น้ องของสามีดิฉั นไม่ยอมสืบ
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ชื่อของพีน
่ ้ องของเขาในอิสราเอล เขาไม่ยอมรับหน้าที่ของสามีของดิฉั น� 8 แล้วพวกผูใหญ่
้
ของเมืองนั ้น
จะเรียกชายคนนั ้นมาพูดกับเขา ถ้าเขายังยืนยันโดยกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับนาง� 9 แล้วนาง
นั ้นจะเข้าไปใกล้ ชายคนนั ้นต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ดึงเอารองเท้าของชายคนนั ้นออกมาข้างหนึ่ ง และถ่ มน้าํ
ลายรดหน้าชายนั ้นแล้วกล่าวว่า ‘ต้องกระทําเช่นนี้ กับผู้ชายที่ไม่ยอมสร้างครอบครัวของพี่น้องของตน�
10 ในอิสราเอลเขาจะเรียกชื่อครอบครัวนี้ว่า ‘วงศ์วานที่รองเท้าถูกดึงออก� 11 ถ้าชายสองคนวิวาททุบตี
กันและภรรยาของชายคนหนึ่ งเข้ามาใกล้จะช่วยสามีของตนให้พ้นจากมือของผู้ที่ตี และนางยื่นมือออก
เค้นของลับของผู้ชายคนนั ้น 12 ท่านจงตัดมือของนางทิง้ เสีย อย่าให้ตาของท่านสงสารนางเลย 13 ท่าน
อย่ามีลูกตุ้มสําหรับตาชัง่ ต่างกันไว้ในถุง อันหนึ่ งหนั กอันหนึ่ งเบา 14 ในเรือนของท่านอย่าให้มีเครือ
่ งตวง
สองชนิ ด ใหญ่อันหนึ่ งเล็กอันหนึ่ ง 15 ท่านจงมีลูกตุ้มอันสมบูรณ์และเที่ยงตรงและมีถังตวงอันสมบูรณ์
และเที่ยงตรง เพื่อว่าวันคืนของท่านจะยืนนานในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่
ท่าน 16 เพราะว่าทุกคนที่ กระทําสิง่ เหล่านั ้น และทุกคนที่ กระทําสิง่ ต่างๆอย่างไม่ชอบธรรมก็ เป็นผู้ที่ น่า
สะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
การทําลายคนอามาเลข

17 จงระลึกถึงการที่ คนอามาเลขกระทําแก่ ท่านทัง
้ หลายตามทางที่ ท่านออกจากอียป
ิ ต์ 18 เขาได้ออก

มาพบท่านตามทาง และโจมตีพวกที่อยูรั
่ ง้ ท้าย คือบรรดาคนที่ออ
่ นกําลังที่อยูรั
่ ง้ ท้าย เมื่อท่านอ่อนเพลีย
เมื่อยล้า เขามิได้ยําเกรงพระเจ้า 19 เพราะฉะนั ้นเมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานให้ท่านหยุด
พัก จากบรรดาศั ตรู ที่ อยู่ รอบข้างแล้ว ในแผ่นดิ นที ่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านเป็น
มรดกให้เป็นกรรมสิทธินั
์ ้น ท่านทัง้ หลายจงทําลายล้างคนอามาเลขเสียจากความทรงจําภายใต้ฟ้า ท่าน
ทัง้ หลายอย่าลืมเสีย�
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การถวายผลรุ น
่ แรก
“เมื่อ ท่านทัง้ หลายเข้าไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านเป็น มรดก
และท่านเข้า ยึด เป็น กรรมสิทธิ์ และอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น แล้ว 2 ท่านจงเอาผลแรกทัง้ หมดจากดิน
ซึ่ง ท่านเกี่ยวเก็บ มาจากแผ่น ดิน ของท่าน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน จงนํา ผล
นั ้น ใส่ กระจาด นํา ไปยัง ที่ ซ่ึง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรงเลือกไว้ เพื่อ ให้พระนามของพระองค์
ประทั บท ี่ นั ่น 3 ท่านจงไปหาปุโรหิต ผู้ ประจํา เวรอยู่ ในเวลานั ้น และกล่าวแก่ เขาว่า ‘ข้าพเจ้า ยอมรับ ใน
วันนี้ แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ข้าพเจ้าได้ เข้ามาในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่
บรรพบุรุษ ว่า จะประทานแก่ เราทัง้ หลาย� 4 แล ้ วปุ โรหิต จะรับ กระจาดไปจากมือ ของท่าน และวางไว้ที่
หน ้า แท่น บูชาแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 5 และท่านจงตอบสนองต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านว่า ‘บิดาของข้าพระองค์เป็นชาวซีเรียที่กําลังพินาศอยู่ ท่านลงไปในอียป
ิ ต์และอาศัยอยู่
ที่ นั ่ นม ี แต่ จํานวนน้ อย ที่ นั ่น ท่านก็ กลายเป็น ประชาชาติ หน่งึ ใหญ่ โตแข็ง แรงและมี พลเมืองมาก 6 และ
ชาวอียป
ิ ต์ทําแก่เราอย่างเลวทราม และข่มใจเรา และทําให้เราทํางานหนั ก 7 แล้วเมื่อเราร้องทูลต่อพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา พระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงของเรา ทอดพระเนตรความทุกข์ใจ
ของเรา การลําบากของเรา การถูกบีบคัน
้ ของเรา 8 และพระเยโฮวาห์ทรงนําเราทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์
ด้วยพระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิแ
์ ละด้วยพระกรที่ เหยียดออก ด้วยความน่ากลัวยิง่ ด้วยหมายสําคัญและการ
9
มหัศจรรย์ ต่างๆ พระองค์ ทรงนํา เรามาที่ นี่ และประทานแผ่น ดิน นี้ แก่ เรา เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน ้าํ นมและ
นํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ 10 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ดูเถิด บัดนี้ ข้าพระองค์นําผลรุ น
่ แรกมาจากแผ่นดิน
นั ้น ซึ่ง พระองค์ ประทานแก่ ข้า พระองค์� และท่านจงวางสิง่ ของนั ้น ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน และกราบนมัสการต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 11 ท่านจงปี ติร่าเริงด้วยของดี
ทุ กสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่าน แก่ ครอบครัวของท่าน แก่ ตั วท่านเอง และคน
1
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เลวี และคนต่างด้าวที่ อาศัยอยู่ในหมู่พวกท่าน 12 เมื่อท่านถวายสิบชักหนึ่ งทัง้ หลายจากผลไม้ของท่าน
เสร็จ แล้ว ในปี ที่ สามอัน เป็น ปี สิ บชัก หนึ่ ง คือ ให้สิ บชัก หนึ่ ง นั ้น แก่ คนเลว ี และคนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ
และแม่ ม่าย เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ประทานให้ อม
ิ่ หนํา ภายในประตู เมืองของท่าน 13 แล ้ วท ่านจงทูล ต่อ พระ
พักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘ข้าพระองค์ ยกส่วนศั กดิ์สิทธิออกจากบ้
านของข้าพระองค์ แล้ว
์
และยิง่ กว่า นั ้น ข้า พระองค์ ได้ ให้ แก่ คนเลว ี และคนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และแม่ ม่าย ตามพระบัญญั ติ
ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาไว้แก่ ข้า พระองค์ ทุ กประการ ข้า พระองค์ มิได้ ละเมิด พระบัญญั ติ ของพระองค์ ใน
ข้อ ใดเลย และข้า พระองค์ มิได้ ลืม เลย 14 ข้า พระองค์ มิได้ รับ ประทานสิบ ชัก หนึ่ ง เมื่อ ข้า พระองค์ ไว้ทุกข์
หรือ ยกส่วนใดออกไปเมื่อ ข้า พระองค์ เป็น มลทิน หรืออ ุ ทิศ ส่วนใดเพื่อ ผู้ ตาย แต่ ข้า พระองค์ ได้ เชื่อ ฟัง
พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ กระทํา ตามทุก สิง่ ที่ พระองค์ ทรง
บัญชาไว้ 15 ขอพระองค์ทอดพระเนตรจากสถานประทับบริสุทธิ์ของพระองค์คือจากสวรรค์ และขอทรง
อํานวยพระพรแก่ อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ และแก่ ที่ ดิ นซึ่ง พระองค์ ประทานแก่ ข้า พระองค์ ทัง้
หลาย ดัง ที่ พระองค์ ทรงปฏิญาณไว้ กับ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน ้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไห
ลบริบูรณ์� 16 วันนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงบัญชาท่าน ให้กระทําตามกฎเกณฑ์และคําตัดสิน
เหล่า นี้ ฉะนั ้น ท่านจงระวัง ที่ จะกระทํา ตามด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน 17 ในวัน นี้ ท่านได้ ยอมรับ แล้ วว ่า
พระเยโฮวาห์เป็นพระเจ้าของท่าน และท่านจะดําเนิ นตามพระมรรคาของพระองค์ และรักษากฎเกณฑ์
พระบัญญั ติ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ และจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ 18 และในวัน นี้ พระเย
โฮวาห์ทรงรับว่า ท่านทัง้ หลายเป็นชนชาติในกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ ดังที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับท่าน
19
และว่าท่านจะรักษาพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และว่าพระองค์จะทรงตัง้ ท่านให้สูงเหนื อบรรดา
ประชาชาติซ่ึงพระองค์ได้ทรงสร้าง ในเรือ
่ งสรรเสริญ ชื่อเสียงและเกียรติยศ และว่าท่านจะเป็นชนชาติ
ที่บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ดังที่พระองค์ตรัสแล้ว�

27
จงจารึกพระราชบัญญัติบนศิลาก้อนใหญ่และตัง้ ไว้บนภูเขาเอบาล
1 โมเสสและพวกผูใหญ่
้
ของคนอิสราเอลได้บัญชาประชาชนว่า “จงรักษาพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้า
บัญชาท่านทัง้ หลายในวันนี้ 2 ในวันที ่ท่านทัง้ หลายจะข้ามแม่น้ําจอร์แดนเข้าสู่ แผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน ท่านจงตัง้ ศิลาก้อนใหญ่ๆขึ้น เอาปูนโบกเสีย 3 แลวท
้ ่านจงจารึกบรรดา
ถ้อยคําของพระราชบัญญัตินี้ ไว้บนนั ้น เมื่อท่านข้ามไปเพื่อเข้าแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
ประทานแก่ท่าน เป็นแผ่นดินซึ่งมน
ี ้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของท่านได้ทรงสัญญาไว้กับท่าน 4 ฉะนั ้นเมื่อท่านข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปแล้ว บนภูเขาเอบาลท่านจงตัง้
ศิลาเหล่า นี้ ตามเรือ
่ งที่ ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ แล ้ว จงโบกเสีย ด้วยปูน 5 และท่านจงสร้างแท่น บูชา
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่นั ่น เป็นแท่นศิ ลา อย่าใช้เครือ
่ งมือเหล็กสกัดศิ ลานน
ั ้ 6 ท่านจงสร้าง
แท่นบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยศิลาที่ไม่ต้องตกแต่ง และท่านจงถวายเครือ
่ งเผาบูชาบน
7
แท่น นั ้น แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน และท่านจงถวายสันติ บูชา และรับ ประทานเสีย ที่ นั ่น และ
ท่านจงปี ติร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 8 และท่านจงจารึกบรรดาถ้อยคําของพระ
ราชบัญญัตินี้ บนศิลานน
ั ้ อย่างชัดเจน�
การกล่าวถึงพระพรและคําสาปแช่งต่างๆบนภูเขาเกริซิมและภูเขาเอบาล
โมเสสและปุโรหิต คนเลวีได้ กล ่าวแก่ คนอิสราเอลทัง้ หลายว่า “โอ อิสราเอล จงเงียบและสดับ ตรับ
ฟัง วัน นี้ ท่านทัง้ หลายได้ เป็น ประชาชนของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน 10 เพราะฉะนั ้น ท่านจงเชื่อ
ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน คือ รักษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซึ่ง
ข้าพเจ้า บัญชาท่านไว้ในวัน นี้ � 11 ในวัน เดียวกัน นั ้น โมเสสได้ กําชับ ประชาชนว่า 12 “เมื่อ ท่านทัง้ หลาย
9
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ยกข้ามแม่น้ํา จอร์แดนนั ้น แล้ว ให้ คนต่อ ไปนี้ ยืน บนภูเขาเกริซิ มกล่า วคํา อวยพรแก่ ประชาชน คือ สิ เม
โอน เลว ี ยู ดาห์ อิส สาคาร์ โยเซฟและเบนยามิน 13 และให้ คนต่อ ไปนี้ ยืน แช่ง อยู่ บนภูเขาเอบาล คือ รู
เบน กาด อาเชอร์ เศบูลุ น ดานและนั ฟทาลี 14 และให้คนเลวีกล่าวประกาศแก่คนอิสราเอลทัง้ ปวงด้วย
เสียงดังว่า 15 ‘ผูที
้ ่กระทํารู ปเคารพเป็นรูปสลักหรือรู ปหล่อ ซึ่งเป็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์
เป็น สิง่ ที่ ทํา ด้วยฝีมือ ช่าง และตัง้ ไว้ในที่ ลั บก ็ ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ ประชาชนทัง้ ปวงตอบและกล่าว
ว่า ‘เอเมน� 16 ‘ผู้ใดหมิน
่ ประมาทบิดาของตนหรือมารดาของตน ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้
17
ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� ‘ผู้ใดที่ยก
ั ย้ายเสาเขตของเพื่อนบ้าน ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวง
18
กล่าวว่า ‘เอเมน� ‘ผู้ ใดทําให้ คนตาบอดหลงทาง ให้ ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า
‘เอเมน� 19 ‘ผู้ใดทําให้เสียความยุติธรรมอันควรได้แก่คนต่างด้าว ลูกกําพร้าพ่อและแม่ม่าย ให้ผู้นั ้นถูก
สาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 20 ‘ผู้ใดสมสู่กับภรรยาของบิดาตน เพราะเขาได้เปิดผ้า
ของนางผู้เป็นของบิดา ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 21 ‘ผู้ใดสมสู่กับสัตว์
เดียรัจฉานชนิ ดใดๆก็ตาม ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 22 ‘ผู้ใดที่สมสู่กับ
พีส
่ าวหรือน้ องสาว จะเป็นบุตรสาวของบิดา หรือบุตรสาวของมารดาของตนก็ตาม ให้ผูนั
้ ้นถูกสาปแช่ง�
23
ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� ‘ผู้ใดสมสู่กับแม่ยายของตน ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชน
ทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 24 ‘ผู้ ใดฆ่า เพื่อนบ้านของตนอย่างลับๆ ให้ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้
ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 25 ‘ผู้ใดรับสินบนให้ฆ่าบุคคลที่ มิได้ กระทําผิด ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชน
ทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� 26 ‘ผู้ใดไม่ดํารงบรรดาถ้อยคําแห่งพระราชบัญญัติ นี้ โดยการกระทําตาม ให้ผู้
นั ้นถูกสาปแช่ง� ให้ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า ‘เอเมน� ”

28
คนที่เชื่อฟังพระเจ้าจะได้รบ
ั พระพรยิง่ ใหญ่

1 “ต่อมาถ้าท่านทัง
้ หลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน

และระวังที่ จะกระทํา
ตามบรรดาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซ่ึง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะ
ทรงตัง้ ท่านไว้ให้สูงกว่าบรรดาประชาชาติทัง้ หลายทัว่ โลก 2 บรรดาพระพรเหล่านี้ จะตามมาทันท่าน ถ้า
ท่านทัง้ หลายเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 3 ท่านทัง้ หลายจะรับพระพรในเมือง
ท่านทัง้ หลายจะรับ พระพรในทุ่ง นา 4 ผลแห่ง ตัว ของท่าน ผลแห่ง พื้น ดิน ของท่านและผลแห่ง สัตว์ของ
ท่านจะรับพระพร คือฝูงวัวของท่านที่ เพิม
่ ขึ้น ฝูงแกะของท่านที่ เพิมล
่ ูกขึ้น 5 กระจาดของท่าน และราง
นวดแป้ง ของท่านจะรับ พระพร 6 ท่านจะรับ พระพรเมื่อ ท่านเข้า มา และท่านจะรับ พระพรเมื่อ ท่านออก
ไป 7 พระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ศัตรู ผู้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ท่านพ่ายแพ้ ต่อ หน้า ท่าน เขาจะออกมาต่อสู้ ท่าน
ทางหนึ่ ง และหนี ให้ พ้น หน้า ท่านเจ็ด ทาง 8 พระเยโฮวาห์ จะทรงบัญชาพระพรให้ แก่ ฉางของท่าน และ
บรรดากิจการที่ มือ ท่านกระทํา และพระองค์ จะทรงอํานวยพระพรแก่ ท่านในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 9 พระเยโฮวาห์ จะทรงตัง้ ท่านให้ เป็น ชนชาติ บริสุทธิ์แด่ พระองค์ ดัง
ที่ พระองค์ ทรงปฏิญาณแก่ ท่านแล้ว ถ้า ท่านรักษาพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน และ
ดําเนิ น ในพระมรรคาของพระองค์ 10 และชนชาติ ทัง้ หลายในโลกจะเห็ นว ่า เขาเรียกท่านตามพระนาม
พระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายจะเกรงกลัวท่าน 11 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านทัง้ หลายอุดมสมบู
รณ์ไปด้วยผลแห่งตัวของท่าน ผลของฝูงสัตว์ของท่าน และผลแห่งพื้นดินของท่าน ในแผ่นดิน ซึ่ง พระ
เยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะให้ท่าน 12 พระเยโฮวาห์จะทรงเปิด คลัง ฟ้า อัน ดี ของพระองค์
ประทานฝนแก่แผ่นดินของท่านตามฤดูกาล และทรงอํานวยพระพรแก่กิจการนํ้ามือของท่าน และท่าน
จะให้ ประชาชาติ หลายประชาชาติ ขอยืม แต่ ท่านจะไม่ ขอยืม เขา 13 ถ้า ท่านเชื่อ ฟัง พระบัญญั ติ ของพระ
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เยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ และระวังที่จะกระทําตาม พระเยโฮวาห์จะทรง
กระทําให้ท่านเป็นหัว ไม่ใช่เป็นหาง กระทําให้สูงขึ้นทางเดียว มิใช่ให้ตํ่าลง 14 และท่านจะไม่หน
ั เหไปจาก
ถ้อยคําซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ โดยหันไปทางขวามือหรือทางซ้าย ไปติดตามปรนนิ บัติพระอื่น
ชนชาติที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าจะถูกสาปแช่งและภัยพิบติ
ั ต่างๆ

15 แต่ ต่อ มาถ้า ท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน

และไม่ระวังที่ จะกระทํา
ตามพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่งข้าพเจ้าบัญชาท่านในวันนี้ แล้วบรรดาคําสาปแช่ง
16
เหล่านี้ จะตามมาทันท่าน ท่านทัง้ หลายจะรับคําสาปแช่งในเมือง ท่านทัง้ หลายจะรับคําสาปแช่งในทุ่ง
นา 17 กระจาดของท่านและรางนวดแป้ง ของท่านจะรับคํา สาปแช่ง 18 ผลแห่ง ตัว ของท่าน ผลแห่ง พื้น
ดิน ของท่าน ฝูงวัวของท่านที่ เพิม
่ ขึ้น ฝูง แกะของท่านที่ เพิม
่ จะรับคําสาปแช่ง 19 ท่านจะรับคําสาปแช่ง
เมื่อท่านเข้ามา และท่านจะรับคําสาปแช่งเมื่อท่านออกไป 20 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาลให้คําสาปแช่ง
ความวุน
่ วาย และการตําหนิ มีขึ้นแก่บรรดากิจการที่มือท่านกระทําจนท่านจะถูกทําลายและพินาศอย่าง
รวดเร็ว เนื่ องด้วยความชัว่ ซึ่งท่านได้กระทําเพราะท่านได้ทอดทิง้ เราเสีย 21 พระเยโฮวาห์จะทรงบันดาล
ให้โรคร้ายติดพัน ท่าน จนพระองค์ จะทรงเผาผลาญท่านให้สิ ้น เสีย จากแผ่น ดิน ซึ่ง ท่านเข้าไปยึด ครอง
นั ้น 22 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยความซูบผอม และด้วยความไข้ ความอักเสบ ความร้อนอย่าง
รุ นแรง ด้วยดาบ ด้วยพายุรอ
้ นกล้า ด้วยราขึ้น และสิง่ เหล่านี้ จะติดตามท่านไปจนท่านพินาศ 23 และฟ้า
สวรรค์ ที่ อยู่ เหนื อ ศีรษะของท่านจะเป็น ทองสัมฤทธิ์ และแผ่นดิ นที ่ อยู่ ใต้ ท่านจะเป็น เหล็ก 24 พระเยโฮ
วาห์จะทรงบันดาลให้ฝนในแผ่นดินของท่านเป็นฝุ่นและละออง ลงมาจากอากาศอยู่เหนื อท่านทัง้ หลาย
จนกว่าท่านจะถูกทําลาย 25 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้ท่านพ่ายแพ้ต่อหน้าศัตรูของท่าน ท่านจะออก
ไปต่อสู้เขาทางเดียว แต่จะหนี ให้พ้นหน้าเขาเจ็ดทาง และท่านทัง้ หลายจะถูกถอนออกไปอยู่ตามบรรดา
ราชอาณาจักรทัว่ โลก 26 ซากศพของท่านทัง้ หลายจะเป็นอาหารของนกทัง้ หลายในอากาศ และสําหรับ
สัตว์ป่า ในโลก และไม่ มี ผู้ ใดขับ ไล่ ฝูง สัตว์เหล่ านั ้น ไป 27 พระเยโฮวาห์ จะทรงเฆี่ยนตี ท่านด้วยฝี อียป
ิ ต์
ด้วยริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง ด้วยโรคลักปิ ดลักเปิด และด้วยโรคคัน ซึ่งจะรักษาไม่ได้ 28 พระเยโฮวาห์
จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยโรควิกลจริต โรคตาบอด และให้จิตใจยุง่ เหยิง 29 ท่านจะต้องคลําไปในเวลาเที่ยง
เหมือนคนตาบอดคลํา ไปในความมืด และท่านจะไม่ มี ความเจริญ ในหนทางของท่าน ท่านจะถู กบ ีบ คัน
้
30
และถูกปล้นอยู่เสมอ และจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลย ท่านจะหมัน
้ หญิงคนหนึ่ งไว้เป็นภรรยา และชาย
อื่นจะเข้าไปสมสู่ กับนาง ท่านจะก่อสร้างเรือน แต่จะไม่ได้อาศัยอยู่ในนั ้น ท่านจะปลูกสวนองุน
่ แต่ท่าน
จะไม่ได้เก็บผลองุน
่ นั ้นเข้ามา 31 คนจะฆ่าวัวของท่านต่อหน้าต่อตาท่าน ท่านจะมิได้รับประทานเนื้ อวัวน
ัน
้ เขาจะมาแย่งชิงลาไปต่อหน้าต่อตาท่าน และเขาจะไม่เอากลับคืนมาให้ท่าน ฝูงแพะแกะของท่านจะ
ต้องเอาไปให้ศัตรู ของท่าน และจะไม่มีใครช่วยท่านได้เลย 32 เขาจะเอาบุตรชายและบุตรสาวของท่านไป
ให้แก่ ประชาชาติ อื่น ส่วนตาของท่านจะมองดู และมื ดมัวลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ ตลอดเวลา อํานาจ
นํ้ามือของท่านก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ 33 ชนชาติที่ท่านไม่เคยรู จ
้ ักมาแต่ก่อนจะมารับประทานพืชผล
แห่งแผ่นดินของท่าน และกินผลงานทัง้ ปวงของท่าน เขาจะบีบคัน
้ และเหยียบยํ่าท่านเสมอไป 34 ดังนั ้น
ภาพที่ท่านเห็นจึงจะกระทําให้ท่านบ้าคลัง่ ไป 35 พระเยโฮวาห์จะทรงเฆี่ยนตีท่านด้วยฝีรา้ ยที่หัวเข่า และ
ที่ ขา ซึ่งท่านจะรักษาให้หายไม่ได้ เป็นตัง้ แต่ ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อมของท่าน 36 พระเยโฮวาห์จะทรงนํา
ท่าน และกษั ตริย์ ผู้ ที่ ท่านแต่ง ตัง้ ไว้เหนื อ ท่านนั ้น ไปยัง ประชาชาติ ซ่ึง ท่านและบรรพบุรุษ ของท่านไม่ รู ้
จัก มาก่อน ณ ที่ นั ้น ท่านจะปรนนิ บั ติ พระอื่ นที ่ ทํา ด้วยไม้ และด้วยหิน 37 ท่านจะเป็ นที ่ น่า ตกตะลึง เป็น
คําภาษิ ต เป็นที่คําครหาท่ามกลางชนชาติทัง้ ปวงที่พระเยโฮวาห์ทรงนําท่านไปนั ้น 38 ท่านจะต้องเอาพืช
ไปหว่านไว้ในนามากและเก็บ ผลเข้า มาแต่ น้ อย เพราะตัก
๊ แตนจะกั ดก ิน เสีย 39 ท่านจะปลูก และแต่ง ต้
นองุ่น แต่ท่านจะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ หรือเก็บผลเข้ามา เพราะตัวหนอนจะกินมันเสีย 40 ท่านจะมีต้นมะกอก
เทศอยู่ ทัว่ อาณาเขตของท่าน แต่ ท่านจะไม่ ได้ นํ้ามัน มาชโลมตั วท ่าน เพราะว่า ผลมะกอกเทศของท่าน
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จะร่วงหล่นเสีย 41 ท่านจะให้กําเนิ ดบุตรชายและบุตรสาว แต่จะไม่เป็นของท่าน เพราะเขาจะตกไปเป็น
เชลย 42 ต้นไม้ทัง้ หลายของท่านและผลจากพื้นดินของท่านนั ้น ตัก
๊ แตนจะถือกรรมสิทธิ์ 43 คนต่างด้าว
ซึ่งอยู่ท่ามกลางท่าน จะสูงขึ้นไปเหนื อท่านทุกที ๆ และท่านจะตํ่าลงทุกที ๆ 44 เขาจะให้ท่านทัง้ หลายยืม
ของของเขาได้ และท่านจะไม่ มี ให้ เขายืม เขาจะเป็น หัว และท่านจะเป็น หาง 45 ยิง่ กว่า นั ้น คํา สาปแช่ง
ทัง้ หมดนี้ จะตามหาท่าน และตามทันท่านจนกว่าท่านจะถูกทําลาย เพราะว่าท่านไม่เชื่อฟังพระสุรเสียง
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ที่ จะรักษาพระบัญญัติ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ซ่ึงพระองค์ บัญชา
ท่านไว้ 46 สิ่งเหล่านี้ จะเป็นหมายสําคัญและการมหัศจรรย์อยูเหนื
่
อท่าน และเหนื อเชื้อสายของท่านเป็น
47
นิ ตย์ เพราะท่านมิ ได้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านด้วยความร่าเริงและใจยินดี เพราะเหตุ
มี สิ ่ง สารพัด บริบู รณ ์ 48 เพราะฉะนั ้น ท่านจึง ต้องปรนนิ บั ติ ศัตรู ของท่าน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จะทรงใช้ มา
ต่อสู้ ท่าน ด้วยความหิวและกระหาย เปลือยกายและขัดสนทุกอย่าง และพระองค์ จะทรงวางแอกเหล็ก
บนคอของท่าน จนกว่า พระองค์ จะทําลายท่านเสีย สิน
้ 49 พระเยโฮวาห์จะทรงนํา ประชาชาติ หน่ึ งมาต่อ
สู้กับท่านจากทางไกล จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก เร็วเหมือนนกอินทรีบินมา เป็นประชาชาติที่ท่านไม่รู ้
จักภาษาของเขา 50 เป็นประชาชาติที่มีหน้าตาดุร้าย คือผู้ซ่ึงไม่เคารพคนแก่ และไม่โปรดปรานคนหนุ่ม
สาว 51 และจะรับประทานผลของฝูงสัตว์ของท่าน และพืชผลจากพื้นดินของท่าน จนท่านจะถูกทําลาย
ทัง้ เขาจะไม่ เหลือ ข้าว นํ้า องุน
่ หรือ นํ้ามัน ลูกวัว หรือ ลูก แกะอ่อนไว้ให้ ท่าน จนกว่า เขาจะกระทํา ให้ ท่าน
52
พินาศ เขาจะล้อมท่านไว้ทุกประตู เมืองจนกําแพงสูงและเข้มแข็งซึ่งท่านไว้วางใจนั ้นพังทลายลงทัว่
แผ่น ดิน ของท่าน คือ เขาจะล้อมท่านไว้ทุ กประตู เมืองทัว่ แผ่น ดิน ของท่านซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของ
ท่านประทานแก่ท่าน 53 ท่านจะต้องรับประทานผลแห่งตัวของท่านเป็นอาหาร คือเนื้ อบุตรชายและบุตร
สาวของท่าน ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน ในการล้อมและในความทุกข์ ลํา บาก
ซึ่ง ศั ตรู ของท่านมาทําให้ ท่านทัง้ หลายทุกข์ ลําบากนั ้น 54 ผู้ ชายสํารวยและสําอางเหลือ เกิน ในหมู่ พวก
ท่านทัง้ หลาย ตาเขาจะชัว่ ร้ายต่อพี่น้องของตน ต่อภรรยาที่อยู่ในอ้อมอกของตนและต่อลูกๆคนสุดท้าย
ที่ เหลือ อยู่ กับ ตน 55 จนเขาจะไม่ ยอมให้ ใครกิน เนื้ อ ลูก ของตนซึ่ง กําลั งก ิ นอยู่ เพราะไม่ มี อะไรเหลือ ให้
เขาอีก แล้ว ในการล้อมและในความทุกข์ ลําบาก ซึ่ง ศั ตรู ของท่านมาทําให้ ท่านทัง้ หลายทุกข์ ลําบากทุก
ประตูเมือง 56 ผูหญิ
้
งสํารวยและสําอางเหลือเกินในหมู่พวกท่าน ซึ่งไม่เคยย่างเท้าลงที่พ้น
ื ดินเพราะเป็น
คนสําอางและสํารวยอย่างนั ้น ตาเขาจะชัว่ ร้ายต่อสามีในอ้อมอกของเธอ และต่อบุตรชายและบุตรสาว
ของเธอ 57 ต่อรกซึ่งเพิง่ ออกมาจากหว่างขาของเธอ และต่อลูกแดงที่เพิง่ คลอด เพราะว่าเธอจะกินเป็น
อาหารเงียบๆเพราะขัดสนทุก อย่าง ในการถู กล ้ อมและในความทุกข์ ลําบาก ซึ่ง ศั ตรู ของท่านมาทําให้
ท่านทัง้ หลายทุกข์ ลําบากทุก ประตู เมือง 58 ถ้า ท่านทัง้ หลายไม่ ระวัง ที่ จะกระทํา ตามถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของ
พระราชบัญญั ติ ซึ่ง เขียนไว้ในหนั ง สื อม ้ วนนี้ ที่ จะให้ ยาํ เกรงพระนามที่ ทรงสง่า ราศี และที่ น่า สะพรึง กลั
วนี้ คือพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 59 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงนํามาสู่ ท่านและเชื้อสายของ
ท่านด้วยภัยพิบัติอย่างผิดธรรมดา ภัยพิบัติร้ายแรงและช้านาน และความเจ็บไข้ต่างๆที่รา้ ยแรงและช้า
นาน 60 ยิง่ กว่านั ้นพระองค์จะทรงนําโรคทัง้ หลายแห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งท่านกลัวนัน
้ มาสู่ท่าน และมันจะติดพัน
ท่านอยู่ 61 เช่น เดียวกัน โรคทุก อย่างและภัย พิบั ติ ทุก อย่าง ซึ่ งม ิ ได้ ระบุ ไว้ ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ นี้
พระเยโฮวาห์จะทรงนํามายังท่าน จนกว่าท่านทัง้ หลายจะถูกทําลาย 62 ซึ่งพวกท่านทัง้ หลายมีมากอย่าง
ดวงดาวในท้องฟ้า นั ้น ท่านก็ จะเหลือ แต่ จํานวนน้ อย เพราะว่า ท่านไม่ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน
คําพยากรณ์ ถึงการกระจัดกระจายไปทัว่ โลก

63 และต่อมาซึ่งพระเยโฮวาห์พอพระทัยที่จะทรงกระทําดีต่อท่านและอํานวยพระพรให้ท่านทวีมากขึ้น

นั ้น พระเยโฮวาห์ก็ จะทรงพอพระทัยที่ จะทรงทําให้ท่านพินาศและทําลายท่านเสียเช่นเดียวกัน ท่านจะ
ต้องถูกเด็ดทิง้ ไปเสียจากแผ่นดินซึ่งท่านกําลังจะเข้าไปยึดครองนั ้น 64 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา
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ให้ ท่านทัง้ หลายกระจัดกระจายไปท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย ตัง้ แต่ ที่ สุด ปลายโลกข้างนี้ ไปถึง ข้างโน้ น
ณ ที่ นั ้นท่านจะปรนนิ บัติ พระอื่นๆ ซึ่งท่านและบรรพบุรุษของท่านไม่รู จั
้ กคือ พระซึ่งทําด้วยไม้และศิ ลา
65 เมื่อท่านอยูท
่ ่ามกลางประชาชาติต่างๆนั ้น ท่านจะไม่พบความสบายเลย ฝ่าเท้าของท่านจะไม่มีที่หยุด
พัก เพราะพระเยโฮวาห์จะประทานให้ท่านมีจิตใจที่หวาดหวัน
่ มีตาที่มืดมัวลงและมีชีวิตที่ค่อยๆวอดลง
66 และชีวต
ิ ของท่านก็จะแขวนอยูข
่ ้างหน้าท่านอย่างสงสัย ท่านจะครันคร
่
้ามอยูท
่ ัง้ กลางวันและกลางคืน
ไม่มีความแน่ ใจในชีวต
ิ ของท่านเลย 67 ในเวลาเช้าท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้าเป็นเวลาเย็นก็จะดี� และในเวลา
เย็นท่านจะกล่าวว่า ‘ถ้าเป็นเวลาเช้าก็จะดี� เพราะความครันคร
่
้ามซึ่งมีอยู่ในจิตใจท่านนั ้น และเพราะ
68
สิง่ ที่ตาท่านจะเห็น และพระเยโฮวาห์จะนําท่านกลับมาทางเรือถึงอียป
ิ ต์ เป็นการเดินทางซึ่งข้าพเจ้า
ได้ กล่าวว่า ท่านจะไม่พบเห็นอีกเลย ณ ที่ นั ่นท่านจะต้องมอบตัวขายให้ศัตรู เป็นทาสชายและทาสหญิง
แต่จะไม่มีผู้ใดซื้อท่าน�

29
คําเตือนใจเรือ
่ งพันธสัญญาเกี่ยวกับคานาอัน
ต่อ ไปนี้ เป็น ถ้อยคํา ในพันธสัญญาซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาโมเสสให้ กระทํา กับ คนอิสราเอลใน
แผ่นดินโมอับ นอกเหนื อพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทํากับพวกเขาที่โฮเรบ 2 โมเสสเรียกบรรดาคน
อิสราเอลมาและกล่าวแก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายได้ เห ็ นทุ กสิ่ ง ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ต่อ หน้า ต่อตา
ของท่านในแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชบริพารของท่าน และต่อประเทศของท่านทัง้
สิน
้ 3 ทัง้ การทดลองใหญ่ ซ่ึง นั ยน์ ตาของท่านได้ เห็น ทัง้ หมายสําคัญ และการอัศจรรย์ ยิง่ ใหญ่ เหล่า นั ้น
4 แต่ จนกระทัง
่ วัน นี้ พระเยโฮวาห์ มิได้ ประทานจิตใจที่ เข้าใจ ตาที่ มองเห็น ได้ และหู ที่ ยิน ได้ ให้ แก่ ท่าน
5 ‘เราได้นําเจ้าอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารสี่สิบปี เสื้อผ้าของเจ้ามิได้ขาดวิน
่ ไปจากเจ้า และรองเท้ามิได้ขาดหลุด
ไปจากเท้าของเจ้า 6 เจ้ าทัง้ หลายมิ ได้ รับประทานขนมปัง เจ้ ามิ ได้ ดื่ มน้าํ องุน
่ หรือสุ รา เพื่อเจ้าจะได้ รู ว่
้ า
7
เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า� และเมื่อท่านมาถึงที่ นี้ สิโหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน และโอกกษั
ตริย์เมืองบาชาน ออกมาทําสงครามกับเรา แต่เราทัง้ หลายก็ได้กระทําให้เขาพ่ายแพ้ไป 8 เราริบแผ่นดิน
ของเขาและมอบให้เป็น มรดกแก่ คนรู เบน คนกาด และคนครึง่ ตระกูล มนั ส เสห์ 9 เพราะฉะนั ้น จงระวัง
ที่ จะกระทํา ตามถ้อยคํา แห่ง พันธสัญญานี้ เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะจําเริญ ในบรรดากิจการซึ่ง ท่านกระทํา
10 ในวัน นี้ ท่านทัง
้ หลายทุก คนยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน คือ บรรดาผู้ หว
ั หน้า
ตระกูล ทัง้ หลาย พวกผู้ ใหญ่ ของท่าน และเจ้า หน้าที่ ของท่าน บรรดาผู้ชายของอิสราเอล 11 เด็กๆของ
ท่าน ภรรยาของท่าน และคนต่างด้าวที่อยูในค่
่
ายของท่าน ทัง้ คนที่ตัดฟืนให้ท่าน และคนที่ตักนํ้าให้ท่าน
12 เพื่อท่านจะได้เข้ามาในพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน คือในพันธสัญญาที่ปฏิญาณไว้
ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงกระทํากับท่านในวันนี้ 13 เพื่อพระองค์จะทรงแต่งตัง้ ท่านทัง้ หลาย
ในวันนี้ ให้เป็นประชาชนของพระองค์ และเพื่อพระองค์จะเป็นพระเจ้าของท่าน ดังที่ พระองค์ทรงตรัสกั
บท่านนั ้น และดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน คือกับอับราฮัม กับอิสอัคและกับยาโคบ
14 ข้าพเจ้า มิ ได้ กระทํา พันธสัญญากับ คํา ปฏิ ญาณนี้ กั บท ่านเท่านั ้น 15 แต่ กับ ผู้ ที่ ยืน อยู่ กับ เราทัง
้ หลาย
ในวันนี้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และกับผู้ที่ ไม่ได้ อยู่ที่ นี่กับเราในวันนี้ 16 (ท่านทราบ
อยู่แล ้ วว ่า เราอาศัย อยู่ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ อย่างไร และเราทัง้ หลายได้ ผ่านท่ามกลางประชาชาติ ซึ่ง ท่าน
ทัง้ หลายผ่านพ้น อย่างไร 17 ท่านทัง้ หลายได้ เห ็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของเขาทัง้ หลายแล้ว คือ เห็นร ูป
เคารพที่ ทํา ด้วยไม้ ด้วยหิน และด้วยเงิน และทอง ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางเขาทัง้ หลาย� 18 จงระวัง ให้ ดี เกรง
ว่า จะมี ชายหรือ หญิง คนใด หรือ ครอบครัว ใด หรือ ตระกูล ใด ซึ่ง ในวัน นี้ จิ ตใจของเขาหัน ไปจากพระเย
โฮวาห์ พระเจ้า ของเราไปปรนนิ บั ติ พระของประชาชาติ เหล่า นั ้น เกรงว่า ท่ามกลางท่านจะมี รากซึ่ง เกิด
เป็นดี หมีและบอระเพ็ด 19 และต่อมาเมื่อคนนั ้นได้ยน
ิ ถ้อยคําแห่งคําสาปแช่งนี้ จะนึ กอวยพรตัวเองใน
ใจว่า ‘แม้ ข้า จะเดิน ด้วยความดื้ อด ึง ตามใจของข้า ข้า ก็ จะเป็นสุข ไม่ ว่า จะเอาการเมาเหล้า ซ้อนความ
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กระหายนํ้า� 20 พระเยโฮวาห์ จะมิ ได้ ทรงให้ อภัย แก่ คนนั ้น แต่ พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ และความ
หวงแหนของพระองค์จะพลุ่งขึ้นต่อชายคนนั ้น และคําสาปแช่งทัง้ สิน
้ ซึ่งเขียนไว้ในหนั งสือม้วนนี้ จะตก
21
อยู่เหนื อเขา และพระเยโฮวาห์จะทรงลบชื่อของเขาเสียจากใต้ ฟ้า แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงแยกเขา
ออกจากตระกูลคนอิสราเอลทัง้ ปวงให้ประสบหายนะตามคําสาปแช่งทัง้ สิน
้ ของพันธสัญญา ซึ่งจารึกไว้
ในหนั งสือพระราชบัญญัตินี้ 22 และคนชัว่ อายุต่อมาคือลูกหลานซึ่งเกิดมาภายหลังท่าน และชนต่างด้าว
ซึ่งมาจากแผ่นดินที ่อยู่ห่างไกล จะกล่าวเมื่อเขาเห็นภัยพิบัติต่างๆของแผ่นดินนั ้นและโรคภัยซึ่งพระเย
โฮวาห์ทรงบันดาลให้เป็น 23 คือแผ่นดินทัง้ หมดเป็นกํามะถันและเป็นเกลือ และถูกเผาไฟ ไม่มีใครปลูก
หว่าน และไม่มีอะไรงอกขึ้น เป็นทีที
่ ่หญ้าไม่งอก เป็นการที่ถูกควํา่ อย่างโสโดมและโกโมราห์ เมืองอัดมาห์
เมืองเศโบอิม ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงควํา่ ด้วยความกริว้ และพระพิโรธ 24 เออ ประชาชาติทัง้ หลายจะกล่าว
ว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา เช่น นี้ แก่ แผ่ นดิน นี้ พระพิโรธมากมายเช่น นี้ หมายความว่า กระไร�
25 แล ้ว คนจะพู ดก ั นว ่า ‘เพราะเขาทอดทิง
้ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเขา
ซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้กับเขาเมื่อพระองค์ทรงพาเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 26 ไปปรนนิ บัตินมัสการ
27
พระอื่น เป็น พระซึ่ง เขาไม่ เคยรู ้จัก และซึ่ง พระองค์ มิได้ ประทานแก่ เขา เพราะฉะนั ้น พระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่อแผ่นดินนี้ นําเอาบรรดาคําสาปแช่งซึ่งจารึกไว้ในหนั งสือนี้ มาถึง 28 และพระ
เยโฮวาห์จึงทรงถอนรากเขาเสียจากแผ่นดินด้วยความกริว้ พระพิโรธและความเดือดดาลอันมากมาย
และทิง้ เขาไปในอีกแผ่นดินหนึ่ ง ดังที่ เป็นอยู่วันนี้ � 29 สิ่งลี้ ลับทัง้ ปวงเป็นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เราทัง้ หลาย แต่ สิ ่ง ทรงสําแดงนั ้น เป็น ของเราทัง้ หลาย และของลูก หลานของเราเป็น นิ ตย์ เพื่อ เราจะ
กระทําตามถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของพระราชบัญญัตินี้ �

30
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการรวบรวมคนอิสราเอลเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมา

“ต่อ มาเมื่อ บรรดาเหตุ การณ์ เหล่า นี้ คือ พระพรและคํา สาปแช่ง ซึ่ง ข้าพเจ้า กล่าวไว้ต่อ หน้า ท่านมา
ถึง ท่านทัง้ หลายแล้ว และท่านทัง้ หลายระลึก ขึ้น ได้ ในเมื่อ ท่านทัง้ หลายอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทรงขับ ไล่ ท่านไปนั ้น 2 และท่านก็ หน
ั กลับ มาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของท่าน ทัง้ ตั วท ่านและลูก หลานของท่าน และเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระองค์ ในทุก สิง่ ทุก อย่างซึ่ง
ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านในวันนี้ ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน 3 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายจะ
ทรงให้ท่านคืนสู่สภาพเดิมและทรงพระกรุ ณาต่อท่าน และจะรวบรวมพวกท่านทัง้ หลายอีกจากชนชาติ
ทัง้ หลายซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงให้ท่านทัง้ หลายกระจายไปอยู่นั ้น 4 ถ้ามีคนของท่านที่ถูก
ขับ ไล่ ไปอยู่สุดท้ายปลายสวรรค์ จากที่ นั่น พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะทรงรวบรวมท่านให้มา จาก
ที่ นั่น พระองค์ จะทรงนํา ท่านกลับ 5 และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะนํา ท่านเข้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ง
บรรพบุรุษ ของท่านยึด ครองเพื่อ ท่านจะได้ ยึด ครอง และพระองค์ จะทรงกระทํา ดี แก่ ท่าน และทวีมาก
ขึ้นยิง่ กว่าบรรพบุรุษของท่าน 6 แล้วพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงตัดใจของท่าน และใจของเชื้อ
สายของท่าน เพื่อท่านจะได้รก
ั พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน เพื่อท่านทัง้ หลาย
จะมี ชี วิตอยู่ ได้ 7 และพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงให้ คํา สาปแช่ง เหล่า นี้ ตกอยู่ บนข้าศึก และผู้
ที่ เกล ียดชัง ท่าน คือ ผู้ ข่มเหงท่านทัง้ หลาย 8 และท่านทัง้ หลายจะเชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
อีก และกระทํา ตามพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านทัง้ หลายในวัน นี้ 9 พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านจะทรงกระทําให้ท่านจําเริญมัง่ คัง่ อย่างยิง่ ในบรรดากิจการที่ มือท่านกระทํา ในผล
แห่งตัวของท่าน และในผลแห่งฝูงสัตว์ของท่าน และในผลแห่งพื้นดินของท่าน เพราะพระเยโฮวาห์จะ
ทรงปลื้มปี ติที่ จะให้ท่านจําเริญมัง่ คังอ
่ ีก ดังที่ พระองค์ทรงปลื้มปี ติในบรรพบุรุษของท่าน 10 ถ้าท่านเชื่อ
ฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน โดยรักษาพระบัญญัติและกฎเกณฑ์ของพระองค์ ซึ่ง
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จารึก ไว้ในหนั งสือ ของพระราชบัญญั ติ นี้ ถ้า ท่านทัง้ หลายหัน กลับ มาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน
คําตักเตือนว่าจงเลือกชีวต
ิ หรือความตาย
เพราะว่า พระบัญญั ติ ซึ่ง ข้าพเจ้า บัญชาท่านในวัน นี้ ไม่ ได้ ปิดบัง ไว้จากท่าน และไม่ ห่างเห ิน เกิน ไป
ด้วย 12 มิใช่ พระบัญญั ติ นั ้น อยู่ บนสวรรค์ แล ้ วท ่านจะกล่าวว่า ‘ใครจะแทนเราขึ้น ไปบนสวรรค์ และนํา
มาให้เรา และกระทําให้เราได้ฟังและประพฤติตาม� 13 มิใช่อยู่พ้นทะเล ซึ่งท่านจะกล่าวว่า ‘ใครจะข้าม
ทะเลไปแทนเราและนํา มาให้ เรา และกระทํา ให้ เราได้ ฟัง และประพฤติ ตาม � 14 แต่ ถ้อยคํา นั ้น อยู่ ใกล้
ท่านทัง้ หลายมาก อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน ฉะนั ้นท่านจึงกระทําตามได้ 15 จงดูเถิด ใน
วัน นี้ ข้าพเจ้า ได้ วางชีวต
ิ และสิ่ งด ี ความตายและสิง่ ร้ายไว้ต่อ หน้า ท่าน 16 คือ ในการที่ ข้าพเจ้า ได้ บัญชา
ท่านในวัน นี้ ให้รัก พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน ให้ดําเนิ น ในพระมรรคาทัง้ หลายของพระองค์ และให้
รักษาพระบัญญั ติ และกฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ แล ้ วท ่านจะมี ชี วิตอยู่ และทวีมากขึ้น และ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะอํานวยพระพรแก่ท่านในแผ่นดินซึ่งท่านเข้าไปยึดครองนั ้น 17 แต่ถ้าใจ
ของท่านหันเหไป และท่านมิได้ฟัง แต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนนิ บัติพระนั ้น 18 ข้าพเจ้าขอ
ประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายในวัน นี้ ว่า ท่านทัง้ หลายจะพินาศเป็น แน่ ท่านจะไม่ มี ชี วิตอยู่ นานในแผ่น ดิน
ซึ่ง ท่านกําลัง จะยกข้ามแม่น้ํา จอร์แดนเข้าไปยึด ครองนั ้น 19 ข้าพเจ้า ขออัญเชิญ สวรรค์ และโลกให้ เป็น
พยานต่อ ท่านในวัน นี้ ว่า ข้าพเจ้า ตัง้ ชีวต
ิ และความตาย พระพรและคํา สาปแช่ง ไว้ต่อ หน้า ท่าน เพราะ
ฉะนั ้นท่านจงเลือกเอาข้างชีวต
ิ เพื่อท่านและเชื้อสายของท่านจะได้มีชีวิตอยู่ 20 ด้วยมีความรักต่อพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของท่าน เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
เป็นชีวต
ิ และความยืนนานของท่าน เพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษ
ของท่าน คือแก่อับราฮัม แก่อิสอัค และแก่ยาโคบ ว่าจะประทานแก่ท่านเหล่านั ้น�
11

31
คําปรึกษาครัง้ สุดท้ายของโมเสสต่อคนอิสราเอลและโยชูวา

“วันนี้ ข้าพเจ้ามีอายุ
หน่งึ ร้อยยี่สิบปี แล้ว ข้าพเจ้าจะออกไปและเข้ามาอีกไม่ไหวแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจะ
ไม่ได้ข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ � 3 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะข้ามไปข้างหน้าท่านเอง พระองค์จะทรง
ทําลายประชาชาติเหล่านี้ ให้พ้นหน้าท่าน เพื่อว่าท่านจะยึดครองเขานั ้น โยชู วาจะข้ามไปนําหน้าท่านทัง้
หลาย ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ตรัส ไว้แล้ว 4 พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา แก่ เขาอย่างที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา
แก่ สิ โหนและโอกกษั ตริย์ ของคนอาโมไรต์ และแก่ แผ่ นดิน ของเขา ผู้ ที่ พระองค์ ทรงทําลายแล้ว 5 แล
้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงมอบเขาไว้ต่อ หน้า ท่าน และท่านทัง้ หลายจะกระทํา แก่ เขาตามบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง
6
ข้าพเจ้าได้บัญชาท่านไว้แล้ว จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรืออย่าครันคร
่
้ามเขาเลย เพราะ
ว่าผู้ที่ ไปกั บท่านคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน พระองค์ จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิง้
ท่านเสีย� 7 แล้วโมเสสเรียกโยชูวาเข้ามาและกล่าวแก่ท่านท่ามกลางสายตาของบรรดาคนอิสราเอลว่า
“จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด เพราะท่านจะต้องไปกับ ชนชาติ นี้ เข ้า ไปในแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรง
ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เขา ท่านจงกระทําให้เขาได้แผ่นดินนั ้นมาเป็นมรดก 8 ผูที
้ ่ไปข้าง
หน้าคือพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงสถิตอยูด้
่ วย พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิง้ ท่าน
9
เสีย อย่ากลัวและอย่าขยาดเลย� โมเสสได้เขียนพระราชบัญญัตินี้ และมอบให้แก่ปุโรหิตลูกหลานของ
เลวี ผูซึ
้ ่งหามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และแก่พวกผูใหญ่
้
ทัง้ ปวงของคนอิสราเอล 10 และโมเสส
บัญชาเขาว่า “เมื่อครบทุกๆเจ็ดปี ตามเวลากําหนดปี ปลดปล่อย ณ เทศกาลอยู่เพิง 11 เมื่อคนอิสราเอล
ทัง้ หลายมาประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ณ สถานที่ ซึ่งพระองค์ จะทรง
1 โมเสสยังกล่าวถ้อยคําเหล่านี้ แก่ คนอิสราเอลทุกคน 2 และท่านกล่าวแก่เขาว่า
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เลือกไว้นั ้น ท่านทัง้ หลายจงอ่านพระราชบัญญัติ นี้ ให้คนอิสราเอลทัง้ ปวงฟัง 12 จงเรียกประชาชนให้มา
ประชุมกัน ทัง้ ชาย หญิง และเด็ก ทัง้ คนต่างด้าวภายในประตูเมืองของท่าน เพื่อให้เขาได้ยน
ิ และเรียนรู ้
ที่จะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และให้ระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของพระราชบัญญั
13
ติ นี้
และเพื่อ ลูก หลานทัง้ หลายของเขา ผู้ ยัง ไม่ ทราบจะได้ยน
ิ และเรียนรู ้ที่ จะยํา เกรงพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ตราบเท่าเวลาซึ่งท่านอยูใ่ นแผ่นดิน ซึ่งท่านกําลังจะยกข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครอง
นั ้น�
โมเสสจะสิน
ิ โยชูวาได้รบ
ั พระบัญชา บทเพลงของโมเสส
้ ชีวต

และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู เถิด วัน ซึ่ง เจ้า ต้องตายก็ ใกล้ เข ้า มาแล้ว จงเรียกโยชู วามา
และเจ้าทัง้ สองจงมาเฝ้าเราในพลับพลาแห่งชุ มนุม เพื่อเราจะได้ กําชับเขา� โมเสสและโยชู วาก็เข้าไป
และเข้าเฝ้าพระองค์ในพลับพลาแห่งชุมนุม 15 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏในเสาเมฆในพลับพลาแห่ง
ชุ มนุ ม และเสาเมฆนั ้น อยู่ ที่ ประตู พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุ ม 16 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โมเสสว่า “ดู เถิด
ตัว เจ้า จวนจะต้องหลั บอย ู่ กับ บรรพบุรุษ ของเจ้า แล้ว และชนชาติ นี้ จะลุก ขึ้น และเล่น ชู้ กับ พระของคน
ต่างด้าวแห่งแผ่นดินนี้ ในที่ที่เขาไปอยู่ท่ามกลางนั ้น เขาทัง้ หลายจะทอดทิง้ เราเสียและหักพันธสัญญา
ซึ่งเราได้กระทําไว้กับเขา 17 แล้วในวันนั ้นเราจะกริว้ ต่อเขา และเราจะทอดทิง้ เขาเสียและซ่อนหน้าของ
เราเสียจากเขา เขาทัง้ หลายจะถูกกลืน และสิง่ ร้ายกับความลําบากเป็นอันมากจะมาถึงเขา ในวันนั ้นเขา
จึงจะกล่าวว่า ‘สิ ่งร้ายเหล่านี้ ตกแก่ เรา เพราะพระเจ้าไม่ทรงสถิตท่ามกลางเราไม่ ใช่หรือ� 18 ในวันนั ้น
เราจะซ่อนหน้า ของเราเสีย จากเขาเป็น แน่ ด้วยเหตุ ความชั วท
ั
่ งั ้ หลายซึ่ง เขาได้ กระทํา เพราะเขาได้ หน
ไปหาพระอื่น 19 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าทัง้ สองจงเขียนบทเพลงนี้ และสอนคนอิสราเอลให้รอ
้ งจนติดปาก
เพื่อบทเพลงนี้ จะเป็นพยานของเราปรักปรําคนอิสราเอล 20 เพราะว่าเมื่อเราจะได้ นําเขาเข้ามาในแผ่น
ดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์ ซึ่งเราได้ ปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษของเขา และเขาได้ รบ
ั ประทานอิม
่
21
หนําและอ้วนพี เขาจะหันไปปรนนิ บัติพระอื่น และหมิน
่ ประมาทเรา และผิดพันธสัญญาของเรา และ
ต่อ มาเมื่อ สิง่ ร้ายและความลําบากหลายอย่างมาถึง เขาแล้ว เพลงบทนี้ จะเผชิญ หน้า เป็น พยาน เพราะ
ว่า เพลงนี้ จะอยู่ ที่ ปากเชื้อ สายของเขาไม่ มี วัน ลืม เพราะแม้ แต่ เวลานี้ เองเรารู ้ถึง ความมุ่ง หมายที่ เขา
กําลังจะก่อขึ้นมาแล้ว ก่อนที่เราจะนําเขาเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้นั ้น� 22 โมเสสจึงได้เขียนบ
ทเพลงนี้ ในวันเดียวกันนั ้น และสอนให้แก่ ประชาชนอิสราเอล 23 พระองค์ ตรัสสงั ่ โยชู วาบุตรชายนูนว่า
“จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะเจ้าจะนําคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณว่าจะให้แก่
เขา เราจะอยูก
่ ับเจ้า�
14

โมเสสเขียนหนั งสือจบแล้ว อิสราเอลจะประพฤติหลงผิดไป
24 ต่อ มาเมื่อ โมเสสเขียนถ้อยคํา ของพระราชบัญญั ติ นี้ ลงในหนั งสือ จนจบแล้ว 25 โมเสสก็ บัญชาคน
เลวี ผู้ หามหีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ ว่า 26 “จงรับ หนั งสือ พระราชบัญญั ติ นี้ วางไว้ ข้างหีบ พันธ
สัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน ให้ อยู่ ที่ นั ่น เพื่อ เป็น พยานปรักปรํา ท่าน 27 เพราะข้าพเจ้า รู ้
ว่า ท่านทัง้ หลายเป็นคนมักกบฏและคอแข็ง ดู เถิด เมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่กับท่านวันนี้ ท่านก็ ยงั กบฏ
ต่อ พระเยโฮวาห์ เมื่อ ข้าพเจ้า ตายแล้ว จะร้ายกว่า นี้ สัก เท่าใด 28 ท่านจงเรียกประชุม พวกผู้ ใหญ่ ของ
ทุก ตระกูล และเจ้า หน้าที่ ทัง้ หมด เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล ่าวถ้อยคํา เหล่า นี้ ให้ เขาฟัง และอัญเชิญ สวรรค์
และโลกให้ เป็น พยานปรักปรํา เขา 29 เพราะข้าพเจ้า ทราบว่า เมื่อ ข้าพเจ้า ตายแล้ว ท่านจะประพฤติ ตัว
เสื่อมทรามอย่างที่ สุด และหันเหไปจากทางซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านไว้ ความชัว่ ร้ายจะตกแก่ ท่านใน
วัน ข้างหน้า เพราะว่า ท่านจะกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้
พระองค์ ทรงกริว้ โกรธด้วยการที่ มือท่านกระทํา� 30 โมเสสก็ ได้ กล่าวถ้อยคําในบทเพลงต่อไปนี้ ให้เข้าหู
ประชุมชนอิสราเอลทัง้ หมดจนจบ
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32
บทเพลงของโมเสส
ฟ้าสวรรค์ จงเงีย
่ หูฟัง ข้าพเจ้าจะพูด โอ พิภพโลก ขอจงสดับถ้อยคําจากปากของข้าพเจ้า 2 ขอ
ให้ คํา สอนของข้าพเจ้า หยดลงอย่างเม็ด ฝน และคํา ปราศรัย ของข้าพเจ้า กลัน
่ ตัว ลงอย่างนํ้าค้าง อย่าง
ฝนตกปรอยๆอยูเ่ หนื อหญ้าอ่อน อย่างห่าฝนตกลงเหนื อผักสด 3 เพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของ
พระเยโฮวาห์ จงถวายความยิง่ ใหญ่แด่พระเจ้าของเรา 4 พระองค์ทรงเป็นศิลา พระราชกิจของพระองค์
ก็ สมบูรณ์ พระมรรคาทัง้ หลายของพระองค์ ก็ ยุติธรรม พระเจ้า ที่ เท ี่ ยงธรรมและปราศจากความชัว่ ช้า
พระองค์ ทรงยุติ ธรรมและเที่ยงตรง 5 เขาทัง้ หลายประพฤติ ชว
ั ่ ช้าแล้ว ตําหนิ ของเขาทัง้ หลายหาใช่เป็น
6
ตําหนิ ของบุตรของพระองค์ เขาเป็นยุควิปลาสและคดโกง โอ ชนชาติโฉดเขลาและเบาความเอ๋ย ท่าน
จะตอบสนองพระเยโฮวาห์ อย่างนี้ ละหรือ พระองค์ มิใช่ พระบิดา ผู้ ทรงไถ่ ท่านไว้ดอกหรือ ผู้ ทรงสรรค์
ท่าน และตัง้ ท่านไว้ แล้ว 7 จงระลึก ถึง โบราณกาล จงพิจารณาถึง จํานวนปี ที่ ผ่านมาหลายชัว่ อายุ คน
แล้ วน ัน
้ จงถามบิดาของท่าน แล ้ว เขาจะสําแดงให้ท่า นทราบ จงถามพวกผู้ ใหญ่ ของท่าน แล ้ว เขาจะ
บอกท่าน 8 เมื่อ ผู้ สูงสุด ประทานมรดกแก่ บรรดาประชาชาติ เมื่อ พระองค์ ทรงแยกลูก หลานของอาดัม
พระองค์ ทรงกัน
้ เขตของชนชาติ ทัง้ หลายตามจํานวนคนอิสราเอล 9 เพราะว่า ส่วนของพระเยโฮวาห์คือ
ประชาชนของพระองค์ ยาโคบเป็น ส่วนมรดกของพระองค์ เอง 10 พระองค์ ทรงพบเขาในแผ่น ดิน ทุ รก
ัน ดาร ในที่ เปล ี่ยวเปล่า ซึ่ งม ี แต่ เสียงเห่า หอน พระองค์ ทรงนํา เขาไปทัว่ และทรงสอนเขาอยู่ ทรงรักษา
เขาไว้ดังแก้วพระเนตรของพระองค์ 11 เหมือนนกอินทรีที่ กวนรังของมัน กระพือปีกอยู่เหนื อลูกโต กาง
ปีก ออกรองรับลู กไว้ให้ เกาะอยู่ บนปีก 12 พระเยโฮวาห์ องค์ เดียวก็ ทรงนํา เขามา ไม่มี พระต่างด้าวองค์
ใดอยู่กับเขา 13 พระองค์ทรงโปรดเขาให้ขี่ไปบนโลกส่วนสูง ให้เขากินพืชผลที่ได้จากนา พระองค์ทรงให้
เขาดูด นํ้า ผึ้ง จากศิ ลา และให้ ด่ื มน้าํ มัน จากหิน แข็ง กล้า 14 ให้ ได้ นมเปรีย
้ วจากวัว และให้ ได้ นํ้านมจาก
แพะแกะ ได้ไขมันจากลูกแกะ และแกะผู้พันธุบาชาน
์
และฝูงแพะ กับข้าวสาลี อย่างดีที่สุด และท่านได้
ดื่ม เลือดขององุน
่ คือ นํ้า องุน
่ 15 แต่ เยชุ รู นอ ้ วนพี ข้น
ึ แล้ วก ็ มี พยศ พอเจ้า อ้วนใหญ่ เนื้ อ หนานุ่มน ม
ิ่ เขา
ทอดทิง้ พระเจ้า ผู้ สร้างเขามา แล ้ว ดู หมิน
่ ศิลาแห่ง ความรอดของเขา 16 เขายัว่ ยุ ให้ พระองค์ ทรงอิจฉา
ด้วยพระต่างด้าว ด้วยสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ หลายเขาก็ยัว่ ยุให้พระองค์ทรงกริว้ 17 เขาบูชาพวกปีศาจ
แทนพระเจ้า บูชาพระซึ่ง เขาไม่ รู ้จัก มาก่อน บูชาพระใหม่ๆ ซึ่ง เกิด มาเร็วๆนี้ ซึ่ง บรรพบุรุษ ของท่านไม่
เกรงกลัว 18 ท่านมิ ได้ ใส่ ใจในศิลาที่ ให้ กําเนิ ด ท่านมา ท่านหลงลืม พระเจ้า ซึ่ง ทรงปั้ นท่าน 19 พระเยโฮ
วาห์ทอดพระเนตรและทรงชังเขา เพราะเหตุ บุ ตรชายหญิงของพระองค์ ได้ ยัว่ พระองค์ 20 และพระองค์
ตรัสว ่า ‘เราจะซ่อนหน้า ของเราเสีย จากเขา เราจะคอยดู วา่ ปลายทางของเขาจะเป็น อย่างไร เพราะเขา
เป็น ยุค ที่ ดื้อ รัน
้ เป็น ลูก เต้า ที่ ไม่มี ความเชื่อ 21 เขาทําให้ เราอิจฉาด้วยสิง่ ที่ ไม่ใช่ พระเจ้า เขาได้ ยว
ั ่ โทสะ
เราด้วยความไร้ประโยชน์ ของเขา ดัง นั ้น เราจึง ทําให้ เขาอิจฉาผู้ ที่ ไม่ใช่ ชนชาติ และจะยัว่ โทสะเขาด้วย
ประชาชาติที่เขลาชาติหนึ่ ง 22 เพราะมีไฟก่อขึ้นด้วยเหตุความกริว้ ของเรานั ้น ไฟก็ไหม้ลุกลามไปจนถึงก
้นลึกของนรก เผาแผ่นดินโลกและพืชผลในนั ้น และก่อเพลิงติดรากภู เขา 23 เราจะสุ มสิ ่งร้ายไว้บนเขา
ทัง้ หลาย และปล่อยลูก ธนูของเรามายิง เขา 24 เขาจะซูบ ผอมไปเพราะความหิว ความร้อนอัน แรงกล้า
และการทําลายอันขมขื่นจะเผาผลาญเขาเสีย เราจะส่งฟันสัตว์รา้ ยให้มาขบกับพิษของสัตว์เลื้อยคลาน
ในผงคลี 25 ภายนอกจะมี ดาบและภายในจะมี ความกลัว มาทําลายทัง้ ชายหนุ่ม และหญิง พรหมจารี ทัง้
เด็ก ที่ ยังด ูด นมและคนที่ ผมหงอก 26 เราพูด แล้ วว ่า “เราจะให้เขากระจัด กระจายไปถึ งม ุม ต่างๆ เราจะ
ให้ช่อ
ื ของเขาสูญไปจากความทรงจําของมนุษย์� 27 ถ้าหากว่าเราไม่กลัวความกริว้ โกรธของศั ตรู เกรง
ว่าศัตรู จะประพฤติผิดไป กลัวว่าศัตรู ทัง้ หลายจะพูดว่า “กําลังมือของเราจะมีชัย พระเยโฮวาห์หาได้ทรง
กระทํา กิจการทัง้ ปวงนี้ ไม่ � 28 เพราะว่า เขาทัง้ หลายเป็น ประชาชาติ ที่ ไม่ ยอมฟัง คํา ปรึกษา ในพวกเขา
1 “โอ
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ไม่ มี ความเข้าใจ 29 โอ ถ้าเขาฉลาดแล้วเขาจะเข้าใจเรือ
่ งนี้ และทราบเรือ
่ งสุดท้ายปลายมือ 30 คนเดียว
จะไล่ พัน คนอย่างไรได้ สองคนจะทําให้ หมื่น คนหนี ได้ อย่างไร นอกจากศิลาของเขาได้ ขายเขาเสีย แล้ว
และพระเยโฮวาห์ได้ ทรงทอดทิง้ เขาเสีย 31 เพราะศิลาของเขาไม่ เหมือนศิลาของเรา แม้ ศัตรู ของเราก็
ตัดสินอย่างนั ้น 32 เพราะว่าเถาองุน
่ ของเขามาจากเถาเมืองโสโดม มาจากไร่เมืองโกโมราห์ ผลองุน
่ ของ
เขาเป็นดีหมี และองุนที
่ ่เป็นพวงๆก็ขมขื่น 33 นํ้าองุน
่ ของเขาเป็นพิษของมังกร เป็นพิษอํามหิตของงูเห่า
34 เรือ
่ งนี้ มิได้ สะสมไว้กับ เราดอกหรือ ประทับ ตราไว้ในคลัง ของเรา 35 การแก้ แค้น และการตอบสนอง
เป็นของเรา เท้าของเขาจะลื่น ไถลไปตามกําหนดเวลา เพราะว่าวันแห่งหายนะของเขาอยู่ใกล้ แค่ เอ้ ือม
แล้ว และสิง่ ต่างๆที่ จะเกิดขึ้นกับเขาก็ จะมาโดยพลัน 36 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาประชาชน
ของพระองค์ และทรงเมตตาปรานี ต่อ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เมื่อ ทอดพระเนตรกําลัง ของเขาสิน
้ ลง ไม่มี
ใครยัง อยู่ หรือ เหลือ อยู่ 37 แล ้ว พระองค์ จะตรัสว ่า “พระของเขาอยู่ ที่ไหน ศิลาที่ เขาพึ่งพานั ้น อยู่ ที่ ไหน
เล่า 38 คือ ผู้ ที่ รับ ประทานไขมัน ของเครือ
่ งสัตวบูชาของเขา และดื่ มน้าํ องุ ่นที ่ เป็น เครือ
่ งดื่ม บูชาของเขา
ให้บรรดาพระเหล่า นั ้น ลุก ขึ้น ช่วย ให้พระเหล่า นั ้น เป็น ผู้ ป้องกัน เจ้า ซิ 39 จงดู เถิด ตัว เรา คือ เรานี่ แหละ
เป็นผู้นั ้น นอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นใด เราฆ่าให้ตาย และเราก็ ให้มีชีวิตอยู่ เราทําให้บาดเจ็บ และเรา
ก็ รก
ั ษาให้หาย ไม่มีผู้ใดจะช่วยให้พ้นมือเราได้ 40 เพราะเราชู มือขึ้นถึงสวรรค์ และปฏิญาณว่า ดังที่ เรา
ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ 41 ถ้าเราลับดาบอันวาววับของเรา และมือของเรายึดการพิพากษาไว้ เราจะแก้ แค้น
ศั ตรู ของเรา และตอบแทนผู้ ที่ เกล ียดเรา 42 เราจะให้ ลูก ธนู ของเราเมาโลหิต และดาบของเราจะกิน
เนื้ อหนั ง ด้วยโลหิตของผู้ที่ถูกฆ่าและของเชลย ตัง้ แต่เริม
่ แก้แค้นต่อศัตรู � ’ 43 โอ ประชาชาติทัง้ หลาย
จงชื่นชมยินดี กับ ประชาชนของพระองค์ เพราะพระองค์ จะแก้ แค้น โลหิต แห่ง พวกผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
แล้ว และจะทรงทําการแก้แค้นศัตรูของพระองค์ และจะทรงเมตตาปรานี ทัง้ แผ่นดินและประชาชนของ
พระองค์� 44 โมเสสได้มาเล่าบรรดาถ้อยคําของเพลงบทนี้ ให้ประชาชนฟัง ทัง้ ตัวท่านพร้อมกับโยชูวาบ
ุตรชายนูน
ิ บนยอดเขาเนโบ
โมเสสจะสิน
้ ชีวต
และเมื่อ โมเสสเล่า คํา เหล่า นี้ ทัง้ หมดแก่ บรรดาคนอิสราเอลจบแล้ว 46 ท่านก็ กล ่าวแก่ เขาว่า “จง
ใส่ใจในถ้อยคําทัง้ หลายซึ่งข้าพเจ้ากล่าวแก่ท่านในวันนี้ เพื่อท่านจะได้บัญชาแก่ลูกหลานของท่าน เพื่อ
เขาจะได้ระวังที่จะกระทําตามถ้อยคําแห่งพระราชบัญญัตินี้ ทัง้ สิน
่ งนี้ ไม่ใช่เรือ
่ งเล็กน้ อยสําหรับท่า
้ 47 เรือ
นทัง้ หลาย แต่เป็นเรือ
่ งชีวต
ิ ของท่านทัง้ หลาย และเรือ
่ งนี้ จะกระทําให้ท่านทัง้ หลายมีชีวิตยืนนานในแผ่น
ดิน ซึ่งท่านทัง้ หลายกําลังจะข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยึดครองนั ้น� 48 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสใน
วันนั ้นเองว่า 49 “จงขึ้นไปบนภูเขาอาบาริม ถึงยอดเขาเนโบ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินโมอับ ตรงข้ามเมืองเยรีโค
และดูแผ่นดินคานาอัน ซึ่งเราให้แก่ประชาชนอิสราเอลเป็นกรรมสิทธิ์ 50 และสิน
ิ เสียบนภูเขาซึ่งเจ้า
้ ชีวต
ขึ้นไปนั ้น และถูกรวบไปอยู่กับญาติพี่น้ องของเจ้า ดังอาโรนพี่ชายของเจ้าได้สิ ้นชีวต
ิ ที่ ภูเขาโฮร์ และถูก
51
รวบไปอยู่กับประชาชนของเขา เพราะเจ้าทัง้ สองได้ละเมิดต่อเราท่ามกลางคนอิสราเอลที่น้ําเมรีบาห์
แห่งคาเดชในถิน
่ ทุรกันดารศิน เพราะเจ้ามิได้เคารพเราว่าบริสุทธิ์ในหมู่คนอิสราเอล 52 เพราะเจ้าจะได้
เห็นแผ่นดินซึ่งอยูต
่ ่อหน้าเจ้า แต่เจ้าไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราให้แก่คนอิสราเอล�
45

33
พระพรสําหรับตระกูลต่างๆ

ต่อไปนี้ เป็นพรซึ่งโมเสสบุรุษของพระเจ้าได้ อวยพรแก่ คนอิสราเอลก่อนที่ ท่านสิน
ิ 2 ท่านกล่าว
้ ชีวต
ว่า “พระเยโฮวาห์เสด็จจากซีนาย และทรงรุ ง่ แจ้งจากเสอีรมาย
์
ังเขาทัง้ หลาย พระองค์ทรงฉายรังสีจาก
ภูเขาปาราน พระองค์ เสด็จ พร้อมกับ วิสุทธิชนนั บ หมื่นๆ ที่ พระหัตถ์ เบื้องขวามี ไฟเป็น พระราชบัญญั ติ
แก่ เขา 3 แท้จริง พระองค์ ทรงรัก ประชาชนของพระองค์ บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ ก็ อยู่ ในพระหัตถ์
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ของพระองค์ และเขาทัง้ หลายกราบลงที่พระบาทของพระองค์รบ
ั พระดํารัสของพระองค์ 4 โมเสสบัญชา
พระราชบัญญัติ ไว้แก่ เรา เป็นกรรมสิทธิข
์ องชุ มนุมชนยาโคบ 5 พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ในเยชู รู น เมื่อ
หัวหน้าชนชาติ ชุมนุมกับคนอิสราเอลทุกตระกูล 6 ขอให้รู เบนดํารงชีวต
ิ อยู่ อย่าให้ตาย อย่าให้ผู้คนของ
เขามี น้ อย � 7 ท่านกล่าวถึง พรสําหรับ ยู ดาห์ ดังนี้ ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ เสียงของยู ดาห์
ขอทรงนํา เขาเข้า กับ ชนชาติ ของเขา มือ ของเขาได้ ต่อสู้ เพื่อ ตนเอง และพระองค์ ทรงช่วยเขาให้พ้น จาก
ปรปั กษ์ของเขา� 8 ท่านกล่าวถึงเลวีว่า “ขอให้ทูมมีมและอูรีมของพระองค์อยู่กับผู้บริสุทธิของพระองค์
์
ผู้ ที่ พระองค์ ทรงทดลองแล้ วท ี่ ตําบลมัส สาห์ ผู้ ที่ พระองค์ ได้ ต่อสู้ แล ้ วท ี่ น้ํา เมรีบาห์ 9 ผู้ กล ่าวถึ งบ ิ ดา
มารดาของเขาว่า ‘ข้าพเจ้า มิ ได้ เห ็น เขา� เขาไม่ จํา พี่ น้องของเขา และไม่ รู ้จั กล ูก ของตนเอง เพราะว่า
เขาปฏิ บั ติ ตามพระวจนะของพระองค์ และรักษาพันธสัญญาของพระองค์ 10 เขาทัง้ หลายจะสอนคํา
ตัดสินของพระองค์แก่ยาโคบ และสอนพระราชบัญญัติของพระองค์แก่อิสราเอล เขาจะวางเครือ
่ งหอม
ต่อพระพักตร์พระองค์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ สิน
้ บนแท่นบูชาของพระองค์ 11 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
ขอพระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่ข้าวของของเขา และโปรดการงานที่มือเขาทํา ขอทรงตีทําลายบัน
้ เอว
แห่งศัตรู ของเขา คือผู้ที่เกลียดชังเขา อย่าให้ลุกขึ้นอีกได้� 12 ท่านกล่าวเรือ
่ งเบนยามินว่า “คนที่พระเย
โฮวาห์ทรงรักจะอาศัยอยู่กับพระองค์อย่างปลอดภัย พระเยโฮวาห์จะทรงปกเขาไว้วันยังคํ่า และจะทรง
ประทั บอย ู่ ระหว่างบ่า ของเขา� 13 และท่านกล่าวถึง โยเซฟว่า “ขอให้แผ่ นดิน ของเขาได้ รบ
ั พระพรจาก
พระเยโฮวาห์ ให้ ได้ รับ ของประเสริฐ ที่สุด จากฟ้า สวรรค์ ทัง้ นํ้าค้างและจากบาดาลซึ่ง หมอบอยู่ ข้างล่าง
14 ให้ ได้ รับ ผลประเสริฐ ที่สุด ของดวงอาทิตย์ และพืช ผลประเสริฐ ที่สุด ที่ ดวงจันทร์ให้ บังเกิด 15 พร ้ อม
กับผลอย่างงามที่สุดจากภูเขาดึกดําบรรพ์ และผลประเสริฐที่สุดจากเนิ นเขาที่อยู่ตลอดกาล 16 และผล
ประเสริฐ ที่สุด ของพิภพและสิง่ ที่ อยู่ในนั ้น และพระกรุ ณาคุณ ของพระองค์ ซ่ึง ประทั บท ี่ พุ่ม ไม้ ขอให้พร
เหล่า นี้ ลงมาเหนื อ ศีรษะของโยเซฟ และเหนื อ กระหม่อมของผู้ ที่ ถู กแยกจากพี่ น้องของตน 17 สง่า ราศี
ของเขาเหมือนลูกวัวหัวปีของเขา เขาของเขาเหมือนเขาม้ายูนิคอน และด้วยเขานั ้นเขาจะดันชนชาติทัง้
หลายออกไปจนสุดปลายพิภพ คนเอฟราอิมนับหมื่นเป็นเช่นนี้ คนมนั สเสห์นับพันกเหมื
็
อนกัน� 18 ท่าน
กล่าวถึงเศบูลุนว่า “เศบูลุนเอ๋ย จงปีติร่าเริงเมื่อท่านออกไป และอิสสาคาร์เอ๋ย จงปีติร่าเริงในเต็นท์ของ
ตน 19 เขาจะเรียกชนชาติทัง้ หลายมาที่ภูเขา และถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งความชอบธรรมที่นั ่น เพราะ
เขาจะดูดความอุดมจากทะเลและได้ ขุมทรัพย์ที่ ซ่อนอยู่ในทราย� 20 ท่านกล่าวถึงกาดว่า “สาธุ การแด่
พระองค์ผู้ทรงขยายกาด กาดหมอบอยูเ่ หมือนกับสิงโต เขาทึ้งแขนและกระหม่อมบนศีรษะ 21 เขาเลือก
แผ่น ดิน ส่วนดี ที่ สุด เป็น ของตน เพราะส่วนของผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญั ติ ได้ มี เก ็บ ไว้ที่ นั ่น แล้ว และเขา
มาถึงหัวหน้าของชนชาตินี้ เขาได้กระทําตามความเที่ยงธรรมของพระเยโฮวาห์และตามคําตัดสินซึ่งมีต่
ออิสราเอล� 22 และท่านกล่าวถึงดานว่า “ดานเป็นลูกสิงโตที่กระโดดมาจากเมืองบาชาน� 23 และท่าน
กล่าวถึงนั ฟทาลีว่า “โอ นั ฟทาลี ผูอิ
้ มด
่ ้วยพระคุณและหนําด้วยพระพรของพระเยโฮวาห์ จงยึดครองทาง
24
ตะวันตกและทางใต้� และท่านกล่าวถึงอาเชอร์ว่า “ขอให้อาเชอร์ได้ รับพระพรคือให้มี บุ ตรมากมาย
ให้เขาเป็ นที ่ โปรดปรานของพี่ น้องของเขา และให้เขาจุ่ม เท้า เขาลงในนํ้ามัน 25 รองเท้า ของท่านจะเป็น
เหล็กและทองสัมฤทธิ์ วันคืนของท่านเป็นอย่างไร ขอให้กําลังของท่านเป็นอย่างนั ้น 26 ไม่มีผู้ใดเหมือน
พระเจ้าของเยชู รู น พระองค์เสด็จมาทางฟ้าสวรรค์เพื่อช่วยท่าน เสด็จมาเปี่ ยมด้วยความโอ่อา่ ตระการ
ของพระองค์ตามท้องฟ้า 27 พระเจ้าผู้ดํารงเป็นนิ ตย์เป็ นที่ลี้ภัยของท่าน และพระกรนิ รน
ั ดร์รบ
ั รองท่าน
อยู่ พระองค์ จะทรงผลัก ศั ตรู ให้ ออกไปพ้น หน้า ท่าน และจะตรัสว ่า ‘ทําลายเสีย เถอะ� 28 ดัง นั ้น แหละ
อิสราเอลจึงจะอยู่อย่างปลอดภัยแต่ฝ่ายเดียว นํ้าพุแห่งยาโคบจะอยู่ในแผ่นดินที่มีข้าวและนํ้าองุน
่ เออ
29
ท้องฟ้าของพระองค์จะโปรยนํ้าค้างลงมา โอ อิสราเอล ท่านทัง้ หลายเป็นสุขแท้ๆ ใครเหมือนท่านบ้าง
โอ ชนชาติ ที่ รอดมาด้วยพระเยโฮวาห์ ทรงช่วย เป็น โล่ ชว
่ มของท่าน
่ ยท่าน เป็น ดาบแห่ง ความยอดเยีย
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ท่านจะพบว่าพวกศัตรู เป็นผู้มุสาทัง้ สิน
้ ท่านจะเหยียบยํ่าไปบนปูชนียสถานสูงของเขา�

34
โมเสสได้เห็นแผ่นดินคานาอัน แล้วสิน
ิ บนภูเขาเนโบ
้ ชีวต
และโมเสสก็ ข้น
ึ ไปจากราบโมอับ ถึง ภู เขาเนโบ ถึง ยอดเขาปิ สกาห์ ซึ่ง อยู่ ตรงข้ามเมืองเยรีโค และ
พระเยโฮวาห์ทรงสําแดงให้ท่านเห็นแผ่นดินนั ้นทัง้ หมด คือกิเลอาดจนถึงดาน 2 ทัง้ นั ฟทาลี ทัว่ หมด เห
็น แผ่น ดิน เอฟราอิม และมนั ส เสห์ ทัว่ แผ่น ดิน ยู ดาห์ ไกลไปถึง ทะเลที่ อยู่ ไกลออกไป 3 ทัง้ ทางใต้ และที่
ลุ ่มในหุบเขาแห่งเมืองเยรีโค เมืองต้ นอินทผลัม ไกลไปจนถึงโศอาร์ 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า
“นี่ คือแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณต่ออับราฮัม ต่ออิสอัค และต่อยาโคบ ว่า ‘เราจะให้แก่เชื้อสายของเจ้า�
เราให้เจ้าเห็นกับตา แต่เจ้าจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินนั ้น� 5 เหตุฉะนั ้นโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์จึง
สิน
ิ ที่นั่นในแผ่นดินโมอับ ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ทรงฝังท่านไว้ในหุบเขาใน
้ ชีวต
แผ่นดินโมอับ ตรงข้ามเบธเปโอร์ จนถึงทุกวันนี้ หามีผู้ใดรู จ
้ ักที่ฝังศพของท่านไม่ 7 เมื่อโมเสสสิน
ิ ั้
้ ชีวตน
นท่านมี อายุหน่งึ ร้อยยี่สิ บปี นั ยน์ ตาของท่านมิ ได้ มัวไป หรือกําลังของท่านก็ ไม่ ถอย 8 และคนอิสราเอล
ร้องไห้ถึงโมเสสที่ราบโมอับสามสิบวัน แล้ววันที่ร้องไห้ไว้ทุกข์ถึงโมเสสก็สิ้นลง
1

โยชูวา ผู้ประกอบด้วยพระวิญญาณ จะนําคนอิสราเอลแทนโมเสส
9 โยชู วาบุตรชายนูนมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปั ญญา เพราะโมเสสได้เอามือของท่านวางบนเขา ดัง
นั ้นประชาชนอิสราเอลจึงเชื่อฟังเขา และได้กระทําดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 10 ตัง้ แต่วันนั ้น
มาก็ไม่มีผูพยากรณ์
้
คนใดเกิดขึ้นในอิสราเอลเสมอโมเสส ผูซึ
้ ่งพระเยโฮวาห์ทรงรู จ
้ ักหน้าต่อหน้า 11 ไม่มี
ผู้ ใดเสมอเหมือนท่านในเรือ
่ งหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ท่านให้ กระทํา ใน
แผ่นดินอียป
ิ ต์ ต่อฟาโรห์และต่อบรรดาข้าราชบริพารของฟาโรห์ และต่อแผ่นดินของท่านทัง้ สิน
้ 12 และ
ในเรือ
่ งอํานาจยิง่ ใหญ่ และกิจการอัน น่า เกรงกลัว และใหญ่ โตทัง้ สิน
้ ซึ่ง โมเสสกระทํา ในสายตาของคน
อิสราเอลทัง้ ปวง
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยชูวา

หนังสือเล่มนี้ได้รับชื่อจากผู้นําของอิสราเอล คือโยชูวา บุตรนูน โยชูวาเป็นผู้นําของชาวอิสราเอลหลัง
จากที่โมเสสได้เสียชีวต
ิ เล่มนี้เกี่ยวกับการที่ชนชาติอิสราเอลได้ชนะแผ่นดินที่พระเจ้าทรงสัญญาไว้แก่
เขา เพื่อพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือชาวอิสราเอล พระองค์ต้องการสองสิง่ จากพวกเขา คือเขาต้องมีความ
เชื่อ ในพระเจ้า และเขาต้องเชื่อ ฟัง พระเจ้า แล ้ว พระเยโฮวาห์ได้ ต่อสู้ เพื่อ เขา และโดยพระหัตถ์ อน
ั ทรง
ฤทธิข
์ องพระองค์ พวกเขาได้ชนะแผ่นดินนั ้น
ตามลําดับวัน เดือน ปี ของอาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ ระยะเวลาที่โยชูวาเป็นผู้นําของประเทศอิสราเอล
นั ้น คือ 26 ปี โยชูวาเป็นผู้นําตัง้ แต่ปี ก่อน ค�ศ� 1451 ตอนนั ้นโยชูวากับคาเลบเป็นคนมีอายุมากที่สุด
ในชาวอิสราเอล ทัง้ สองคนนี้ มีอายุประมาณ 80 ปี
โยชูวาได้รับหน้าที่ใหม่

1 อยู่มาเมื่อโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์สิ ้นชีวต
ิ แล้ว

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชู วาบุตรชายนูนผู้รับ
ใช้ของโมเสสว่า 2 “โมเสสผู้รับใช้ของเราสิน
ิ แล้ว ฉะนั ้นบัดนี้ จงลุกขึ้น ยกข้ามแม่น้ําจอร์แดนนี้ ทัง้
้ ชีวต
เจ้าและชนชาตินี้ ทัง้ หมดไปยังแผ่นดินซึ่งเรายกให้แก่เขาทัง้ หลาย คือแก่คนอิสราเอล 3 ทุกๆตําบลถินที
่
4
ฝ
่ ่าเท้าของเจ้าทัง้ หลายจะเหยียบลง เราได้ยกให้แก่เจ้าทัง้ หลาย ดังที่เราได้ตรัสไว้กับโมเสส ตัง้ แต่ถิน
่ ทุ
รกันดารและภูเขาเลบานอนนี้ ไกลไปจนถึงแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส แผ่นดินทัง้ หมดของคนฮิตไทต์
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 เจ้าเสีย 6 จงเข้ม
แข็ง และกล้า หาญเถิด เพราะเจ้า จะกระทํา ให้ ชนชาติ นี้ แบ ่ งมรดกในแผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง เราปฏิญาณไว้กับ
บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลายว่า จะยกให้เขา 7 เพียงแต่ จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญยิง่ เถิด ระวัง ที่ จะกระทํา
ตามพระราชบัญญัติทัง้ หมดซึ่งโมเสสผูรั
้ บใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั ้น อย่าหลีกเลี่ยงจากพระราชบัญญั
ติ นั ้น ไปทางขวามือ หรือทางซ้าย เพื่อว่าเจ้าจะไปในถิน
ั ความสําเร็จอย่างดี 8 อย่าให้
่ ฐานใด เจ้ าจะได้ รบ
หนังสือพระราชบัญญัตินี้ ห่างเหินไปจากปากของเจ้า แต่เจ้าจงตรึกตรองตามนั ้นทัง้ กลางวันและกลาง
คืน เพื่อเจ้าจะได้ ระวังที่ จะกระทําตามข้อความที่ เขียนไว้นั้นทุกประการ แล้วเจ้าจะมีความจําเริญ และ
เจ้า จะสําเร็จ ผลเป็น อย่างดี 9 เราสัง่ เจ้า ไว้แล ้วมิ ใช่หรือ ว่า จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญเถิด อย่า ตกใจหรือ
คร้ามกลัวเลย เพราะว่าเจ้าไปในถิน
่ ฐานใด พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้า�
โยชูวาเตรียมประชาชนที่จะข้ามแม่น้ําจอร์แดน
10 แล ้ว โยชู วาบ ัญ ชาเจ้า หน้าที่ ทัง
้ ปวงของประชาชนว่า 11 “จงไปในค่ายสัง่ ประชาชนว่า จงเตรียม
เสบียงอาหารไว้ เพราะว่า ภายในสามวัน ท่านทัง้ หลายจะต้องยกข้ามแม่น้ํา จอร์แดนนี้ เพื่อ เข้าไปยึด
ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่านให้ยึด ครอง � 12 แล ้ว โยชู วาพู ดก ับ คน
รู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งว่า 13 “จงจําคําที่ โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชา
ท่านทัง้ หลายไว้ว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้ หลายจัด ที่พัก ให้ ท่าน และประทานแผ่น ดิน นี้ แก่
ท่าน 14 จงให้ภรรยาของท่านทัง้ หลาย ลูกเล็กของท่าน และฝูงสัตว์ของท่านอยู่ในแผ่นดินซึ่งโมเสสยก
ให้ ที่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ แต่ ผู้ ชายที่ ชาํ นาญศึก ทัง้ หลายในพวกท่านต้องถือ อาวุธ ข้ามไปเป็น ทัพ
หน้า เพื่อช่วยพี่น้องของตน 15 จนกว่าพระเยโฮวาห์จะประทานที่พักให้แก่พี่น้ องของท่าน ดังที่ ประทาน
แก่ ท่าน ทัง้ ให้ เขาได้ ยด
ึ ครองแผ่น ดิน ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ เขา แล ้ วท ่านจึง จะ
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กลับไปยังแผ่นดินที่ท่านยึดครองและถือไว้เป็นกรรมสิทธิ์ คือแผ่นดินซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
ได้ ให้ แก่ พวกท่านฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ ทางดวงอาทิตย์ ขึ้น � 16 เขาทัง้ หลายจึง ตอบโยชู วาว ่า “สิ ่ง
สารพัดซึ่งท่านบัญชาแก่พวกเรา เราจะกระทําตาม ท่านจะให้พวกเราไปในที่ใดๆ เราจะไป 17 เราเชื่อฟัง
โมเสสในเรือ
่ งทัง้ ปวงอย่างไร เราจะเชื่อฟังท่านอย่างนั ้น ขอเพียงว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรง
สถิ ตก ั บท ่าน ดัง ที่ พระองค์ ได้ สถิ ตก ับ โมเสสก็ แล้ว กัน 18 ผู้ ใดที่ ขัดขืน คํา บัญชาของท่าน และไม่ เชื่อ ฟัง
ถ้อยคํา ของท่าน ไม่ ว่า ท่านจะบัญชาเขาอย่างไร ผู้ นั ้น จะต้องถึง ตาย ขอเพียงให้ เข ้ม แข็ง และกล้า หาญ
เถิด�

2
นางราหับช่วยผู้สอดแนม

กล่าวว่า “จงไป
ตรวจดู แผ่นดินนั ้น และเมืองเยรีโคด้วย� คนทัง้ สองก็ ไป เข้าไปในเรือนของหญิงโสเภณี คนหนึ่ งชื่อรา
หับ และพักอยู่ที่ นั่น 2 มีคนทูลกษั ตริย์เมืองเยรีโคว่า “ดู เถิด มีชายอิสราเอลบางคนเข้ามาคืนนี้ เพื่อจะ
สอดแนมดูแผ่นดิน� 3 ฝ่ายกษั ตริย์เมืองเยรีโคจึงใช้คนไปสัง่ ราหับว่า “จงส่งคนเหล่านั ้นซึ่งมาหาเจ้าใน
บ้านของเจ้าออกมาให้เรา เพราะเขามาเพื่อจะสอดแนมดูทัว่ แผ่นดินของเรา� 4 แต่หญิงนั ้นได้ซ่อนชาย
ทัง้ สองเสีย แล้ว จึง กล่าวว่า “มี ผู้ ชายมาหาข้าพเจ้า จริง แต่ เขามาจากไหนข้าพเจ้า ไม่ ทราบ 5 ต่อ มาเมื่อ
จะปิดประตูเมืองในเวลาพลบคํ่า คนเหล่านั ้นกอ
็ อกไปแล้ว เขาไปทางไหนข้าพเจ้าไม่ทราบ จงรีบตามเขา
ไปเถิด คงทันเขา� 6 แต่หญิงนั ้นได้พาคนทัง้ สองขึ้นบนหลังคาแล้วซ่อนตัวเขาไว้ใต้ต้นป่านซึ่งวางลําดับ
ตากไว้ที่ดาดฟ้าบนหลังคานั ้น 7 เขาทัง้ หลายก็ไล่ตามคนทัง้ สองไปทางแม่น้ําจอร์แดนจนถึงท่าข้าม พอ
คนที่ไล่ตามนั ้นออกไปแล้วเขาก็ปิดประตูเมือง 8 เมื่อชายทัง้ สองคนยังไม่นอนหญิงนั ้ นก็ข้น
ึ ไปหาเขาบน
หลังคา 9 กล ่าวแก่ ชายนั ้ นว ่า “ดิ ฉั นทราบแล้ วว ่า พระเยโฮวาห์ ประทานแผ่น ดิน นี้ แก่ พวกท่าน ความ
คร้ามกลัวต่อท่านได้ ตกอยู่บนเราทัง้ หลาย และบรรดาชาวแผ่นดินก็ครันคร
่
้ามต่อท่าน 10 เพราะเราทัง้
หลายได้ยน
ิ เรือ
่ งที่พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ทะเลแดงแห้งไปต่อหน้าท่านเมื่อท่านออกจากอียป
ิ ต์ และ
เรือ
่ งการที่ท่านได้กระทําแก่กษั ตริยทั
์ ง้ สองของคนอาโมไรต์ ซึ่งอยูฟ
่ ากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น คือกษัตริ
ย์สิโหนและโอก ผู้ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ทําลายเสียสิน
่ งท่านนี้ แหละ พอเราได้ยน
ิ ข่าวนี้ จิตใจ
้ 11 เพราะเรือ
ของเราก็ ละลายไป ไม่มีความกล้าหาญเหลืออยู่ในสักคนหนึ่ งเลย เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
เป็นพระเจ้าของสวรรค์เบื้องบนและโลกเบื้องล่าง 12 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านปฏิญาณให้ดิฉั นในพระนามพระ
เยโฮวาห์ ว่า เมื่ อด ิ ฉัน ได้ สําแดงความเมตตาต่อ ท่านแล้ว ท่านจะแสดงความเมตตาต่อ เรือนบิดาของ
ดิฉัน และให้มี หมายสําคัญ อัน แน่ นอนต่ อก ัน 13 และขอไว้ชี วิตบ ิ ดามารดา พี่ น้ องชายหญิง และทุก คน
ที่ เป็นของวงศ์ ญาติ นี้ ให้ชีวิตเรารอดจากตาย� 14 ชายนั ้นจึงตอบนางว่า “ชีวิตของเราเพื่อชีวต
ิ ของเจ้า
น่ ะ หรือ ถ้า เจ้า ไม่ แพร่งพรายธุ รก ิ จน ี้ แก่ ผู้ ใด เราจะมี ความเมตตาและจริงใจต่อ เจ้า เมื่อ พระเยโฮวาห์
ประทานแผ่นดินนี้ แก่เรา� 15 แล้วนางจึงเอาเชือกหย่อนเขาทัง้ สองลงทางหน้าต่าง เพราะบ้านของนาง
ตัง้ อยู่ที่ กําแพงเมือง นางอาศัยอยู่ในกําแพง 16 นางจึงบอกเขาว่า “จงขึ้นไปบนภูเขา ด้วยเกรงว่าผู้ที่ ไล่
ตามจะพบเข้า จงซ่อนตัวอยู่สามวันจนกว่าผู้ที่ไล่ตามจะกลับ แล้วจึงค่อยออกเดินต่อไป� 17 ชายนั ้นจึง
พูดกับนางว่า “ฝ่ายเราจะไม่ให้ผิดคําปฏิญาณซึ่งเจ้าได้ให้เราปฏิญาณนั ้น 18 ดูเถิด เมื่อเรายกเข้ามาใน
แผ่นดินนี้ เจ้าจงเอาด้ายแดงนี้ ผูกไว้ที่หน้าต่างซึ่งเจ้าหย่อนเราลงไปนั ้น และเจ้าจงรวบรวมบิดามารดา
พี่ น้อง และครัว เรือนของบิดาทัง้ สิน
้ เข้า มาไว้ในบ้าน 19 ถ้า มี ผู้ ใดออกไปที่ ถนนนอกประตู บ้าน ให้โลหิต
ของผูน
้ ั ้นตกบนศีรษะของผู้นั้นเอง ฝ่ายเราไม่มีความผิด แต่ถ้ามีคนหนึ่ งคนใดยกมือขึ้นทําร้ายผูใ้ ดที่อยู่
กับเจ้าในเรือน ให้โลหิตของคนนั ้นตกบนศีรษะของเราเถิด 20 แต่ถ้าเจ้าแพร่งพรายธุรกิจของเราแก่ผูใ้ ด
เราก็พ้นจากคําปฏิญาณซึ่งเจ้าให้เราปฏิญาณไว้นั ้น� 21 นางจึงกล่าวว่า “ให้เป็นไปตามคําของท่านเถิด�
1 ต่อมาโยชูวาบุตรชายนูนได้ใช้ชายสองคนจากเมืองชิทธิมเป็ นการลับให้ไปสอดแนม
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แล้วนางก็ส่งคนทัง้ สองนั ้นไป เขาก็ไป นางจึงเอาด้ายแดงผูกไว้ที่ หน้าต่าง 22 คนทัง้ สองออกไปแล้วปีน
ขึ้นไปบนภูเขาพักอยู่ที่ นั ่นสามวัน จนผู้ที่ ไล่ ตามกลับ เพราะผู้ที่ ไล่ ตามนั ้นได้ค้นหาอยู่ตลอดทางก็ไม่พบ
23 ชายทัง
้ สองก็ลงจากภูเขาอีก และข้ามไปหาโยชูวาบุตรชายนูน แล้วเล่าเหตุการณ์ ทัง้ สิน
้ ซึ่งเกิดแก่ตน
24
ให้ฟัง และเขากล่าวแก่โยชูวาว่า “พระเยโฮวาห์ทรงมอบแผ่นดินนั ้นทัง้ หมดไว้ในมือเราแน่ นอนแล้ว
และยิง่ กว่านั ้นอีกบรรดาชาวบ้านชาวเมืองในแผ่นดินนี้ ก็มีใจครันคร
่
้ามไป เพราะเราเป็นเหตุ�

3
คนอิสราเอลข้ามแม่น้ําจอร์แดน
ฝ่ายโยชู วาก ็ ต่ืน แต่ เช้า เขาทัง้ หลายยกออกจากชิ ทธิ ม มาถึง แม่ น้ํา จอร์แดน ทัง้ ตั วท ่านและคน
อิสราเอลทัง้ หมด เขาพักอยูที
่ ่นั ่นก่อนจะข้ามไป 2 ครัน
้ ล่วงมาได้สามวัน พวกเจ้าหน้าที่ก็ไปทัว่ ค่าย 3 แล้ว
บัญชาประชาชนว่า “เมื่อท่านเห็นหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และเห็นคนเลวีซ่ึง
เป็นปุโรหิตหามไป ก็ให้ยกออกจากที่ของท่านตามหีบนัน
้ ไป 4 ทิง้ ระยะของท่านไว้ให้ห่างจากหีบประมาณ
สองพันศอก อย่าเข้าไปใกล้หีบนน
ั ้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รู จั
้ กทางที่จะไป เพราะท่านยังไม่เคยมาทางนี้
5
ก่อน� ฝ่ายโยชู วาจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า “จงชําระตัวให้บริสุทธิเถิ
์ ด เพราะว่าพรุ ง่ นี้ พระเยโฮวาห์จะ
6
ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ท่ามกลางท่าน� โยชู วาสัง่ พวกปุโรหิต ว่า “จงยกหีบ พันธสัญญาข้ามไปข้าง
หน้าประชาชนทัง้ ปวง� เขาก็ยกหีบพันธสัญญาเดินไปข้างหน้าประชาชน 7 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว
่า “วันนี้ เราจะเริม
่ ยกย่องเจ้าท่ามกลางสายตาของบรรดาอิสราเอล เพื่อเขาจะทราบว่า เราอยู่กับโมเสส
มาแล้ว อย่างไร เราจะอยู่ กับ เจ้า อย่างนั ้น 8 และเจ้า จงสัง่ ปุโรหิต ผู้ หามหีบ พันธสัญญาว่า ‘เมื่อ ท่านทัง้
หลายมาริมแม่น้ําจอร์แดนจงหยุดยืนอยูใ่ นแม่น้ําจอร์แดน� ” 9 และโยชูวากล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “จง
มาที่นี่ เถิด และฟังพระดํารัสของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน� 10 และโยชูวากล่าวว่า “โดยเหตุนี้ ท่าน
ทัง้ หลายจะได้ ทราบว่า พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ ได้ ประทั บอย ู่ ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย และว่า พระองค์ จะ
ทรงขับ ไล่ คนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนฮี ไวต์ คนเปริส ซี คนเกอร์กาชี คนอาโมไรต์ และคนเยบุส ให้ พ้น
หน้า ท่านทัง้ หลายอย่างแน่ นอน 11 ดู เถิด หี บพันธสัญญาแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ปิ่ นสากลพิภพจะข้าม
ไปข้างหน้า ท่านลงไปในแม่ น้ํา จอร์แดน 12 ฉะนั ้น บัดนี้ จงเลือกคนสิบ สองคนออกจากตระกูล อิสราเอล
ตระกูล ละคน 13 และต่อ มาทั นที ที่ เมื่อ ฝ่าเท้า ของปุโรหิต ผู้ หามหีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
แห่งแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ จะลงไปยืนอยูใ่ นแม่น้ําจอร์แดน นํ้าในแม่น้ําจอร์แดนจะถูกตัดขาดจากนํ้าที่ไหล
มาจากข้างบน นํ้านั ้นจะหยุดตัง้ ขึ้นเป็นกองเดียว� 14 ดังนั ้นเมื่อประชาชนยกจากเต็นท์ของเขาทัง้ หลาย
เพื่อจะข้ามแม่น้ําจอร์แดน พร้อมกับปุโรหิตหามหีบพันธสัญญาไปข้างหน้าประชาชน 15 เมื่อคนหามหีบ
มาถึง แม่น้ํา จอร์แดนและเท้า ของปุโรหิต ผู้ หามหี บก ้าวลงในริม แม่น้ํา แล้ว (แม่น้าํ จอร์แดนขึ้น ท่วมฝั่ ง
ตลอดฤดู เก ี่ยวข้าวเสมอ� 16 นํ้า ที่ ไหลมาจากข้างบนก็ หยุด ตัง้ ขึ้น และนูน ขึ้น เป็นกองไกลออกไปยิง่ นั ก
ตัง้ แต่ เมืองอาดัม ซึ่งเป็นเมืองอยู่ข้างๆเมืองศาเรธาน และนํ้าที่ ไหลลงสู่ ทะเลแห่งที่ ราบ คือทะเลเค็ มนั ้
นก็ขาดกันสิน
้ แล้วประชาชนก็ข้ามไปที่ฝั่งตรงข้ามเมืองเยรีโค 17 และปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ยื นม ั ่นอยู่ บนดิน แดนแห้ง กลางแม่ น้ํา จอร์แดน คนอิสราเอลทัง้ หมดก็ เดิน ข้ามไปบนดิน
แห้ง จนประชาชนข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปหมด
1

4
ที่ระลึกที่ทําด้วยศิลาสองแห่ง
ต่อ มาเมื่อ ประชาชนนั ้น ได้ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนเสร็จ หมดแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัสส ัง่ โยชู วาว ่า 2 “จง
เลือกชายสิบสองคนจากประชาชนตระกูล ละคน 3 และบัญชาเขาว่า ‘จงไปเอาศิลาสิบสองก้อนจากที่ นี่
1

โยชูวา 4:4

224

โยชูวา 5:3

ที่ กลางแม่ น้ํา จอร์แดน ตรงที่ ซ่ึง เท้า ของปุ โรหิต ยื นม ั น
่ อยู่ นั ้น ขนมาวางไว้ในที่ ซ่ึง ท่านทัง้ หลายจะนอน
ในคื นว ัน นี้ � ” 4 แล ้ว โยชู วาก ็ เลือกชายสิบ สองคน ซึ่ง ท่านจัด ตัง้ จากประชาชนอิสราเอลตระกูล ละคน
5 โยชู วาจึง สัง
่ เขาว่า “จงผ่านไปข้างหน้า หีบ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านลงไปกลางแม่ น้ํา จอร์
แดน แล้วแบกศิลามาคนละก้อนตามจํานวนตระกูลคนอิสราเอล 6 เพื่อว่าสิง่ นี้ จะเป็นหมายสําคัญในหมู่
พวกท่านทัง้ หลาย ในเมื่อลูกหลานของท่านจะถามบิดาในเวลาต่อไปว่า ‘ศิลาเหล่านี้ มีความหมายอะไร�
7 แล ้ วท ่านจงตอบพวกเขาว่า ‘นํ้า ที่ จอร์แดนขาดจากกัน ต่อ หน้า หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ เมื่อ
หี บน ั ้นข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน นํ้า ในแม่น้ํา จอร์แดนก็ ขาดจากกัน ศิลาเหล่า นี้ จะเป็ นที ่ ราํ ลึก แก่ ลูก หลาน
อิสราเอลเป็นนิ ตย์� ” 8 คนอิสราเอลเหล่านั ้นกก
็ ระทําตามที่โยชูวาบัญชา และขนหินสิบสองก้อนมาจาก
กลางจอร์แดน ตามจํานวนตระกูล คนอิสราเอล ดัง ที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส งั ่ โยชู วา และเขาก็ แบกมายัง
ที่ ซ่ึง เขาพัก อยู่ วางไว้ที่ นั่น 9 และโยชู วาได้ ตัง้ ศิลาสิบ สองก้อนไว้กลางแม่ น้ํา จอร์แดน ตรงที่ ที่ เท ้า ของ
ปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญายืนอยู่ และศิลาเหล่านั ้ นก็ยงั อยู่จนทุกวันนี้ 10 เพราะว่าปุโรหิตผู้หามหีบน
ัน
้ ได้ ยน
ื อยู่ที่ กลางจอร์แดนกว่าสิง่ สารพัดจะสําเร็จ ตามซึ่งพระเยโฮวาห์บัญชาโยชู วาให้บอกประชาชน
ตามซึ่ง โมเสสได้ บัญชาไว้กับ โยชู วาท ุก ประการ แล ้ว ประชาชนก็ รีบข้ามไป 11 ต่อ มาเมื่อ ประชาชนข้าม
ไปหมดแล้ว หี บแห่ง พระเยโฮวาห์ และปุ โรหิ ตก ็ ข้ามไปต่อ หน้า ประชาชน 12 คนรู เบน คนกาด และคน
มนั สเสห์ครึ่งตระกูลถืออาวุธนําหน้าคนอิสราเอลข้ามไปตามที่ โมเสสได้ สัง่ เขาไว้ 13 มี คนถืออาวุธไว้พร้
อมที่ จะเข้ าสงครามประมาณสี่ หมื่น คนได้ ข้ามไปต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์เพื่อ ทํา ศึก ไปถึงที่ ราบเขต
เมืองเยรีโค 14 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงยกย่องโยชู วาท ่า มกลางสายตาของคนอิสราเอลทัง้ ปวง เขา
ทัง้ หลายก็ยาํ เกรงท่าน ดังที่เขาเคยยําเกรงโมเสสตลอดชีวต
ิ ของท่าน 15 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า
16 “จงบัญชาปุโรหิตผูห
้ ามหีบพระโอวาทให้ข้น
ึ มาจากจอร์แดน� 17 โยชูวาจึงบัญชาแก่ปุโรหิตว่า “จงขึ้น
มาจากจอร์แดนเถิด� 18 ต่อมาเมื่อปุโรหิตผู้หามหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาจากกลางจอร์
แดน เมื่อฝ่าเท้าของปุโรหิตยกขึ้นเหยียบแผ่นดินแห้ง นํ้าในจอร์แดนก็กลับมายังที่เก่าไหลท่วมฝั่ งอย่าง
เดิม
กิลกาลคือค่ายแห่งแรกในคานาอัน

19 ประชาชนได้ ข้น
ึ จากจอร์แดนในวันที ่สิ บเดือนที่ หนึ่ ง

ไปตัง้ ค่ายอยู่ที่ กิลกาล ริมเขตเมืองเยรีโคข้าง
ทิศตะวันออก 20 และศิลาสิบสองก้อนซึ่งเขานําออกมาจากจอร์แดนนั ้น โยชูวากได้
็ ตัง้ ไว้ที่กิลกาล 21 ท่าน
จึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “เวลาภายหน้าเมื่อลูกหลานจะถามบิดาของเขาว่า ‘ศิลาเหล่านี้ มีความหมาย
อะไร� 22 แล้วท่านจงตอบแก่ลูกหลานให้ทราบว่า ‘อิสราเอลได้ข้ามจอร์แดนนี้ บนดินแห้ง� 23 เพราะว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายกระทําให้แม่น้าํ จอร์แดนแห้งไปเพื่อท่าน จนท่านข้ามไปได้ หมด
ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านกระทําแก่ทะเลแดง ทรงกระทําให้แห้งเพื่อเราทัง้ หลาย จนเราข้ามไป
หมด 24 เพื่อชนชาติทัง้ หลายทัว่ พิภพจะได้ทราบว่าพระหัตถ์พระเยโฮวาห์นั้นทรงฤทธิ์ เพื่อท่านทัง้ หลาย
จะยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเป็นนิ ตย์�

5

ต่อ มาเมื่อ บรรดากษั ตริ ย์ ของคนอาโมไรต์ ซ่ึง อยู่ ฟากจอร์แดนข้างตะวัน ตก และบรรดากษั ตริ ย์
ของคนคานาอัน ซึ่ง อยู่ใกล้ ทะเล ได้ ยินว ่า พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้น้ํา ในจอร์แดนแห้ง ไปต่อ หน้า คน
อิสราเอล ให้เราข้ามฟากไปได้ หมดแล้ว จิ ตใจของเขาก็ ละลายไป ไม่มีกําลังใจในตั วอีกต่อไปเหตุ เพราะ
คนอิสราเอล
1

คนอิสราเอลรุ น
่ ใหม่เข้าสุหนั ต

2 คราวนั ้น

ที่สอง�

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “จงทํามีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุหนัตเป็นครัง้

3 โยชู วาจึงทํามีดด้วยหินคมและให้คนอิสราเอลเข้าสุ หนัตที่ เนิ นเขาแห่งหนั งหุม
้ ปลายองคชาต
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4 นี่ แหละเป็ นเหตุซ่ึงโยชูวาให้เขาเข้าสุ หนัต

ในบรรดาประชาชนผู้ออกมาจากอียป
ิ ต์พวกผู้ชาย คือทหาร
ทัง้ หมดสิน
ิ เสียตามทางในถิน
ิ ต์ 5 แม้ว่าประชาชนผู้ออกมาเหล่า
้ ชีวต
่ ทุรกันดารหลังจากที่ ออกจากอียป
นั ้นได้ เข้าสุ หนัตหมดทุกคนแล้ว แต่ ประชาชนทุกคนที่ เกิดมาใหม่ตามทางที่ ในถิน
่ ทุรกันดารหลังจากที่
6
ออกมาจากอียป
ิ ต์ นั ้น ยัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต เพราะว่า คนอิสราเอลเดิน ทางสี่ สิ บปี อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารจน
ประชาชนทัง้ สิน
ิ ต์ สิ ้น ชีวต
ิ เสีย หมด เพราะเขามิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของ
้ คือ ทหารที่ ออกมาจากอียป
พระเยโฮวาห์ ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงปฏิญาณกับ เขาว่า พระองค์ จะไม่ ทรงยอมให้ เขาเห็น แผ่น ดิน ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ ได้ ปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ว่า จะประทานแก่ เราทัง้ หลาย เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง
ไหลบริบูรณ์ 7 แต่บุตรของเขาซึ่งพระองค์ทรงให้แทนเขานั ้น โยชูวาก็ได้ให้เข้าสุหนั ต เพราะว่าเขายังไม่
เข้า สุหนั ต เพราะว่า เขาไม่ เคยได้ เข ้าสุ หน ัต เมื่อ มาตามทาง 8 ต่อ มาเมื่อ ได้ ให้ ประชาชนเข้า สุ หน ัต เสร็จ
หมดแล้ว เขาก็พักอยูใ่ นที่อาศัยในค่ายจนกว่าจะหายเป็นปกติ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “วันนี้ เรา
ได้ กล งิ้ ความอดสู เพราะอียป
ิ ต์ ไปให้พ้น เจ้า แล้ว� จึง เรียกชื่อ ตําบลนั ้ นว ่ากิล กาลจนทุก วัน นี้ 10 ฝ่ายคน
อิสราเอลได้ตัง้ ค่ายที่กิลกาล เขาถือเทศกาลปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนนั ้นเวลาเย็น ณ ที่ราบเมืองเยรี
โค
มานาขาดไป
วันร ุ่ง ขึ้น หลัง วัน เทศกาลปัส กา วัน นั ้น เองเขาก็ รบ
ั ประทานผลอัน เกิด จากแผ่น ดิน คือ ขนมไร้เชื้อ
และข้าวคัว่ 12 ตัง้ แต่วันรุ่งขึ้นมานาก็ขาดไป คือเมื่อเขาได้รบ
ั ประทานผลจากแผ่นดิน คนอิสราเอลไม่มี
มานาอีกเลย ในปีนั้นเขารับประทานผลจากแผ่นดินคานาอัน
11

จอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่โยชูวา
13 ต่อ มาเมื่อ โยชู วาอยู่ข้างเมืองเยรีโค ท่านก็ เงยหน้า ขึ้น มองดู และดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ชัก ดาบออก
มาถือ ยืน อยู่ ตรงหน้า ท่าน โยชู วาเข้าไปหาชายนั ้น กล ่าวแก่ เขาว่า “ท่านอยู่ ฝ่ายเราหรือ อยู่ ฝ่า ยศั ตรู �
14 ผู้นั ้นจึงตอบว่า “มิใช่ ที่ เรามานี้ ก็ มาเป็ นจอมพลโยธาของพระเยโฮวาห์� ฝ่ายโยชู วาก็กราบลงถึ งดิน
นมัสการแล้วถามว่า “เจ้ านายของข้าพเจ้าท่านจะให้ผู้รบ
ั ใช้ของท่านกระทําอะไร� 15 และจอมพลโยธา
ของพระเยโฮวาห์จึงสัง่ โยชู วาว่า “จงถอดรองเท้าออกจากเท้าของเจ้าเสีย เพราะว่าที่ ซ่ึงเจ้ายืนอยู่นี้ เป็
นที่บริสุทธิ�
์ โยชูวาก็กระทําตาม

6
พระเจ้าทรงชนะเมืองเยรีโค

1 เพราะเหตุ คนอิส ราเอลเมืองเยรีโคต้องถูก ปิ ด ไว้

ไม่มีคนเข้าออกได้ เลย 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชู
วาว่า “ดูแน่ ะ เราได้มอบเมืองเยรีโคไว้ในมือเจ้าแล้ว ทัง้ กษั ตริย์และทแกล้วทหาร 3 เจ้าทัง้ หลายจงเดิน
ขบวนรอบเมือง คือให้บรรดาทหารไปรอบเมืองครัง้ หนึ่ ง เจ้าจงทําเช่นนี้ หกวัน 4 ให้ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตร
เขาแกะตัวผู้ เจ ็ด คัน นํา หน้า หีบ และในวันที ่ เจ ็ด นั ้น เจ้า ทัง้ หลายจงเดิน รอบเมืองเจ็ด ครัง้ ให้ปุ โรหิต เป่า
แตรไปด้วย 5 และต่อมาเมื่อเขาเป่าเขาแกะตัวผู้เป็นเสียงยาว พอเจ้าได้ยน
ิ เสียงแตรนั ้น ก็ให้ประชาชน
ทัง้ ปวงโห่รอ
้ งขึ้นด้วยเสียงอันดัง กําแพงเมืองนั ้ นก็จะพังลงราบ และประชาชนจะขึ้นไปทุกคนต่างตรง
ไปข้างหน้า ตน� 6 ฝ่ายโยชู วาบ ุตรชายนูน จึง เรียกปุโรหิต มาสัง่ ว่า “จงยกหีบ พันธสัญญาขึ้น หามไป ให้
ปุโรหิตเจ็ดคนถือแตรเขาแกะตัวผู้เจ็ดคันเดินนําหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์� 7 และท่านสัง่ ประชาชนว่า
“จงออกเดินรอบเมืองนั ้น ให้ทหารถืออาวุธเดินข้างหน้าหีบแห่งพระเยโฮวาห์� 8 ต่อมาเมื่อโยชูวาบัญชา
แก่ ประชาชนแล้ว ปุ โรหิต เจ็ด คนที่ ถือ เขาแกะตัวผู้ เจ ็ดคั นก ็ เดิน ผ่านไปข้างหน้า ต่อ พระพักตร์พระเยโฮ
วาห์และเป่าแตรไปด้วย และมีหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์ตามเขามา 9 และทหารถืออาวุธเดินอยู่
หน ้า ปุโรหิต ผู้ เป่า แตร และกองระวัง หลั งก ็ เดิน ตามหีบ ฝ่ายปุ โรหิตน ั นก
้ ็ เดิน เรือ
่ ยไปเป่า แตรอยู่ 10 แต่
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โยชู วาบัญชาประชาชนว่า “ท่านอย่าโห่ร้อง อย่าให้ใครได้ยน
ิ เสียงของท่าน อย่าให้ถ้อยคําหลุดจากปาก
ของท่านทัง้ หลายเลย จนกว่า จะถึง วันที ่ ข้าพเจ้า บอกให้ท่านโห่ ร้อง ท่านจึง โห่ รอ
้ งกัน� 11 หี บแห่ง พระ
เยโฮวาห์จึงเวียนรอบเมืองดังนี้ แหละ คือเวียนรอบหนึ่ งเที่ยว เขาก็ กลับเข้าค่าย นอนค้างคืนอยู่ในค่าย
นั ้น 12 โยชู วาตื่น ขึ้น แต่ เช้า และปุ โรหิตก ็ ยกหีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ข้น
ึ หาม 13 และปุโรหิต เจ็ด คนถือ แตร
เขาแกะตัวผู้ เจ ็ด คัน เดิน นํา หน้า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ เรือ
่ ยไปและเป่า แตรไปด้วย และทหารถือ อาวุธ ก็
เดิน อยู่ ข้างหน้า เขา และกองหลั งก ็ เดิน อยู่ ข้างหลัง หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ ฝ่ายปุ โรหิตน ั นก
้ ็ เดิน เป่า แตร
14
ไปเรือ
่ ยๆ และในวันที ่ สองเขาก็ เดิน รอบเมืองนั ้ นคร งั ้ หนึ่ ง แล้วกลับ เข้า ค่ายอีก เขาทํา เช่น นี้ อยู่หกวัน
15 ต่อมาในวันที ่เจ็ดเขาลุกขึ้นแต่เช้าตรู ่ เดินกระบวนรอบเมืองอย่างเคยเจ็ดครัง
้ เฉพาะวันเดียวนั ้นเขา
ได้เดินกระบวนรอบเมืองเจ็ดครัง้ 16 อยู่มาในครัง้ ที่ เจ็ด เมื่อปุโรหิตเป่าแตร โยชู วาบอกแก่ประชาชนว่า
“จงโห่รอ
้ งขึ้นเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองให้แก่ท่านแล้ว 17 เมืองนั ้นและสารพัดในเมืองนั ้น
จะถูก สาปแช่ง ต่อ พระเยโฮวาห์ เว้น แต่ ราหับ หญิง โสเภณี กับ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในเรือนของนางจะรอด
ชีวต
ิ เพราะว่านางได้ซ่อนผู้ส่ือสารที่พวกเราใช้ไป 18 แต่ส่วนท่านทัง้ หลาย จงห่างไกลจากของที่ถูกสาป
แช่งนั ้น เกรงว่าเมื่อท่านทัง้ หลายจะเก็บสิง่ ที่ ถู กสาปแช่งแล้ วนัน
้ ไว้บ้าง ท่านเองจะต้องถูกสาปแช่ง ทัง้
จะทําให้ค่ายของคนอิสราเอลเป็นสิง่ ที่ ถู กสาปแช่ง และนําความทุกข์ลําบากมาสู่ 19 แต่ บรรดาเงินและ
ทอง และเครือ
่ งใช้ที่ ทํา ด้วยทองสัมฤทธิแ
์ ละเหล็ก เป็น ของถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้นํา เข้าไปไว้ในคลัง
ของพระเยโฮวาห์� 20 เหตุ ฉะนั ้น ประชาชนก็ โห่ร้องเมื่อ ปุโรหิต เป่า แตร ดัง นั ้น พอประชาชนได้ยน
ิ เสียง
แตร เขาก็โห่ร้องดังและกําแพงก็พังลงราบ ประชาชนจึงขึ้นไปในเมืองทุกคนต่างตรงไปข้างหน้าตนและ
เข้า ยึด เมืองนั ้น 21 แล ้ว เขาก็ ทําลายสารพัด ที่ อยู่ในเมืองนั ้น เสีย สิน
้ ด้วยคมดาบ ทัง้ ชายและหญิง หน ุ่ม
22
และแก่ ทัง้ วัว แกะและลา แต่ โยชู วาได้ สัง่ ชายสองคนผู้ ที่ ไปสอดแนมแผ่น ดิน นั ้ นว ่า “จงเข้าไปใน
เรือนของหญิง โสเภณี และนํา หญิง นั ้ นก ับ สารพัด ซึ่ง หญิง นั ้ นม ี อยู่ ออกมาดัง ที่ ท่านได้ ปฏิญาณแก่ นาง
ไว้� 23 ดัง นั ้น ชายหนุ่มท ี่ เป็น ผู้ สอดแนมก็ เข ้า ไปนํา ราหับ ออกมา กับ บิดามารดาและพี่ น้องและสารพัด
ซึ่งเป็นของนาง และเขานําญาติพีน้
่ องทัง้ หมดของนางออกมาให้ไปพักอยูน
่ อกค่ายของอิสราเอล 24 ส่วน
เมืองนั ้นเขาก็จุดไฟเผาเสียทัง้ สารพัดที่อยู่ในเมืองนั ้น นอกจากเงินและทองและเครือ
่ งใช้ที่ทําด้วยทอง
สัมฤทธิแ
์ ละด้วยเหล็ก นั ้น เขานํา มาไว้ในคลัง ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 25 ส่วนราหับ หญิง โสเภณี
และครอบครัวบิดาของนาง และสารพัดที่ เป็นของนาง โยชู วาได้ ไว้ชว
ิ และนางก็ อาศัยอยู่ในอิสราเอล
ี ต
จนทุกวันนี้ เพราะว่านางซ่อนผู้สื่อสาร ซึ่งโยชู วาส่งไปสอดแนมเมืองเยรีโค 26 ในคราวนั ้นโยชู วาให้คน
ทัง้ หลายปฏิญาณว่า “ผู้ใดที่ลุกขึ้นสร้างเมืองนี้ ใหม่คือเมืองเยรีโค ก็ให้ผู้นั ้นได้รบ
ั คําสาปแช่งเฉพาะพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ ผู้ ใดวางรากลงก็ ให้ผู้ นั ้น เสีย บุตรหัวปี ผู้ ใดตัง้ ประตู เมืองขึ้ นก ็ ให้เสียบ ุต รสุด ท้อง�
27 ดังนั ้นแหละพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับโยชูวา และชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปตลอดแผ่นดิน

7
อาคานถูกประหารชีวต
ิ เพราะบาปของเขา
1 แต่คนอิสราเอลได้ละเมิดในเรือ
่ งของที่ถูกสาปแช่งนั ้น เพราะอาคานบุตรชายคารมี ผูเป็
้ นบุตรชายศั
บด ี ผู้ เป็น บุตรชายเศ-ราห์ ตระกูล ยู ดาห์ ได้ นํา ของที่ ถู กสาปแช่ง บางส่วนไปเป็น ของตน และพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์ก็ พลุ ่ง ขึ้น ต่อ คนอิสราเอล 2 ฝ่ายโยชู วาให้คนออกจากเยรีโคไปยัง เมือ งอัย ซึ่ง อยู่ ใกล้
เบธาเวน ข้างทิศตะวันออกของเมืองเบธเอล บอกเขาว่า “จงขึ้นไปและสอดแนมดูเมืองนั ้น� คนเหล่านั ้
นก็ข้น
ึ ไปและสอดแนมดู ที่ เมืองอัย 3 และเขากลับมารายงานแก่ โยชู วาว่า “ไม่ต้องให้ประชาชนทัง้ หมด
ขึ้นไป ให้สักสองสามพันคนขึ้นไปตีเมืองอัยก็พอ ไม่ต้องให้ประชาชนทัง้ หมดลําบากที่นั่นเลย เพราะเขา
มีคนน้ อย� 4 เพราะฉะนั ้นจึงมีประชาชนขึ้นไปที่นั่นเพียงสามพันคน แต่ต้องแตกหนี ให้พ้นหน้าชาวเมือ
งอัย 5 ฝ่ายชาวเมือ งอัยก็ฆ่า ฟัน คนเหล่า นั ้น ตายประมาณสามสิบหกคน โดยขับไล่ คนเหล่า นั ้นจากตรง

โยชูวา 7:6

227

โยชูวา 7:26

หน้าประตูเมืองไปยังเชบาริมฟันเขาตามทางลง และจิตใจของประชาชนก็ละลายไปอย่างนํ้า 6 ฝ่ายโยชู
วาก ็ ฉีก เสื้อผ้า ของตนซบหน้า ลงถึ งด ิน หน้า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์จนถึง เวลาเย็น ทัง้ ท่านกับ พวกผู้ ใหญ่
ของคนอิสราเอล ต่างก็ เอาผงคลี ดิ นใส่ ศีรษะของตน 7 โยชู วากราบทูลว่า “โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็น เจ้า
พระเจ้า อนิ จจาเอ๋ย เป็นไฉนพระองค์จึงทรงนําชนชาตินี้ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนมา เพื่อจะมอบเราทัง้ หลาย
ไว้ในมือ ของคนอาโมไรต์ ให้ ทําลายเสีย พวกข้า พระองค์ มี ความเสียดายที่ ไม่ พอใจอยู่ เพียงฟากแม่น้ํา
จอร์แดนข้างโน้ น 8 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเมื่ออิสราเอลหันหลัง
หนี ให้พ้นหน้าศั ตรู เสียแล้ว 9 เพราะว่าคนคานาอันกับผู้ที่ อาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้นคงจะได้ ยิน แล้วคงจะ
ยกมาตัง้ ล้อมพวกข้า พระองค์ และตัด ชื่อ ของบรรดาข้า พระองค์ เสีย จากแผ่น ดิน โลก และพระองค์ จะ
ทรงกระทํา ประการใดต่อ พระนามอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์� 10 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัส กับ โยชู วาว ่า “จง
ลุกขึ้นเถิด ไฉนเจ้าจึงซบหน้าลงดังนี้ เล่า 11 คนอิสราเอลได้ กระทําบาป เขาได้ ละเมิดพันธสัญญาซึ่งเรา
ได้บัญชาเขาไว้ เขาได้ยก
ั ยอกของที่ถูกสาปแช่ง เขาได้ขโมยและปิดบัง และได้เอาของรวมไว้กับข้าวของ
ของตน 12 เพราะฉะนั ้นคนอิสราเอลจึงยืนหยัดต่อสู้ ศัตรู ของตนไม่ได้ ได้ หันหลังหนี ต่อหน้าศั ตรู เพราะ
เขากลายเป็น สิง่ ที่ ถู กสาปแช่ง เราจะไม่ อยู่ กับ เจ้า ทัง้ หลายอีก ต่อ ไป เว้น แต่ เจ้ าจะทําลายสิง่ ของที่ ถู ก
สาปแช่งเหล่านั ้นเสียจากท่ามกลางพวกเจ้า 13 จงลุกขึ้นชําระประชาชนให้บริสุทธิและกล่
าวว่า ‘จงชําระ
์
ตัว เสีย เพื่อ วัน พรุ ง่ นี้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของคนอิสราเอลกล่าวเช่น นี้ ว่า “โอ อิสราเอลเอ๋ย มี
สิ ่ง ของที่ ถู กสาปแช่ง อยู่ ในหมู่ พวกเจ้า เจ้ าจะยืน หยัด ต่อสู้ ศัตรู ของเจ้า ไม่ ได้ จนกว่า เจ้า จะนํา สิง่ ของที่
ถู กสาปแช่ง นั ้น ออกเสีย จากหมู่ พวกเจ้า� ’ 14 พอรุ ง่ เช้า เจ้า ทัง้ หลายจงเข้า มาที ละตระกูล ตระกูล ใดที่
พระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับไว้ก็ต้องเข้ามาทีละครอบครัว ครอบครัวใดที่พระเยโฮวาห์ทรงเลือกจับไว้ก็ให้
เข ้า มาที ละคร ัว เรือน ครัว เรือนใดที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกจับ ไว้ ก็ ให้ เข ้า มาที ละคน 15 ผู้ ใดถูก จับ ว่า มี
ของที่ ถู กสาปแช่งนั ้น ก็ ต้องถูกเผาเสียด้วยไฟ ทัง้ ตัวเขาและสารพัดที่ เป็นของเขา เพราะเขาได้ ละเมิด
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ และเพราะเขาได้กระทําความโง่เขลาในอิสราเอล� 16 โยชูวาจึงลุกขึ้นแต่
เช้า ตรู ่ และนํา คนอิสราเอลเข้า มาที ละตระกูล และตระกูล ยู ดาห์ถู กทรงเลื อก 17 จึง นํา ครอบครัว ของยู
ดาห์เข้ามา และทรงเลือกครอบครัวเศ-ราห์ และนําครอบครัวเศ-ราห์มาที ละคน และศั บดีถู กทรงเลื อก
18 และนําครัวเรือนของท่านเข้ามาทีละคน และคนที่ถูกทรงเลือกคืออาคานบุตรชายคารมี ผูเป็
้ นบุตรชา
19
ยศับดี ผูเป็
้ นบุตรชายเศ-ราห์ ตระกูลยูดาห์ ฝ่ายโยชูวาจึงกล่าวแก่อาคานว่า “ลูกเอ๋ย จงถวายสง่าราศี
แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล และจงสารภาพต่อพระองค์ จงบอกข้ามาว่าเจ้าได้กระทําอะไรไป
อย่า ปิดบัง ไว้จากข้า เลย� 20 และอาคานตอบโยชู วาว ่า “เป็น ความจริง แล้ วท ี่ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา บาปต่อ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล ข้าพเจ้าได้ กระทําดังนี้ 21 ในหมู่ ของที่ รบ
ิ มาข้าพเจ้าได้ เห็นเสื้อคลุม
งามตัว หนึ่ ง ของเมืองบาบิ โลน กับ เงิน สองร้อยเชเขล และทองคํา แท่ง หนึ่ ง หนั กห ้า สิบ เชเขล ข้าพเจ้า ก็
โลภอยากได้ ของเหล่านั ้น ข้าพเจ้าจึงเอามา ดู เถิด ของเหล่านั ้นซ่อนอยู่ใต้ ดิ นในเต็นท์ ของข้าพเจ้า เงิน
นั ้นอยูข้
่ างล่าง� 22 ฝ่ายโยชูวาก็ให้ผู้สื่อสารออกไปและเขาทัง้ หลายก็วงิ่ ไปที่เต็นท์ ดูเถิด ของนั ้นซ่อนอยู่
ในเต็นท์ของเขา มีเงินอยู่ข้างล่าง 23 เขาก็เอาออกมาจากกลางเต็นท์นําไปให้โยชูวาและคนอิสราเอลทัง้
ปวง แล้วเขาก็วางของเหล่านั ้นลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 24 และโยชูวากับบรรดาคนอิสราเอลจึงพา
อาคานบุตรชายเศ-ราห์ พร้อมกับเงิน เสื้อคลุมตั วนน
ั ้ และทองแท่งนั ้น ทั งบ
้ ุตรชายหญิงของเขา ทัง้ วัว
ลา แพะแกะ และเต็นท์ของเขา ทุกสิง่ ที่เขามีอยู่ และนําคนกับของทัง้ หมดไปยังหุบเขาอาโคร์ 25 และโย
ชู วากล่าวว่า “ทําไมเจ้าจึงนําความยากร้ายมาให้เรา พระเยโฮวาห์จะทรงนําความยากร้ายมาถึงเจ้าใน
วันนี้ � และบรรดาคนอิสราเอลก็ เอาหินขว้างเขาให้ตาย เผาเขาทัง้ หลายด้วยไฟ เมื่อขว้างเขาด้วยก้อน
หิน แล้ว 26 แล ้ว เอาหิน ถมกองทับ เขาไว้เป็นกองใหญ่ ยงั อยู่จนทุก วัน นี้ และพระเยโฮวาห์ก็ ทรงหัน กลับ
จากพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์ เพราะฉะนั ้นจนถึงทุกวันนี้ เขายังเรียกที่นั้นว่าหุบเขาอาโคร์
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8
คนอิสราเอลชนะและเผาเมืองอัย
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชู วาว ่า “อย่า กลัว หรือ ขยาดเลย จงนํา ทหารทัง้ หมดไปกับ เจ้า ลุ กขึ้น ไปยัง
เมืองอัยเถิด ดูเถิด เราได้มอบกษั ตริย์เมืองอัยไว้ในมือเจ้าแล้ว พร้อมทัง้ ประชาชนของเขา เมืองของเขา
และแผ่นดินของเขาด้วย 2 เจ้ าจงกระทําแก่ เมืองอัยและกษั ตริย์ของเมืองนั ้นเช่นเดียวกั บที่เจ้ ากระทํา
กับเมืองเยรีโคและกษั ตริย์ของเมืองนั ้น แต่ ข้าวของและสัตว์ที่ ริบมานั ้น ตกเป็นของเจ้าได้ จงตัง้ ซุ่มไว้
ที่ ข้างหลัง เมือง� 3 โยชู วาจึง ลุก ขึ้น พร้อมกับ บรรดาทหารไปยัง เมือ งอัย และโยชู วาได้ คัด ทแกล้ว ทหาร
สามหมื่นคนให้ยกไปในเวลากลางคืน 4 และท่านบัญชาเขาว่า “ดูเถิด ท่านจงซุ่มอยูข
่ ้างหลังเมือง อย่าให้
ห่างไกลจากเมืองนั ก และให้เตรียมตัวไว้พร้อมทุกคน 5 ส่วนตัวเราและประชาชนทัง้ หมดที่อยู่กับเราจะ
เข้าไปถึงตัวเมือง และต่อมาเมื่อเขาออกมาต่อสู้เราอย่างคราวก่อน เราก็จะถอยหนี ให้พ้นหน้าเขา 6 (เขา
จะตามเราออกมา� จนเราจะได้ ลวงเขาให้ ออกมาห่างจากตัว เมือง เพราะเขาจะพูด ว่า ‘เขาทัง้ หลาย
กําลังหนี จากเราอย่างคราวก่อน� ฉะนี้ เราจะหนี ให้พ้นหน้าเขาเรือ
่ ยมา 7 แล้วท่านทัง้ หลายจงลุกจากที่
ซุ่มซ่อนเข้ายึดเมืองนั ้นไว้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงมอบเมืองนั ้นไว้ในมือท่าน 8 และ
เมื่อท่านทัง้ หลายเข้ายึดเมืองได้แล้ว ท่านจงจุดไฟเผาเมืองเสีย จงกระทําตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ ดู
เถิด ข้าพเจ้า ได้ บัญชาท่านไว้แล้ว � 9 แล ้ว โยชู วาก ็ ให้เขาไป เขาก็ ออกไปยัง ที่ ซุ่ม อยู่ ระหว่างเบธเอลกับ
เมืองอัย ทางทิศตะวันตกของเมืองอัย แต่คืนวันนั ้นโยชูวานอนค้างอยู่กับประชาชน 10 โยชูวาตื่นขึ้นแต่
เช้า ตรู ก็
่ ออกตรวจประชาชน แล ้ว ขึ้น ไปพร้อมกับ พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอลนํา หน้า ประชาชนไปเมือ งอัย
11 และบรรดาประชาชน คือทหารที่ อยู่กั บท่านทุกคน ก็ ขึ้นไปแล้วรุ กใกล้ ตรงหน้าตัวเมืองเข้าไป และตัง
้
ค่ายอยู่ด้านเหนื อของเมืองอัย มีหุบเขาคัน
่ ระหว่างเขากับเมืองอัย 12 และท่านจัดคนประมาณห้าพันคน
ให้เขาแอบซุ่มอยู่ระหว่างเมืองเบธเอลกับเมืองอัย ทางทิศตะวันตกของตัวเมือง 13 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายก็
วางกําลังรบให้กองหลวงอยู่ด้านเหนื อของเมือง และกองระวังหลังอยู่ด้านตะวันตกของเมือง ในคื นวัน
นั ้นโยชู วานอนอยู่ในหุบเขา 14 ต่อมาเมื่อกษั ตริย์เมืองอัยเห็นดังนั ้น ชาวเมืองก็ รีบลุกขึ้นแต่ เช้าตรู ออก
่
ไปสู้รบกับอิสราเอล ณ ที่ปะทะกันหน้าที่ราบ ทัง้ ท่านและประชาชนทัง้ หมดของท่าน แต่ท่านไม่ทราบว่า
มี กองซุ่ม คอยอยู่ ต่อสู้ ท่านข้างหลัง เมือง 15 โยชู วาก ับ อิสราเอลทัง้ ปวงจึง แสร้ง ทํา เป็น แพ้ ฝี มือ ต่อ หน้า
เขาแล้ว หนี ตรงไปยังทางถิน
่ ทุรกันดาร 16 คนในเมืองอัยทัง้ หมดก็ถูกเรียกให้ตามออกไป เมื่อเขาไล่ตาม
โยชู วาไปนั ้น เขาก็ ออกห่างจากเมืองไปทุกที 17 ไม่มี ชายสัก คนหนึ่ ง ที่ เหลือ อยู่ ในเมือ งอัย หรือ เมืองเบธ
เอล ที่ มิได้ ออกไปไล่ ตามอิสราเอล เขาปล่อยให้เมืองเปิ ดอยู่ไล่ ตามอิสราเอลไป 18 แล้วพระเยโฮวาห์ตรั
สสัง่ โยชู วาว่า “จงยื่นหอกซึ่งอยู่ในมือของเจ้าออกตรงไปยังเมืองอัย เพราะเราจะมอบเมืองนั ้นไว้ในมือ
ของเจ้า� แล้วโยชูวาก็ย่น
ื หอกซึ่งอยู่ในมือออกไปยังเมืองนั ้น 19 ทหารที่ซุ่มอยู่ก็ลุกออกจากที่ซ่อนอย่าง
รวดเร็ว พอโยชูวาย่นม
ื ือของท่านออก ทหารก็วงิ่ ตรงเข้าไปในเมืองและยึดเมืองไว้ แล้วเขาก็รีบจุดไฟเผา
เมือง 20 เมื่อชาวเมืองอัยเหลียวหลังมาดู ดูเถิด ควันไฟที่ไหม้เมืองพลุ่งขึ้นไปยังท้องฟ้า เขาก็หมดกําลัง
ที่ จะหนี ไปทางนี้ หรือทางนั ้น เพราะว่าประชาชนที่ หนี ไปทางถิน
่ ทุรกันดารหันกลับมาต่อสู้ กับผู้ที่ ไล่ ตาม
21 และเมื่อโยชู วากับบรรดาอิสราเอลเห็นว่ากองซุ่มยึดเมืองได้ แล้ว และควันไฟที่ ไหม้เมืองพลุ่งขึ้น เขา
ก็ หน
ั กลับ มาโจมตี ชาวเมือ งอัย 22 คนอื่นๆก็ ออกมาจากเมืองสู้ รบกับ เขา กระทํา ให้เขาอยู่ระหว่างกลาง
อิสราเอล ผู้อยู่ข้างนี้ บ้างข้างโน้ นบ้าง และคนอิสราเอลก็โจมตีเขาจนไม่มีสักคนหนึ่ งรอดชีวต
ิ หรือหนี ไป
23
24
ได้ แต่กษั ตริย์เมืองอัยยังเป็นอยู่ ได้ถูกจับและคุมตัวมาหาโยชูวา ต่อมาเมื่ออิสราเอลไล่ฆ่าฟันชาว
เมืองอัยทัง้ หมดในทุ่งในถิน
่ ทุรกันดารที่เขาไล่ตามไปนั ้น และคนเหล่านั ้นล้มตายหมดด้วยคมดาบจนคน
สุดท้าย บรรดาคนอิสราเอลก็ กลับเข้าเมืองอัยโจมตี คนในเมืองด้วยคมดาบ 25 คนที ่ล้มตายทัง้ หมดวัน
นั ้นทัง้ ชายและหญิงจํานวนหมื่นสองพันคน คือชาวเมืองอัยทัง้ หมด 26 เพราะโยชูวามิได้หดมือที่ถือหอก
1
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ยื่นอยูนั
่ ้น จนกว่าจะได้ผลาญชาวเมืองอัยพินาศสิน
ิ เอาฝูงสัตว์และข้าวของของ
้ 27 แต่คนอิสราเอลได้รบ
เมืองนั ้นเป็นของตน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งทรงบัญชาไว้กับโยชูวา 28 ดังนี้ แหละโยชูวาจึง
เผาเมืองอัยเสีย กระทําให้เป็นกองซากปรักหักพังอยู่เป็นนิ ตย์ คือเป็ นที่รกร้างอยู่จนถึงทุกวันนี้ 29 และ
ท่านแขวนกษั ตริย์เมือ งอัย ไว้ที่ ต้นไม้ จนถึง เวลาเย็น เมื่อ ดวงอาทิตย์ตกโยชู วาจึ งบ ัญ ชาและเขาก็ ปลด
ศพลงจากต้นไม้นําไปทิง้ ไว้ที่ทางเข้าประตูเมือง แล้วเอาหินถมทับไว้เป็นกองใหญ่ซ่ึงยังอยูจ
่ นทุกวันนี้
การกล่าวซํ้าถึงพระพรและการสาปแช่งต่างๆ
30 แล ้ว โยชู วาได้ สร้างแท่น บูชาในภูเขาเอบาลถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอล 31 ดัง ที่
โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาประชาชนอิสราเอล ตามที่ จารึกไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติ ของ
โมเสสว่า “แท่น บูชาทํา ด้วยหินม ิ ได้ ตกแต่ง ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดใช้เครือ
่ งมือ เหล็ก ถูก ต้องเลย� แล ้ว เขาก็ ถวาย
เครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์บนแท่นนั ้น และถวายสันติบูชา 32 ณ ที่นั ้นท่านคัดลอกพระราชบัญญัติ
ของโมเสสบนหิน ซึ่ง ท่านได้ เข ียนไว้ต่อ หน้า ประชาชนอิสราเอล 33 คนอิสราเอลทัง้ หมด ทัง้ คนต่างด้าว
และคนที่ เกิดในอิสราเอล พร้อมทัง้ พวกผู้ใหญ่ เจ้าหน้าที่ และผู้พิพากษา ยืนอยู่ทัง้ สองข้างของหีบต่อ
หน้าคนเลวีที่ เป็นปุโรหิต ผู้ที่ หามหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ครึ่งหนึ่ งยืนอยู่ข้างหน้าภูเขาเกริซิม
อี กครึง่ หนึ่ ง ข้างหน้า ภูเขาเอบาล ดัง ที่ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาไว้ในครัง้ แรกให้ เขาทัง้
หลายอวยพรแก่ คนอิสราเอล 34 ภายหลัง ท่านจึ งอ ่า นบรรดาถ้อยคํา ในพระราชบัญญั ติ เป็น คํา อวยพร
และคํา สาปแช่ง ตามที่ มี จาร ึก ไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ทุ กประการ 35 ไม่มี คํา ซึ่ง โมเสสได้ บัญชาไว้
สักคําเดียวที่โยชูวามิได้อ่านต่อหน้าบรรดาชุมชนอิสราเอลพร้อมกับผู้หญิงกับเด็กๆ และคนต่างด้าวซึ่ง
อยูใ่ นหมู่พวกเขา

9
ชาวกิเบโอนหลอกลวงคนอิสราเอล
ต่อ มาเมื่อ กษั ตริย์ ทัง้ หลายที่ อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างนี้ คือ ที่ อยู่ ในแดนเทือกเขา และในหุบเขา
และตามฝั่ งทะเลใหญ่ ไปทัว่ จนถึง ภูเขาเลบานอน เป็น คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริส ซี
คนฮี ไวต์ และคนเยบุ ส ได้ยน
ิ ข่าวนี้ 2 จึง พร้อมใจร่วมกําลั งก ัน จะต่อสู้ โยชู วาและอิสราเอล 3 แต่ เมื่อ ชา
วกิเบโอนได้ยน
ิ ข่าวการซึ่งโยชู วากระทําแก่เมืองเยรีโคและเมืองอัย 4 ฝ่ายเขาจึงทําอย่างฉลาด ทําเป็น
ทูต เอากระสอบที่เก่าบรรทุกบนลาของเขา กับถุงหนั งที่เก่าขาดและปะไว้บรรจุนํ้าองุน
่ 5 สวมรองเท้าเก่า
และปะไว้ และสวมเสื้อผ้าเก่า ส่วนเสบียงอาหารทัง้ สินก
้ ็แห้งมีราขึ้น 6 เขาเดินทางมาหาโยชูวาที่ค่าย ณ
เมืองกิลกาล กล่าวแก่ท่านและคนอิสราเอลว่า “พวกข้าพเจ้ามาจากประเทศที่ห่างไกล ฉะนั ้นบัดนี้ ขอทํา
พันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าเถิด� 7 แต่คนอิสราเอลกล่าวแก่คนฮีไวต์เหล่านั ้นว่า “ชะรอยเจ้าอาศัยอยูใ่ น
หมู่พวกเรา เราจะทําพันธสัญญากับเจ้าได้อย่างไร� 8 เขากล่าวแก่โยชูวาว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นผู้รับ
ใช้ของท่าน� และโยชูวากล่าวแก่เขาว่า “พวกเจ้าเป็นใครกัน และมาจากที่ไหน� 9 เขาตอบท่านว่า “เนื่ อง
ด้วยพระนามอุโฆษแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน ผู้รบ
ั ใช้ของท่านมาจากประเทศที่ ไกลมาก เราได้
ยิน ถึ งก ิตติ ศัพท์ ของพระองค์ และถึง บรรดาพระราชกิจ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา ในอียป
ิ ต์ 10 และได้ ทราบ
ถึงบรรดาสิง่ ที่ พระองค์ ทรงกระทําต่อกษั ตริย์คนอาโมไรต์ ทัง้ สองพระองค์ ผู้อยู่ทางฟากแม่น้ําจอร์แดน
ข้างโน้ น คือสิ โหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน และโอกกษั ตริย์เมืองบาชานผู้อยู่ที่ อัชทาโรท 11 เหตุ ฉะนี้ พวก
ผู้ใหญ่และชาวเมืองทัง้ หลายของเมืองข้าพเจ้าได้กล่าวแก่พวกข้าพเจ้าว่า ‘จงเอาเสบียงสําหรับเดินทาง
ไปหาพวกเขาเรียนเขาว่า “พวกข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็น ผู้ รับ ใช้ ของท่าน ฉะนั ้น บัดนี้ ขอทํา พันธสัญญากับ
พวกข้าพเจ้า เถิด� ’ 12 ขนมปัง ของพวกข้าพเจ้า นี้ ในวันที ่ ข้าพเจ้า ออกมาหาท่าน ข้าพเจ้า เอาออกจาก
บ้านเมื่อ ยัง ร้อนๆ อยู่เพื่อ ใช้เป็น อาหารรับ ประทานตามทาง แต่ บัดนี้ ดู เถิด แห ้ง และราขึ้น แล้ว 13 ถุง นี้
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เมื่อข้าพเจ้าเติมน้าํ องุนก
่ ็ยงั ใหม่อยู่ แต่ ดูเถิด มันขาดออก เสื้อผ้าและรองเท้าของข้าพเจ้าก็เก่า เพราะ
หนทางไกลมาก� 14 ฝ่ายคนเหล่านั ้ นก ็ รบ
ั เสบียงของเขาบ้าง แต่ หาได้ ทูล ขอการแนะนํา จากพระโอษฐ์
ของพระเยโฮวาห์ไม่ 15 และโยชูวาก็กระทําสัญญาสันติภาพกับเขา และทําพันธสัญญากับเขา ให้ไว้ชีวิต
พวกเขา และพวกประมุขของชุ มนุมชนก็ปฏิญาณต่อเขา 16 ต่อมาเมื่อได้กระทําพันธสัญญากับเขาล่วง
มาได้สามวัน ก็ได้ยินว่าพวกเหล่านั ้นเป็นชาวเมืองอยู่ในหมู่พวกตน 17 และคนอิสราเอลก็ออกเดินไปถึง
เมืองของเขาในวันทีสาม
่
เมืองของเขานั ้นคือเมืองกิเบโอน เคฟีราห์ เบเอโรท และคีรย
ิ าทเยอาริม 18 แต่
คนอิสราเอลไม่ได้ฆ่าเขา เพราะว่าพวกประมุขของชุมนุมชนได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอลแล้ว บรรดาชุมนุมชนก็บ่นต่อว่าพวกประมุข 19 แต่บรรดาประมุขได้กล่าวแก่ชุมนุ
มชนทัง้ ปวงว่า “เราได้ ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล ฉะนั ้นบัดนี้ เราจะ
แตะต้องเขาไม่ ได้ 20 เราต้องกระทํา แก่ เขาอย่างนั ้น โดยให้ เขามี ชี วิตอยู่ ได้ เกรงว่า พระพิโรธจะตกลง
เหนื อ เรา ตามคํา ปฏิญาณซึ่ง เราได้ ปฏิญาณแก่ เขานั ้น� 21 และพวกประมุข ก็ กล ่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า
“ให้เขามีชีวิตอยู่เถิด แต่ให้เขาเป็นคนตัดฟืนและเป็นคนตักนํ้าให้บรรดาชุมนุมชน� ดังที่พวกประชุมได้
สัญญาไว้กับเขาแล้ว 22 โยชูวาจึงเรียกคนเหล่านั ้นมาและท่านกล่าวแก่เขาว่า “เหตุไฉนเจ้าทัง้ หลายจึง
หลอกลวงเราโดยกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าทัง้ หลายอยู่หา่ งไกลจากท่านมาก� ในเมื่อเจ้าทัง้ หลายอยู่ท่ามกลาง
เรา 23 ฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าทัง้ หลายต้องรับคํา สาปแช่ง และพวกเจ้า จะไม่ ขาดที่ ต้องเป็น ทาสอยู่ เป็น คนตัด
ฟืนและเป็นคนตักนํ้าสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา� 24 เขาทัง้ หลายตอบโยชูวาว่า “เพราะเขาได้
บอกผู้รับใช้ของท่านอย่างแน่ นอนว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้บัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์
ให้มอบแผ่นดินนี้ ทัง้ หมดแก่ท่าน และให้ทําลายชาวแผ่นดินให้พ้นหน้าท่าน เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ก็วต
ิ กกลัวท่านทัง้ หลายจะทําอันตรายแก่ชีวิตของข้าพเจ้า พวกข้าพเจ้าจึงกระทําอย่างนี้ 25 ดูเถิด บัดนี้
ข้าพเจ้า ทัง้ หลายอยู่ ในกํา มือ ของท่าน จงกระทํา แก่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายตามที่ ท่านเห็น ชอบเห็น ควรเถิด�
26 โยชู วาจึงกระทําเช่นนั ้น คือให้เขารอดจากมือคนอิสราเอล ไม่ให้ประหารชีวต
ิ เขาเสีย 27 ในวันนั ้นโยชู
วาได้ ตัง้ เขาให้เป็นคนตัดฟืน และคนตักนํ้าสําหรับชุ มนุมชน และสําหรับแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์สืบ
มาจนทุกวันนี้ ซึ่งอยูใ่ นสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงเลือก

10
การได้ชย
ั ชนะที่เมืองกิเบโอน
ต่อมาเมื่ออาโดนี เซเดกกษั ตริย์เมืองเยรู ซาเล็มได้ ยินว่า โยชู วาได้ ยด
ึ เมืองอัย และทําลายเมืองนั ้น
เสียอย่างสิน
ี่ กระทําต่อเมือง
้ เชิงแล้ว ท่านได้กระทําต่อเมืองอัยและกษั ตริย์ของเมืองนี้ อย่างเดียวกับทได้
เยรีโคและกษั ตริย์ของเมืองนั ้น และทราบด้วยว่า ชาวเมืองกิเบโอนได้กระทําสันติภาพกับอิสราเอลและ
อยู่ ท่ามกลางพวกเขาแล้ว 2 ท่านก็ คร้ามกลัว เป็น อย่างยิง่ เพราะว่า กิเบโอนเป็น เมืองใหญ่ เสมอเมือง
หลวงและใหญ่กว่าเมืองอัย และบุรุษชาวเมืองนั ้นกล้
็ วนแต่ฉกรรจ์ 3 เหตุฉะนี้ อาโดนี เซเดกกษั ตริย์เมือง
เยรู ซาเล็มจึงให้ไปหาโฮฮัมกษั ตริย์เมืองเฮโบรนและปิรามกษั ตริย์เมืองยารมูท และยาเฟียกษั ตริย์เมือง
ลาคีช และเดบีรกษั
์ ตริยเมื
์ องเอกโลน เรียนว่า 4 “ขอเชิญท่านมาหาข้าพเจ้า และช่วยข้าพเจ้าตีเมืองกิเบ
โอนเถิด เพราะว่าเมืองนั ้น ได้ กระทําสันติภาพกับ โยชู วาและคนอิสราเอล� 5 ฝ่า ยกษั ตริย์ของอาโมไรต์
ทัง้ ห้า องค์ คือ กษั ตริย์ เมืองเยรู ซาเล็ม กษั ตริย์ เมืองเฮโบรน กษั ตริย์ เมืองยารมูท กษั ตริย์ เมืองลาคีช
และกษั ตริย์เมืองเอกโลน ได้รวบรวมกําลังของตน และยกขึ้นไปพร้อมกับกองทัพทัง้ หลาย ตัง้ ค่ายต่อสู้
เมือ งกิเบโอน 6 ฝ่ายชาวเมือ งกิเบโอนจึง ใช้ คนไปหาโยชู วาที ่ ค่ายในกิล กาล กล่าวว่า “ขอท่านอย่า ได้
หย่อนมือจากผูรั
้ บใช้ของท่านเลย ขอเร่งขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้รอดและช่วยข้าพเจ้าทัง้ หลาย เพราะว่าบร
รดากษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขา ได้ รวมกําลั งกันต่อสู้ ข้าพเจ้าทัง้ หลาย� 7 ฝ่ายโยชู
วาจึงขึ้นไปจากกิลกาล ทัง้ ท่านและบรรดาพลรบด้วย และทแกล้วทหารทัง้ หมด 8 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่
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โยชูวาว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราได้มอบเขาไว้ในมือเจ้าแล้ว จะไม่มีผู้ใดในพวกเขาสักคนเดียวที่จะ
ยืนหยัดต่อสู้เจ้าได้� 9 เหตุฉะนั ้นโยชูวายกเข้าโจมตีพวกนั ้นทันที โดยขึ้นไปตลอดคืนจากกิลกาล 10 พระ
เยโฮวาห์ทรงกระทําให้เขาสะดุ้งแตกตื่นต่อหน้าพวกอิสราเอล พระองค์ได้ทรงฆ่าเขาเสียมากมายที่กิเบ
โอน และไล่ติดตามเขาไปในทางที่ข้น
ึ ไปถึงเบธโฮโรน และตามฆ่าเขาจนถึงเมืองอาเซคาห์ และเมืองมัก
เคดาห์
ดวงอาทิตย์หยุดนิ่ ง
11 ต่อมาขณะเมื่อเขาหนี ไปข้างหน้าพวกอิสราเอลลงไปตามทางเบธโฮโรนนั ้น พระเยโฮวาห์ทรงโยน
ลูกเห็บใหญ่ๆลงมาจากฟ้า ตลอดถึงเมืองอาเซคาห์ เขาทัง้ หลายก็ตาย ผู้ที่ตายด้วยลูกเห็บนันก
้ ็มากกว่า
ผู้ที่คนอิสราเอลฆ่าเสียด้วยดาบ 12 แล้วโยชูวาก็กราบทูลพระเยโฮวาห์ในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงมอบคน
อาโมไรต์ ต่อ หน้า คนอิสราเอลนั ้น และท่านได้ กล ่าวท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลว่า “ดวงอาทิตย์
เอ๋ย เจ้ าจงหยุด นิ่ ง ตรงเมือ งกิเบโอน และดวงจันทร์เอ๋ย เจ้ าจงหยุ ดอย ู่ ตรงหุบ เขาอัย ยาโลน� 13 ดวง
อาทิตย์ก็ หยุดนิ่ ง และดวงจันทร์ก็ ตัง้ เฉยอยู่จนประชาชนได้ แก้ แค้นศั ตรู ของเขาเสร็จ เรือ
่ งนี้ มิได้ จารึก
ไว้ในหนั งสือ ยาชาร์ดอกหรือ ดวงอาทิตย์ หยุด นิ่ ง อยู่ กลางท้องฟ้า หาได้ รีบตกไปตามเวลาประมาณวัน
หนึ่ ง ไม่ 14 วัน ที่ พระเยโฮวาห์ทรงสดับ ฟัง เสียงของมนุษย์อย่างกับ วัน นั ้น ทัง้ ในสมั ยก ่อนหรือ ในสมัย ต่อ
มาไม่มีอีกแล้ว เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้ เพื่ออิสราเอล 15 แล้วโยชู วากับบรรดาคนอิสราเอลก็กล
ับ มาสู่ ค่ายที่ กิล กาล 16 กษั ตริย์ ทัง้ ห้า นั ้น หนี ไปซ่อนตัว อยู่ ในถํ้า มัก เคดาห์ 17 มี คนไปบอกโยชู วาว ่า “มี
คนพบกษั ตริย์ ทัง้ ห้า ซ่อนตัว อยู่ ในถํ้า ที่ มัก เคดาห์� 18 โยชู วาจึง กล่าวว่า “จงกลิ้ งก ้อนหิน ใหญ่ ปิดปาก
ถํ้าเสีย และวางยามให้เฝ้ารักษาไว้ 19 แต่ท่านทัง้ หลายอย่าคอยอยู่เลย จงติดตามศั ตรู ของท่านเถิด จง
เข้าโจมตีกองระวังหลัง อย่าให้กลับเข้าในเมืองของเขาได้ เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้มอบ
เขาทัง้ หลายไว้ในมือของท่านแล้ว� 20 ต่อมาเมื่อโยชูวากับคนอิสราเอลฆ่าพวกเหล่านั ้นเสียเป็ นอันมาก
จนหมดแล้ว ส่วนผู้ ที่ เหลือ อยู่ก็ หนี กล ับ เข้าไปในเมืองที่ มี กํา แพงล้ อม 21 ประชาชนทัง้ ปวงก็ กล ับ มาหา
โยชู วา ณ ค่ายที่ มัก เคดาห์โดยสันติภาพทุก คน หาม ี ผู้ ใดกล้า กระดิ กล น
ิ้ ถึง คนอิสราเอลต่อ ไปไม่ 22 แล
้วโยชู วาจึงว่า “จงเปิดปากถํ้าคุ มกษั ตริย์ทัง้ ห้านั ้นออกจากถํ้ามาหาเรา� 23 เขาก็ กระทําตาม จึงคุ มกษั
ตริย์ ทัง้ ห้า ออกจากถํ้า มาหาท่าน มี กษั ตริย์ เมืองเยรู ซาเล็ม กษั ตริย์ เมืองเฮโบรน กษั ตริย์ เมืองยารมูท
กษั ตริยเมื
์ องลาคีช และกษั ตริย์เมืองเอกโลน 24 ต่อมาเมื่อเขาพากษั ตริย์เหล่านั ้นมายังโยชูวา โยชูวาจึง
เรียกบรรดาคนอิสราเอลมาและสัง่ หัวหน้า ของทหารผู้ ที่ ออกไปรบพร้อมกั บท ่า นว่า “จงเข้า มาใกล้ เถิด
เอาเท้าเหยียบคอกษั ตริย์เหล่านี้ � แล้วเขาก็ เข้ามาใกล้ และเอาเท้าเหยียบที่ คอ 25 และโยชู วากล่าวแก่
เขาว่า “อย่ากลัวหรือขยาดเลย จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่บร
รดาศั ตรู ของท่านซึ่งท่านสู้ รบอย่างนี้ แหละ� 26 ภายหลังโยชู วาก็ได้ประหารชีวต
ิ กษั ตริย์ทัง้ ห้าเสีย แล้ว
27
แขวนไว้ที่ต้นไม้ห้าต้น และแขวนอยูบ
่ นต้นไม้เช่นนั ้นจนเวลาเย็น ต่อมาเมื่อถึงเวลาดวงอาทิตย์ตก โย
ชูวาได้บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้และทิง้ ไว้ในถํ้าซึ่งกษั ตริย์เหล่านั ้นได้ซ่อนตัวอยู่ และเอาหิน
ใหญ่ๆปิดปากถํ้านั ้นไว้ ซึ่งยังอยูจ
่ นกระทัง่ วันนี้
การสู้รบอีกต่อไป
28 ในวันนั ้นโยชู วายึดเมืองมักเคดาห์ได้ ได้ ประหารเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ ทัง
้ กษั ตริย์ของเมืองนั ้น
ท่านได้ทําลายเขาเสียอย่างสิน
ิ ที่อยูในเมื
่
อง ไม่มีเหลือสักคนเดียว และท่านได้กระทําแก่
้ เชิง รวมทุกชีวต
กษั ตริย์มักเคดาห์อย่างที่ ท่านได้ กระทํา แก่ กษั ตริย์เมืองเยรีโค 29 แล้วโยชู วาและบรรดาคนอิสราเอลก็
ยกกองทัพ จากเมืองมัก เคดาห์มาถึง ลิ บนาห์ และเข้า สู้ รบกับ เมืองลิ บนาห์ 30 พระเยโฮวาห์ได้ ทรงมอบ
เมืองนั ้นและกษั ตริย์ของเมืองไว้ในมือคนอิสราเอล และท่านได้ประหารเมืองนั ้นด้วยคมดาบและทุกคน
ที่อยู่ในเมืองนั ้น ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียวในเมืองนั ้น และท่านได้กระทําต่อกษั ตริย์ของเมืองนั ้นอย่าง
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ที่ท่านได้กระทําต่อกษั ตริย์เมืองเยรีโค 31 และโยชูวาออกจากเมืองลิบนาห์พร้อมกับอิสราเอลทัง้ หมดไป
ยัง ลาคีช แล ้ว ล้อมเมืองไว้และเข้า โจมตี เมืองนั ้น 32 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเมืองลาคี ช ไว้ในมือ คน
อิสราเอล และท่านก็ได้ยึดเมืองนั ้นในวันที่สอง และประหารเสียด้วยคมดาบ ทุกคนที่อยู่ในเมืองนั ้น ดัง
ที่ ท่านได้ กระทํา แก่ เมืองลิ บนาห์ 33 ครัง้ นั ้น โฮรามกษั ตริย์เมืองเกเซอร์ได้ ขึ้น มาช่วยเมืองลาคีช และโย
ชูวาได้ประหารเขาและคนของเขาเสีย จนไม่เหลือให้เขาสักคนเดียว 34 โยชูวากับคนอิสราเอลทัง้ ปวงได้
ยกออกจากลาคี ช ไปยัง เมืองเอกโลน ได้ เข ้า ล้อมและโจมตี เมืองนั ้น 35 และเขาก็ ตี ได้ ในวัน นั ้น เองและ
ฆ่า ฟัน ทุก คนเสีย ด้วยคมดาบ จนทําลายเขาเสีย สิน
้ ในวัน นั ้น ดัง ที่ ท่านได้ กระทํา แก่ เมืองลาคีช 36 โยชู
วากับคนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ข้น
ึ จากเมืองเอกโลนไปยังเมืองเฮโบรน เข้าโจมตีเมืองนั ้น 37 ยึดเมืองนั ้นแล้
วก็ประหารกษั ตริย์และชนบททัง้ หมดของเมืองนั ้น กับทุกคนที่อยู่ในเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ ท่านไม่ให้
เหลือสักคนเดียว ดังที่ท่านได้กระทําต่อเมืองเอกโลน และได้ทําลายเมืองนั ้น และทุกคนที่อยูในเมื
่
องนั ้น
เสียสิน
ึ เมือง
้ 38 แล้วโยชูวากับคนอิสราเอลทัง้ ปวงกลับมายังเมืองเดบีร ์ เข้าโจมตีเมืองนั ้น 39 ท่านได้ยด
นั ้น รวมทัง้ กษั ตริย์ และชนบททัง้ หมดของเมือง และได้ ไปประหารเขาทัง้ หลายเสีย ด้วยคมดาบ และได้
ทําลายทุกคนที่ อยู่ในเมืองนั ้นเสียอย่างสิน
้ เชิง ท่านไม่ ให้เหลือสัก คนเดียว ท่านได้ กระทําแก่ เมืองเฮโบ
รนอย่างไร ท่านก็ ได้ กระทํา แก่ เมืองเดบีร แ
์ ละแก่ กษั ตริย์ ของเมืองอย่างนั ้น ดัง ทํา แก่ เมืองลิ บนาห์และ
แก่ กษั ตริย์ของเมืองเช่นกัน 40 โยชู วาก็ตีแผ่นดินนั ้นให้พ่ายแพ้ไปหมด คือแดนเทือกเขา ในภาคใต้ ใน
หุบเขา และที่ลาด ทัง้ กษั ตริย์ทัง้ หมดของเมืองเหล่านั ้นด้วย ท่านไม่ให้เหลือสักคนเดียว แต่ได้ทําลายทุก
สิง่ ที่หายใจเสีย ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของคนอิสราเอลได้ทรงบัญชาไว้ 41 โยชูวาได้กระทําให้เขาพ่าย
แพ้ตัง้ แต่เมืองคาเดชบารเนี ยจนถึงเมืองกาซา และทัว่ ประเทศโกเชนจนถึงเมืองกิเบโอน 42 โยชูวากย
็ ด
ึ
ตัว กษั ตริย์ เหล่า นี้ พร ้ อมทัง้ พื้น ดิน ของเขาทัง้ หมดในคราวเดียวกัน เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
คนอิสราเอลได้ ทรงสู้ รบเพื่ออิสราเอล 43 แล้วโยชู วาพร้อมกับบรรดาคนอิสราเอลก็ ยกกลับมายังค่ายที่
กิลกาล

11
การชนะแผ่นดินคานาอันครงั ้ สุดท้าย

1 ต่อมาเมื่อยาบินกษั ตริย์เมืองฮาโซร์ได้ยินข่าวนี้

จึงใช้คนไปหาโยบับกษั ตริย์เมืองมาโดนและไปหาก
ษั ตริย์เมืองชิมโรน และกษั ตริย์เมืองอัคชาฟ และกษั ตริย์ซ่ึง อยู่ในแดนเทือกเขาตอนเหนื อ และที่ อยู่
ในที่ราบใต้ เมืองคินเนเรท และในหุบเขา และในบริเวณชายแดนของโดร์ทางทิศ ตะวัน ตก 3 และไปหา
คนคานาอันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี และคนเยบุสในแดน
เทือกเขา และคนฮีไวต์อยูเชิ
่ งเขาเฮอร์โมนในแผ่นดินมิสปาห์ 4 กษั ตริยเหล่
์
านี้ ก็ยกออกมากับบรรดาพล
โยธาเป็นกองทัพมหึมา มีจํานวนดังเม็ดทรายที่ชายทะเล มีม้าและรถรบมากมายด้วย 5 กษั ตริย์เหล่านี้
ได้ร่วมกําลังกันเข้าและมาตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ลําห้วยเมโรม เพื่อจะสู้รบกับอิสราเอล 6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับ
โยชู วาว่า “อย่ากลัวเขาเลย เพราะว่าพรุ ง่ นี้ ในเวลาเดียวกันนี้ เราจะมอบเขาไว้หมดต่อหน้าอิสราเอลให้
ถูกประหาร เอ็นน่ องม้าของเขาให้เจ้าตัดเสีย และรถรบของเขา เจ้าจงเผาไฟเสีย� 7 ฝ่ายโยชูวาก็ยกพล
ทัง้ หลายเข้าโจมตีเขาทันทีที่ห้วยนํ้าเมโรม 8 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมืออิสราเอล ผู้ประหาร
เขาและไล่ ตามเขาไปจนถึง มหาซี โดนและถึ งม ิสเรโฟทมาอิม และถึง หุบเขามิส ปาห์ ด้านตะวัน ออก ได้
ประหารเขาเสียจนไม่ ให้เหลือสักคนเดียว 9 โยชู วาได้ กระทําแก่ เขาตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ไว้ คือได้
ตัดเอ็นน่ องม้าและเผารถรบเสียด้วยไฟ 10 ขณะนั ้นโยชู วากลับมายึดเมืองฮาโซร์ และประหารกษั ตริย์
เมืองนั ้น เสีย ด้วยดาบ เพราะว่า แต่ ก่อนนี้ ฮาโซร์เป็น หัวหน้า แห่ง ราชอาณาจักรเหล่า นั ้น ทัง้ หมด 11 เขา
ได้ประหารบรรดาชาวเมืองนั ้นเสียด้วยคมดาบ และทําลายเสียสิน
้ สิ่งที่หายใจได้ไม่มีเหลือเลย และท่าน
12
ก็ เผาเมืองฮาโซร์เสียด้วยไฟ โยชู วายึดบรรดาหัวเมืองของกษั ตริย์เหล่ านั ้นพร้อมกับกษั ตริย์ทัง้ หมด
และประหารเสียด้วยคมดาบ ทําลายเขาสิน
้ ดังที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้ 13 แต่เมือง
2

โยชูวา 11:14

233

โยชูวา 12:15

ต่างๆที่อยู่บนเนิ นเขา อิสราเอลมิได้เผา เว้นแต่เมืองฮาโซร์เมืองเดียวที่โยชูวาเผาเสีย 14 สิ่งของต่างๆที่
ริบได้จากเมืองเหล่านี้ ทัง้ ฝูงสัตว์ คนอิสราเอลได้ยด
ึ เป็นของของตน แต่เขาได้ประหารมนุษย์ทุกคนเสีย
15 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสผู้
ด้วยคมดาบ จนทําลายเสียสิน
่
้ สิ่งใดที่หายใจได้เขาไม่ให้เหลืออยูเลย
รับใช้ของพระองค์อย่างไร โมเสสก็บัญชาโยชูวาอย่างนั ้น และโยชูวาก็กระทําตาม ท่านไม่ได้เว้นที่จะทํา
ทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ 16 โยชู วายึดแผ่นดินนั ้นทัง้ สิน
้ คือแดนเทือกเขา และภาค
ใต้ ทัง้ หมด และแผ่นดินโกเชนทัง้ หมด และในหุบเขา ในที่ ราบ และแดนเทือกเขาของอิสราเอล และใน
หุบเขาของมัน 17 ตัง้ แต่ภูเขาฮาลักที่สูงเรือ
่ ยขึ้นไปถึงเสอีร ์ ไกลไปจนถึงบาอัลกาดในหุบเขาเลบานอนเชิง
ภูเขาเฮอร์โมน ท่านได้จับบรรดากษั ตริย์แห่งเมืองเหล่านั ้นมาประหารชีวต
ิ เสีย 18 โยชูวาทําศึกสงคราม
กับ บรรดากษั ตริย์ เหล่า นี้ อยู่ เป็น เวลานาน 19 ไม่มี สัก เมืองหนึ่ ง ที่ กระทํา สันติภาพกับ คนอิสราเอล นอก
จากคนฮีไวต์ ซึ่งเป็นชาวเมืองกิเบโอน เขาต้องทําศึกสงครามตีมาทัง้ นั ้น 20 เพราะเป็นมาจากพระเยโฮ
วาห์ที่ทรงให้เขามีใจแข็งกระด้างเข้าต่อสู้ทําสงครามกับอิสราเอล เพื่อพระองค์จะได้ทรงทําลายเขาเสีย
สิน
้ และเขาไม่ ได้ รับความกรุ ณา แต่ พระองค์ ต้องทําลายล้างเขาเสีย สิน
้ ดัง ที่ พระเยโฮวาห์บัญชาไว้กับ
โมเสส 21 คราวนั ้นโยชูวาได้มาขจัดคนอานาคออกจากแดนเทือกเขา จากเฮโบรน จากเดบีร ์ จากอานาบ
และจากทัว่ แดนเทือกเขาแห่งยูดาห์ และจากทัว่ แดนเทือกเขาแห่งอิสราเอล โยชู วาได้ ทําลายคนเหล่า
นี้ เสีย สิน
้ พร้อมทัง้ เมืองทัง้ หลายของพวกเขาด้วย 22 ไม่มี คนอานาคเหลือ อยู่ ในแผ่น ดิน ของประชาชน
อิสราเอล เว้น แต่ ในกาซา กัท และอัช โดด ที่ ยั งม ี เหลือ อยู่ บ้าง 23 ดัง นั ้น แหละ โยชู วาได้ ยด
ึ แผ่น ดิน ทัง้
สิน
้ ตามสารพัดที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับโมเสส และโยชูวาให้เป็นมรดกแก่คนอิสราเอลตามส่วนแบ่ง
ของแต่ละตระกูล และแผ่นดินนั ้นก็สงบจากการศึกสงคราม

12
กษั ตริยแผ่
์ นดินคานาอันพ่ายแพ้
ต่อ ไปนี้ เป็นกษั ตริย์ แห่งแผ่น ดิน นั ้น ซึ่ง ประชาชนอิสราเอลได้ กระทํา ให้แพ้ ไป และได้ ยด
ึ ครองแผ่น
ดินฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นทางดวงอาทิตย์ขึ้น จากที่ลุ่มแม่น้ําอารโนนถึงภูเขาเฮอร์โมน และที่ราบ
ซึ่งอยู่ด้านตะวันออกทัง้ หมด 2 คือสิโหนกษั ตริย์คนอาโมไรต์ผู้อยู่ที่เฮชโบน และปกครองจากอาโรเออร์
ซึ่ง อยู่ ณ ริมล ุ่ม แม่ น้ํา อารโนน และจากกลางที่ ลุ ่ม ไกลไปจนถึง แม่น้ํา ยับ บอก เขตแดนคนอัม โมน คือ
ครึง่ หนึ่ งของกิเลอาด 3 และแถบที่ราบถึงทะเลคินเนเรทข้างตะวันออก และตรงทางไปยังเบธเยชิโมทไป
ถึงทะเลแห่งที่ราบ คือทะเลเค็มข้างตะวันออก จากด้านใต้มาจนถึงที่อช
ั โดดปิ สกาห์ 4 และเขตแดนของ
โอกกษั ตริย์เมืองบาชาน เป็นพวกมนุษย์ยักษ์ ที่ เหลืออยู่ อยู่ที่ อัชทาโรท และเอเดรอี 5 และปกครองที่ ภู
เขาเฮอร์โมน และสาเลคาห์ และทัว่ บาชาน ถึงเขตแดนคนเกชูรแ
์ ละคนมาอาคาห์ และปกครองครึง่ หนึ่ ง
6
ของแดนกิ เลอาด ถึงเขตแดนของสิ โหนกษั ตริย์เมืองเฮชโบน โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์และคน
อิสราเอลได้กระทําให้เขาพ่ายแพ้ไป และโมเสสผูรั
้ บใช้ของพระเยโฮวาห์ได้มอบแผ่นดินตอนนี้ ให้แก่คนรู
เบน คนกาด และคนครึง่ ตระกูลมนั สเสห์ 7 ต่อไปนี้ เป็นกษั ตริย์แห่งแผ่นดินซึ่งโยชูวากับคนอิสราเอลได้
ทําให้พ่ายแพ้อยูฟากแม่
่
น้ําจอร์แดนข้างนี้ ทางทิศตะวันตก ตัง้ แต่บาอัลกาดในหุบเขาเลบานอน ถึงภูเขา
ฮาลัก ที่สูงเรือ
่ ยขึ้นไปถึงเสอีร ์ ซึ่งโยชูวามอบให้แก่ตระกูลคนอิสราเอลให้ถือเป็นกรรมสิทธิต
์ ามส่วนแบ่ง
ของเขา 8 คือ ที่ ดิ นในแดนเทือกเขา ในหุบเขา ในที่ ราบ ในที่ ลาด ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารและในภาคใต้ เป็น
แผ่น ดิน ของคนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนคานาอัน คนเปริส ซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส 9 คือ กษั ตริย์เมือง
เยรีโคองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมือ งอัย ที่ อยู่ ข้างเบธเอลองค์ หนึ่ ง 10 กษั ตริย์ เมืองเยรู ซาเล็ม องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์
เมืองเฮโบรนองค์หนึ่ ง 11 กษั ตริยเมื
์ องยารมูทองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องลาคีชองค์หนึ่ ง 12 กษั ตริยเมื
์ องเอก
โลนองค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเกเซอร์องค์หนึ่ ง 13 กษั ตริยเมื
์ องเดบีรองค์
์
หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเกเดอร์องค์หนึ่ ง
14 กษั ตริยเมื
์ องโฮรมาห์องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องอาราดองค์หนึ่ ง 15 กษั ตริยเมื
์ องลิบนาห์องค์หนึ่ ง กษั ตริย์
1
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เมืองอดุลลัมองค์หนึ่ ง 16 กษั ตริยเมื
์ องมักเคดาห์องค์หนึ่ ง กษั ตริยเมื
์ องเบธเอลองค์หนึ่ ง 17 กษั ตริยเมื
์ อง
ทัปปู วาห์องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองเฮเฟอร์องค์ หนึ่ ง 18 กษั ตริย์เมืองอาเฟกองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองลาชาโร
นองค์ หนึ่ ง 19 กษั ตริย์ เมืองมาโดนองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ เมืองฮาโซร์องค์ หนึ่ ง 20 กษั ตริย์ เมืองชิม โรนเมโร
นองค์หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองอัคชาฟองค์หนึ่ ง 21 กษั ตริย์เมืองทาอานาคองค์หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองเมกิดโดองค์
หนึ่ ง 22 กษั ตริย์เมืองเคเดชองค์ หนึ่ ง กษั ตริย์เมืองโยกเนอัมในคารเมลองค์ หนึ่ ง 23 กษั ตริย์เมืองโดร์ใน
บริเวณชายแดนของโดร์องค์ หนึ่ ง กษั ตริย์ ของประชาชาติ ต่างๆในกิล กาลองค์ หนึ่ ง 24 กษั ตริย์ เมืองทีร
ซาห์องค์หนึ่ ง รวมทัง้ หมดเป็นกษั ตริย์สามสิบเอ็ดองค์ด้วยกัน

13
แผ่นดินส่วนที่ยงั ไม่ชนะ

1 เมื่อโยชูวาชราลงมีอายุมากแล้ว พระเยโฮวาห์ก็ตรัสกับท่านว่า “เจ้าชราลงมีอายุมากแล้ว แต่แผ่นดิ

นที่จะต้องยึดครองนั ้นยังมีอีกมาก 2 ต่อไปนี้ เป็นแผ่นดินที่ยงั เหลืออยู่ คือ ท้องถิน
่ ฟีลิสเตียทัง้ หมด และ
3
ท้องถิน
์ ง้ หมด ตัง้ แต่ชิโหรซ
์ ่ึงอยูหน
่ ้าอียป
ิ ต์ เหนื อขึ้นไปถึงเขตแดนเอโครน นั บกนว
ั ่าเป็น
่ ของคนเกชูรทั
ของคนคานาอัน ผูครอบครองฟี
้
ลิสเตียมอยู
ี ห้
่ าคนด้วยกัน คือ ผูครอบครองเมื
้
องกาซา เมืองอัชโดด เมือ
งอัชเคโลน เมืองกัท และเมืองเอโครน และเมืองของคนอิฟวาห์ด้วย 4 ซึ่งอยูทิ
่ ศใต้คือแผ่นดินทัง้ สิน
้ ของ
คนคานาอัน และเขตเมอาราห์ ซึ่งเป็นของชาวไซดอนถึงเมืองอาเฟก ถึงเขตแดนของคนอาโมไรต์ 5 และ
แผ่นดินของชาวเกบาลและเลบานอนทัง้ หมด ไปทางที่ดวงอาทิตย์ขึ้น จากบาอัลกาดที่อยูเชิ
่ งภูเขาเฮอร์
โมน ถึงทางเข้าเมืองฮามัท 6 ชาวแดนเทือกเขาทัง้ หมดจากเลบานอนจนถึ งมิสเรโฟทมาอิม และคนไซ
ดอนทัง้ หมด เราจะขับไล่เขาทัง้ หลายออกไปให้พ้นหน้าคนอิสราเอลเอง เพียงแต่เจ้าจงจับสลากแบ่งดิน
แดนเหล่านั ้นให้เป็นมรดกแก่อิสราเอล ดังที่เราบัญชาเจ้าไว้
การแบ่งมรดก
ฉะนั ้น บัดนี้ จงแบ่ง แผ่น ดิน นี้ ออกให้ เป็น มรดกแก่ คนเก้า ตระกูล รวมกับ คนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกู ลด
้วย� 8 ส่วนมนั ส เสห์ อี กครึง่ ตระกูล คนรู เบน และคนกาดได้ รบ
ั ส่วนมรดกของเขา ซึ่ง โมเสสได้ มอบให้
ทางฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ด้านตะวัน ออก ส่วนที่ โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ มอบให้ เขาคือ
9 ตัง
้ แต่ อาโรเออร์ ซึ่งอยู่รมล
ิ ุ่มแม่น้ําอารโนน และเมืองที่ อยู่กลางลุ่มแม่น้ํานี้ และที่ ราบเมเดบาตลอด
10
จนถึ งด ีโบน และหัว เมืองทัง้ สิน
้ ของสิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ ผู้ ซึ่ง ครอบครองอยู่ ในเฮชโบน ไกล
ออกไปจนถึง เขตแดนคนอัม โมน 11 กับ เขตกิ เลอาดและท้องถิน
่ ของคนเกชูร ์และคนมาอาคาห์ และ
ภูเขาเฮอร์โมนทัง้ หมด และเมืองบาชานทัง้ สิน
้ จนถึง เมืองสาเลคาห์ 12 ตลอดราชอาณาจักรของโอก
ในบาชาน ผู้ ครอบครองอยู่ ในอัช ทาโรทและในเอเดรอี ท่านเป็น พวกมนุษย์ ยักษ์ ที่ เหลือ อยู่ เมืองเหล่า
นี้ โมเสสรบชนะ และได้ ขับ ไล่ ให้ ออกไป 13 แต่ คนอิสราเอลยัง หาได้ ขับ ไล่ คนเกชูร ห
์ รือ คนมาอาคาห์ ให้
ออกไปไม่ แต่ คนเกชูร ก
์ ับ คนมาอาคาห์ยงั อาศัย อยู่ ในหมู่ คนอิสราเอลจนทุก วัน นี้ 14 เฉพาะตระกูล เลวี
ตระกูลเดียวโมเสสหาได้ มอบมรดกให้ไม่ ของบู ชาด้วยไฟที่ ถวายแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
เป็น มรดกของเขา ดัง ที่ พระองค์ ตรัส ไว้ แก่ เขาแล้ว 15 และโมเสสได้ มอบส่วนมรดกให้ แก่ ตระกูล คนรู
เบนตามครอบครัวของเขา 16 ดังนั ้นเขตแดนของเขาจึงตัง้ แต่อาโรเออร์ซ่ึงอยู่รมล
ิ ุ่มแม่น้ําอารโนนและ
เมืองซึ่ง อยู่ กลางลุ่ม แม่น้ํา นั ้น และที่ราบเมืองเมเดบาทัง้ สิน
้ 17 ทัง้ เมืองเฮชโบน รวมกับ หัว เมืองทัง้ สิน
้
18
ซึ่งอยู่บนที่ราบนั ้น คือดีโบน และบาโมทบาอัล และเบธบาอัลเมโอน กับยาฮาส และเคเดโมท และเม
ฟาอาท 19 และคี รย
ิ าธาอิม และสิบมาห์และเศเรทชาหาร์ซ่ึงอยู่บนเนิ นเขาแห่งหุบเขา 20 กับเบธเปโอร์
และที่ อช
ั โดดปิ สกาห์ และเมืองเบธเยชิโมท 21 คือหัวเมืองทัง้ สิน
้ ซึ่งอยู่บนที่ ราบ และทัง้ ราชอาณาจักร
ทัง้ หมดของสิ โหนกษั ตริย์ คนอาโมไรต์ ผู้ ครอบครองอยู่ ในเฮชโบน ซึ่ง โมเสสได้ กระทํา ให้ พ่ายแพ้ พร ้
อมกับ เจ้า นายของมี เดีย น คือ เอว ี เรเคม ศูร ์ และเฮอร์ กับ เรบา เป็น เจ้า นายซึ่ง ขึ้น แก่ กษั ตริย์ สิ โหนผู้
7
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พํานั กอยู่ในแผ่นดินนั ้น 22 อนึ่ งคนอิสราเอลได้ฆ่าบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ผู้เป็นคนทํานายเสียด้วยดาบ
พร้อมกับ คนอื่ นที ่ เขาได้ ฆ่า นั ้น 23 อาณาเขตของคนรู เบนคือ แม่น้ํา จอร์แดนเป็น พรมแดน นี่ เป็น มรดก
ของคนรู เบนตามครอบครัว รวมทัง้ หัวเมืองและชนบทด้วย 24 โมเสสได้มอบมรดกให้แก่ตระกูลกาด คือ
คนกาดตามครอบครัว ของเขาด้วย 25 อาณาเขตของเขาคือ ยาเซอร์และหัว เมือ งกิ เลอาดทัง้ หมด และ
ครึง่ หนึ่ งของแผ่นดินคนอัมโมนถึงอาโรเออร์ซ่ึงอยู่หน้าเมืองรับบาห์ 26 ตัง้ แต่เมืองเฮชโบน จนถึงเมือง
รามั ทม ิสเปห์และเบโทนิ ม และตัง้ แต่ มาหะนาอิม จนถึง เขตแดนเดบีร ์ 27 ในหว่างเขา มี เมืองเบธฮารัม
เบธนิ มราห์ สุ คคทและซาโฟน ราชอาณาจักรส่วนที่ เหลือ ของสิ โหนกษั ตริย์ เมืองเฮชโบนนั ้น มี แม่น้าํ
จอร์แดนเป็นพรมแดน จดทะเลคินเนเรทตอนปลายข้างล่าง ด้านตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น
28 นี่ เป็ น มรดกของคนกาดตามครอบครัว ของเขา รวมทัง
้ หัวเมืองและชนบทด้วย 29 อนึ่ งโมเสสได้ มอบ
มรดกให้แก่คนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล เป็นส่วนแบ่งที่ได้กับคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลตามครอบครัวของเขา
30 อาณาเขตของเขาทัง
้ หลายเริม
่ ตัง้ แต่ มาหะนาอิมตลอดบาชานทัง้ สิน
้ คือราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของโอ
กกษั ตริย์เมืองบาชาน และหัวเมืองทัง้ หมดของยาอีร ์ มีหกสิบหัวเมืองด้วยกันอยู่ในบาชาน 31 และกิเลอ
าดครึง่ หนึ่ ง และเมืองอัชทาโรทกับเมืองเอเดรอี หัวเมืองของราชอาณาจักรโอกในบาชาน หัวเมืองเหล่า
นี้ เป็น ส่วนแบ่ง ของคนมาคีร ์บุ ตรชายมนั ส เสห์ เป็น ของครึง่ หนึ่ ง ของคนมาคีร ์ ตามครอบครัว ของเขา
32 เหล่านี้ เป็ นดินแดนต่างๆซึ่งโมเสสได้แบ่งปั นให้เป็ นมรดก ณ ที่ราบโมอับ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น
ทิศตะวันออกของเมืองเยรีโค 33 แต่โมเสสมิได้มอบมรดกให้แก่คนตระกูลเลวี พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อิสราเอลเป็นมรดกของเขา ดังที่พระองค์ตรัสไว้กับเขา

14

แผ่นดินส่วนที่สัญญาไว้แก่คาเลบ

1 ต่อไปนี้ เป็ นดินแดนต่างๆซึ่งประชาชนอิสราเอลได้รบ
ั เป็นมรดกในแผ่นดินคานาอัน

ซึ่งเอเลอาซาร์ปุ
โรหิตและโยชูวาบุตรชายนูน และหัวหน้าบรรพบุรุษของตระกูลต่างๆแห่งคนอิสราเอลได้แจกจ่ายให้เป็น
มรดกแก่เขา 2 มรดกนี้ เขาจับสลากแบ่งกันในระหว่างคนเก้าตระกูลครึง่ ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
ทางโมเสส 3 เพราะโมเสสได้ ให้ มรดกแก่ คนสองตระกูล ครึง่ ทางฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น แล้ว แต่
ท่านหาได้แบ่งส่วนมรดกให้แก่พวกเลวีไม่ 4 เพราะว่าลูกหลานของโยเซฟมีสองตระกูล คือมนั สเสห์และ
เอฟราอิม และพวกเลวีหาได้มีส่วนแบ่งในแผ่นดินนั ้นไม่ ได้แต่หัวเมืองที่จะเข้าอาศัยอยู่ กับลานทุ่งหญ้า
รอบเมืองสําหรับ ฝูง สัตว์และทรัพย์ สิ นของเขาเท่านั ้น 5 คนอิสราเอลได้ กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ทรง
บัญชาไว้กับโมเสส เขาแบ่งที่ดินกัน 6 ขณะนั ้นคนยูดาห์มาหาโยชูวา ณ เมืองกิลกาล และคาเลบบุตรชาย
เยฟุนเนห์ชาวเคนั สได้กล่าวแก่ท่านว่า “ท่านทราบเรือ
่ งซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสบุรุษของพระเจ้า
ที่คาเดชบารเนี ยเกี่ยวกับท่านและข้าพเจ้าแล้ว 7 เมื่อโมเสสผูรั
้ บใช้ของพระเยโฮวาห์ใช้ให้ข้าพเจ้าไปจาก
คาเดชบารเนี ย เพื่อสอดแนมดูแผ่นดิน ข้าพเจ้ามีอายุสีสิ
่ บปี ข้าพเจ้าได้นําข่าวมาแจ้งแก่ท่านตามความ
8
คิดเห็นของข้าพเจ้า แต่ส่วนพี่น้องซึ่งขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้าได้กระทําให้จิตใจของประชาชนละลายไป
แต่ข้าพเจ้าได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ 9 ในวันนั ้นโมเสสได้ปฏิญาณว่า ‘แท้
จริงแผ่นดินซึ่งเท้าของท่านได้เหยียบยํ่าไปนั ้นจะตกเป็นมรดกของท่าน และของลูกหลานของท่านสืบไป
เป็นนิ ตย์ เพราะว่าท่านได้ติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างสุดใจ� 10 และบัดนี้ ดูเถิด พระ
เยโฮวาห์ยงั ทรงให้ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ตลอดสี่ สิ บห้าปี นี้ ดังที่ พระองค์ ตรัส ตัง้ แต่ พระเยโฮวาห์ตรัสเช่นนี้
แก่โมเสส เมื่อคนอิสราเอลเดินทางอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร และบัดนี้ ดูเถิด วันนี้ ข้าพเจ้ามีอายุแปดสิบห้าปี
11
แล้ว วันนี้ ข้าพเจ้ายังมก
ี ําลังแข็งแรงเช่นเดียวกับวันทีโ่ มเสสใช้ให้ข้าพเจ้าไป กําลังของข้าพเจ้าในการ
ทําศึกสงครามหรือออกไปและเข้ามาเดีย
๋ วนี้ ก็เป็นเหมือนครัง้ นั ้น 12 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอมอบแดนเทือกเขานี้
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส ในวัน นั ้น ให้ แก่ ข้าพเจ้า เพราะท่านได้ยน
ิ ในวัน นั ้น แล้ วว ่า คนอานาคอยู่ ที่ นั่น มี หัว
เมืองใหญ่ที่ มี กําแพงล้อมอย่างเข้มแข็ง ชะรอยพระเยโฮวาห์จะทรงสถิ ตกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ จะขับไล่
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เขาออกไปได้ ดังที่ พระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว� 13 แล้วโยชู วาก็อวยพรแก่ ท่านและยกเมืองเฮโบรนให้คา
เลบบุตรชายเยฟุน เนห์เป็น มรดก 14 เฮโบรนจึง ตกเป็น มรดกแก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์คนเคนั ส จน
ทุกวันนี้ เพราะว่าท่านติดตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลอย่างสุดใจ 15 เมืองเฮโบรนนั ้นแต่เดิม
มีช่อ
ิ าทอารบา อารบาคนนี้ เป็นคนใหญ่โตในคนอานาค แผ่นดินจึงได้สงบจากการศึกสงคราม
ื ว่าคีรย
แผ่นดินส่วนของตระกูลยูดาห์

15

1 ที่ดินส่วนของตระกูลคนยูดาห์ตามครอบครัวของเขานั ้น

ด้านใต้ถึงพรมแดนเมืองเอโดม คือถึงถิน
่ ทุ
รกันดารศินเป็ นที ่สุดปลายเขตด้านใต้ 2 พรมแดนทางทิศใต้นั้นตัง้ แต่ต้นจากปลายทะเลเค็ม คือตัง้ แต่
อ่าวซึ่งไปทางทิศ ใต้ 3 ยื่นไปทางด้านใต้ ของมาอาเลอัครับบิม ผ่านเรือ
่ ยไปถึงศิน แล้วขึ้นไปทางด้านใต้
เมืองคาเดชบารเนี ย ตามทางเมืองเฮชโรน ขึ้นไปถึงเมืองอัดดาร์เลี้ยวไปถึงคารคา 4 ผ่านเรือ
่ ยไปถึงอัส
โมนยื่นออกไปถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์มาสิน
้ สุดลงที่ทะเล ที่กล่าวนี้ จะเป็นพรมแดนด้านใต้ของท่าน 5 พรมแดน
ด้านตะวันออกคือทะเลเค็มขึ้นไปถึงปากแม่ น้ําจอร์แดน และพรมแดนด้านเหนื อตัง้ แต่ อา่ วที่ ทะเลตรง
ปากแม่ น้ํา จอร์แดน 6 และพรมแดนนั ้น ยื่น ไปถึง เบธฮกลาห์ ผ่านไปตามด้านเหนื อ ของเมืองเบธอารา
บาห์ และพรมแดนยื่น ต่อ ไปถึ งก ้อนหิน โบฮัน บุตรชายรู เบน 7 และพรมแดนยื่น ไปถึง เดบีร ์จากหุบเขา
อาโคร์ ตรงไปทางทิศเหนื อเลี้ยวไปหาเมืองกิลกาล ซึ่งอยู่ตรงข้ามทางข้ามเขาที่ ช่อ
ื อาดุมมิม ซึ่งอยู่ทาง
ด้านใต้ ของแม่ นํ้า และพรมแดนก็ ผ่านไปถึง นํ้า พุ เอนเชเมช ไปสิน
้ สุด ลงที่ เอนโรเกล 8 แล ้ว พรมแดนก็
ยื่นไปตามหุบเขาบุตรชายของฮินโนมถึงไหล่ เขาด้านใต้ของเมืองคนเยบุส คือเยรู ซาเล็ม แล้วพรมแดน
ก็ย่น
ื ไปถึงยอดภูเขาซึ่งอยู่หน้าหุบเขาฮินโนมทางด้านตะวันตก ที่ หุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ ด้านเหนื อ
สุด 9 แล้วพรมแดนก็ ย่น
ื ไปจากยอดภูเขาถึงนํ้าพุ แห่งลําห้วยเนฟโทอาห์ จากที่ นั่นก็มาถึงหัวเมืองแห่ง
ภู เขาเอโฟรน แล้วพรมแดนก็ เลี้ยวโค้งไปหาเมืองบาอาลาห์ คือเมืองคี รย
ิ าทเยอาริม 10 แล้วพรมแดน
ก็ เลี้ยวโค้ง จากบาอาลาห์ ไปทางทิศ ตะวัน ตกถึง ภูเขาเสอีร ์ ผ่านไปตามไหล่ เขายาอาริมด ้านเหนื อ คือ
เคสะโลน ลงไปถึงเมืองเบธเชเมชผ่านเมืองทิมนาห์ไป 11 แล้วพรมแดนก็ย่น
ื ออกไปจากทางไหล่เนิ นเขา
ด้านเหนื อของเมืองเอโครน แล้วก็โค้งไปหาเมืองชิกเคโรนผ่านไปถึงภูเขาบาอาลาห์ ออกไปถึงเมืองยับ
เนเอล และพรมแดนก็ มาสิน
้ สุด ลงที่ ทะเล 12 พรมแดนด้านตะวันตก คือ ทะเลใหญ่ ตามฝั่ งทะเล นี่ เป็น
พรมแดนล้อมรอบคนยู ดาห์ตามครอบครัวของเขา 13 ตามพระดํารัสของพระเยโฮวาห์ที่ ตรัสแก่ โยชู วา
ท่านยกที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง ในเขตของคนยู ดาห์ให้แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน เนห์ คือ เมืองอารบาที่ เรียกเมือง
เฮโบรน อารบาเป็นบิดาของอานาค 14 และคาเลบได้ขับไล่บุตรชายทัง้ สามของอานาคออกจากที่นั ่น คือ
เชชัย อาหิม านและทั ลม ัย ผู้ เป็น บุตรของอานาค 15 และท่านขึ้น ไปจากที่ นั่น จะต่อสู้ กับ ชาวเมืองเดบีร ์
เมืองเดบีร เ์ ดิม มี ชื่อ ว่า คี ร ย
ิ าทเสเฟอร์ 16 และคาเลบกล่า วว่า “ผู้ ใดโจมตี เมืองคี ร ย
ิ าทเสเฟอร์และยึด
17
ได้ เราจะยกอัคสาห์บุตรสาวของเราให้เป็นภรรยา� และโอทนี เอลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคาเลบ
ตีเมืองนั ้นได้ ท่านจึงยกอัคสาห์บุ ตรสาวของตนให้เป็นภรรยา 18 อยู่มาเมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวน
สามี ให้ ขอที ่ นาต่ อบ ิดา นางก็ ลงจากหลัง ลา และคาเลบถามนางว่า “เจ้ าต้องการอะไร� 19 นางตอบว่า
“ขอของขวัญ ให้ลูก สัก อย่างหนึ่ ง เถิด เมื่อ พ่อ ให้ลูก มาอยู่ในแผ่น ดิน ภาคใต้ แล้ว ลูก ขอนํ้าพุ ด้วย � คาเล
บก็ ยกนํ้าพุ บนและนํ้าพุ ล่างให้แก่ นาง 20 ต่อ ไปนี้ เป็น มรดกของตระกูล คนยู ดาห์ตามครอบครัว ของเขา
21 หัว เมืองที่ เป็ น ของตระกูล คนยู ดาห์ ซึ่ง อยู่ ทางทิศ ใต้ สุ ด ทางพรมแดนเอโดม คือ เมืองขับ เซเอล เอเด
อร์ และยากูร 22 คีนาห์ ดีโมนาห์ อาดาดาห์ 23 เคเดช ฮาโซร์ อิทนาน 24 ศิฟ เทเลม เบอาโลท 25 ฮาโซร
ฮาดัททาห์ เคริโอท เฮสโรน คือเมืองฮาโซร์ 26 อามัม เชมา โมลาดาห์ 27 ฮาซารกัดดาห์ เฮชโมน เบธเป
เลท 28 ฮาซารชู อาล เบเออร์เชบา บิ ซิ โอธิยาห์ 29 บาอาลาห์ อิ ยิม เอเซม 30 เอลโทลัด เคส ีล โฮรมาห์
31 ศิ กลาก มั ดมันนาห์ สัน สัน นาห์ 32 เลบาโอท ชิลฮิม อายินและเมืองริมโมน รวมทัง
้ หมดเป็นยี่สิ บเก้า
หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 33 ในหุบเขามีเมืองเอชทาโอล โศราห์ อัชนาห์ 34 ศาโนอาห์ เอนกัน
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นิ ม ทัป ปู วาห์ เอนาม 35 ยารมูท อด ุลลัม โสโคห์ อาเซคาห์ 36 ชาอาราอิม อด ีธาอิม เกเดราห์ เกเดโรธ
าอิม รวมเป็นสิบสี่ หว
ั เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 37 เมืองเศนั น ฮาดัสสาห์ มิกดัลกาด 38 ดิเลอัน
มิสเปห์ โยกเธเอล 39 ลาคีช โบสคาท เอกโลน 40 คับโบน ลามัม คิทลิช 41 เกเดโรท เบธดาโกน นาอามาห์
และเมืองมักเคดาห์ รวมเป็นสิบหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 42 ลิบนาห์ เอเธอร์ อาชัน 43 ยิฟ
ทาห์ อัชนาห์ เนซีบ 44 เคอีลาห์ อัคซิบ มาเรชาห์ รวมเป็นเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 45 เอ
โครน กับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั ้น 46 จากกรุ งเอโครนถึงทะเล และบรรดาเมืองที่ อยู่ริมเมืองอัช
โดดกับชนบทของเมืองนั ้นๆ 47 อัชโดด กับหัวเมืองและชนบทของเมืองนั ้น กาซา กับหัวเมืองและชนบท
ของเมืองนั ้นจนถึงแม่น้ําอียป
ิ ต์ และทะเลใหญ่พร้อมกับฝั่ งชายทะเล 48 และในแดนเทือกเขา คือ ชามีร ์
ยาททีร ์ โสโคห์ 49 ดานนาห์ คีรย
ิ าทสันนาห์ คือเมืองเดบีร ์ 50 อานาบ เอชเทโมห์ อานิม 51 โกเชน โฮโลน
กิโลห์ รวมเป็นสิบเอ็ดหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 52 อาหรับ ดู มาห์ เอชาน 53 ยานิม เบธทัปปู
วาห์ อาเฟคาห์ 54 ฮุมทาห์ คีรย
ิ าทอารบา คือเมืองเฮโบรน และเมืองศิโยร์ รวมเป็นเก้าหัวเมืองกับชนบท
ของเมืองนั ้นๆด้วย 55 มาโอน คารเมล ศิฟ ยุทธาห์ 56 ยิสเรเอล โยกเดอัม ศาโนอาห์ 57 คาอิน กิเบอาห์
และทิมนาห์ รวมเป็นสิบหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 58 ฮัลฮูล เบธซูร ์ เกโดร์ 59 มาอาราท เบธา
โนท และเมืองเอลเทโคน รวมเป็นหกหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 60 คีรย
ิ าทบาอัล คือเมืองคีร ิ
61
ยาทเยอาริม และรับ บาห์ รวมเป็น สองหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย เมืองที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
62
คือเบธอาราบาห์ มิดดีน เสคะคาห์ นิ บชาน เมืองเกลือ และเอนเกดี รวมเป็นหกหัวเมืองกับชนบทของ
เมืองนั ้นๆด้วย 63 แต่คนเยบุสซึ่งเป็นชาวเมืองเยรู ซาเล็มนน
ั ้ ประชาชนยูดาห์หาได้ขับไล่ไปไม่ ดังนั ้นแห
ละคนเยบุสจึงอาศัยอยูก
่ ับประชาชนยูดาห์ที่เมืองเยรู ซาเล็มจนถึงทุกวันนี้

16
แผ่นดินส่วนของตระกูลมนั สเสห์และตระกูลเอฟราอิม

ที่ ดิ นตามสลากของลูกหลานโยเซฟนั ้นเริม
่ จากแม่น้ําจอร์แดนใกล้ๆเมืองเยรีโค ทิศตะวันออกของ
นํ้าแห่งเยรีโคเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารขึ้นไปจากเยรีโคเข้าไปในแดนเทือกเขาเบธเอล 2 จากเมืองเบธเอล
ไปยัง เมืองลูส ผ่านเรือ
่ ยไปถึง เมืองอาทาโรท ยัง เขตของคนอารคี 3 แล ้ว ลงไปทางทิศ ตะวัน ตกถึง เขต
ของคนยาฟเลที ไกลไปจนเขตเมืองเบธโฮโรนล่างถึงเมืองเกเซอร์ไปสิน
้ สุดลงที่ทะเล 4 ลูกหลานของโย
เซฟ คือ คนมนั ส เสห์ และคนเอฟราอิม ได้ รับ มรดกของเขา 5 เขตของคนเอฟราอิม ตามครอบครัว ของ
เขาเป็นดังนี้ พรมแดนมรดกของเขาด้านตะวันออก เริม
่ แต่เมืองอาทาโรทอัดดาร์ ไกลไปจนถึงเบธโฮโร
นบน 6 และพรมแดนยื่นไปถึงทะเลทางทิศเหนื อคือเมืองมิคเมธัท ทางด้านตะวันออกพรมแดนโค้งมา
หาเมืองทาอานั ทชี โลห์ แล ้ว ผ่านพ้น เมืองนี้ ไปทางตะวัน ออกของเมืองยาโนอาห์ 7 แล ้ว ลงไปจากยาโน
อาห์ ถึงเมืองอาทาโรทและเมืองนาอาราห์ ไปจดเมืองเยรีโคสิน
้ สุดลงที่ แม่น้าํ จอร์แดน 8 จากทัปปู วาห์
พรมแดนลงไปทางทิศตะวันตกถึงแม่น้ําคานาห์ไปสิน
้ สุดลงที่ ทะเล นี่ เป็นดินแดนมรดกของตระกูลคน
9
เอฟราอิม ตามครอบครัว ของเขา รวมทัง้ หัว เมืองซึ่ง แบ่ง แยกไว้ให้คนเอฟราอิม ในดิน แดนมรดกของ
คนมนั สเสห์ คือบรรดาหัวเมืองเหล่านั ้ นกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 10 ถึงอย่างไรก็ตามเขาหาได้ขับไล่
คนคานาอันซึ่ง อาศัย อยู่ในเมืองเกเซอร์ให้ออกไปไม่ ดัง นั ้น คนคานาอันจึง อาศัย อยู่ในหมู่ คนเอฟราอิม
ถึงทุกวันนี้ แต่ก็ตกเป็นทาสถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา
1

17
แผ่นดินส่วนของตระกูลคนมนั สเสห์ที่อยูฟากทิ
่
ศตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดน

1 ที่ ดิ นตามสลากเป็ น อย่างนี้ ที่ ตกแก่ ตระกูล มนั ส เสห์

เพราะเป็นบุตรหัวปี ของโยเซฟ ส่วนมาคีรบุ
์ ตร
หัวปี ของมนั สเสห์ บิดาของกิเลอาด ได้รับเมืองกิเลอาดและเมืองบาชานเป็นส่วนแบ่ง เพราะว่าเขาเป็น
ทหาร 2 และที่ ดิ นตามสลากตกแก่ คนมนั ส เสห์ ที่ เหลือ อยู่ ตามครอบครัว คือ คนอาบี เยเซอร์ คนเฮเลค
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คนอัส รีเอล คนเชเคม คนเฮเฟอร์ และคนเชมี ดา บุ คคลเหล่า นี้ เป็น บุตรชายของมนั ส เสห์ ผู้ เป็น บุตร
ชายของโยเซฟ ตามครอบครัว ของเขา 3 ฝ่ายเศโลเฟหัด บุตรชายของเฮเฟอร์ บุ ตรชายของกิ เลอาด บุ
ตรชายของมาคีร ์ บุ ตรชายของมนั ส เสห์ไม่มี บุ ตรผู้ ชาย มี แต่ บุตรสาว และต่อ ไปนี้ เป็น ชื่ อบ ุต รสาวของ
เขาคือ มาลาห์ โนอาห์ ฮกลาห์ มิ ลคาห์ และทีร ซาห์ 4 เขาเข้า มาหาเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และโยชู วาบ ุตร
ชายนูน และต่อ หน้า บรรดาประมุข แล้ว กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชาโมเสสไว้ว่า ให้ ข้าพเจ้า ทัง้
หลายรับ ส่วนมรดกในหมู่ ญาติ พี่ น้ องของข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้� ดัง นั ้น ท่านจึง ให้ มรดกแก่ คนเหล่า นี้ ใน
หมู่พี่น้ องของบิดาของเขา ตามพระบัญญัติแห่งพระเยโฮวาห์ 5 ดังนี้ แหละส่วนที่ตกแก่คนมนั สเสห์จึงม
ี สิ บส่ วน นอกเหนื อด ิน แดนกิ เลอาดและบาชานซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น 6 เพราะว่า บุตรสาว
ของมนั ส เสห์ก็ได้ รับ มรดกพร้อมกับ บุตรชายของท่านด้วย แผ่ นดิ นก ิ เลอาดนั ้น ได้ ตกเป็น ส่วนของบุตร
ชายมนั ส เสห์ ที่ เหลือ อยู่ 7 เขตแดนของมนั ส เสห์ ตัง้ ต้น จากอาเชอร์จนถึ งม ิค เมธัท ซึ่ง อยู่ ทางทิศ ตะวัน
ออกของเมืองเชเคมแล้ว พรมแดนก็ ย่น
ื ไปทางมือขวาถึงที่ ของชาวเมืองเอนทัป ปู วาห์ 8 แผ่ นดิน เมือง
ทัปปูวาห์เป็นของมนั สเสห์ แต่ตัวเมืองทัปปูวาห์ซ่ึงอยู่ที่พรมแดนของมนั สเสห์นั้นเป็นของคนเอฟราอิม
9 แล้วพรมแดนก็ ลงไปถึง แม่น้ํา คานาห์ หัวเมืองเหล่า นี้ ซ่ึง อยู่ทางทิศใต้ แม่น้า
ํ ในท่ามกลางหัวเมืองของ
มนั สเสห์นั้นเป็นของเอฟราอิม แล้วพรมแดนของมนั สเสห์ก็ขึ้นไปทางด้านเหนื อของแม่น้ําไปสิน
้ สุดลงที่
10
ทะเล แผ่นดินทางด้านใต้เป็นของเอฟราอิม และแผ่นดินทางด้านเหนื อเป็นของมนั สเสห์ มีทะเลเป็น
พรมแดน ทางเหนื อจดดินแดนอาเชอร์ และทางทิศตะวันออกจดอิสสาคาร์ 11 ในเขตอิสสาคาร์และใน
อาเชอร์นั ้น มนัสเสห์ยังมีเมืองเบธชานกับชนบทของเมืองนั ้น และเมืองอิบเลอัมกับชนบทของเมืองนั ้น
และชาวเมืองโดร์กับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองเอนโดร์กับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองทา
อานาคกับชนบทของเมืองนั ้น และชาวเมืองเมกิดโดกับชนบทของเมืองนั ้น คือภูเขาทัง้ สามยอด 12 แต่
คนมนั สเสห์ยงั ขับไล่ชาวเมืองเหล่านั ้นไม่ได้ ด้วยคนคานาอันยังขืนอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั ้น 13 ต่อมาเมื่อ
คนอิสราเอลเข้ม แข็ง ขึ้น แล้ว ก็ได้ เกณฑ์ คนคานาอัน ให้ ทํางานโยธา และมิ ได้ ขับ ไล่ ให้ เขาออกไปเสียที
เดียว 14 คนโยเซฟได้ พู ดก ับ โยชู วาว ่า “เหตุ ไฉนท่านจึง แบ่ง ให้ข้าพเจ้า มี แต่ ส่วนเดียวเป็น มรดก แม้ว ่า
ข้าพเจ้ามีคนมากมาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพระพรแก่พวกข้าพเจ้ามาจนบัดนี้ แล้ว� 15 ฝ่าย
โยชูวาตอบเขาว่า “ถ้าเจ้ามีคนมากมาย และถ้าแดนเทือกเขาของคนเอฟราอิมเป็ นที่แคบไปสําหรับเจ้า
พวกเจ้าจงเข้าไปในป่าแผ้วถางเอาเอง ที่ ในแผ่นดินของคนเปริสซี และพวกมนุษย์ยักษ์ � 16 คนโยเซฟ
พูดว่า “แดนเทือกเขานี้ ไม่พอสําหรับพวกเรา บรรดาคนคานาอันซึ่งอยู่ในบริเวณหุบเขามีรถรบทําด้วย
เหล็ก ทัง้ ที่ อยู่ในเบธชานกับชนบทของเมืองนั ้น กั บที่อยู่ในหุบเขายิสเรเอล� 17 แล้วโยชู วาจึงกล่าวแก่
วงศ์ วานโยเซฟ คือ เอฟราอิม และมนั ส เสห์ ว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น พวกที่ มี คนมากและมี กําลัง มหาศาล
ท่านจะมีส่วนแบ่งแต่ส่วนเดียวก็หามิได้ 18 แดนเทือกเขาเหล่านั ้นจะเป็นของพวกท่าน ถึงแม้ว่าเป็นป่า
ดอนท่านจงแผ้ว ถางและยึด ครองไปจนสุด เขตเถิด แม้ว ่า คนคานาอัน จะมี รถรบทํา ด้วยเหล็ก และเป็น
คนเข้มแข็ง ท่านทัง้ หลายก็จะขับไล่เขาออกไปได้�

18
พลับพลาที่ชีโลห์

1 ฝ่ายชุมนุมชนอิสราเอลทัง
้ สินก
้ ็มาประชุมกันที่ชีโลห์

นก็ตกอยูใ่ นครอบครองของเขา

และตัง้ พลับพลาแห่งชุมนุมขึ้นที่นั ่น แผ่นดินนั ้

แผ่นดินส่วนของเจ็ดตระกูลที่เหลือ

2 ยังมีประชาชนอิสราเอลอีกเจ็ดตระกูลที่ยังมิได้รับมรดกเป็ นส่วนแบ่ง 3 ดังนั ้นโยชูวาจึงกล่าวแก่คน

อิสราเอลว่า “ท่านทัง้ หลายจะรอช้าอยู่อีกเท่าใด จึงจะเข้าไปยึดครองที่ ดิ นซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
บรรพบุรุษของท่านประทานแก่ท่านทัง้ หลาย 4 จงเลือกคนตระกูลละสามคน แล้วข้าพเจ้าจะใช้คนเหล่า
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นั ้นไปท่องเที่ยวขึ้นล่องอยูที
่ ่แผ่นดินนั ้น ให้เขียนแนวเขตที่ดินทีจ
่ ะมอบเป็นมรดก และกลับมาหาข้าพเจ้า
5 ให้เขาแบ่งออกเป็ นเจ็ดส่วน ให้คนยูดาห์คงอยูในดิ
่
นแดนของเขาทางภาคใต้ และวงศ์วานโยเซฟให้คง
อยู่ในดินแดนของเขาทางภาคเหนื อ 6 ให้ท่านทัง้ หลายเขียนแนวเขตที่ ดินเป็นเจ็ดส่วน แล้วนําแนวเขต
ที่ดินนั ้นมาให้ข้าพเจ้าที่นี่ และข้าพเจ้าจะจับสลากให้ท่านที่นี่ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา
7 แต่ คนเลวีไม่มีส่วนแบ่งในหมู่ พวกท่านทัง
้ หลาย ด้วยตําแหน่ งปุโรหิตของพระเยโฮวาห์เป็นมรดกของ
เขาแล้ว คนกาด และคนรูเบน กับตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งกได้
็ รับมรดกของเขาทางฟากแม่น้ําจอร์แดน
ข้างโน้ นด้านตะวันออก ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้ มอบให้แก่ เขาทัง้ หลายแล้ว� 8 ฝ่ายคนเห
ล่านั ้ นก ็ ข้น
ึ ออกไปเดิน ทาง และโยชู วากําชับ พวกที่ จะเขียนแนวเขตที่ ดิ นว ่า “จงเที่ยวขึ้น เที่ยวล่องใน
แผ่น ดิน และเขียนแนวเขตที่ ดิ นนั ้น แล้วกลับ มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะจับ สลากให้ ท่านต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ที่ ชี โลห์� 9 ดัง นั ้น คนเหล่านั ้ นก ็ ท่องเที่ยวไปมาที่ แผ่น ดิน แล ้ว เขียนเป็น หนั งสือ แนวเขต
เมืองต่างๆแบ่ง เป็น เจ็ด ส่วนแล้วกลับ มาหาโยชู วา ณ ค่ายที่ ชี โลห์ 10 แล ้ว โยชู วาก ็ จับ สลากให้ เขาที่ ชี
โลห์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ โยชูวาก็ได้จัดแบ่งที่ดินให้แก่ประชาชนอิสราเอลที่นั่นตามส่วนแบ่งของ
แต่ละตระกูล 11 จับได้สลากของตระกูลคนเบนยามินตามครอบครัวของเขาขึ้นมา และอาณาเขตที่เป็น
ส่วนของเขาอยู่ระหว่างคนยูดาห์ และคนโยเซฟ 12 ทางด้านเหนื อพรมแดนของเขาเริม
่ ต้ นที ่แม่น้าํ จอร์
แดน และพรมแดนก็ย่น
ื ขึ้นไปถึงไหล่เขาตอนเหนื อของเมืองเยรีโค แล้วขึ้นไปทางแดนเทือกเขาทางทิศ
ตะวันตก และไปสิน
ื ไปทางทิศใต้ ตรงไปเมืองลูส
้ สุดที่ ถิน
่ ทุรกันดารเบธาเวน 13 จากที่ นั่นพรมแดนก็ ย่น
ไปยังไหล่เขาที่เมืองลูส คือเมืองเบธเอล แล้วพรมแดนก็ลงไปถึงอาทาโรทอัดดาร์บนภูเขาซึ่งอยู่ทางทิศ
ใต้ ของเมืองเบธโฮโรนล่าง 14 แล ้ว พรมแดนก็ ย่น
ื ไปอีก ทิศ หนึ่ ง โค้ง ไปทางทิศ ใต้ ด้านทะเล จากภูเขาซึ่ง
อยูทิ
่ ศใต้ตรงข้ามเมืองเบธโฮโรน และไปสิน
ิ าทบาอัล คือคีรย
ิ าทเยอาริม เป็นเมืองที่เป็นของ
้ สุดลงที่คีรย
15
คนยูดาห์ นี่ แหละเป็นพรมแดนด้านตะวันตก และด้านใต้นั้นเริม
ิ าทเยอาริม และ
่ ต้นที ่ชานเมืองคีรย
พรมแดนก็ ย่น
ื จากที่ นั่น ไปยัง ทางตะวัน ตกถึง นํ้า พุ เนฟโทอาห์ 16 แล ้ว พรมแดนก็ ย่น
ื ลงไปสุด เขตภูเขา
ซึ่งอยู่ตรงหน้าหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม ซึ่งอยู่ทางปลายเหนื อสุดของหุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์
แล้ว ก็ ลงไปที่ หุบ เขาฮิ น โนมใต้ ไหล่ เขาของคนเยบุ ส แล้ว ลงไปถึง เมืองเอนโรเกล 17 แล ้ว โค้ง ไปทางทิศ
เหนื อตรงไปถึงเอนเชเมช จากที่นั่นกต
็ รงไปยังเกลีโลท ซึ่งอยูต
่ รงข้ามกับทางข้ามเขาชื่ออดุมมิม แล้วลง
ไปยังก้อนหินโบฮันบุตรชายของรูเบน 18 แล้วผ่านไปทางทิศเหนื อถึงไหล่เขาตรงข้ามอาราบาห์แล้วลงไป
สู่ อาราบาห์ 19 แล้วพรมแดนก็ผ่านไปทางทิศเหนื อถึงไหล่ เขาที่ เบธฮกลาห์ และพรมแดนไปสิน
้ สุดลงที่
20
อ่าวด้านเหนื อของทะเลเค็มที่ปลายใต้ของแม่น้ําจอร์แดน นี่ เป็นพรมแดนด้านใต้ แม่น้าํ จอร์แดนกัน
้
เป็นพรมแดนทางตะวันออก นี่ เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวของเขา มีพรมแดนดังนี้ ล้อม
รอบ 21 ฝ่ายหัวเมืองของตระกูลคนเบนยามินตามครอบครัวของเขา คือเมืองเยรีโค เบธฮกลาห์ หุบเขา
เคซีส 22 เบธอาราบาห์ เศมาราอิม เบธเอล 23 อัฟวิม ปาราห์ โอฟราห์ 24 เคฟารัมโมนี โอฟนี เกบา รวม
เป็นสิบสองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 25 กิเบโอน รามาห์ เบเอโรท 26 มิสเปห์ เคฟีราห์ โมซาห์
27 เรเคม อิรเปเอล ทาระลาห์ 28 เศลา เอเลฟ เยบุส คือเยรู ซาเล็ม กิเบอาห์และคีรย
ิ าท รวมเป็นสิบสี่หว
ั
เมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย นี่ เป็นมรดกของคนเบนยามินตามครอบครัวของเขา

19

สลากที่ สองออกมาเป็น ของสิ เมโอน เพื่อ คนตระกูล สิ เมโอนตามครอบครัว ของเขา มรดกของเขา
อยู่ ท่ามกลางมรดกของคนยู ดาห์ 2 มี เมืองเหล่า นี้ เป็น มรดก คือ เบเออร์เชบา เชบา โมลาดาห์ 3 ฮาซา
รชู อาล บาลาห์ เอเซม 4 เอลโทลัด เบธูล โฮรมาห์ 5 ศิ กลาก เบธมารคาโบท ฮาซารสู สาห์ 6 เบธเลบา
โอท และเมืองชารุ เฮน รวมเป็น สิบ สามหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 7 อาย ิน ริม โมน เอเธอร์
อาชาน รวมเป็น สี่ หว
ั เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 8 รวมทัง้ บรรดาชนบทที่ อยู่ รอบหัว เมืองเหล่า นี้
ไกลออกไปจนถึง เมืองบาอาลัทเบเออร์ เมืองรามาห์ที่ ภาคใต้ เหล่า นี้ เป็น มรดกของตระกูล คนสิ เมโอน
1
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ตามครอบครัวของเขา 9 มรดกของคนสิเมโอนเป็นดินแดนในส่วนแบ่งของคนยูดาห์ เพราะว่าส่วนของ
คนยู ดาห์นั้นใหญ่เกินไป คนสิ เมโอนจึงได้ รบ
ั มรดกอยู่ท่ามกลางมรดกของคนยู ดาห์ 10 สลากที่ สามขึ้น
มาเป็น ของคนเศบู ลุ นตามครอบครัว ของเขา และอาณาเขตที่ เป็น มรดกของเขาก็ ย่น
ื ออกไปถึง สาริด
11 แล้วพรมแดนของเขายื่นออกไปทางด้านทะเล เรือ
่ ยไปจนถึงมาราลาห์ และมาจดเมืองดับเบเชท แล
้วมาถึงแม่น้ําที่อยูตรงหน้
่
าโยกเนอัม 12 จากสาริดพรมแดนยื่นไปอีกทิศหนึ่ งทางด้านตะวันออกตรงทาง
ดวงอาทิตย์ ขึ้น ถึง พรมแดนเมืองคิสโลททาโบร์ แล ้ว ยื่น ไปถึง เมือ งดาเบรัท แล ้ว ขึ้น ไปถึง เมืองยาเฟีย
13 จากที่ นั่นพรมแดนผ่านไปทางตะวันออกถึงเมืองกัธเฮเฟอร์ และถึงเมืองเอทคาซิน เรือ
่ ยไปจนถึงริม
โมน พรมแดนก็โค้งเข้าหาเมืองเนอาห์ 14 และทางทิศเหนื อพรมแดนโค้งเข้ามาถึงเมืองฮันนาโธน และ
สิน
้ สุดลงที่หุบเขายิฟทาห์เอล 15 และเมืองขัทตาท นาหะลาล ชิมโรน อิดาลาห์ และเมืองเบธเลเฮม รวม
เป็น สิบ สองหัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 16 นี่ เป็น มรดกของคนเศบู ลุ นตามครอบครัว ของเขา
คือ หัว เมืองต่างๆกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 17 สลากที่ สี ่ ออกมาเป็น ของอิส สาคาร์ เพื่อ คนอิส สาคาร์
ตามครอบครัว ของเขา 18 อาณาเขตของเขารวมเมืองยิสเรเอล เคส ุลโลท ชู เนม 19 ฮาฟาราอิม ชิ โยน
อานาหะราท 20 รับ บีท คี ชิ โอน เอเบส 21 เรเมท เอนกัน นิ ม เอนหัด ดาห์ เบธปัส เซส 22 และพรมแดน
ยังจดเมืองทาโบร์ ชาหะซุ มาห์ เบธเชเมช และพรมแดนนี้ ไปสิน
้ สุดลงที่ แม่น้าํ จอร์แดน รวมเป็นสิบหก
23
หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย นี่ เป็นมรดกของตระกูลคนอิสสาคาร์ตามครอบครัวของเขา คือ
ทัง้ หัวเมืองและชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 24 สลากที่หา้ ออกมาเป็นของตระกูลคนอาเชอร์ตามครอบครัว
ของเขา 25 อาณาเขตของเขารวมเมืองเฮลขัท ฮาลี เบเทน อัคชาฟ 26 อาลัมเมเลค อามาด มิชอาล ทาง
ทิศ ตะวัน ออกจดคารเมล และเมืองชิ โหล ิ บนาท 27 แล ้ว เลี้ยวไปทางดวงอาทิตย์ ข้น
ึ ไปยัง เบธดาโกนจด
เขตเศบูลุนและหุบเขายิฟทาห์เอล ไปทางด้านเหนื อถึงเมืองเบธเอเมคและเนอีเอลเรือ
่ ยไปทางด้านซ้าย
28
29
ถึงเมืองคาบูล เฮโบรน เรโหบ ฮัมโมน คานาห์ ไกลไปถึงมหาไซดอน แล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปถึงรา
มาห์ ไปถึงเมืองที่ มี กําแพงล้อมรอบชื่อไทระ แล้วพรมแดนก็ เลี้ยวไปถึงเมืองโฮสาห์ไปสิน
้ สุดลงที่ ทะเล
30
จากฝั่ งทะเลไปถึงอัคซีบ อุมมาห์ อาเฟก และเรโหบ รวมเป็นยีสิ
่ บสองหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆ
31
ด้วย นี่ เป็น มรดกของตระกูล คนอาเชอร์ตามครอบครัว ของเขา ทัง้ หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆ
ด้วย 32 สลากที่ หกออกมาเป็นของคนนั ฟทาลี เพื่อคนนั ฟทาลี ตามครอบครัวของเขา 33 อาณาเขตของ
เขาเริม
่ จากเฮเลฟ จากอาโลนไปถึงศานั นนิ ม และอาดามี เนเขบ และยับเนเอลไกลไปจนถึงเมืองลัคคูม
และสิน
้ สุดลงที่แม่น้าํ จอร์แดน 34 แล้วพรมแดนก็เลี้ยวไปทางด้านตะวันตกถึงเมืองอัสโนททาโบร์ จากที่
นั ่นไปถึงหุกกอกจดเขตเศบูลุนทางทิศใต้ และเขตอาเชอร์ทางทิศตะวันตก และเขตยูดาห์ทางดวงอาทิต
ย์ข้นที
ึ แม่
่ น้าํ จอร์แดน 35 เมืองที่มีกําแพงล้อมคือเมืองศิดดิม เศอร์ ฮัมมัท รัคคัท คินเนเรท 36 อาดามาห์
รามาห์ ฮาโซร์ 37 คาเดช เอเดรอี เอนฮาโซร์ 38 ยิโรน มิกดัลเอล โฮเรม เบธานาท และเบธเชเมช รวมเป็น
สิบเก้าหัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 39 นี่ เป็นมรดกของตระกูลคนนั ฟทาลีตามครอบครัวของเขา
ทัง้ หัว เมืองกับ ชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 40 สลากที่ เจ ็ ดก ็ ออกมาเป็น ของตระกูล คนดานตามครอบครัว
ของเขา 41 และอาณาเขตที่ เป็นมรดกของเขา รวมเมืองโศราห์ เอชทาโอล อิรเชเมช 42 ชาอาลับบิน อัย
ยาโลน ยิทลาห์ 43 เอโลน ทิม นาห์ เอโครน 44 เอลเทเคห์ กิบเบโธน และบาอาลัท 45 เยฮุด เบเนเบราค
กัทริมโมน 46 เมยารโคน และรัคโคนและพรมแดนตรงเมืองยัฟฟา 47 อาณาเขตคนดานน้ อยไปสําหรับ
พวกเขา คนดานจึงขึ้นไปสู้ รบกับเมืองเลเชม เมื่อยึดได้ก็ประหารเสียด้วยคมดาบ จึงยึดครองที่ ดินและ
ตัง้ อยู่ ที่ นั่น เรียกเมืองเลเชมว่า ดาน ตามชื่อ ของดานบรรพบุรุษ ของตน 48 นี่ เป็น มรดกของตระกูล คน
ดานตามครอบครัวของเขา ทัง้ หัวเมืองกับชนบทของเมืองนั ้นๆด้วย 49 เมื่อได้แบงด
่ ินแดนส่วนต่างๆของ
แผ่นดินนั ้นเป็นมรดกเสร็จสิน
้ แล้ว คนอิสราเอลก็ได้มอบส่วนมรดกในหมู่พวกเขาให้แก่โยชูวาบุตรชาย
50
นูน ตามบัญชาของพระเยโฮวาห์เขาก็ได้ยกเมืองที่ท่านขอไว้ให้แก่ท่าน คือเมืองทิมนาทเสราห์ในแดน
เทือกเขาแห่ง เอฟราอิม ท่านก็ เสริม สร้างเมืองนั ้น เสีย ใหม่ และเข้า อยู่ ที่ นั่น 51 ที่ กล ่าวมานี้ เป็น มรดกที่
เอเลอาซาร์ปุ โรหิ ตก ับ โยชู วาบ ุตรชายนูน และหัวหน้า บรรพบุรุษ ของตระกูล ต่างๆแห่ง คนอิสราเอลจับ

โยชูวา 20:1

241

โยชูวา 21:12

สลากแบ่งให้เป็นมรดกที่ ชีโลห์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ณ ประตูพลับพลาแห่งชุ มนุม ดังนี้ แหละเขา
ทัง้ หลายก็ทําการแบ่งปันแผ่นดินสําเร็จลง

20

การแต่งตัง้ เมืองลี้ภัย
แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ โยชู วาว ่า 2 “จงกล่าวแก่ คนอิสราเอลว่า ‘จงกําหนดตัง้ เมืองลี้ ภัย ซึ่ง เรา
ได้ พู ดก ับ เจ้า ทัง้ หลายทางโมเสสแล้ วน ัน
้ 3 เพื่อ ว่า ผู้ ฆ่า คนที่ ได้ ฆ่า คนใดด้วยมิ ได้ เจตนาหรือ ไม่ จงใจจะ
ได้ หนี ไปอยู่ ที่ นั่น เมืองเหล่า นี้ จะได้ เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของเจ้า เพื่อ ให้ พ้น จากผู้ อาฆาตโลหิต 4 ให้ ผู้ นั ้น หนี ไปยัง
เมืองเหล่านี้ เมืองใดเมืองหนึ่ ง และยืนอยู่ที่ ทางเข้าประตู เมืองนั ้น และอธิบายเรือ
่ งของตนให้แก่ พวกผู้
ใหญ่ในเมืองนั ้นให้ทราบ แล้วเขาทัง้ หลายจะนําผู้นั้นเข้าไปในเมือง กําหนดที่ ให้อยู่แล้วผู้นั้นจะอยู่ที่ นั ่น
ในหมู่พวกเขาทัง้ หลาย 5 และถ้าผู้อาฆาตโลหิตไล่ ตามเขาไป ผู้ใหญ่จะไม่มอบผู้ฆ่าคนนั ้นไว้ในมือของผู้
อาฆาตโลหิต เพราะว่า ผู้ นั้น ได้ ฆ่า เพื่อนบ้านของตนด้วยไม่ มี เจตนา มิได้ เกล ียดชัง เขาแต่ ก่อน 6 และผู้
นั ้นจะอาศัยอยู่ในเมืองนั ้นจนกว่าเขาจะยืนต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อรอรับการพิพากษา จนกว่ามหาปุโรหิต
ในเวลานั ้น สิน
ิ ผู้ ฆ่า คนนั ้น จึง จะกลับ ไปยัง เมืองของตน ไปบ้านของตน ไปยัง เมืองที่ เขาจากมานั ้น
้ ชีวต
7
ได้� ” ดัง นั ้น เขาจึง กําหนดตัง้ เมืองเคเดชในกาลิ ลี ในแดนเทือกเขานั ฟ ทาลี และเมืองเชเคมในแดน
เทือกเขาของเอฟราอิม และคีรย
ิ าทอารบา คือเฮโบรน ในแดนเทือกเขายูดาห์ 8 และทางฟากตะวันออก
ของแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นตรงเมืองเยรีโคนน
ั ้ เขาได้กําหนดเมืองเบเซอร์ในถิน
่ ทุรกันดารบนที่ราบจาก
ที่ ดิ นคนตระกูล รู เบน และเมืองราโมทในกิ เลอาดจากที่ ดิ นคนตระกูล กาด และเมืองโกลานในบาชาน
จากที่ ดิ นคนตระกูล มนั ส เสห์ 9 หัว เมืองเหล่า นี้ เป็น เมืองที่ กําหนดไว้ให้ คนอิสราเอลทัง้ หมด และให้คน
ต่างด้าวผูอ
้ าศัยอยูใ่ นหมู่พวกเขา เพื่อว่าถ้าผูใ้ ดได้ฆ่าคนด้วยมิได้เจตนาจะได้หนี ไปที่นั่นได้ เพื่อว่าเขาจะ
ไม่ต้องตายด้วยมือของผู้อาฆาตโลหิต จนกว่าเขาจะได้ยน
ื ต่อหน้าชุมนุมชน
1
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เมืองต่างๆสําหรับคนตระกูลเลวี
ขณะนั ้น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของคนเลวีมาหาเอเลอาซาร์ปุ โรหิต และโยชู วาบ ุตรชายนูน และหัวหน้า
บรรพบุรุษของตระกูลต่างๆของคนอิสราเอล 2 และเขาได้กล่าวแก่ท่านเหล่านั ้นในเมืองชีโลห์ในแผ่นดิน
คานาอันว่า “พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ให้มอบหัว เมืองแก่ เราทัง้ หลายเพื่อ จะได้ อาศัย
อยู่ ทัง้ ทุ่งหญ้าสําหรับฝูงสัตว์ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย� 3 ดังนั ้นแหละตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ คน
อิสราเอลจึง ได้ มอบเมืองและทุ่ง หญ้า ต่อ ไปนี้ จากมรดกของเขาให้ แก่ คนเลว ี 4 สลากออกมาเป็น ของ
ครอบครัวคนโคฮาท ดังนั ้นแหละ คนเลวีซ่ึงเป็นลูกหลานของอาโรนปุโรหิต ได้รับหัวเมืองโดยจับสลาก
สิบสามหัวเมือง จากตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิเมโอน และตระกูลเบนยามิน 5 ส่วนคนโคฮาทที่เหลืออยู่ ได้
รับหัวเมืองโดยจับสลากสิบหัวเมือง จากครอบครัวของตระกูลเอฟราอิม จากตระกูลดาน และจากครึง่
ตระกูลมนั สเสห์ 6 คนเกอร์โชนได้รบ
ั หัวเมืองโดยจับสลากสิบสามหัวเมือง จากครอบครัวของตระกูลอิส
สาคาร์ จากตระกูลอาเชอร์ จากตระกูลนัฟทาลี และจากครึง่ ตระกูลมนั สเสห์ในบาชาน 7 คนเมรารีตาม
ครอบครัวของเขา ได้รับหัวเมืองสิบสองหัวเมือง จากตระกูลรู เบน ตระกูลกาด และตระกูลเศบูลุ น 8 หัว
เมืองและทุ่งหญ้าเหล่านี้ คนอิสราเอลได้จับสลากให้แก่คนเลวีดังที่พระเยโฮวาห์ได้บัญชาโดยทางโมเสส
9 เขาให้ หว
ั เมืองต่อ ไปนี้ จากตระกูล ยู ดาห์ และตระกูล สิ เมโอน ตามชื่ อด ัง นี้ 10 เมืองเหล่า นี้ ตกเป็น ของ
คนอาโรนคือ ครอบครัว โคฮาทครอบครัว หนึ่ ง ซึ่ง เป็น คนเลวีเพราะสลากตกเป็น ของเขาก่อน 11 เขาทัง้
หลายให้เมืองอารบาแก่เขา อารบาเป็นบิดาของอานาค คือเมืองเฮโบรน อยู่ในแดนเทือกเขาของยูดาห์
รวมทัง้ ทุ่ง หญ้า รอบเมืองนั ้น ด้วย 12 แต่ ทุ ่ง นาและชนบทของเมืองนี้ ได้ ยกให้ แก่ คาเลบบุตรชายเยฟุน
1
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เนห์ เป็น กรรมสิทธิ์ 13 เขาได้ ให้ เมืองเฮโบรนแก่ ลูก หลานของอาโรนปุโรหิต อัน เป็น เมืองลี้ ภัย สําหรับ ผู้
ฆ่าคนพร้อมทัง้ ทุ่งหญ้ารอบเมือง เมืองลิบนาห์พร้อมทุ่งหญ้า 14 เมืองยาททีรพร
์ ้อมทุ่งหญ้า เมืองเอชเท
โมอาพร้อมทุ่งหญ้า 15 เมืองโฮโลนพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเดบีรพร
์ ้อมทุ่งหญ้า 16 เมืองอายินพร้อมทุ่งหญ้า
เมืองยุทธาห์พร้อมทุ่งหญ้า เมืองเบธเชเมชพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นเก้าหัวเมืองจากสองตระกูลนี้ 17 จาก
ตระกูล เบนยามิน มี เมือ งกิเบโอนพร้อมทุ่ง หญ้า เมืองเกบาพร้อมทุ่ง หญ้า 18 เมืองอานาโธทพร้อมทุ่ง
หญ้า เมืองอัลโมนพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง 19 หัวเมืองที่เป็นของลูกหลานอาโรนปุโรหิต รวมกันสิบ
สามหัวเมือง พร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 20 ส่วนคนโคฮาทที่เหลืออยูซึ
่ ่งเป็นครอบครัวคนโคฮาทของ
21
คนเลวีนั ้น หัว เมืองที่ เขาได้ รบ
ั โดยสลากมาจากตระกูล เอฟราอิม เมืองที่ เขาให้ คือ เมืองเชเคม เป็น
เมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคนพร้อมทุ่งหญ้าในแดนเทือกเขาของเอฟราอิม เมืองเกเซอร์พร้อมทุ่งหญ้า 22 เมือง
ขิบซาอิมพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสี่หัวเมือง 23 และจากตระกูลดาน มีเมือง
เอลเทเคพร้อมทุ่ง หญ้า กิบเบโธนพร้อมทุ่ง หญ้า 24 อัย ยาโลนพร้อมทุ่ง หญ้า กัท ริม โมนพร้อมทุ่ง หญ้า
รวมสี่หัวเมือง 25 และจากคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล มีเมืองทาอานาคพร้อมทุ่งหญ้า และกัทริมโมนพร้อม
ทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหัวเมือง 26 หัวเมืองซึ่งเป็นของครอบครัวคนโคฮาทที่เหลืออยูนั
่ ้น มีสิบหัวเมืองด้วย
กัน พร้อมกับทุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 27 เขาให้เมืองจากคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลแก่คนเกอร์โชน ครอบครัว
หนึ่ ง ของคนเลวี คือ เมืองโกลานในบาชาน เป็น เมืองลี้ ภัย ของผู้ ฆ่า คน พร ้ อมทุ่ง หญ้า และเมืองเบเอช
เท-ราห์พร้อมทุ่งหญ้า รวมเป็นสองหัวเมือง 28 และจากตระกูลอิสสาคาร์ มี เมืองคี ชิโอนพร้อมทุ่ง หญ้า
ดาเบรัท พร้อมทุ่ง หญ้า 29 เมืองยารมูท พร้อมทุ่ง หญ้า เอนกัน นิ ม พร้อมทุ่ง หญ้า รวมสี่ หัว เมือง 30 และ
จากตระกูล อาเชอร์ มี เมือ งมิช อาลพร้อมทุ่ง หญ้า อับ โดนพร้อมทุ่ง หญ้า 31 เมืองเฮลขัท พร้อมทุ่ง หญ้า
เมืองเรโหบพร้อมทุ่ง หญ้า รวมสี่ หัว เมือง 32 และจากตระกู ลน ัฟ ทาลี เมืองคาเดชในกาลิ ลี เป็น เมืองลี้
ภัย ของผู้ ฆ่า คน พร ้ อมทุ่ง หญ้า เมืองฮัม โมทโดร์พร ้ อมทุ่ง หญ้า และเมืองคารทานพร้อมทุ่ง หญ้า รวม
สามหัวเมือง 33 หัวเมืองที่ เป็นของคนเกอร์โชนตามครอบครัวนน
ั ้ รวมกั นมีสิ บสามหัวเมืองพร้อมกั บท
ุ่งหญ้ารอบทุกเมือง 34 เขาให้หว
ั เมืองจากตระกูลเศบู ลุ นแก่ ครอบครัวคนเมรารี คือคนเลวีที่ เหลืออยู่ มี
เมืองโยกเนอัมพร้อมทุ่งหญ้า เมืองคารทาห์พร้อมทุ่งหญ้า 35 เมืองดิมนาห์พร้อมทุ่งหญ้า เมืองนาหะลา
ลพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง 36 และจากตระกูลรู เบน มีเมืองเบเซอร์พรอ
้ มทุ่งหญ้า เมืองยาฮาสพร้อม
37
ทุ่งหญ้า เมืองเคเดโมทพร้อมทุ่งหญ้า เมืองเมฟาอัทพร้อมทุ่งหญ้า รวมสี่หัวเมือง 38 และจากตระกูล
กาด มีเมืองราโมทในกิเลอาด เป็นเมืองลี้ภัยของผู้ฆ่าคน พร้อมทุ่งหญ้า เมืองมาหะนาอิมพร้อมทุ่งหญ้า
39 เมืองเฮชโบนพร้อมทุ่ง หญ้า เมืองยาเซอร์พร ้ อมทุ่ง หญ้า รวมทัง
้ หมดเป็น สี่ หัว เมือง 40 เมืองซึ่ง เป็น
ของคนเมรารีตามครอบครัว ซึ่งเป็นครอบครัวคนเลวีที่เหลืออยู่นั ้น เมืองที่เป็นส่วนแบ่งของเขาทัง้ หมด
มีสิบสองหัวเมือง 41 หัวเมืองของคนเลวี ซึ่งอยู่ท่ามกลางกรรมสิทธิข
์ องคนอิสราเอลนั ้นรวมทัง้ หมดมีสี
่ สิ บแปดหัว เมืองพร้อมทุ่ง หญ้า ประจํา เมือง 42 เมืองเหล่า นี้ แต่ ละเมืองมี ทุ ่ง หญ้า ล้อมรอบ ทุ กเมืองก็ มี
อย่างนี้ 43 ดังนี้ แหละพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินทัง้ สิน
้ แก่คนอิสราเอลดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่า
จะให้แก่ บรรพบุรุษ ของเขา เมื่อ เขาทัง้ หลายยึด แล้ วก ็ เข ้า ไปตั ้งบ ้านเมืองอยู่ ที่ นั่น 44 และพระเยโฮวาห์
ประทานให้เขามีความสงบอยูทุ
่ กด้าน ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขา ไม่มศั
ี ตรูสักคน
เดียวยืนหยัดต่อสู้เขาได้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบศั ตรู ของเขาให้อยู่ในกํามือของเขาทัง้ สิน
้ แล้ว 45 สรรพสิ่
งอันดีทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงตรัสกับวงศ์วานอิสราเอลนั ้นก็ไม่ขาดสักสิง่ เดียว สําเร็จทัง้ สิน
้
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ตระกูลต่างๆที่อยูฟากทิ
่
ศตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนได้สร้างแท่นบูชาเป็นที่ระลึก
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คราวนั ้น โยชู วาได้ เรียกคนรู เบน คนกาด คนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล มา 2 และกล่าวแก่ เขาทัง้ หลาย
ว่า “ท่านทัง้ หลายได้ ทํา ทุก อย่างซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ บัญชาท่านไว้ และได้ เชื่อ ฟัง เสียง
ของข้าพเจ้าในสารพัดซึ่งข้าพเจ้าได้ บัญชาท่าน 3 นานวันแล้วจนบัดนี้ ท่านมิได้ ทอดทิง้ ญาติ พี่น้ องของ
ท่าน แต่ได้ระมัดระวังที่จะกระทําตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน 4 บัดนี้ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านได้ โปรดให้ พี่ น้ องของท่านหยุด พัก แล้ว ดัง ที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับ เขา ฉะนั ้น บัดนี้
ท่านจงกลับไปสู่เต็นท์ของท่านเถิด ไปสู่แผ่นดินซึ่งท่านถือกรรมสิทธิ์ ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
ยกให้ท่านที่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นนั ้น 5 แต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบติ
ั ตามพระบัญญัติและพระราช
บัญญั ติ ซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านไว้ คือ ที่ จะรัก พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่าน และ
ดําเนิ นในพระมรรคาทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และติดพันอยู่กับพระองค์
และปรนนิ บั ติ พระองค์ ด้วยสุดจิต สุดใจของท่าน� 6 โยชู วาจึง ได้ อวยพรเขาและส่ง เขากลับ ไปยัง เต็นท์
ของเขาทุกคน 7 ส่วนคนมนั สเสห์ครึ่งตระกู ลนน
ั ้ โมเสสได้ มอบให้เขาถือกรรมสิทธิใ์ นเมืองบาชาน แต่ อี
กครึง่ ตระกูลนน
ั ้ โยชู วามอบให้เขามีกรรมสิทธิข้
์ างเคียงกับพี่น้องของเขาที่ ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างด้าน
ตะวันตกนี้ และเมื่อโยชูวาส่งเขากลับไปยังเต็นท์ของตน ท่านได้อวยพรเขา 8 กล่าวแก่เขาว่า “จงกลับไป
ยังเต็นท์ของท่านทัง้ หลายพร้อมกับทรัพย์สมบัติมัง่ คังม
่ ฝ
ี ูงสัตว์มากมาย มีเงิน ทองคํา ทองสัมฤทธิ์ และ
เหล็ก และเสื้อผ้าเป็นอันมาก จงแบ่งของที่รบ
ิ มาจากศัตรู ของท่านให้แก่พีน้
่ องของท่าน� 9 คนรู เบน คน
กาดและคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลได้แยกจากคนอิสราเอลที่ชีโลห์ ซึ่งอยู่ในแผ่นดินคานาอันกลับไปอยู่ใน
แผ่นดินกเิ ลอาด เป็นแผ่นดินทีเ่ ขาถือกรรมสิทธิซ
่ ามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์โดย
์ ่ึงเขาได้เข้าตัง้ อยูต
ทางโมเสส 10 และเมื่อเขาทัง้ หลายมาถึงท้องถินที
่ ่ใกล้แม่น้าํ จอร์แดนที่อยู่ในแผ่นดินคานาอัน คนรู เบน
คนกาด และคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล ได้สร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่ งที่ ใกล้ แม่น้าํ จอร์แดน เป็นแท่ นขนาดม
หึมา 11 และคนอิสราเอลได้ยน
ิ คนพูดกัน “ดูเถิด คนรู เบน คนกาดและคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล ได้สร้าง
แท่น บูชาที่ พรมแดนแผ่น ดิน คานาอัน ในท้องถิน
่ ใกล้ แม่น ้าํ จอร์แดนในด้านที่ เป็น ของคนอิสราเอล�
12 และเมื่อ คนอิสราเอลได้ยน
ิ เช่นนั ้น ชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ หมดก็ ไปรวมกั นที ่เมืองชีโลห์ เพื่อจะขึ้นไป
ทํา สงครามกับ เขา 13 แล ้ว คนอิสราเอลจึง ใช้ฟี เนหัสบ ุตรชายเอเลอาซาร์ปุ โรหิต ไปยัง คนรู เบน คนกาด
และคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลในแผ่นดินกิเลอาด 14 พร้อมกับประมุขสิบคน คนหนึ่ งจากแต่ละตระกูลใน
อิสราเอล ทุกคนเป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษในคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆ 15 เมื่อเขามาถึงคนรู เบน คน
กาด และคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลในแผ่นดินกิเลอาด เขาก็กล่าวแก่พวกเหล่านั ้นว่า 16 “ชุมนุมชนทัง้ สิน
้
ของพระเยโฮวาห์ กล ่าวดังนี้ ว่า ‘ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา การละเมิด อะไรเช่น นี้ ต่อ พระเจ้า ของอิสราเอล
หนอ ซึ่ง ในวันนี้ ท่านทัง้ หลายได้ หน
ั กลับ จากติด ตามพระเยโฮวาห์ โดยท่านได้ สร้างแท่น บูชาสําหรับตัว
เป็นการกบฏต่อพระเยโฮวาห์ในวันนี้ 17 ความชัว่ ช้าซึ่งเราทําที่ เมืองเปโอร์นั้นยังไม่พอเพียงหรือ ซึ่งจน
กระทัง่ วันนี้ เรายังชําระตัวของเราให้สะอาดไม่หมดเลย และซึ่งเป็นเหตุให้ภัยพิบัติเกิดแก่ชุมนุมชนของ
พระเยโฮวาห์ 18 ในวัน นี้ ท่านทัง้ หลายจะหัน ไปเสีย จากการติด ตามพระเยโฮวาห์ หรือ ถ้า ท่านทัง้ หลาย
กบฏต่อ พระเยโฮวาห์ ในวัน นี้ ในวัน พรุ ง่ นี้ พระองค์ จะทรงกริว้ ต่อ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมด 19 แต่ ถ้า
แผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิข
์ องท่านไม่สะอาด จงข้ามไปในแผ่นดินที่เป็นกรรมสิทธิข
์ องพระเยโฮวาห์ซ่ึงเป็
นที ่ ตัง้ แห่ง พลับพลาของพระเยโฮวาห์ และมาถือ กรรมสิทธิอยู
์ ่ ท่ามกลางพวกเราเถิด ขอแต่ เพียงอย่า
กบฏต่อ พระเยโฮวาห์ หรือ กบฏต่อ เรา โดยที่ ท่านทัง้ หลายสร้างแท่น บูชาสําหรับ ตัว นอกจากแท่น บูชา
แห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราทัง้ หลาย 20 อาคานบุตรชายเศ-ราห์ ได้ กระทํา การละเมิด ในเรือ
่ งของ
ที่ ถู กสาปแช่งนั ้นไม่ ใช่หรือ พระพิโรธก็ ตกเหนื อชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ สิน
้ เขามิ ได้ พินาศแต่ คนเดียวใน
21
เรือ
่ งความชัว่ ช้า ของเขา� ” ขณะนั ้น คนรู เบน คนกาดและคนมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ได้ ตอบผู้ หว
ั หน้า
ของคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆว่า 22 “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
1

โยชูวา 22:23

244

โยชูวา 23:6

พระทัง้ หลาย พระองค์ ทรงทราบ และอิสราเอลจะทราบเสีย ด้วย ถ้าว่า เป็นการกบฏหรือ ละเมิด ต่อ พระ
เยโฮวาห์ (ก็ ขออย่าไว้ชีวิตพวกเราในวันนี้ เลย) 23 ที่ ว่าเราได้ สร้างแท่ นบู ชานัน
้ เพื่อหันจากติดตามพระ
เยโฮวาห์ หรือพวกเราได้สร้างไว้เพื่อถวายเครือ
่ งเผาบูชา หรือธัญญบูชาหรือถวายสันติบูชาบนแท่นนั ้น
24
ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษเถิด เปล ่า เลย แต่ พวกเราได้ สร้างไว้ด้วยเกรงว่า ในเวลาต่อ ไปภายหน้า
ลูกหลานของท่านอาจจะกล่าวต่อลูกหลานของเราว่า ‘เจ้ ามีส่วนเกี่ยวพันอะไรกับพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิสราเอล 25 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงกําหนดแม่น้ํา จอร์แดนเป็น พรมแดนระหว่างเรากับ เจ้า ทัง้
หลายนะ คนรู เบนและคนกาดเอ๋ย พวกเจ้า ไม่ มี ส่วนในพระเยโฮวาห์� ดัง นั ้น แหละลูก หลานของท่าน
อาจกระทําให้ลูกหลานของเราทัง้ หลายหยุดเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้นเราจึงว่า ‘ให้เราสร้าง
แท่นบัดนี้ มิใช่สําหรับถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือเครือ
่ งสัตวบูชาใดๆ 27 แต่เพื่อเป็นพยานระหว่างเรากับท
่า นทัง้ หลาย และระหว่างคนชัว่ อายุ ต่อ จากเราว่า เราทัง้ หลายจะกระทํา การปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ ต่อ
พระพักตร์ของพระองค์ ด้วยเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสัตวบู ชา และเครือ
่ งสันติ บูชา ด้วยเกรงว่า ลูก
หลานของท่านจะกล่าวแก่ลูกหลานของเราในเวลาต่อไปว่า “เจ้าไม่มีส่วนในพระเยโฮวาห์� ’ 28 และเรา
คิดว่า ถ้ามี ใครพูดเช่นนี้ กับเราหรือกับเชื้อสายของเราในเวลาข้างหน้า เราก็ จะกล่าวว่า ‘ดู เถิด นั ่นเป็น
แท่น จําลองของแท่น แห่ง พระเยโฮวาห์ บรรพบุรุษ ของเรากระทํา ไว้ มิใช่ เพื่อ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือ
29
เครือ
่ งสัตวบู ชา แต่ เพื่อ เป็น พยานระหว่างเรากั บท ่าน� ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เรากบฏต่อ พระเยโฮ
วาห์เลย และหัน จากติด ตามพระเยโฮวาห์เสีย ในวัน นี้ โดยสร้างแท่ นอ่น
ื สําหรับ เครือ
่ งเผาบู ชา ธัญญบู
ชา เครือ
่ งสัตวบู ชา นอกจากแท่ นพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราซึ่ง ตัง้ อยู่ ที่ หน ้า พลับพลาของพระองค์�
30 เมื่อ ฟีเนหัส ปุโรหิต และประมุข ของชุ มนุ มชน และหัวหน้า คนอิสราเอลที่ นับ เป็ น พันๆที่ อยู่ ด้วยกัน นั ้น
ได้ยน
ิ ถ้อยคํา ที่ คนรู เบน คนกาด และคนมนั ส เสห์กล่าว ก็ รู สึ
้ ก เป็ นที ่ พอใจมาก 31 ฟี เนหัสบ ุตรชายของ
เอเลอาซาร์ปุโรหิตจึงกล่าวแก่คนรู เบน คนกาด และคนมนั สเสห์ว่า “วันนี้ เราทราบแล้วว่าพระเยโฮวาห์
ทรงสถิต ท่ามกลางพวกเรา เพราะท่านทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา การละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ ท่านได้ ชว
่ ยให้
ชนอิสราเอลพ้นจากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์� 32 แล้วฟีเนหัสบุตรชายเอเลอาซาร์ปุโรหิต และประมุข
ทัง้ หลายก็กลับจากคนรู เบน และคนกาด จากแผ่นดินกเิ ลอาดไปยังแผ่นดินคานาอัน ไปหาคนอิสราเอล
แจ้ง ข่าวให้เขาทราบ 33 รายงานนั ้น เป็ นที ่ พอใจคนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็ สรรเสริญพระเจ้า และ
ไม่พูดถึงเรือ
่ งที่ จะกระทําสงครามกับเขา เพื่อทําลายแผ่นดินซึ่งคนรู เบนและคนกาดได้อาศัยอยู่นั้นอีก
34
เลย คนรู เบนและคนกาดเรียกแท่นนั ้ นว่า แอด เพราะว่า แท่นนั ้นเป็นพยานในระหว่างเราว่า พระเย
โฮวาห์เป็นพระเจ้า
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ต่อ มาอีก นานเมื่อ พระเยโฮวาห์ โปรดให้ อส
ิ ราเอลสงบจากการศึก ศั ตรู ทัง้ หลายที่ ล้อมรอบ และโย
2
ชู วาม ี อายุ ชราลงมาก โยชู วาก ็ เรียกบรรดาคนอิสราเอล ทัง้ พวกผู้ ใหญ่ ผู้ หัวหน้า ผู้ พิพากษา และเจ้า
หน้าที่ และกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ข้าพเจ้า แก่ และมี อายุ มากแล้ว 3 ท่านทัง้ หลายได้ เห ็น สารพัด ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้กระทําต่อบรรดาประชาชาติเหล่านี้ เพื่อเห็นแก่ท่าน เพราะว่าพระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของท่านได้ ทรงสู้ รบเพื่อ ท่าน 4 ดู เถิด ประชาชาติ ที่ เหลือ อยู่ นั ้น ข้าพเจ้า ได้ จับ สลากแบ่ง ให้
เป็นมรดกแก่ตระกูลของท่าน รวมกับประชาชาติทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพเจ้าได้ขจัดออกเสีย ตัง้ แต่แม่น้าํ จอร์แดน
จนถึง ทะเลใหญ่ ทางทิศ ตะวัน ตก 5 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านจะทรงผลั กด ัน เขาออกไปให้ พ้น หน้า
ท่าน และทรงขับไล่เขาให้ออกไปพ้นสายตาของท่าน และท่านจะได้ยด
ึ ครองแผ่นดินของเขา ดังที่พระเย
6
โฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงสัญญาไว้ต่อท่าน เพราะฉะนั ้นจงมีความกล้าในการที่ จะรักษาและกระทํา
ตามสิง่ สารพัด ซึ่ง เขียนไว้ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของโมเสส เพื่อ จะไม่ ได้ หัน ไปทางขวามือ หรือ ทาง
1
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ซ้ายมือ 7 เพื่อว่าท่านจะมิได้ปะปนกับประชาชาติเหล่านี้ ซึ่งเหลืออยู่ท่ามกลางท่าน หรือออกชื่อพระของ
เขา หรือปฏิญาณในนามพระของเขา หรือปรนนิ บัติ พระนั ้น หรือกราบลงนมัสการพระนั ้น 8 แต่ ท่านจง
ติดพันอยู่กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านดังที่กระทําอยู่จนทุกวันนี้ 9 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่
ประชาชาติที่ ใหญ่โตและแข็งแรงออกไปให้พ้นหน้าท่าน ส่วนท่านเองก็ ยงั ไม่มีผู้ใดต่อต้านท่านได้จนถึง
วันนี้ 10 พวกท่านคนเดียวจะขับไล่ หน่งึ พันคนให้หนี ไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านต่อสู้ เพื่อ
ท่านดัง ที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้ 11 เพราะฉะนั ้น จงระวัง ตัว ให้ ดี ที่ จะรัก พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่าน
12 เพราะว่า ถ้า ท่านหัน กลับ และเข้า ร่วมกับ ประชาชาติ เหล่า นี้ ที่ เหลือ อยู่ ในหมู่ พวกท่านโดยแต่งงานกับ
เขา คือ ท่านแต่งงานกับ หญิง ของเขา และเขาแต่งงานกับ หญิง ของท่าน 13 ท่านจงทราบเป็น แน่ เถิด ว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านจะไม่ ทรงขับ ไล่ ประชาชาติ เหล่า นี้ ออกไปให้พ้น หน้า ท่าน แต่ เขาจะเป็น บ่
วงและเป็ นกับดักท่าน เป็นหอกข้างแคร่เป็นหนามยอกตา จนกว่าท่านจะพินาศไปจากแผ่นดินที่ดีนี้ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านประทานแก่ ท่าน 14 ดู เถิด วัน นี้ ข้าพเจ้า กําลัง จะเป็น ไปตามทางของโลก
แล้ว ท่านทุกคนได้ ทราบอย่างสุดจิตสุดใจของท่านแล้ วว่า ไม่มีสักสิง่ เดียวซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านตรัส เกี่ยวกั บท ่านแล้ว ล้ม เหลวไป สําเร็จ หมดทุก อย่าง ไม่มี สัก อย่างเดียวที่ ล้ม เหลว 15 สิ ่ง สารพัด
ที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสัญญาเกี่ยวกับท่านได้สําเร็จเพื่อท่านฉั นใด พระเยโฮวาห์ก็จะทรง
นํา สิง่ สารพัด ที่ รา้ ยมาถึง ท่าน จนกว่า พระองค์ จะทําลายท่านเสีย จากแผ่นดิ นอ ันดี นี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่านประทานแก่ ท่านเช่นเดียวกัน 16 ถ้าท่านทัง้ หลายละเมิดพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่าน ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนิ บั ติ พระอื่น และกราบลงนมัสการพระนั ้น
แล้วพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะพลุ่งขึ้นต่อท่าน แลวท
้ ่านจะพินาศไปอย่างรวดเร็วจากแผ่นดินทีดี
่ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน�
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โยชูวา พวกผู้ใหญ่และบรรดาคนอิสราเอลปฏิญาณว่าจะปรนนิ บัติพระเจ้า
1 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 พระพักตร์พระเจ้า 2 แล ้ว โยชู วากล่า
วกับประชาชนทัง้ สิ้นว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘ในกาลดึกดําบรรพ์บรรพบุรุษ
ของเจ้า อยู่ ฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น คือ เทราห์ บิ ดาของอับ ราฮัม และของนาโฮร์ และเขาปรนนิ บั ติ พระอื่น
3 แล้วเราได้นําบิดาของเจ้าคืออับราฮัมมาจากฟากแม่น้ําข้างโน้ น และนําเขามาตลอดแผ่นดินคานาอัน
กระทําให้เชื้อสายของเขามีมากมาย เราให้อส
ิ อัคแก่เขา 4 เราให้ยาโคบและเอซาวแก่อส
ิ อัค และเราได้ให้
แดนเทือกเขาเสอีรแก่
์ เอซาวเป็นกรรมสิทธิ์ แต่ยาโคบและลูกหลานของเขาได้ลงไปในอียป
ิ ต์ 5 และเรา
ได้ ใช้ โมเสสกับ อาโรนมา และเราได้ ให้ ภัย พิบัติ เก ิด แก่ อียป
ิ ต์ ด้วยสิง่ ที่ เรากระทํา ท่ามกลางเขานั ้น และ
ภายหลังเราได้ นําเจ้าทัง้ หลายออกมา 6 แล้วเราก็ นําบรรพบุรุษของเจ้าออกจากอียป
ิ ต์ และเจ้าทัง้ หลาย
มาถึง ทะเล และชาวอียป
ิ ต์ ได้ ไล่ ตามบรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้ หลายด้วยรถรบและพลม้า มาถึง ทะเลแดง
7 และเมื่อเขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์ก็บันดาลให้ความมืดเกิดขึ้นระหว่างเจ้าทัง
้ หลายและชาว
อียป
ิ ต์ และกระทํา ให้ทะเลท่วมมิด เขา นั ยน์ ตาของเจ้า ทัง้ หลายได้ เห ็น สิง่ ที่ เรากระทํา ในอียป
ิ ต์ และเจ้า
ทัง้ หลายอยูใ่ นถิน
่ ่ฟาก
่ ทุรกันดารช้านาน 8 และเราก็นําเจ้าทัง้ หลายมาที่แผ่นดินของคนอาโมไรต์ซ่ึงอยูที
แม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น เขาสู้รบกับเจ้าทัง้ หลาย และเราได้มอบเขาไว้ในมือของเจ้า และเจ้าทัง้ หลายยึด
ครองแผ่นดินของเขาและเราก็ทําลายเขาให้พ้นหน้าเจ้า 9 คราวนั ้นบาลาคบุตรชายศิปโปร์กษั ตริย์เมือง
โมอับ ได้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ กับ อิสราเอล เขาใช้ ให้ ไปตามบาลาอัม บุตรชายเบโอร์มาให้ แช่ งเจ้า ทัง้ หลาย 10 แต่
เราไม่ฟังบาลาอัม เพราะฉะนั ้นเขาจึงอวยพรเจ้าทัง้ หลายเรือ
่ ยไป ดังนั ้นเราจึงช่วยเจ้าให้พ้นมือของเขา
11 และเจ้า ทัง
้ หลายข้ามแม่น้ําจอร์แดน มาที่ เมืองเยรีโค และชาวเมืองเยรีโคต่อสู้ กับเจ้า และคนอาโม
ไรต์ คนเปริสซี คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเกอร์กาชี คนฮีไวต์ และคนเยบุส และเราได้มอบเขาไว้ในมือ
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ของเจ้าทัง้ หลาย 12 และเราได้ใช้ตัวต่อไปข้างหน้าเจ้าทัง้ หลาย ซึ่งขับไล่กษั ตริย์ทัง้ สองของชาวอาโมไรต์
ไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า ไม่ใช่ด้วยดาบหรือด้วยธนูของเจ้า 13 เราได้ ยกแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่ ได้ เหนื่ อยกายบน
นั ้น และยกเมืองซึ่งเจ้าทัง้ หลายไม่ ต้องสร้างให้แก่ เจ้ าและเจ้าทัง้ หลายได้ เข้าอยู่ เจ้ าได้ กินผลของสวน
องุน
่ และสวนมะกอกเทศซึ่ง เจ้า ไม่ ต้องปลูก� 14 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ จงยําเกรงพระเยโฮวาห์และปรนนิ บั ติ
พระองค์ ด้วยความจริงใจและด้วยความจริง จงทิง้ พระเหล่า นั ้น ซึ่ง บรรพบุรุษ ของท่านได้ เคยปรนนิ บั ติ
ที่ ฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น และในอียป
ิ ต์ เสีย และท่านทัง้ หลายจงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ 15 และถ้า ท่านไม่
เต็มใจที่ จะปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ ท่านทัง้ หลายจงเลือกเสียในวันนี้ วา่ ท่านจะปรนนิ บัติ ผู้ใด จะปรนนิ บั
ติ พระซึ่ง อยู่ฟากแม่น้ํา ข้างโน้ นที ่ บรรพบุรุษ ของท่านได้ เคยปรนนิ บั ติ หรือ พระของคนอาโมไรต์ ในแผ่น
ดินซึ่งท่านอาศัยอยู่ แต่ ส่วนข้าพเจ้าและครอบครัวของข้าพเจ้า เราจะปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์� 16 ฝ่าย
ประชาชนทัง้ หลายจึง ตอบว่า “ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายละทิง้ พระเยโฮวาห์ ไปปรนนิ บั ติ
พระอื่น เลย 17 เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทัง้ หลาย พระองค์ นั ้น ทรงนํา ข้าพเจ้า ทัง้ หลาย
และบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และออกจากเรือนทาสนั ้น และเป็น ผู้ทรงกระทํา
หมายสําคัญ ยิง่ ใหญ่ ทัง้ หลายท่ามกลางสายตาของพวกข้าพเจ้า และทรงคุ้มครองข้าพเจ้า ทัง้ หลายไว้
ตลอดทางที่ ข้าพเจ้า ได้ เดิน ไป และท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง พวกข้าพเจ้า ผ่านไป 18 และพระเยโฮ
วาห์ 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 พระเยโฮวาห์ ไม่ ได้ ด้วยว่า
พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า บริสุทธิ์ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า หวงแหน พระองค์ จะไม่ ทรงอภัย การละเมิด
หรือความบาปของท่าน 20 ถ้าท่านทัง้ หลายละทิง้ พระเยโฮวาห์ไปปรนนิ บัติพระอื่น แล้วพระองค์จะทรง
หันกลับและกระทําอันตรายแก่ ท่าน และผลาญท่านเสีย หลังจากที่ พระองค์ ทรงกระทําดีต่อท่านแล้ว�
21 และประชาชนกล่าวแก่ โยชู วาว่า “หามิได้ แต่ ข้าพเจ้า ทัง
้ หลายจะปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์� 22 แล้วโย
ชู วากล่าวแก่ ประชาชนว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น พยานปรักปรํา ตนเองว่า ท่านได้ เลือกพระเยโฮวาห์ เพื่อ
ปรนนิ บัติพระองค์นะ� และเขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นพยาน� 23 ท่านจึงกล่าวว่า “เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ จงทิง้ พระอื่นซึ่งอยู่ในหมู่ พวกท่านนั ้นเสีย และโน้ มจิตใจของท่านเข้าหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
อิสราเอล� 24 และประชาชนกล่าวแก่โยชูวาว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพเจ้า และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์� 25 ดังนั ้นโยชูวากได้
็ กระทําพันธสัญญากับประชาชน และ
วางกฎเกณฑ์ และกฎให้แก่ เขาในวัน นั ้ นที ่ เมืองเชเคม 26 และโยชู วาก ็ จาร ึก ถ้อยคํา เหล่า นี้ ไว้ในหนั งสือ
พระราชบัญญัติของพระเจ้า และท่านได้เอาก้อนหินใหญ่ตัง้ ไว้ที่ ใต้ต้นโอ๊กที่ ในสถานบริสุทธิ์แห่งพระเย
โฮวาห์ 27 และโยชู วากล่าวแก่ประชาชนทัง้ ปวงว่า “ดูเถิด ศิ ลาก้อนนี้ จะเป็นพยานปรักปรําเรา เพราะศิ
ลานี้ได้ยินพระวจนะทัง้ สิน
้ แห่งพระเยโฮวาห์ซ่ึงตรัสแก่เรา จึงจะเป็นพยานปรักปรําท่าน เกลือกว่าท่าน
จะปฏิเสธพระเจ้าของท่าน� 28 แล้วโยชูวาก็ปล่อยให้ประชาชนกลับไปยังที่มรดกของตนทุกคน
ความตายและการฝังศพของโยชูวา
29 อยู่ มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ โยชู วาบ ุตรชายนูน ผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ ก็ สิน
ิ มีอายุ หน่ง
ึ
้ ชีวต
30
ร้อยสิบปี และเขาก็ฝังท่านไว้ในที่ดินมรดกของท่านที่เมืองทิมนาทเสราห์ ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาแห่ง
เอฟราอิม ทิศ เหนื อ ของยอดเขากาอัช 31 คนอิสราเอลได้ ปรนนิ บัติ พระเยโฮวาห์ ตลอดสมัย ของโยชู วา
และตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวา ผู้ซึ่งได้ทราบถึงบรรดาพระราชกิจซึ่งพระเยโฮ
วาห์ทรงกระทําเพื่ออิสราเอล 32 กระดูกของโยเซฟซึ่งชนอิสราเอลนํามาจากอียป
ิ ต์ นั ้น เขาฝังไว้ที่ เมือง
เชเคม ในส่วนที่ดินซึ่งยาโคบซื้อไว้จากลูกหลานของฮาโมร์บิดาของเชเคมเป็นเงินหนึ่ งร้อยแผ่น ที่นี้ ตก
เป็นมรดกของลูกหลานโยเซฟ 33 และเอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนก็สิน
ิ และเขาฝังศพท่านไว้ใน
้ ชีวต
เนิ นเขาซึ่งเป็นของฟีเนหัสบุตรชายของท่าน ซึ่งได้มอบไว้ให้เขาในแดนเทือกเขาเอฟราอิม
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ประวัติความเป็นมาของ

ผูวิ
้ นิจฉั ย

หลังจากโยชูวาเสียชีวต
ิ ไปแล้ว พระเจ้าทรงใช้พวกผู้วินิจฉั ยให้นําประเทศอิสราเอลต่อไป คือทรงใช้ผู้
ชายสิบสองคนกับผูห
้ ญิงหนึ่ งคน ซึ่งทัง้ สิบสามคนนี้ อยูใกล้
่
ชิดกับพระเจ้า พวกนี้ ครอบครองเพื่อพระเจ้า
และส่วนมากเขาสามารถช่วยชาวอิสราเอลให้พ้นจากการกดขี่ ผู้วินิจฉั ยคนสุดท้ายคือซามูเอล ซึ่งซามู
เอลนั ้นเป็นมหาปุ โรหิตด้วย “หนังสือเล่ มนี้บันทึกเจ็ดครัง้ ที่ อส
ิ ราเอลทิง้ พระเจ้า เจ็ดครัง้ ที่ อส
ิ ราเอลอยู่
ใต้ อํานาจของประเทศเจ็ด ประเทศที่ ไม่รู จั
้ ก พระเจ้า และเจ็ด ครัง้ ที่ พระเจ้า ทรงช่วยอิสราเอลให้พ้น จาก
อํานาจของประเทศเหล่านั ้น� (จากคํานําถึงหนั งสือผู้วินิจฉั ยของอ.โสกฟีลด์� เล่มนี้พรรณนาถึงสภาพ
ของอิสราเอลว่า “ในสมัย นั ้น ไม่ มี กษั ตริย์ใน อิสราเอลทุก คนทํา ตามอะไรก็ ตามที่ ถู กต้องในสายตาของ
ตนเอง� (21:25) สมัยนั ้นประชาชนไม่แสวงหาพระเจ้าและไร้ศีลธรรม
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 305 ปี
คนยูดาห์กับคนสิเมโอนชนะกษั ตริย์อาโดนี เบเซกและคนคานาอัน
1 อยู่ มาเมื่อ โยชู วาสิน
้ ชีพแล้ว คนอิสราเอลทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ใครในพวกข้าพระองค์ ทัง้ หลาย
จะขึ้นไปก่อนเพื่อสู้รบกับคนคานาอัน� 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ยูดาห์จะขึ้นไป ดูเถิด เราได้มอบแผ่นดิน
นั ้นไว้ในมือเขาแล้ว� 3 ยูดาห์จึงพู ดกับสิ เมโอนพี่ของตนว่า “จงขึ้นไปกับฉั นในเขตแดนที่ กําหนดให้แก่
ฉั น เพื่อเราจะได้รบสู้กับคนคานาอัน และฉั นจะไปร่วมรบในเขตแดนที่กําหนดให้แก่ท่านนั ้นด้วย� สิเม
โอนก็ ไปกับ เขา 4 แล ้ว ยู ดาห์ก็ ขึ้น ไป และพระเยโฮวาห์ทรงมอบคนคานาอันและคนเปริส ซี ไว้ในมือ ของ
เขา และเขาก็ ประหารคนที่ เมืองเบเซกหนึ่ งหมื่นคน 5 และเขาทัง้ หลายพบอาโดนี เบเซกในเมืองเบเซก
และสู้ รบกับท่าน เขาได้ประหารคนคานาอันและคนเปริสซี 6 อาโดนี เบเซกหนี ไป แต่พวกเขาตามจับได้
และได้ตัดนิว
์ ็ดสิบองค์
้ หัวแม่มือ และนิว
้ หัวแม่เท้าของท่านออกเสีย 7 อาโดนี เบเซกกล่าวว่า “มีกษั ตริยเจ
ที่หัวแม่มือและหัวแม่เท้าของเขาถูกตัดออก เก็บเศษอาหารอยู่ใต้โต๊ะของเรา เรากระทําแก่เขาอย่างไร
พระเจ้าก็ทรงกระทําแก่เราอย่างนั ้น� เขาทัง้ หลายก็คุมตัวท่านมาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม และท่านก็สิ้นชีวต
ิ ที่
8
นั ่น และคนยูดาห์ได้เข้าโจมตีเมืองเยรู ซาเล็มและยึดเมืองได้ จึงฆ่าฟันชาวเมืองเสียด้วยคมดาบ และ
เอาไฟเผาเมืองเสีย 9 ภายหลังคนยูดาห์ได้ลงไปสู้ รบกับคนคานาอันผู้ซ่ึงตัง้ อยู่ในแดนเทือกเขา ในภาค
ใต้ และในหุบเขา 10 และยู ดาห์ได้ ไปสู้ รบกับ คนคานาอันผู้อยู่ในเฮโบรน (เมืองเฮโบรนนั ้นแต่ ก่อนมีช่อ
ื
ว่าคีรย
ิ าทอารบา� และเขาทัง้ หลายได้ประหารเชชัย อาหิมาน และทัลมัย 11 เขาทัง้ หลายยกจากที่นั่นไป
สู้ รบกับชาวเมืองเดบีร ์ เมืองเดบีรน
์ ั ้นแต่ ก่อนมีช่อ
ิ าทเสเฟอร์ 12 และคาเลบกล่าวว่า “ใครโจมตี
ื ว่าคี รย
เมืองคี ร ย
ิ าทเสเฟอร์และยึด ได้ เราจะยกอัค สาห์บุ ตรสาวของเราให้เป็น ภรรยา� 13 และโอทนี เอลบุตร
ชายเคนั ส น้ องชายของคาเลบตี เมืองนั ้น ได้ ท่านจึง ยกอัค สาห์ บุ ตรสาวของตนให้เป็น ภรรยา 14 อยู่ มา
เมื่อแต่งงานกันแล้วนางจึงชวนสามี ให้ขอที ่นาต่ อบิดา นางก็ ลงจากหลังลา และคาเลบถามนางว่า “เจ้
าต้องการอะไร� 15 นางจึงตอบท่านว่า “ขอของขวัญให้ลูกสักอย่างหนึ่ งเถิด เมื่อพ่อให้ลูกมาอยู่ในแผ่น
ดินภาคใต้แล้ว ลูกขอนํ้าพุด้วย� และคาเลบก็ยกนํ้าพุบนและนํ้าพุล่างให้แก่นาง 16 คนเคไนต์พ่อตาของ
โมเสสได้ ข้น
ึ ไปจากเมืองดงอินทผลัม พร ้ อมกับ คนยู ดาห์มาถึง ถิน
่ ทุ รก ัน ดารยู ดาห์ซ่ึง อยู่ในภาคใต้ ใกล้
17
อาราด และเขาก็เข้าไปตัง้ อยูก
่ ับชนชาตินั ้น และยูดาห์ก็ยกไปร่วมกับสิเมโอนพี่ของเขาประหารคนคา
นาอันซึ่งอยู่ในเมืองเศฟัทและทําลายเมืองนั ้นเสียอย่างสิน
้ เชิง ชื่อเมืองนั ้นจึงเรียกว่าโฮรมาห์ 18 ยูดาห์
ได้ยึดเมืองกาซาพร้อมทัง้ อาณาเขต และเมืองอัชเคโลนพร้อมทัง้ อาณาเขต และเมืองเอโครนพร้อมทัง้
อาณาเขตไว้ด้วย 19 และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับยูดาห์ เขาจึงขับไล่ชาวแดนเทือกเขาออกไป แต่จะขับ
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ไล่ ชาวเมืองที่ อยู่ในหุบเขานั ้นไม่ได้ เพราะพวกเหล่านั ้ นมีรถรบเหล็ก 20 เมืองเฮโบรนนั ้นเขายกให้คาเล
บดังที่โมเสสได้กล่าวไว้ คาเลบจึงขับไล่บุตรชายทัง้ สามคนของอานาคออกไปเสีย
คนเบนยามินมิได้ขับไล่คนเยบุสออกจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
21 แต่ คนเบนยามิ นม ิ ได้ ขับ ไล่ คนเยบุ สผ ู้ อยู่ในเยรู ซาเล็ม ให้ออกไป ดัง นั ้น คนเยบุ ส จึง อาศัย อยู่กับ คน
เบนยามินในเยรู ซาเล็มจนถึงทุกวันนี้ 22 อนึ่ งวงศ์วานของโยเซฟได้ข้น
ึ ไปสู้รบเมืองเบธเอลด้วย และพระ
เยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ พวกเขา 23 วงศ์ วานโยเซฟได้ ใช้ คนไปสอดแนมเมืองเบธเอล (แต่ ก่อนเมืองนี้ ชื่อ
ลูส� 24 และผูส
้ อดแนมเห็นชายคนหนึ่ งเดินออกมาจากเมือง จึงพูดกับเขาว่า “ขอชีท
้ างเข้าเมืองนี้ ให้แก่
เรา และเราจะปรานี เจ้า� 25 ชายคนนั ้ นก็ชี้ทางเข้าเมืองให้และเขาประหารเมืองนั ้น ทําลายเสียด้วยคม
ดาบ แต่เขาปล่อยให้ชายคนนั ้นและครอบครัวทงั ้ สิน
็ ้าไปในแผ่นดินของ
้ ของเขารอดไป 26 ชายคนนั ้นกเข
คนฮิตไทต์และสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่ ง เรียกชื่อว่าเมืองลูส ซึ่งเป็นชื่ออยูจ
่ นทุกวันนี้
คนมนั สเสห์กับตระกูลอื่นๆมีชย
ั ชนะในบางแห่ง
27 มนัสเสห์มิได้ขับไล่ชาวเมืองเบธชานและชาวชนบทของเมืองนั ้นให้ออกไป หรือชาวเมืองทาอานาค
กับ ชาวชนบทของเมืองนั ้น หรือ ชาวเมืองโดร์กับ ชาวชนบทของเมืองนั ้น หรือ ชาวเมือ งอิบ เลอั มกับ ชาว
ชนบทของเมืองนั ้น หรือชาวเมืองเมกิดโดกับชาวชนบทของเมืองนั ้น แต่ คนคานาอันยังขืนอาศัยอยู่ใน
แผ่นดินนั ้น 28 อยู่มาเมื่อคนอิสราเอลมีกําลังเข้มแข็งขึ้นก็บังคับคนคานาอันให้ทํางานโยธา แต่ มิได้ขับ
ไล่ ให้ เขาออกไปเสีย อย่างสิน
้ เชิง 29 และเอฟราอิม มิ ได้ ขับ ไล่ คนคานาอัน ผู้ อาศัย อยู่ ในเมืองเกเซอร์ให้
ออกไป แต่ คนคานาอัน ยัง อาศัย อยู่ ในเมืองเกเซอร์ท่ามกลางเขา 30 เศบู ลุ นม ิ ได้ ขับ ไล่ ชาวเมืองคิท โรน
หรือชาวเมืองนาหะโลล แต่คนคานาอันได้อาศัยอยูท
่ ่ามกลางเขาและถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา 31 อาเชอ
ร์มิได้ขับไล่ชาวเมืองอัคโค หรือชาวเมืองไซดอน หรือชาวเมืองอัคลาบ หรือชาวเมืองอัคซิบ หรือชาวเมือง
เฮลบาห์ หรือ ชาวเมืองอาฟิก หรือ ชาวเมืองเรโหบ 32 แต่ คนอาเชอร์ได้ อาศัย อยู่ ท่ามกลางคนคานาอัน
ชาวแผ่น ดิน นั ้น เพราะว่า เขาทัง้ หลายมิ ได้ ขับ ไล่ ให้ออกไปเสีย 33 นั ฟ ทาลี มิได้ ขับ ไล่ ชาวเมืองเบธเชเมช
หรือ ชาวเมืองเบธานาท แต่ อาศัย อยู่ ในหมู่ คนคานาอัน ชาวแผ่น ดิน นั ้น แต่ อย่างไรก็ ดี ชาวเมืองเบธเช
เมช และชาวเมืองเบธานาทก็ถูกเกณฑ์ให้ทํางานโยธา 34 คนอาโมไรต์ได้ขับดันคนดานให้กลับเข้าไปใน
แดนเทือกเขา ไม่ ยอมให้ลงมายัง หุบเขา 35 คนอาโมไรต์ ยงั ขืน อาศัย อยู่ ที่ ภู เขาเฮเรสในเมือ งอัย ยาโลน
และในเมืองชาอั ลบ ิม แต่ มือ ของวงศ์ วานโยเซฟเหนื อ กว่า มือ เขาทัง้ หลาย เขาจึง ถูก เกณฑ์ ให้ ทํางาน
โยธา 36 อาณาเขตของคนอาโมไรต์ตัง้ ต้นแต่ทางข้ามเขาอัครับบิมตัง้ แต่ศิลาเรือ
่ ยขึ้นไป

2

ชนชาติต่างๆในแผ่นดินคานาอันที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าเป็นบ่วงแร้วต่อคนอิสราเอล
ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเยโฮวาห์ได้ ขึ้น ไปจากกิล กาลถึง โบคิม และกล่าวว่า “เราได้ ให้เจ้ า
ทัง้ หลายขึ้นไปจากอียป
ิ ต์ และได้นําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้า และเรา
กล่าวว่า ‘เราจะไม่ หก
ั พันธสัญญาที่ เราได้ มี ไว้กับ เจ้า เลย 2 และเจ้า ทัง้ หลายอย่า ทํา พันธสัญญากับ ชาว
แผ่น ดิน นี้ เจ้ าต้องทําลายแท่น บูชาของเขาเสีย� แต่ เจ้ ามิ ได้ เชื่อ ฟัง เสียงของเรา เจ้ าทํา อะไรเช่น นี้ เล่า
3 ฉะนั ้นเรากล่าวด้วยว่า ‘เราจะไม่ขับไล่เขาเหล่านั ้นออกไปให้พ้นหน้าเจ้า แต่เขาจะเป็ นเช่นหนามอยู่ที่สี
ข้างของเจ้า และพระของเขาจะเป็นบ่วงดักเจ้า� ” 4 อยูมาเมื
่
่ อทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวคําเหล่า
นี้ แก่ บรรดาคนอิสราเอลแล้วประชาชนก็ ส่งเสียงร้องไห้ 5 และเขาเรียกที่ ตําบลนั ้ นว่า โบคิม และเขาทัง้
หลายได้ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ที่ นั่น 6 เมื่อโยชูวาปล่อยประชาชนไปแล้วคนอิสราเอลต่างก็เข้า
ไปอยูใ่ นมรดกที่ดินของตนเพื่อยึดครอง 7 ประชาชนทัง้ หลายได้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของโย
ชูวา และตลอดสมัยของพวกผู้ใหญ่ผู้มีอายุยืนนานกว่าโยชูวา ผู้ซึ่งได้เห็นปวงมหกิจซึ่งพระเยโฮวาห์ได้
ทรงกระทําเพื่ออิสราเอล 8 โยชู วาบุตรชายนูนผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์สิ ้นชีวต
ิ เมื่ออายุได้หน่งึ ร้อยสิบปี
1
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และเขาทัง้ หลายก็ ฝังท่านไว้ในที่ ดิ นมรดกของท่านที่ เมืองทิมนาทเฮเรส ในแดนเทือกเขาแห่งเอฟรา
อิม ทิศเหนื อของยอดเขากาอัช 10 และยุครุ ่นนั ้นทัง้ สินก
้ ็ถูกรวบไปอยู่กับบรรพบุรุษของเขา อีกยุคหนึ่ งก
็เกิดขึ้นตามมา เขาไม่ รู จั
้ กพระเยโฮวาห์หรือรู พ
้ ระราชกิจซึ่งพระองค์ ได้ ทรงกระทําเพื่ออิสราเอล 11 คน
อิสราเอลก็ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บั ติ พระบาอัล 12 เขาได้ ละทิง้ พระเย
โฮวาห์พระเจ้า แห่งบรรพบุรุษ ของเขา ผู้ ทรงนํา เขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และเขาทัง้ หลายติดตาม
พระอื่นซึ่งเป็นพระของชนชาติทัง้ หลายที่อยู่ล้อมรอบเขา กราบไหว้พระเหล่านั ้น กระทําให้พระเยโฮวาห์
ทรงพระพิโรธ 13 เขาทัง้ หลายละทิง้ พระเยโฮวาห์ไปปรนนิ บั ติ พระบาอัล และพวกพระอัช ทาโรท 14 ดัง
นั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล พระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือพวกปล้นผู้ปล้น
เขา และทรงขายเขาไว้ในมือของบรรดาศั ตรู ที่ อยู่รอบเขาทัง้ หลาย ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจึงต่อต้านพวกศั
ตรู ของเขาทัง้ หลายต่อไปไม่ได้ 15 เขาทัง้ หลายออกไปรบเมื่อไร พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ก็ ต่อต้านเขา
กระทําให้เขาพ่ายแพ้ ดังที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้แล้ว และดังที่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับเขา และ
เขาทัง้ หลายก็มีความทุกข์ยิง่ นั ก
9

พระเจ้าทรงให้เกิดผู้วินิจฉั ยเพื่อติเตียนและช่วยคนอิสราเอลให้รอด
16 อย่างไรก็ตามพระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้วินิจฉั ย ผู้ช่วยเขาทัง
้ หลายให้พ้นมือของผู้ที่ปล้นเขา 17 แต่
เขาทัง้ หลายก็ ยงั ไม่ เชื่อฟังผู้วินิจฉั ยทัง้ หลายของเขา เพราะเขาทัง้ หลายเล่นชู้กับพระอื่นและกราบไหว้
พระอื่น ไม่ช้าเขาก็ หน
ั ไปเสียจากทางซึ่งบรรพบุรุษของเขาได้ดําเนิ น ผู้ได้เชื่อฟังพระบัญญัติของพระเย
โฮวาห์ แต่เขาทัง้ หลายมิได้กระทําตาม 18 พระเยโฮวาห์ทรงตัง้ ผูวิ
้ นิจฉั ยขึ้นเมื่อไร พระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิ
ตกับผู้วินิจฉั ยนั ้นเมื่อนั ้น และพระองค์ทรงช่วยเขาทัง้ หลายให้พ้นจากเงื้อมมือของศัตรู ตลอดชีวต
ิ ของผู้
วินิจฉั ยนั ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัยสงสารเขาทัง้ หลาย เมื่อทรงฟังเสียงครํา่ ครวญของเขา
เนื่ องด้วยผู้ข่มเหงและบีบบังคับ 19 แต่อยูมาเมื
่
่ อผู้วินิจฉั ยนั ้นสิน
ิ เขาทัง้ หลายก็หน
ั กลับประพฤติชว
ั่
้ ชีวต
ร้ายเสียยิง่ กว่าบิดาของเขา หลงไปติดตามปรนนิ บัติและกราบไหว้พระอื่น เขามิได้เคยงดเว้นการกระทํา
ของเขาหรือหายจากทางดื้อดึงของเขา
ชนชาติต่างๆที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าได้ทดสอบความสัตย์ซ่ือของคนอิสราเอล
และพระองค์ตรัสว่า “เพราะประชาชนนี้
ได้ ละเมิดต่อพันธสัญญา ซึ่งเราได้ บัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขา และไม่ยอมฟังเสียงของเรา 21 ดังนั ้น
ตัง้ แต่ นี้ ต่อ ไปเราจะไม่ ขับ ไล่ ประชาชาติ ใดในบรรดาประชาชาติ ซ่ึง โยชู วาท งิ้ ไว้เมื่อ เขาสิน
้ ให้พ้น
้ ชี วิตน ัน
22
หน้า เพื่อเราจะใช้ประชาชาติเหล่านั ้นทัง้ สิน
้ ทดสอบอิสราเอลว่า เขาจะรักษาพระมรรคาของพระเยโฮ
วาห์และดําเนิ นตามอย่างบรรพบุรุษของเขาหรือไม่� 23 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงปล่อยประชาชาติ เหล่ า
นั ้นไว้ ไม่ทรงขับไล่ให้ออกไปเสียโดยเร็ว และพระองค์มิได้ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของโยชูวา
20 ดังนั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงพลุ่งขึ้นต่ ออิสราเอล

3

ต่อ ไปนี้ เป็น ประชาชาติ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงให้ เหลือ ไว้ เพื่อ ใช้ ทดสอบบรรดาคนอิสราเอล คือ คน
อิสราเอลคนใดซึ่งยังไม่เคยประสบสงครามทัง้ หลายในคานาอัน 2 แต่ เพียงทรงให้เชื้อสายคนอิสราเอล
เข้าใจเรือ
่ งการสงคราม เพื่ออย่างน้ อยพระองค์จะได้ทรงสอนแก่ผู้ที่ยังไม่ทราบมาก่อน 3 คือเจ้านายทัง้
ห้าของคนฟีลิสเตีย คนคานาอันทัง้ หมด ชาวไซดอน และคนฮีไวต์ผู้อาศัยอยู่บนภูเขาเลบานอน ตัง้ แต่ภู
เขาบาอัลเฮอร์โมนจนถึงทางเข้าเมืองฮามัท 4 เหลือคนเหล่านี้ อยู่เพื่อทดสอบคนอิสราเอลเพื่อให้ทราบ
ว่า อิสราเอลจะเชื่อฟังพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้กับบรรพบุรุษของเขาโดย
โมเสสนั ้นหรือไม่ 5 ดังนั ้นแหละคนอิสราเอลจึงอาศัยอยู่ในหมู่คนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คน
เปริส ซี คนฮี ไวต์ และคนเยบุส 6 เขาไปสู่ ขอบ ุต รสาวชนเหล่า นั ้น มาเป็น ภรรยา และยกบุตรสาวของ
ตนให้แก่ บุ ตรชายของคนเหล่า นั ้น และได้ ปรนนิ บัติ พระของเขาเหล่า นั ้น 7 คนอิสราเอลได้ กระทํา ชัว่ ใน
1
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สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนเสีย ไปปรนนิ บัติ พระบาอัลและเสารู ป
เคารพ 8 เพราะฉะนั ้น พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็ พลุ ่ง ขึ้น ต่ ออ ิส ราเอล และพระองค์ ทรงขายเขาไว้ใน
มือคูชนร
ั ิชาธาอิมกษั ตริย์เมืองเมโสโปเตเมีย และคนอิสราเอลได้ปฏิบัติคูชันริชาธาอิมแปดปี
ผู้วินิจฉั ยโอทนี เอลได้ชว
่ ยคนอิสราเอลให้รอด

แต่ เมื่อ คนอิสราเอลร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ ทรงให้ เก ิด ผู้ ชว
่ ยแก่ คนอิสราเอล ผู้ ได้ ช่วย
เขาทัง้ หลายให้รอด คือโอทนี เอลบุตรชายเคนั ส น้ องชายของคาเลบ 10 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์
ทรงสถิ ตก ับ โอทนี เอล และท่านจึง วินิจฉั ย คนอิสราเอล และออกไปกระทํา สงคราม และพระเยโฮวาห์
ทรงมอบคูชนร
ั ิชาธาอิมกษั ตริย์เมืองเมโสโปเตเมียไว้ในมือของท่าน และมือของท่านชนะคูชนร
ั ิชาธาอิม
11 ดังนั ้นแผ่นดินจึงได้หยุดพักสงบอยูสี
่ ่สิบปี แล้วโอทนี เอลบุตรชายเคนั สก็สิน
ิ
้ ชีวต
9

เอฮูดได้ชว
่ ยคนอิสราเอลให้รอดจากคนโมอับ

และคนอิสราเอลกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อีก พระเยโฮวาห์ จึง ทรงเสริม กําลัง
เอกโลนกษั ตริย์เมืองโมอับเพื่อต่อสู้ อิสราเอล เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้ประพฤติชัว่ ในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ 13 ท่านจึงได้ให้คนอัมโมนและคนอามาเลขมาสมทบ ยกไปโจมตีอิสราเอล และได้ยด
ึ เมือง
ดงอินทผลัม ไว้ 14 และคนอิสราเอลจึง ปฏิ บั ติ เอกโลนกษั ตริย์ เมืองโมอั บอย ู่ ถึง สิบ แปดปี 15 แต่ เมื่อ คน
อิสราเอลร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ทรงให้เกิดผู้ชว
่ ยคนหนึ่ งแก่เขาทัง้ หลาย ชื่อเอฮูด บุตรชาย
เก-รา คนเบนยามิน คนถนั ดม ือ ซ้าย คนอิสราเอลให้ท่านเป็น ผู้นํา ส่วยไปมอบแก่ เอกโลนกษั ตริย์เมือง
โมอับ 16 เอฮูดได้ทําดาบสองคมไว้ประจําตัวเล่มหนึ่ งยาวศอกหนึ่ ง เหน็ บไว้ใต้ผ้าที่ต้นขาขวา 17 เขาก็นํา
ส่วยไปมอบแก่เอกโลนกษั ตริย์เมืองโมอับ ฝ่ายเอกโลนเป็นคนอ้วนมาก 18 และเมื่อเอฮูดมอบส่วยเสร็จ
แล้ว ท่านจึงไปส่งคนที่หาบหามส่วยนั ้น 19 แล้วตัวท่านกลับไปจากรู ปเคารพสลักที่อยู่ใกล้กิลกาลทูลว่า
“โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ข้าพระองค์มีข้อราชการลับที่จะกราบทูลให้ทรงทราบ� กษั ตริยจึ
์ งมีบัญชาว่า “เงียบๆ
20
� บรรดามหาดเล็ก ที่ เฝ้า อยู่ ก็ ทูล ลาออกไปหมด และเอฮู ดก ็ เข ้า ไปเฝ้า ท่าน ขณะนั ้น ท่านประทั บอย ู่
ลําพัง ในห้องเย็น ชัน
้ บนของท่าน และเอฮูด ทูล ว่า “ข้า พระองค์ มี พระดํารัส จากพระเจ้า ถวายพระองค์�
ท่านจึงลุกขึ้นจากพระที่นั ่ง 21 เอฮูดก็ย่ืนมือซ้ายชักดาบนั ้นออกจากต้นขาขวาแทงเข้าไปในท้องของเอก
โลน 22 ดาบจมเข้า ไปหมดทั ้งด ้าม ไขมัน หุม
้ ดาบไว้ ท่านก็ ชก
ั ดาบออกจากท้องของท่านไม่ ได้ แล ้ว ของ
23
โสโครกออกมา แล้วเอฮูดออกไปที่เฉลียงปิดทวารห้องชัน
่ ุญแจเสีย 24 เมื่อเอฮูดไปแล้วมหา
้ บน ลันก
ดเล็ กก ็ เข้า มา ดู เถิด เมื่อ เขาเห็นว ่า ทวารห้องชัน
้ บนปิด ใส่ กุ ญแจอยู่ เขาทัง้ หลายคิด ว่า “พระองค์ ท่าน
กําลัง ทรงส่ง ทุกข์ อยู่ ที่ ในห้องเย็น� 25 เมื่อ คอยอยู่ ชา้ นานจนรําคาญ ดู เถิด ไม่ เห ็ นม ี ใครเปิด ทวารห้อง
ชัน
ิ อยู่บนพื้น 26 เมื่อเขาต่าง
้ บน เขาจึงเอากุญแจมาไขเปิดออก ดู เถิด เห็นเจ้านายของตนนอนสิน
้ ชีวต
ก็ คอยกันอยู่นั้นเอฮู ดก็หนี ไปพ้นรูปเคารพหินสลักรอดมาได้ ถึงเสอีราห์ 27 ต่อมาเมื่อท่านมาถึงแล้วจึง
เป่า แตรขึ้น ในแดนเทือกเขาเอฟราอิม แล ้ว คนอิสราเอลก็ ยกลงไปกั บท ่านจากแดนเทือกเขาและท่าน
นํา เขา 28 ท่านจึง สัง่ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมอบศั ตรู ของท่าน คือ ชนโมอับ
ไว้ในมือของท่านแล้ว� เขาทัง้ หลายจึงลงตามท่านไป และยึดท่าข้ามแม่น้ําจอร์แดนสกัดคนโมอับไว้ไม่
ยอมให้ใครข้ามไปได้ สัก คนเดียว 29 ในคราวนั ้น เขาประหารคนโมอับ เสีย ประมาณหนึ่ ง หมื่น คนล้วนแต่
คนฉกรรจ์ และลํ่าสันทัง้ สิน
้ ไม่พ้นไปได้ สักคนเดียว 30 โมอับจึงพ่ายแพ้อยู่ใต้ มือของอิสราเอลในวันนั ้น
และแผ่นดินนั ้นก็ได้หยุดพักสงบอยูแ
่ ปดสิบปี
12

ผู้วินิจฉั ยชัมการ์ได้ช่วยคนอิสราเอลให้รอดจากคนฟีลิสเตีย

ภายหลังเอฮูด มีชัมการ์บุ ตรชายอานาทผู้ใช้ประตักวัวฆ่าคนฟี ลิสเตียเสียหกร้อยคน ท่านก็ เป็นผู้
ช่วยอิสราเอลให้รอดด้วยเหมือนกัน
31
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4
ยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอันได้กดขี่คนอิสราเอล
ครัน
้ เอฮูดสิน
ิ แล้ว คนอิสราเอลก็ ประพฤติ ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก 2 พระเยโฮ
้ ชีวต
วาห์จึงทรงขายเขาไว้ในมือของยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอัน ผู้ครอบครองอยู่ ณ กรุ งฮาโซร์ แม่ทัพของ
ท่านชื่อสิ เสรา ผู้ซึ่งอาศัยอยู่ที่ เมืองฮาโรเชธของคนต่างชาติ 3 แล้วคนอิสราเอลก็ ร้องทุกข์ถึงพระเยโฮ
วาห์ เพราะว่ากษั ตริย์ยาบินมีรถรบเหล็กเก้าร้อยคัน และได้บีบบังคับคนอิสราเอลอย่างร้ายถึงยีสิ
่ บปี
1

ผู้พยากรณ์ หญิงเดโบราห์ขอให้บาราคช่วยสู้รบกับสิเสราที่ภูเขาทาโบร์

คราวนั ้นผู้พยากรณ์ หญิงคนหนึ่ งชื่อเดโบราห์ ภรรยาของลัปปิ โดท เป็นผู้วินิจฉั ยคนอิสราเอลสมัย
นั ้น 5 นางเคยนั ่งอยู่ใต้ต้นอินทผลัมเดโบราห์ที่อยู่ระหว่างรามาห์และเบธเอลในแดนเทือกเขาเอฟราอิม
และคนอิสราเอลก็ข้น
ึ มาหานางที่นั่นเพื่อให้ชําระความ 6 นางใช้คนไปเรียกบาราคบุตรชายอาบีโนอัม ให้
มาจากเคเดชในนั ฟธาลีและกล่าวแก่เขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลมิได้ทรงบัญชาท่านหรือ
ว่า ‘ไปซิ รวบรวมพลไว้ที่ ภู เขาทาโบร์ จงเกณฑ์ จากคนนั ฟทาลี และคนเศบู ลุ นหนึ่ งหมื่นคน 7 และเราจะ
ชักนําสิ เสราแม่ทัพของยาบินให้มาพบกับเจ้าที่ แม่น้าํ คี โชน พร้อมกับรถรบและกองทหารของเขา และ
เราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้า� ” 8 บาราคจึงตอบนางว่า “ถ้าแม้นางไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไป แต่ถ้า
แม้นางไม่ไปกับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าก็ไม่ไป� 9 นางจึงตอบว่า “ดิฉั นจะไปกับท่านแน่ แต่ว่าทางที่ท่านไปนั ้น
จะไม่ นํา ท่านไปถึง ศั กด ิ์ศร ี เพราะว่า พระเยโฮวาห์จะขายสิ เสราไว้ในมือ ของหญิง คนหนึ่ ง� แล ้ วนางเด
โบราห์ก็ ลุ กขึ้นไปกับบาราคถึงเมืองเคเดช 10 บาราคจึงเรียกเศบู ลุ นกับนัฟทาลี ให้ไปที่ เคเดช มีคนหนึ่ ง
หมื่น เดิน ตามขึ้น ไป และนางเดโบราห์ก็ ไปด้วย 11 มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ เฮเบอร์คนเคไนต์ คือ จากลูก หลาน
ของโฮบับพ่อตาของโมเสส ได้แยกออกจากคนเคไนต์ทัง้ หลาย มาตัง้ เต็นท์อยูไกลออกไปถึ
่
งที่ราบศานั น
นิ ม ซึ่งอยู่ใกล้ เมืองเคเดช 12 เมื่อมีคนไปแจ้งแก่สิ เสราว่าบาราคบุตรชายอาบีโนอัมขึ้นไปที่ ภูเขาทาโบร์
แล้ว 13 สิเสราก็เรียกรถรบทัง้ หมดของท่านออกมา เป็นรถเหล็กเก้าร้อยคัน รวมกับเหล่าทหารทัง้ หมดที่
ไปด้วย ยกไปจากเมืองฮาโรเชทของคนต่างชาติไปถึงแม่น้ําคีโชน 14 นางเดโบราห์จึงกล่าวแก่บาราคว่า
“ลุกขึ้นเถิด เพราะว่านี่ เป็นวนที
ั พ
่ ระเยโฮวาห์ทรงมอบสิเสราไว้ในมือของท่าน พระเยโฮวาห์เสด็จนําหน้า
ท่านไปมิใช่หรือ� บาราคจึงลงไปจากภูเขาทาโบร์พร้อมกับทหารหนึ่ งหมื่นคนติดตามท่านไป 15 พระเย
โฮวาห์ทรงกระทําให้สิเสราพร้อมกับรถรบทัง้ สิน
้ ของท่านและกองทัพทัง้ หมดของท่าน แตกตื่นพ่ายแพ้
ด้วยคมดาบต่อหน้าบาราค แล้วสิเสราก็ลงจากรถรบวิง่ หนี ไป 16 และบาราคได้ไล่ติดตามรถรบทัง้ หลาย
และกองทัพ ไปจนถึง ฮาโรเชทของคนต่างชาติ และกองทัพ ทัง้ หมดของสิ เสราก็ ล้ม ตายด้วยคมดาบ ไม่
เหลือสักคนเดียว
4

ยาเอลภรรยาของเฮเบอร์ฆ่าสิเสรา

17 ฝ่ายสิ เสราวิง
่ หนี ไปถึงเต็นท์ ของยาเอล

ภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์ เพราะว่ายาบินกษั ตริย์เมือง
ฮาโซร์เป็น ไมตรีกั นก ับ วงศ์ วานเฮเบอร์คนเคไนต์ 18 ยาเอลจึง ออกไปต้อนรับ สิ เสรา เรียนว่า “เจ้ านาย
ของดิฉัน เจ้าข้า เชิญ แวะเข้า มา เชิญ แวะเข้า มาพั กก ั บด ิ ฉั น อย่า กลัว อะไรเลย� สิ เสราจึง แวะเข้าไปใน
เต็นท์ และนางก็ เอาผ้าห่ม มาคลุม ตัว ให้ 19 ท่านจึง พู ดก ับ นางว่า “ขอน ้าํ ให้ เรากิน สัก หน่ อยเพราะเรา
กระหายนํ้า� นางก็เปิดถุงนํ้านมให้ท่านดื่ม และเอาผ้าคลุมท่านไว้ 20 สิเสราจึงบอกแก่นางอีกว่า “ขอยืน
เฝ้าที่ประตูเต็นท์ ถ้ามีผู้ใดมาถามว่า ‘มีใครมาพักที่นี่ บ้างหรือ� จงบอกว่า ‘ไม่มี� ” 21 แต่ยาเอลภรรยา
ของเฮเบอร์หยิบ หลัก ขึง เต็นท์ ถือ ค้อนเดิน ย่องเข้า มา ตอกหลัก เข้า ที่ ขม ับ ของสิ เสราทะลุ ติ ดดิน ขณะ
เมื่อสิ เสรากําลังหลับสนิ ทอยู่เพราะความเหน็ ดเหนื่ อย แล้วสิ เสราก็ สิน
ิ 22 และดู เถิด บาราคไล่ ติ ด
้ ชีวต
ตามสิ เสรามาถึง ยาเอลก็ ออกไปต้อนรับ เรียนท่านว่า “เชิญ เข้า มาเถิด ดิ ฉั น จะชี้ ให้ ท่านเห็น คนที่ ท่าน
ค้นหาอยู่นั ้น� พอบาราคก็เข้าไปในเต็นท์แล้ว ดูเถิด สิเสรานอนสิน
ิ อยู่ มีหลักเต็นท์ในขมับ 23 ดังนี้
้ ชีวต
แหละในวันนั ้นพระเจ้าทรงกระทําให้ยาบน
ิ กษัตริย์คานาอันนอบน้ อมต่อหน้าคนอิสราเอล 24 และมือของ
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คนอิสราเอลก็กระทําต่อยาบินกษั ตริย์เมืองคานาอันหนั กขึ้นทุกที จนเขาทัง้ หลายได้ทําลายยาบินกษั ตริ
ย์เมืองคานาอันเสีย

5

บทเพลงของนางเดโบราห์กับบาราค
แล ้ วนางเดโบราห์ กับ บาราคบุตรชายอาบี โนอัม จึง ร้องเพลงในวัน นั ้ นว ่า 2 “จงสรรเสริญ พระเยโฮ
วาห์เพราะพระองค์ทรงแก้แค้นคนอิสราเอลเมื่อประชาชนสมัครใจช่วย 3 โอ บรรดากษั ตริย์ ขอทรงสดับ
โอ เจ้านายทัง้ หลาย ขอจงเงีย
่ หูฟัง ข้าพเจ้านี่ แหละจะร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
สรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 4 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื่อพระองค์เสด็จออกจากเสอีร ์ เมื่อ
พระองค์เสด็จจากท้องถิน
่ ไหว ท้องฟ้าก็ปล่อยลงมา เออ เมฆก็ปล่อยฝนลง
่ เอโดม แผ่นดิ นก็หวาดหวัน
5
มา ภู เขาก็ ละลายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ รวมทัง้ ภูเขาซี นายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของอิสราเอล 6 ในสมัย ชัม การ์บุ ตรชายอานาท สม ัย ยาเอล ทางหลวงก็ หยุด ชะงัก ผู้ สัญจรไปมาก็ หลบ
ไปเดิน ตามทางซอย 7 ชาวไร่ชาวนาในอิสราเอลก็ หยุด ยัง้ เขาหยุด ยัง้ จนดิฉัน เดโบราห์ ข้น
ึ มา จนดิฉัน
ขึ้น มาเป็น อย่างมารดาอิสราเอล 8 เมื่อ เลือกนั บถือ พระใหม่ สงครามก็ ประชิด เข้า มาถึง ประตู เมือง เห ็
นม ี โล่ หรือ หอกสั กอ ัน หนึ่ ง ในพลอิสราเอลสี่ หมื่น คนหรือ 9 จิ ตใจของข้าพเจ้า นิ ยมชมชอบในบรรดาเจ้า
เมืองของอิสราเอล ผู้ อาสาสมัครท่ามกลางประชาชน จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ 10 บรรดาท่าน
ผู้ที่ ขี่ลาเผือก จงบอกกล่าวให้ทราบเถิด ทัง้ ท่านผู้ที่ นั ่งพิพากษาและท่านที่ สัญจรไปมา 11 คนที ่รอดพ้น
จากเสียงนั กธนู ณ ที่ ตักนํ้า เขากล่าวถึ งกิจการอันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์ คือกิจการอันชอบธรรม
ต่อ ชาวไร่ชาวนาในอิสราเอล แล ้ว ชนชาติ ของพระเยโฮวาห์ก็ เดิน ไปที่ ประตู เมือง 12 ตื่น เถิด ตื่น เถิด เด
โบราห์ เอ๋ย ตื่น เถิด ตื่น มาร้องเพลง ลุ กขึ้น เถิด บาราค บุ ตรชายอาบี โนอัม เอ๋ย พาพวกเชลยของท่าน
ไป 13 ครัง้ นั ้น พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ผู้ ที่ เหลือ อยู่ ปกครองพวกขุนนางของประชาชน พระเยโฮวาห์ ทรง
กระทําให้ข้าพเจ้าปกครองผู้มีกําลัง 14 ผู้ที่มีรากอยู่ในอามาเลขได้ลงมาจากเอฟราอิม เขาเดินตามท่าน
นะ เบนยามินท่ามกลางประชาชนของท่าน ผู้บังคับบัญชาเดินลงมาจากมาคีรแ
์ ละผู้บันทึกรายงานของ
15
จอมพลออกมาจากเศบู ลุ น เจ้ านายทัง้ หลายของอิสสาคาร์มากับเดโบราห์ และอิสสาคาร์กับบาราค
ด้วย เขาเร่งติดตามท่านไปในหุบเขา มี ความตัง้ ใจอย่างยิง่ เพื่อกองพลคนรู เบน 16 ไฉนท่านจึงรัง้ รออยู่
ที่ คอกแกะเพื่อจะฟังเสียงปี่ ที่ เขาเป่าให้แกะฟัง เพื่อกองพลคนรู เบนมีการพิจารณาความมุ่งหมายของ
จิตใจ 17 กิ เลอาดอยู่ ฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น ส่วนดานอาศัย อยู่ กับ เรือ กําปั่ นทําไมเล่า อาเชอร์นั่ง
เฉยอยู่ที่ ฝั่ งทะเลตั งบ
้ ้านเรือนอยู่ตามท่าจอดเรือของเขา 18 เศบู ลุ นกับนัฟทาลี เป็นคนที่ เสี่ยงชีวต
ิ เข้าสู่
ความตาย ณ ที่ สูง ในสนามรบ 19 พอบรรดากษั ตริย์ มาถึ งก ็ รบกัน บรรดากษั ตริย์ คานาอั นก ็ รบที่ ทาอา
นาคริมห้วงนํ้าเมกิดโดโดยมิได้ริบเงินเลย 20 ดวงดาวก็สู้รบจากสวรรค์จากวิถีของมัน มันทัง้ หลายรบกับ
สิเสรา 21 แม่น้าํ คีโชนพัดกวาดเขาไปเสีย คือแม่น้ําคีโชน แม่น้าํ โบราณนั ้น โอ จิตของข้าพเจ้าเอ๋ย เจ้าได้
เหยียบยํ่าด้วยกําลังแข็งขัน 22 แล้วเสียงกีบม้าก็กระทบแรงโดยม้าของเขาวิง่ ควบไป ม้าที่มีอํานาจใหญ่
โตวิง่ ควบไป 23 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์กล่าวว่า ‘จงสาปแช่งเมโรสเถิด จงสาปแช่งชาวเมืองให้หนั ก
เพราะเขาไม่ ได้ ออกมาช่วยพระเยโฮวาห์ คือ ช่วยพระเยโฮวาห์สู้ ผู้ มี กําลัง มาก� 24 หญิง ที่ น่า สรรเสริญ
มากที่สุดก็คือยาเอลภรรยาของเฮเบอร์คนเคไนต์ เป็นหญิงที่น่าสรรเสริญมากที่สุดที่อยูเต็
่ นท์ 25 เขาขอ
นํ้า นางก็ ให้นํ้านม นางเอานมข้น ใส่ ชามหลวงมายื่น ให้ 26 นางเอื้อมมือ หยิบ หลัก เต็นท์ ข้างมือขวาของ
นางฉวยตะลุมพุก นางตอกสิ เสราเข้าที หนึ่ ง นางบี้ ศีรษะของสิ เสรา นางตี ทะลุ ขม ับ ของเขา 27 เขาจม
ลง เขาล้ม เขานอนที่ เท ้า ของนาง ที่ เท ้า ของนางเขาจมลง เขาล้ม เขาจมลงที่ ไหน ที่ นั ่น เขาล้ม ลงตาย
28 มารดาของสิ เสรามองออกไปตามช่องหน้าต่าง นางมองไปตามบานเกล็ด ร้องว่า ‘ทําไมหนอ รถรบ
ของเขาจึง มาช้า เหลือ เกิน ทําไมล้อ รถรบของเขาจึง เนิ่ น ช้า อยู�
่ 29 บรรดาสตรีผู้ ฉลาดของนางจึง ตอบ
นาง เปล ่า ดอก นางนึ ก ตอบเอาเองว่า 30 ‘เขาทัง้ หลายยัง ไม่ พบและยัง ไม่ แบ ่ง ของที่ รบ
ิ มาได้ หรือ หญิง
1
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คนหนึ่ งหรือสองคนได้แก่ชายคนหนึ่ ง สิ่งของย้อมสีที่ริบมาเป็นของสิเสรา ของย้อมสีที่ปักลวดลาย ของ
ย้อมสี ที่ ปัก ลวดลายสองหน้า สําหรับ พัน คอของข้า เป็น ของที่ ริบ � 31 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอศั ตรู ทัง้
ปวงของพระองค์พินาศสิน
ึ ด้วยอานุภาพ�
้ ดังนี้ แต่ขอให้ผู้ที่รักพระองค์เปรียบดังดวงอาทิตย์เมื่อโผล่ข้น
และแผ่นดินก็หยุดพักสงบอยูสี
่ ่สิบปี

6
คนมีเดียนกดขี่คนอิสราเอล
และคนอิสราเอลก็ ได้ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ทรงมอบเขา
ไว้ ในมือ ของคนมี เดีย นเจ็ด ปี 2 และมือ ของคนมี เดีย นก็ มี ชัย ชนะต่ ออ ิส ราเอล เพราะเหตุ คนมี เดีย
น ประชาชนอิสราเอลจึง ต้องทํา ที่ หลบซ่อนซึ่ง อยู่ ในภูเขาให้ แก่ ตนเอง คือ ถํ้า และที่ กําบัง ที่ เข้ม แข็ง
3 เพราะว่า คนอิสราเอลหว่านพืช เมื่อไร คนมี เดีย นและคนอามาเลขและชาวตะวัน ออกก็ ข้น
ึ มาสู้ รบกับ
4
เขา เขามาตัง้ ค่ายไว้แล้วทําลายพืชผลแห่งแผ่นดินเสีย ไกลไปถึงเมืองกาซา ไม่ให้มีเครือ
่ งบริโภคเหลือ
5
ในอิสราเอลเลย ไม่ ว่า แกะ หรือ วัว หรือ ลา เพราะว่า คนเหล่า นั ้น จะขึ้น มาพร้อมทัง้ ฝูง สัตว์และเต็นท์
เขามาเหมือนตัก
๊ แตนเป็นฝูงๆ ทัง้ คนและอูฐก็นั บไม่ถ้วน เมื่อเขาเข้ามา เขาก็ทําลายแผ่นดินเสียอย่างนี้
6
แหละ พวกอิสราเอลจึงตกตํ่าลงมากเพราะคนมีเดียน คนอิสราเอลก็ร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ 7 ต่อมา
เมื่อคนอิสราเอลร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ เพราะคนมีเดียน 8 พระเยโฮวาห์ก็ทรงใช้ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง
ให้มาหาคนอิสราเอล ผูนั
้ ้นพูดกับเขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้
นําพวกเจ้าขึ้นมาจากอียป
ิ ต์ นําเจ้าออกมาจากเรือนทาส 9 และเราได้ชว
่ ยเจ้าให้พ้นจากเงื้อมมือของชาว
อียป
ิ ต์ และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่บีบบังคับเจ้า และขับไล่เขาให้ออกไปเสียให้พ้นหน้าเจ้า และมอบ
แผ่น ดิน ของเขาให้แก่ เจ้า 10 และเราบอกกับ เจ้า ว่า “เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า เจ้ าอย่า เกรง
กลัวพระของคนอาโมไรต์ ในแผ่นดินของเขาซึ่งเจ้าอาศัยอยู่นั ้น� แต่เจ้าทัง้ หลายหาได้เชื่อฟังเสียงของ
เราไม่� ”
1

ทรงเรียกกิเดโอนมาช่วยคนอิสราเอลให้รอด
ฝ่ายทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเยโฮวาห์มานัง่ อยู่ที่ ใต้ ต้นโอ๊กที่ ตําบลโอฟราห์ ซึ่งเป็นของโยอาช
คนอาบี เยเซอร์ ฝ่า ยกิเดโอนบุตรชายของท่านกําลัง นวดข้าวสาลี อยู่ในบ่อ ยํ่า องุน
่ เพื่อ ซ่อนให้พ้น ตาคน
มี เดีย น 12 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ปรากฏแก่ กิเดโอนพู ดก ับ เขาว่า “เจ้ าบุรุษ ผู้ กล ้า หาญเอ๋ย พระ
เยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ เจ้า� 13 กิเดโอนจึง ทูล ท่านผู้ นั้ นว ่า “โอ ท่านเจ้าข้า ถ้า พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ
พวกเราแล้ว ไฉนเหตุ เหล่า นี้ จึง เกิด ขึ้น แก่ เราเล่า และการอัศจรรย์ ทัง้ หลายของพระองค์ ซ่ึง บรรพบุรุษ
เคยเล่าให้เราฟังว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงนําเราออกจากอียป
ิ ต์ มิใช่หรือ� แต่ สมัยนี้ พระเยโฮวาห์ทรงทอด
ทิง้ เราเสียแล้ว และทรงมอบเราไว้ในมือของพวกมี เดียน� 14 และพระเยโฮวาห์ทรงหันมาหาเขาตรัสว
่า “จงไปช่วยคนอิสราเอลให้พ้น จากเงื้อมมือ พวกมี เดีย นด้วยกําลัง ของเจ้า นี่ แหละ เราใช้เจ้ าให้ไปแล้ว
มิใช่หรือ� 15 กิเดโอนจึงกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลได้อย่างไร
ดูเถิด ครอบครัวของข้าพระองค์ต่ําต้อยที่สุดในคนมนั สเสห์ และตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้ อยที่สุดใน
วงศ์วานบิดาของข้าพระองค์� 16 พระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า “แต่เราจะอยูก
่ ับเจ้าแน่ และเจ้าจะได้โจมตี
คนมีเดีย นอย่างกับ ตี คนคนเดียว� 17 เขาก็ ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า บัดนี้ ข้า พระองค์ ได้ รับ พระกรุ ณาในสาย
พระเนตรของพระองค์ ขอทรงโปรดสําแดงหมายสําคัญอย่างหนึ่ งแก่ข้าพระองค์ว่า พระองค์เองตรัสกับ
ข้าพระองค์ 18 ขอพระองค์อย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่ จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์ และนําของ
มาตัง้ ถวายต่อพระพักตร์� และพระองค์ ตรัสว่า “เราจะคอยอยู่จนกว่าเจ้าจะกลับมาอีก� 19 กิเดโอนก็
กล ับ เข้า บ้าน จั ดล ูก แพะตัว หนึ่ งก ับ แป้ง เอฟาห์ หน ่งึ ทํา ขนมไร้เชื้อ เขาเอาเนื้ อ ใส่ กระจาด ส่วนนํ้า แกง
ใส่ ในหม้อ นํา สิง่ เหล่า นี้ มาถวายพระองค์ ที่ ใต้ ต้น โอ๊ก 20 และทูต สวรรค์ ของพระเจ้า บอกเขาว่า “จงเอา
เนื้ อและขนมไร้เชื้อวางไว้บนศิลานี้ เทนํ้าแกงราดของเหล่านั ้น� กิเดโอนก็กระทําตาม 21 แลวท
้ ูตสวรรค์
11
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ของพระเยโฮวาห์ก็เอาปลายไม้ที่ ถืออยู่แตะต้องเนื้ อและขนมไร้เชื้อ และมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลาไหม้เนื้ อ
และขนมไร้เชื้อจนหมด และทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ก็ หายไปพ้นสายตาของเขา 22 กิเดโอนก็ ทราบ
ว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเยโฮวาห์จริง และกิเดโอนพูดว่า “โอ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า
บัดนี้ ข้าพระองค์ได้เห็นทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเยโฮวาห์ต่อหน้าต่อตา อนิ จจาเอ๋ย� 23 แต่พระเยโฮ
วาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “สันติภาพจงมีอยู่แก่เจ้า เจ้าอย่ากลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ตาย� 24 ฝ่ายกิเดโอน
ก็ สร้างแท่น บูชาแท่น หนึ่ ง ถวายพระเยโฮวาห์ที่ นั่น และเรียกตําบลนั ้ นว ่า พระเยโฮวาห์ชาโลม ทุก วันนี้
แท่นนั ้นก็ยงั อยู่ที่โอฟราห์ ซึ่งเป็นของคนอาบีเยเซอร์ 25 อยู่มาในคืนวันนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสสังก
่ ิเดโอน
ว่า “จงเอาวัวหนุ่มของบิดา คือวัวผู้ตัวที่สองที่ มีอายุ เจ็ดปี มา ไปพังแท่นพระบาอัลซึ่ งบิดาของเจ้ามี อยู่
นั ้น ลงเสีย จงโค่น เสารู ป เคารพซึ่ง อยู่ ข้างๆแท่น เสีย ด้วย 26 และสร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าที่ บนป้อมนี้ ใช้ก้อนหินก่อให้เป็นระเบียบ แล้วนําวัวตั วที่สองนั ้นฆ่าเสียถวายเป็นเครือ
่ ง
เผาบูชา เผาด้วยไม้เสารู ปเคารพซึ่งเจ้าโค่นมานั ้น� 27 กิเดโอนจึงนําคนใช้สิบคนไปกระทําตามที่พระเย
โฮวาห์ตรัสสัง่ แก่เขา แต่เพราะกิเดโอนกลัวครอบครัวบิดาของตนและกลัวชาวเมือง จนไม่กล้าทํากลาง
วัน จึง กระทํา ในเวลากลางคืน 28 เมื่อ ชาวเมืองตื่น ขึ้น ในเช้า ตรู ่วัน รุ ง่ ขึ้น ดู เถิด แท่น บูชาพระบาอั ลพ ัง
ทลาย และเสารู ป เคารพที่ อยู่ ข้างๆก็ ถู กโค่น ลง และมี ววั ผู้ ตั วท ี่ สองวางบูชาอยู่ บนแท่ นที ่ สร้างขึ้น ใหม่
นั ้น 29 เขาจึงพูดกันและกันว่า “ใครทําอย่างนี้ นะ� เมื่อเขาได้สืบถามแล้ว เขาทัง้ หลายจึงกล่าวว่า “กิเด
โอนบุตรชายของโยอาชได้ กระทําสิง่ นี้ � 30 แล้วชาวเมืองจึงบอกโยอาชว่า “จงมอบลูกของเจ้านั ้นมาให้
ประหารชีวต
ิ เสีย เพราะเขาได้ พังแท่นของพระบาอัลและโค่นเสารู ปเคารพที่ อยู่ข้างแท่นนั ้น� 31 แต่ โย
อาชได้ตอบคนที่มาฟ้องนั ้ นว่า “ท่านทัง้ หลายจะเป็นพยานแทนพระบาอัลหรือ จะสู้ความแทนหรือ ผู้ใด
ที่เป็นทนายแทนพระบาอัลจะต้องถูกประหารชีวต
ิ เช้านี้ แหละ ถ้าพระบาอัลเป็นพระแท้ก็ให้สู้คดีเองเถิด
เพราะมีคนมาพังแท่นของท่านลง� 32 วันนั ้นเขาจึงตัง้ ชื่อท่านว่า เยรุ บบาอัล ใจความว่า “ให้บาอัลสู้คดี
เอง� เพราะเขาพังแท่นของท่าน 33 ครัง้ นั ้นบรรดาคนมีเดียน และคนอามาเลข และชาวตะวันออกก็รวม
กันยกทัพข้ามไปตัง้ ค่ายอยูใ่ นหุบเขายิสเรเอล 34 แต่พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับกิเดโอน
ท่านก็เป่าแตร เรียกคนอาบีเยเซอร์ให้มาติดตามท่าน 35 และท่านส่งผูส
้ ่ือสารไปทัว่ มนั สเสห์ เรียกให้เขา
ยกติดตามท่านไปด้วย และท่านส่งผู้ส่ือสารไปยังอาเชอร์ เศบูลุ น และนั ฟทาลี คนเหล่านี้ ก็ขึ้นมาปะทะ
ข้าศึ กด้วย 36 กิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่า “ถ้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ ดังที่
พระองค์ ตรัสแล้ วนัน
้ 37 ดู เถิด ข้าพระองค์ ได้ วางกลุ่มขนแกะไว้ที่ ลานนวดข้าว แม้มีน้าํ ค้างเฉพาะที่ กล
ุ่ม ขนแกะเท่านั ้น ส่วนที่ พ้น
ื ดิน โดยรอบนั ้น แห้ง ข้า พระองค์ ก็ จะทราบว่า พระองค์ จะทรงช่วยอิสราเอล
ให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ ดังที่พระองค์ตรัสนัน
้ � 38 ก็เป็นไปดังนั ้น เมื่อกิเดโอนตื่นขึ้นในวันรุ่งเช้าก็
บีบกลุ่มขนแกะ เขาบีบได้ น้ําค้างจากกลุ่มขนแกะจนเต็มชาม 39 แล้วกิเดโอนจึงทูลพระเจ้าว่า “ขออย่า
ให้พระพิโรธพลุ่งขึ้นต่อข้าพระองค์ ขอข้าพระองค์ทูลอีกสักครัง้ เดียว ขอข้าพระองค์ทดลองด้วยกลุ่มขน
แกะนี้ อี กครัง้ หนึ่ ง เถิด คราวนี้ ขอให้ แห ้ง เฉพาะที่ กล ุ่ม ขนแกะ ส่วนที่ พ้น
ื ดิน นั ้น ให้ มีน้าํ ค้างโดยทัว่ ไป�
40 ในคืนวันนั ้นพระเจ้าก็ทรงกระทําตามที่ขอ คือกลุ่มขนแกะนั ้นแห้งอยู่ แต่มีน้า
ํ ค้างอยูท
่ ัว่ พื้นดิน

7
พระเจ้าทรงบัญชาให้ลดจํานวนทหารน้ อยลง

1 เยรุ บบาอัล คือกิเดโอน และบรรดาคนที่อยูกั
่ บท่านก็ลุกขึ้นตัง้ แต่เช้าตรูไปตั
่
ง้ ค่ายอยูที
่ ่ริมน้าํ พุฮาโรด

ฝ่ายค่ายของพวกมีเดียนอยูท
่ างเหนื อของเขา อยูในหุ
่
บเขาที่ภูเขาโมเรห์ 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอน
ว่า “คนที่อยู่กับเจ้ายังมีมากเกินที่เราจะมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเขา เกรงว่าอิสราเอลจะทะนงตัวต่อ
เรา โดยกล่าวว่า ‘มือของเราเองได้ ชว
่ ยเราให้พ้น� 3 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จงประกาศให้เข้าหูคนทัง้ ปวงว่า
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‘ผู้ใดที่ กลัวและสัน
่ เทิม
้ อยู่ ก็ให้ผู้นั ้นกลับเสีย และไปจากภู เขากิเลอาดโดยเร็ว� ” และมีคนกลับไปสอง
หมื่น สองพัน คน และยัง เหลือ อยู่หน่งึ หมื่น คน 4 พระเยโฮวาห์ตรัส กั บก ิเดโอนว่า “ประชาชนยัง มากอยู่
จงพาเขาลงไปที่ น้ําและเราจะทําการทดสอบเขาให้เจ้าที่ นั ่น ผู้ที่ เราจะบอกเจ้าว่า ‘ให้คนนี้ ไปกับเจ้า� ผู้
นั ้นต้องไปกับเจ้า ผู้ที่เราบอกว่า ‘คนนี้ อย่าให้ไป� ผู้นั ้นไม่ต้องไป� 5 ท่านจึงพาประชาชนลงไปที่นํ้า พระ
เยโฮวาห์ตรัสกับกิเดโอนว่า “ทุกคนที่ใช้ลิน
้ เลียนํ้าดังสุนัข จงรวมเขาไว้พวกหนึ่ ง ทุกคนที่คุกเข่าลงดื่มน
้าํ จงรวมไว้อีกพวกหนึ่ งดุจกัน� 6 จํานวนคนที่ใช้มือวักนํ้าขึ้นเลียมีสามร้อยคน แต่ประชาชนนอกนั ้นคุก
เข่าลงดื่มน้าํ
กิเดโอนได้รบ
ั กําลังใจเพิม
่ ขึ้น พระเจ้าทรงให้ความกลัวของคนมีเดียนปรากฏ
7 พระเยโฮวาห์ตรัสกั บกิเดโอนว่า “เราจะช่วยเจ้าทัง
้ หลายให้พ้นด้วยจํานวนคนสามร้อยที่ เลียน้าํ นั ้น
และมอบคนมีเดียนไว้ในมือของเจ้า นอกนั ้นให้กลับไปบ้านเมืองของตนทุกคน� 8 ประชาชนจึงถือเสบียง
และแตรไว้ และท่านสัง่ ให้ อส
ิ ราเอลที่ เหลือ อยู่ กล ับ ไปยัง เต็นท์ ของตนทุก คน แต่ ให้ สามร้อยคนนั ้น อยู่
และค่ายของมี เดีย นก็ อยู่ ข้างล่างท่านในหุบเขา 9 อยู่ มาในคื นว ัน นั ้น พระเยโฮวาห์ ตรัส กั บท ่า นว่า “จง
ลุกขึ้น ลงไปยังค่ายเถิด ด้วยเรามอบเขาไว้ในมือของเจ้าแล้ว 10 แต่ถ้าเจ้ากลัวไม่กล้าลงไป จงพาปูราห์
คนใช้ของเจ้าไปด้วยให้ถึงค่ายนั ้น 11 เจ้ าจะได้ ยินว่าเขาพูดอะไรกัน ภายหลั งมือของเจ้าจะมีกําลังขึ้นที ่
จะลงไปตีค่ายนั ้น� ท่านจึงไปกับปูราห์คนใช้ของท่าน ไปถึงทหารถืออาวุธด้านนอกซึ่งอยู่ในค่าย 12 ฝ่าย
คนมีเดียน และคนอามาเลข กับบรรดาชาวตะวันออก นอนอยู่ตามหุบเขาเหมือนตัก
๊ แตนเป็นฝูงๆ ฝูงอ
13
ูฐของเขาก็นั บไม่ถ้วน มากดุจเม็ดทรายที่ฝั่ งทะเล ครันก
้ ิเดโอนแอบมา ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งเล่าความ
ฝันให้เพื่อนฟังว่า “ดูเถิด เราฝันเรือ
่ งหนึ่ ง ดูเถิด มีขนมข้าวบาร์เลย์ก้อนหนึ่ งกลิง้ เข้ามาในค่ายของพวก
มี เดีย น มาถึง เต็นท์ โดนเต็นท์ ทําให้เต็นท์ ล้ม ลง พล ิก ขึ้น แล้ว ก็ ราบไป� 14 เพื่อนของเขาจึง ตอบว่า “นี่
ไม่ใช่อื่นไกลเลย นอกจากดาบของกิเดโอนบุตรชายโยอาชบุรุษของอิสราเอล พระเจ้าได้ทรงมอบพวกมี
เดียน และกองทัพทัง้ สิน
ิ เขาเล่าความฝันและคําแก้ฝันเช่น
้ ไว้ในมือของเขาแล้ว� 15 เมื่อกิเดโอนได้ยน
นั ้นแล้ว ท่านก็นมัสการ และกลับไปสู่ค่ายอิสราเอลสัง่ ว่า “จงลุกขึ้นเถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมอบ
กองทัพคนมีเดียนไว้ในมือของท่านทัง้ หลายแล้ว�
คนอิสราเอลชนะโดยใช้แตร หม้อเปล่าและคบเพลิง

16 ท่านจึงแบ่งคนสามร้อยนั ้นออกเป็ นสามกองให้ถือแตรทุกคน

และถือหม้อเปล่า มีคบเพลิงอยู่ข้าง
ในหม้อ นั ้น 17 และท่านสัง่ เขาว่า “จงคอยดู เรา แล ้ว ให้ ทํา เหมือนกัน และดู เถิด เมื่อ เราไปถึง ค่ายด้าน
นอกแล้ว เรากระทําอย่างไรก็จงกระทําอย่างนั ้น 18 ขณะเมื่อเราเป่าแตร คือตัวเรากับบรรดาคนที่อยูกั
่ บ
19
เรา เจ้าจงเป่าแตรรับให้รอบค่ายทัง้ หมดแล้วร้องว่า ‘ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน� ” กิเด
โอนกับ ทหารหนึ่ ง ร้อยคนที่ อยู่ กั บท ่า นก็ มาถึ งด ้านนอกค่ายในเวลาต้น ยามกลาง พึ่ง พลัด เวรยามใหม่
เขาก็ เป่าแตรขึ้นและต่อยหม้อซึ่งอยู่ในมือให้แตก 20 ทหารทัง้ สามกองก็ เป่าแตรและต่อยหม้อ มือซ้าย
ถือคบเพลิง มือขวาถือแตรจะเป่า และเขาร้องขึ้นว่า “ดาบของพระเยโฮวาห์และของกิเดโอน� 21 ต่างก็
ยืนอยูตามที
่
่ของตนเรียงรายรอบค่าย บรรดากองทัพกร็ อ
้ งอื้ออึงวิง่ หนี ไป 22 เมื่อเขาเป่าแตรทัง้ สามร้อย
อันนั ้น พระเยโฮวาห์ทรงบันดาลให้เขาฆ่าฟันกันทัวท
่ ุกกอง กองทัพก็แตกตื่นหนี ไปถึงตําบลเบธชิทธาห์
ทางไปเมืองเศเรราห์ไกลไปจนถึงเขตเมืองอาเบลเมโฮลาห์ที่ตําบลทับบาท 23 คนอิสราเอลถูกเรียกออก
มาจากนั ฟทาลี และจากอาเชอร์ และจากทัว่ มนั สเสห์ และพร้อมกันติดตามพวกมีเดียนไป 24 และกิเด
โอนก็ใช้ผู้สื่อสารออกไปทัว่ แดนเทือกเขาเอฟราอิม ประกาศว่า “จงลงมารบพวกมีเดียน และยึดแควทัง้
หลาย ไกลไปถึงตําบลเบธบาราห์ และแม่น้ําจอร์แดนด้วย� เขาก็เรียกบรรดาทหารเอฟราอิมออกมา เขา
ทัง้ หลายยึดแควถึงเบธบาราห์ และแม่น้ําจอร์แดนไว้ 25 จับโอเรบและเศเอบเจ้านายสองคนของพวกมี
เดีย นได้ เขาฆ่า โอเรบเสีย ที่ ศิลาโอเรบ และฆ่า เศเอบเสีย ที่ บ่อย่าํ องุน
่ ชื่อ เศเอบ แล้ว ก็ ไล่ ติ ดตามพวกมี
เดียนไป และเขานําเอาศีรษะโอเรบและเศเอบมาให้กิเดโอนที่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น
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8
กิเดโอนไล่ตาม จับและฆ่ากษั ตริย์แห่งพวกมีเดียน
“ทําไมท่านจึงกระทําแก่เราอย่างนี้ คือเมื่อท่านยกไปต่อสู้ พวกมีเดีย
นนั ้น ท่านก็ ไม่ ได้ เชิญ เราให้ไปรบด้วย� และเขาทัง้ หลายก็ ต่อว่า ท่านอย่างรุ นแรง 2 ท่านจึง ตอบเขาทัง้
หลายว่า “สิ่งที่เราทํามาแล้วจะเปรียบเทียบกับสิง่ ที่ท่านทัง้ หลายทําแล้วได้หรือ ผลองุนที
่ ่ชาวเอฟราอิม
3
เก็บเล็มก็ยังดีกว่าผลองุ นที
่ ่อาบีเยเซอร์เก็บเกี่ยวมิใช่หรือ พระเจ้าประทานโอเรบและเศเอบ เจ้ านาย
มีเดียนไว้ในมือของท่าน ข้าพเจ้าสามารถกระทําอะไรที่จะเทียบกับท่านได้เล่า� เมื่อท่านพูดอย่างนี้ เขา
ทัง้ หลายก็หายโกรธ 4 กิเดโอนก็มาที่แม่น้าํ จอร์แดนและข้ามไป ทัง้ ท่านและทหารสามร้อยคนที่อยู่ด้วย
ถึงจะอ่อนเปลี้ยแต่ก็ยังติดตามไป 5 ท่านจึงพูดกับชาวเมืองสุ คคทว่า “ขอขนมปังให้คนที ่ติดตามเรามา
บ้าง เพราะเขาอ่อนเปลี้ย เรากําลัง ไล่ ติ ดตามเศบาห์และศั ลม ุน นากษั ตริย์แห่งม ี เดีย น� 6 เจ้ านายของ
เมืองสุ คคทจึง ตอบว่า “มือ ของเศบาห์ และของศั ลม ุน นาอยู่ ในมือ เจ้า แล้ว หรือ เราจึง จะเอาขนมปัง มา
เลี้ยงกองทัพของเจ้า� 7 กิเดโอนจึงกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั ้นเมื่อพระเยโฮวาห์มอบเศบาห์และศั ลมุนนาไว้
ในมือเราแล้ว เราจะเอาหนามใหญ่แห่งถิน
่ ทุรกันดาร และหนามย่อยมานวดเนื้ อเจ้าทัง้ หลาย� 8 ท่านก็
ออกจากที่นั่นขึ้นไปยังเมืองเปนูเอล และพูดกับเขาในทํานองเดียวกัน ชาวเมืองเปนูเอลก็ตอบท่านอย่าง
เดียวกับที่ชาวเมืองสุ คคทตอบ 9 ท่านจึงพู ดกับชาวเมืองเปนูเอลด้วยว่า “เมื่อเรากลับมาด้วยสันติภาพ
เราจะพังป้อมนี้ ลงเสีย� 10 ฝ่ายเศบาห์และศั ลมุนนาอาศัยอยู่ที่ คารโครกับกองทัพมีทหารหนึ่ งหมื่นห้า
พันคน เป็นกองทัพชาวตะวันออกที่เหลืออยู่ทัง้ หมด เพราะว่าผู้ที่ถือดาบล้มตายเสียหนึ่ งแสนสองหมื่น
คน 11 กิเดโอนขึ้นไปตามทางสัญจรของคนที่อาศัยในเต็นท์ ทิศตะวันออกของเมืองโนบาห์และเมืองโยก
เบฮาห์เข้าโจมตีกองทัพได้แล้ว เพราะว่ากองทัพคิดว่าพ้นภัย 12 เศบาห์และศัลมุนนาก็หนี ไป กิเดโอนก็
ไล่ติดตามไปจับเศบาห์กับศัลมุนนากษั ตริย์พวกมีเดียนทัง้ สององค์ได้ และทํากองทัพทัง้ หมดให้แตกตื่น
13 ฝ่า ยกิเดโอนบุตรชายโยอาชก็ กล ับ จากการศึ กก ่อนดวงอาทิตย์ขึ้น 14 จับ ชายหนุ่ม ชาวเมืองสุ คคทได้
คนหนึ่ ง จึงซักถามเขา ชายคนนี้ ก็เขียนชื่อเจ้านายและพวกผู้ใหญ่ของเมืองสุคคทให้ รวมเจ็ดสิบเจ็ดคน
ด้วยกัน 15 กิเดโอนจึงมาหาชาวเมืองสุ คคทกล่าวว่า “จงมาดูเศบาห์และศั ลมุนนา ซึ่งเมื่อก่อนเจ้าเยาะ
เย้ยเราว่า ‘มือของเศบาห์และของศัลมุนนาอยูใ่ นมือเจ้าแล้วหรือ เราจะได้เลี้ยงทหารที่เหน็ ดเหนื่ อยของ
เจ้าด้วยขนมปัง� ” 16 กิเดโอนก็จับพวกผูใหญ่
้
ในเมืองเอาหนามใหญ่แห่งถินก
่ ันดาร และหนามย่อยด้วย
17
มาสัง่ สอนชาวเมืองสุ คคท ท่านก็พังป้อมเมืองเปนูเอล และประหารชีวต
ิ ชาวเมืองเสีย 18 ท่านจึงถาม
เศบาห์และศั ลม ุน นาว่า “คนที ่ เจ้ าฆ่า เสีย ที่ ทาโบร์เป็น คนแบบไหน� เขาตอบว่า “ท่านเป็น อย่างไร เขา
ก็ เป็น อย่างนั ้น เป็น เหมือนราชบุตรทุก คน� 19 กิเดโอนจึง กล่าวว่า “คนเหล่า นั ้น เป็น พี่ น้องท้องเดีย วกั
นกับเรา พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ถ้าเจ้าไว้ชีวิตเขา เราก็จะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้าแน่ ฉั นนั ้น
� 20 แล ้ วท ่านสัง่ เยเธอร์บุ ตรหัวปี ของท่านว่า “จงลุก ขึ้น ฆ่า เขาทัง้ สองเสีย� แต่ หน ุ่ม คนนั ้น ไม่ ยอมชัก
ดาบออก ด้วยว่าเขากลัว เพราะเขายังหนุ่มอยู่ 21 ฝ่ายเศบาห์กับศัลมุนนาจึงว่า “ท่านลุกขึ้นฟันเราเองซิ
เป็นผู้ใหญ่เท่าใดกําลังก็แข็งเท่านั ้น� กิเดโอนก็ลุกขึ้นฆ่าเศบาห์และศัลมุนนาเสีย แล้วเก็บเครือ
่ งประดั
22
บที่คออูฐของเขาไว้ ครัง้ นั ้นคนอิสราเอลก็เรียนกิเดโอนว่า “ขอจงปกครองพวกข้าพเจ้าทัง้ หลายเถิด
ทัง้ ตัวท่านและลูกหลานของท่านสืบไปด้วย เพราะว่าท่านได้ชว
่ ยเราทัง้ หลายให้พ้นจากมือของมีเดียน�
23 กิเดโอนจึงตอบเขาทัง
้ หลายว่า “เราจะไม่ปกครองท่านทัง้ หลาย และบุตรชายของเราก็จะไม่ปกครอง
ท่านทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์จะทรงปกครองท่านทัง้ หลายเอง� 24 กิเดโอนก็บอกคนเหล่านั ้นว่า “เราจะขอ
สิง่ หนึ่ งจากท่านทัง้ หลาย คือขอให้ทุกคนถวายตุ้มหูซ่ึงริบมาได้ นั ้น� (ด้วยว่าคนเหล่านั ้ นมีตุ้มหูทองคํา
เพราะเป็น ชนอิ ชมาเอล� 25 เขาก็ เรียนตอบท่านว่า “เราทัง้ หลายเต็มใจจะให้� เขาก็ ปู ผ้า ลง วางตุ้มหู
ซึ่งริบมาได้นั้นไว้ที่ นั่น 26 ตุ้มหูทองคําซึ่งท่านขอได้ นั้นมีน้ําหนั กหนึ่ งพันเจ็ดร้อยเชเขลทองคํา นอกจาก
1 คนเอฟราอิมจึงพู ดกับท่านว่า
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นี้ ยั งม ี เครือ
่ งประดับ จี้ และฉลององค์ สี ม่วงซึ่ง กษั ตริย์ พวกมีเดีย นทรง ทัง้ เครือ
่ งผูก คออูฐ ด้วย 27 กิเด
โอนก็เอาทองคํานี้ ทําเป็นรูปเอโฟดเก็บไว้ที่เมืองของท่านคือโอฟราห์ และบรรดาคนอิสราเอลก็เล่นชูกั
้ บ
รู ปนี้กระทําให้เป็นบ่วงดั กกิเดโอนและวงศ์ วานของท่าน 28 ดังนี้ แหละพวกมีเดียนก็ พ่ายแพ้ต่อหน้าคน
อิสราเอล ไม่อาจยกศีรษะขึ้นอีกได้เลย และแผ่นดินก็พักสงบอยู่ในสมัยของกิเดโอนถึงสี่สิบปี 29 ฝ่ายเย
รุ บบาอัลบุตรชายของโยอาชก็ ไปอาศัยอยู่ในบ้านของตน 30 กิเดโอนมีบุ ตรชายเกิดจากบัน
้ เอวของท่าน
เจ็ดสิบคน เพราะท่านมีภรรยาหลายคน 31 เมียน้ อยของกิเดโอนที่อยู่ ณ เมืองเชเคมก็คลอดบุตรชายให้
ท่านคนหนึ่ งด้วย ท่านตัง้ ชื่อว่าอาบีเมเลค 32 กิเดโอนบุตรชายของโยอาชมีอายุชราลงมากก็สิน
ิ เขา
้ ชีวต
ฝังท่านไว้ที่เมืองโอฟราห์ของคนอาบีเยเซอร์ ในอุโมงค์ฝังศพโยอาชบิดาของท่าน
คนอิสราเอลไหว้รู ปเคารพ
อยู่มาเมื่ อก ิเดโอนสิน
ิ แล้ว คนอิสราเอลก็ หน
ั กลับ อีก และเล่น ชู้กับ พระบาอัล ถือ ว่า บาอัลเบรี
้ ชีวต
ทเป็นพระของเขาทัง้ หลาย 34 คนอิสราเอลมิได้ระลึกถึงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน ผู้ทรงช่วยเขาให้พ้
นมือศั ตรู ทัง้ หลายรอบด้าน 35 เขามิได้แสดงความเมตตาแก่ครอบครัวเยรุ บบาอัล คือกิเดโอน เป็นการ
ตอบแทนความดีทัง้ สิน
้ ซึ่งกิเดโอนได้กระทําแก่คนอิสราเอล
33

9

อาบีเมเลคฆ่าบุตรชายทัง้ หลายของกิเดโอน
1 ฝ่ายอาบีเมเลคบุตรชายเยรุ บ บาอัลก็ข้น
ึ ไปหาญาติ ของมารดาที่ เมืองเชเคม แล้วพู ดกับเขาและกับ
ครอบครัวท ี่ บ้านของตาว่า 2 “ขอบอกความนี้ ให้ เข้าหู บรรดาชาวเมืองเชเคมเถิด ว่า ‘จะให้ บุ ตรชายเย
รุ บ บาอัล ทัง้ เจ็ด สิบ คนครอบครองท่านทัง้ หลายดี หรือ จะให้ ผู้ เดียวปกครองดี� ขอระลึก ไว้ด้วยว่า ตัว
ข้าพเจ้านี้ เป็นกระดูกและเนื้ อเดียวกั บท่านทัง้ หลาย� 3 ฝ่ายญาติ ของมารดาของเขาก็ กล่าวคําทัง้ หมด
เหล่า นี้ ให้ เข้าหู บรรดาชาวเชเคม จิ ตใจของชาวเมืองก็ เอนเอียงเข้า ข้า งอาบี เมเลค ด้วยเขากล่าวกั นว
่า “เขาเป็น ญาติ ของเรา� 4 เขาจึง เอาเงิน เจ็ด สิบ แผ่น ออกจากวิหารพระบาอัลเบรีทมอบให้อาบ ี เมเลค
อาบ ี เมเลคก็ เอาเงิน นั ้น ไปจ้างนั กเลงหัวไม้ ไว้ติ ดตามตน 5 เขาจึง ไปที่ บ้านบิดาของเขาที่ เมืองโอฟราห์
ฆ่าพี่น้องของตน คือบุตรชายเยรุ บบาอัลทัง้ เจ็ดสิบคนที่ศิลาแผ่นเดียว เหลือแต่โยธามบุตรชายสุดท้อง
ของเยรุ บบาอัล เพราะเขาซ่อนตัวเสีย 6 ชาวเมืองเชเคมและชาววงศ์ วานมิลโลทัง้ สิ้นก็มาประชุมพร้อม
กัน ตัง้ อาบี เมเลคให้เป็นกษั ตริย์ ที่ ข้างที่ราบแห่ง เสาสําคัญ ที่ อยู่ ในเมืองเชเคม 7 เมื่ อม ี คนไปบอกโยธา
ม เขาก็ข้น
ึ ไปยืนอยู่บนยอดภูเขาเกริซิม แผดเสียงร้องให้เขาทัง้ หลายฟังว่า “ชาวเมืองเชเคมเอ๋ย ขอจง
ฟังข้าพเจ้า เพื่อพระเจ้าจะทรงฟังเสียงของท่าน 8 ครัง้ หนึ่ งต้นไม้ต่างๆได้ออกไปเจิมตัง้ ต้นไม้ต้นหน่ง
ึ ไว้
เป็นกษั ตริย์ เขาจึง ไปเชิญ ต้น มะกอกเทศว่า ‘เชิญ ท่านปกครองเราเถิด� 9 แต่ ต้น มะกอกเทศตอบเขา
ว่า ‘จะให้เราทิง้ นํ้ามันของเรา ซึ่งเขาใช้ถวายเกียรติแด่พระเจ้าและแก่มนุษย์ เพื่อไปกวัดแกว่งอยู่เหนื อ
ต้นไม้ทัง้ ปวงหรือ� 10 แล้วต้นไม้เหล่ านั ้นจึงไปพูดกับต้นมะเดื่อว่า ‘เชิญท่านมาปกครองเหนื อเราเถิด�
11 แต่ ต้น มะเดื่อ ตอบเขาว่า ‘จะให้เราทิง
้ รสหวานและผลดี ของเราเสีย และไปกวัด แกว่ง อยู่เหนื อ ต้นไม้
ทัง้ หลายหรือ� 12 ต้นไม้ เหล่ านั ้ นก ็ ไปพู ดก ับ เถาองุ ่นว ่า ‘เชิญ ท่านมาปกครองเหนื อ เราเถิด� 13 แต่ เถา
องุน
่ กล่าวแก่เขาว่า ‘จะให้เราทิง้ นํ้าองุน
่ ของเรา อันเป็นที่ช่น
ื ใจพระเจ้าและมนุษย์ ไปกวัดแกว่งอยูเ่ หนื อ
14
ต้นไม้ทัง้ หลายหรือ� บรรดาต้นไม้ก็ไปพูดกับต้นหนามว่า ‘เชิญท่านมาปกครองเหนื อเราเถิด� 15 ต้น
หนามจึง ตอบต้นไม้ เหล่ านั ้ นว ่า ‘ถ้า แม้ ท่านทัง้ หลายจะเจิม ตัง้ เราให้ เป็นกษั ตริย์ ของเจ้า ทัง้ หลายจริงๆ
จงมาอาศัย ใต้ รม
่ ของเราเถิด มิ ฉะนั ้ นก ็ ให้ ไฟเกิด จากต้น หนามเผาผลาญต้นสนสี ดาร์เลบานอนเสีย�
16 ฉะนั ้น บัดนี้ ซ่ึง เจ้า ทัง
้ หลายตัง้ อาบี เมเลคเป็นกษั ตริย์นั ้น ถ้า ทํา ด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรม และ
ถ้าได้กระทําให้เหมาะต่อเยรุ บบาอัลและครอบครัวของท่าน สมกับความดีที่มือท่านได้กระทําไว้ 17 (ด้วย
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ว่าบิดาของเราได้รบพุ่งเพื่อเจ้าทัง้ หลาย และเสี่ยงชีวต
ิ ช่วยเจ้าทัง้ หลายให้พ้นจากมือพวกมีเดียน 18 แต่
ในวันนี้ เจ้าทัง้ หลายได้ลุ กขึ้นประทุษร้ายต่อครอบครัวบิดาของเรา ได้ฆ่าบุตรชายทัง้ เจ็ดสิบคนของท่าน
เสียบนศิลาแผ่นเดียว แล้วตัง้ อาบีเมเลคบุตรชายของสาวคนใช้ข้น
ึ เป็นกษั ตริย์ปกครองเหนื อชาวเชเคม
19
เพราะว่าเขาเป็นญาติของเจ้าทัง้ หลาย� ถ้าเจ้าทัง้ หลายได้กระทําด้วยความจริงใจและเที่ยงธรรมต่อ
เยรุ บบาอัลและครองครัวของท่านในวันนี้ ก็จงชื่นชมในอาบีเมเลคเถิด และให้เขามีความชื่นชมยินดีใน
เจ้าทัง้ หลายด้วย 20 แต่ ถ้าไม่เป็นอย่างนั ้น ก็ ขอให้ไฟออกมาจากอาบีเมเลค เผาผลาญชาวเมืองเชเคม
และวงศ์ วานมิลโล และให้ ไฟออกมาจากชาวเมืองเชเคมและจากวงศ์ วานมิลโลเผาผลาญอาบี เมเลค
เสีย� 21 โยธามก็ รีบหนี ไปยัง เบเออร์อาศัย อยู่ ที่ นั่น เพราะกลัว อาบี เมเลคพี่ ชายของตน 22 เมื่อ อาบี เม
เลคครอบครองอิสราเอลอยู่ได้สามปี แล้ว 23 พระเจ้าทรงใช้วญ
ิ ญาณชัว่ เข้าแทรกระหว่างอาบีเมเลคกับ
24
ชาวเมืองเชเคม ชาวเมืองเชเคมก็ ทรยศต่อ อาบี เมเลค เพื่อ ความทารุ ณ ที่ เขาได้ กระทํา แก่ บุ ตรชาย
เจ็ดสิบคนของเยรุ บบาอัลจะสนอง และโลหิตของคนเหล่านั ้นจะได้ตกแก่อาบีเมเลค พี่น้ องผู้ได้ประหาร
เขาและตกแก่ชาวเมืองเชเคม ผู้เสริมกําลั งมืออาบีเมเลคให้ฆ่าพี่น้องของตน 25 ชาวเมืองเชเคมได้วาง
คนซุ่ม ซ่อนไว้คอยดัก อาบี เมเลคที่ บนยอดภู เขา เขาก็ ปล้น คนทัง้ ปวงที่ ผ่านไปมาทางนั ้น และมี คนบอ
กอาบีเมเลคให้ทราบ 26 ฝ่ายกาอัลบุตรชายเอเบดกับญาติของเขาเข้าไปในเมืองเชเคม ชาวเชเคมไว้เนื้ อ
เชื่อใจกาอัล 27 จึงพากันออกไปในสวนองุน
่ เก็บผลมายํ่า ทําการเลี้ยงสมโภชในวิหารพระของเขา เขารับ
ประทานและดื่ม และด่าแช่งอาบีเมเลคด้วย 28 กาอัลบุตรชายเอเบดจึงกล่าวว่า “อาบเี มเลคคือใคร และ
เราชาวเชเคมเป็นใครกันจึงต้องมาปรนนิ บติ
ั เขา เขาเป็นบุตรชายของเยรุ บบาอัลมใช่
ิ หรือ และเศบุลเป็น
เจ้า หน้าที่ ของเขามิ ใช่ หรือ จงปรนนิ บั ติ คนฮาโมร์บิ ดาของเชเคมเถิด เราจะปรนนิ บั ติ อาบ ี เมเลคทําไม
เล่า 29 ถ้า คนเมืองนี้ อยู่ ใต้ ปกครองเรานะ เราจะถอดอาบี เมเลคเสีย� เขาจึง ท้า อาบี เมเลคว่า “จงเพิม
่
30
กองทัพของท่านขึ้นแล้วออกมาเถิด� พอเศบุลเจ้าเมืองได้ยน
ิ ถ้อยคําของกาอัลบุตรชายเอเบดก็โกรธ
31 จึงส่งผู้ส่ ือสารไปยังอาบีเมเลคอย่างลับๆกล่าวว่า “ดู เถิด กาอัลบุตรชายเอเบดและญาติ ของเขามาที่
เมืองเชเคม ดู เถิด พวกเขายุ แหย่ เมืองนั ้น ให้ต่อสู้ กั บท ่าน 32 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านจงลุก ขึ้น ในเวลากลาง
คืน ทัง้ ท่านและคนที่ อยู่กั บท่าน ไปซุ่มคอยอยู่ในทุ่งนา 33 รุ ง่ เช้าพอดวงอาทิตย์ข้น
ึ ท่านจงลุกขึ้นแต่เช้า
ตรู ่ รีบรุ กเข้าเมือง และดูเถิด เมื่อกาอัลกับกองทัพออกมาต่อสู้ท่าน ท่านจงกระทําแก่เขาตามแต่โอกาส
จะอํานวย� 34 ฝ่า ยอาบี เมเลค และกองทัพ ทัง้ สิ้นที ่ อยู่กั บท ่า นก็ ลุ กขึ้น ในเวลากลางคืน แบ ่ งออกเป็น สี่
กองไปซุ่ม คอยสู้ เมืองเชเคม 35 กาอั ลบ ุตรชายเอเบดก็ ออกไปยืน อยู่ ที่ ทางเข้า ประตู เมือง อาบ ี เมเลคก็
ลุ กขึ้นพร้อมกับกองทัพที่ อยู่กั บท่าน ออกมาจากที่ ซุ่มซ่อน 36 และเมื่อกาอัลเห็นกองทัพ จึงพู ดกับเศบุ
ลว่า “ดู เถิด กองทัพ กําลัง เคลื่อนลงมาจากยอดภู เขา � เศบุล ตอบเขาว่า “ท่านเห็น เงาภูเขาเป็น คนไป
กระมัง� 37 กาอัลพูดขึ้นอกว่
ี า “ดูซิ กองทัพกําลังออกมาจากกลางแผ่นดินกองหนึ่ ง และกองทัพอก
ี กอง
หนึ่ งกําลังออกมาจากทางที่ราบเมโอเนนิ ม� 38 เศบุลก็กล่าวแก่กาอัลว่า “ปากของท่านอยู่ที่ไหนเดีย
๋ วนี้
ท่านผู้ที่กล่าวว่า ‘อาบีเมเลคคือผู้ใด ที่เราต้องปรนนิ บัติ� คนเหล่านี้ เป็นคนที่ท่านหมิน
่ ประมาทมิใช่หรือ
39
จงยกออกไปสู้ รบกับเขาเถิด� กาอัลก็เดินนําหน้ากองทัพเชเคมออกไปต่อสู้ กับอาบีเมเลค 40 อาบีเม
เลคก็ขับไล่กาอัลหนี ไป มีคนถูกบาดเจ็บล้มตายเป็ นอันมาก จนถึงทางเข้าประตูเมือง 41 ฝ่ายอาบีเมเลค
ก็ อาศัย อยู่ที่ อารู มาห์ และเศบุ ลก ็ ขับ ไล่ กาอัลก ับ ญาติ ของเขาออกไปไม่ ให้อยู่ที่ เชเคมต่อ ไป 42 ต่อ มารุ ง่
ขึ้น มีชาวเมืองออกไปที่ ทุ่งนา อาบีเมเลคก็ ทราบเรือ
่ ง 43 ท่านจึงแบ่งคนของท่านออกเป็นสามกอง ซุ่ม
คอยอยูที
่ ่ทุ่งนา ท่านมองดู ดูเถิด คนออกมาจากในเมือง ท่านจึงลุกขึ้นประหารเขา 44 ส่วนอาบีเมเลคกับ
ทหารที่อยู่ด้วยก็รุกไปยืนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมือง ฝ่ายทหารอีกสองกองก็รุกเข้าโจมตีคนทัง้ หมดที่ในทุ่ง
นาประหารเสีย 45 อาบีเมเลคโจมตีเมืองนั ้นตลอดวันยังคํ่า ยึดเมืองนั ้นได้ และฆ่าฟันประชาชนที่ อยู่ใน
เมืองนั ้นเสีย ทัง้ ทําลายเมืองนั ้นเสียด้วย แล้วก็ หว่านเกลือลงไป 46 เมื่อบรรดาชาวบ้านหอเชเคมได้ยน
ิ
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เช่น นั ้น ก็ หนี เข ้า ไปอยู่ ในป้อมในวิหารของพระเบรีท 47 มี คนไปเรียนอาบี เมเลคว่า บรรดาชาวบ้านหอ
เชเคมไปมัว่ สุม กัน อยู่ 48 อาบ ี เมเลคก็ ข้น
ึ ไปบนภูเขาศัล โมน ทัง้ ท่านกับ บรรดาคนที่ อยู่ด้วย อาบ ี เมเลค
ถือขวานตัดกงิ่ ไม้ใส่บ่าแบกมา ท่านจึงบอกคนที่อยูด้
่ วยว่า “เจ้าเห็นข้าทําอะไร จงรีบไปทําอย่างข้าเถิด�
49 ดัง นั ้น คนทัง
้ ปวงก็ตัดกงิ่ ไม้แบกตามอาบีเมเลคไปสุมไว้ ณ ที่ ป้อม แล้วก็ จุ ดไฟเผาป้อมนั ้น ชาวบ้าน
หอเชเคมก็ตายหมดด้วย ทัง้ ชายและหญิงประมาณหนึ่ งพันคน
อาบีเมเลคถูกทําลาย

50 อาบีเมเลคไปยังเมืองเธเบศตัง
้ ค่ายประชิดเมืองเธเบศไว้

และยึดเมืองนั ้นได้ 51 แต่ในเมืองมีหอรบ
แห่งหนึ่ ง ประชาชนเมืองนั ้นทัง้ สิ้นก็หนี เข้าไปอยู่ในหอทัง้ ผู้ชายและผู้หญิง ปิดประตู ขังตนเองเสีย เขา
ก็ ข้น
ึ ไปบนหลังคาหอรบ 52 อาบ ี เมเลคยกมาถึง หอรบนี้ ได้ ต่อสู้ กัน จนเข้า มาใกล้ ประตู หอรบได้ จะเอา
ไฟเผา 53 มีหญิงคนหนึ่ งเอาหินโม่ชิ้นบนทุ่มศีรษะอาบีเมเลค กะโหลกศีรษะของท่านแตก 54 ท่านจึงรีบ
ร้องบอกคนหนุ่มที่ถืออาวุธของท่านว่า “เอาดาบฟันเราเสียเพื่อคนจะไม่กล่าวว่า ‘ผู้หญิงคนหนึ่ งฆ่าเขา
ตาย� ” ชายหนุ่มของท่านคนนั ้ นก็แทงท่านทะลุ ถึงแก่ ความตาย 55 เมื่อคนอิสราเอลเห็นว่าอาบีเมเลค
สิน
ิ แล้ว ต่างคนก็ กล ับ ไปยัง ที่ ของตน 56 ดังนี้ แหละพระเจ้า ทรงสนองความชั วท
่ ี่ อาบ ี เมเลคได้ กระ
้ ชีวต
57
ทําต่อบิดาของตนที่ ได้ฆ่าพี่น้องเจ็ดสิบคนของตนเสีย และพระเจ้าทรงกระทําให้บรรดาความชัว่ ร้าย
ของชาวเชเคมกลับตกบนศีรษะของเขาทัง้ หลายเอง คําสาปแช่งของโยธามบุตรชายเยรุ บบาอัลก็ตกอยู่
บนเขาทัง้ หลาย

10
โทลากับยาอีรเ์ ป็นผู้วินิจฉั ยของอิสราเอล

ต่อจากอาบีเมเลคมี คนขึ้นมาช่วยอิสราเอลให้พ้นชื่อโทลาบุตรชายของปู วาห์ผู้เป็นบุตรชายของโด
โด คนอิสสาคาร์ และเขาอยูที
่ ่เมืองชามีรใ์ นแดนเทือกเขาเอฟราอิม 2 ท่านวินิจฉั ยอิสราเอลอยูยี
่ ่สิบสาม
ปี แลวท
้ ่านก็สิน
ิ เขาฝังศพท่านไว้ที่เมืองชามีร ์ 3 ต่อมายาอีรค
์ นกิเลอาดได้ข้น
ึ มาและท่านวินิจฉั ยอิส
้ ชีวต
ราเอลอยู่ยี่สิบสองปี 4 ท่านมีบุตรชายสามสิบคน ขี่ลูกลาสามสิบตัว และมีเมืองอยู่สามสิบหัวเมืองเรียก
ว่าเมืองฮาโวทยาอีรจ
์ นทุกวันนี้ ซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินกิเลอาด 5 ยาอีรก็
์ สิ้นชีวต
ิ และถูกฝังไว้ที่เมืองคาโมน
1

พระเจ้าทรงพระพิโรธคนที่ไหว้รู ปเคารพ
6 คนอิสราเอลก็ กระทํา ชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อีก ไปปรนนิ บั ติ พระบาอัล พระอัช ทา
โรท พวกพระของเมืองซีเรีย พวกพระของเมืองไซดอน พวกพระของเมืองโมอับ พวกพระของคนอัม
โมน พวกพระของคนฟี ลิสเตีย และละทิง้ พระเยโฮวาห์เสีย หาได้ ปรนนิ บัติพระองค์ ไม่ 7 และพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์ ก็ พลุ ่ง ขึ้น ต่ ออ ิส ราเอล จึง ทรงขายเขาไว้ในมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย และในมือ ของคนอัม
โมน 8 เขาได้ ข่มเหงและบีบ บังคับ คนอิสราเอลในปี นั ้น คือ คนอิสราเอลทัง้ ปวงที่ อยู่ฟากแม่น้ํา จอร์แดน
ข้างโน้ น ในแผ่น ดิน ของคนอาโมไรต์ ซึ่ง อยู่ ในกิ เลอาดสิบ แปดปี 9 ทัง้ คนอัม โมนได้ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดน
ไปต่อสู้ กับ ยู ดาห์ และต่อสู้ กับ เบนยามิน และต่อสู้ กับ วงศ์ วานเอฟราอิม ดัง นั ้ นอ ิส ราเอลจึง เดือดร้อน
อย่างยิง่ 10 และคนอิสราเอลร้องทุกข์ต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์
เพราะว่า ข้า พระองค์ ได้ ทอดทิง้ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เสีย และปรนนิ บั ติ พระบาอัล� 11 และพระเยโฮ
วาห์ตรัสกับคนอิสราเอลว่า “เรามิได้ช่วยเจ้าให้พ้นจากชาวอียป
ิ ต์ จากคนอาโมไรต์ จากคนอัมโมน และ
12
จากคนฟีลิสเตียหรือ ทัง้ คนไซดอน คนอามาเลข และชาวมาโอนได้บีบบังคับเจ้า เจ้าได้ร้องทุกข์ถึงเรา
และเราได้ชว
่ ยเจ้าให้พ้นมือเขาทัง้ หลาย 13 แม้กระนั ้นเจ้าทัง้ หลายยังได้ละทิง้ เรา และปรนนิ บัติพระอื่น
ฉะนี้ เราจึงจะไม่ชว
่ ยเจ้าทัง้ หลายให้พ้นอีกต่อไป 14 จงไปร้องทุกข์ต่อพระซึ่งเจ้าทัง้ หลายได้เลือกเถิด ให้
พระเหล่า นั ้น ช่วยเจ้า ให้พ้น ในยามทุกข์ เดือดร้อนนี้ � 15 และคนอิสราเอลกราบทูล พระเยโฮวาห์ว่า “ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทําบาปแล้ว ขอพระองค์ ทรงกระทําตามที่ พระองค์ ทรงเห็นชอบ ข้าพระองค์ ขอ

ผู้วินิจฉั ย 10:16

260

ผู้วินิจฉั ย 11:22

วิงวอนเพียงว่า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นในวันนี้ เถิด� 16 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจึงเลิกถือพระอื่น และ
ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ ฝ่ายพระองค์ทรงเดือดร้อนพระทัยด้วยความทุกข์เข็ญของอิสราเอล 17 ฝ่ายคน
อัมโมนก็ถูกเรียกให้มาพร้อมกัน เขาได้ตัง้ ค่ายในกิเลอาด และคนอิสราเอลก็มาพร้อมกันตัง้ ค่ายอยู่ที่มิ
สปาห์ 18 และประชาชนกับพวกประมุขของคนกิ เลอาดพู ดกันว่า “ผู้ใดที่ จะเป็นคนแรกที่ จะเข้าต่อสู้ กับ
คนอัมโมน ผู้นั ้นจะเป็นหัวหน้าของชาวกิเลอาดทัง้ หมด�

11
เยฟธาห์สู้รบกับคนอัมโมน

เยฟธาห์คนกิ เลอาดเป็นทแกล้วทหาร แต่ เป็นบุตรชายของหญิงแพศยา กิ เลอาดให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
เยฟธาห์ 2 ภรรยาแท้ของกิเลอาดคลอดบุตรชายหลายคน และเมื่อพวกบุตรเหล่านั ้นโตขึ้นแล้ว จึงผลัก
ไสเยฟธาห์ ออกไปเสีย โดยกล่าวว่า “เจ้ าจะมี ส่วนในมรดกของครอบครัว บิดาเราไม่ ได้ เพราะเจ้า เป็น
ลูก ของหญิง คนอื่น� 3 เยฟธาห์ จึง หนี จากพี่ น้องของตนไปอาศัย อยู่ ที่ แผ่ นดิน โทบ พวกนั กเลงก็ มัว่ สุ
มกับเยฟธาห์และติดตามเขาไป 4 ต่อมาภายหลังคนอัมโมนได้ทําสงครามกับคนอิสราเอล 5 และเมื่อคน
อัมโมนทําสงครามกับอิสราเอลนั ้น พวกผู้ใหญ่ของเมืองกิเลอาดได้ไปเพื่อจะพาเยฟธาห์มาจากแผ่นดิน
โทบ 6 เขากล่าวแก่เยฟธาห์ว่า “จงมาเป็นหัวหน้าของเรา เพื่อเราจะได้ต่อสู้กับคนอัมโมน� 7 แต่เยฟธาห์
กล่าวแก่พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาดว่า “ท่านไม่ได้เกลียดข้าพเจ้า และขับไล่ข้าพเจ้าเสียจากครอบครัวบิดา
ของข้าพเจ้า ดอกหรือ เมื่อ คราวทุกข์ ยากท่านจะมาหาข้าพเจ้า ทําไมเล่า� 8 พวกผู้ ใหญ่ ของกิ เลอาดจึง
กล่าวแก่ เยฟธาห์ ว่า “เหตุ ที่ เรากลับ มาหาท่าน ณ บัดนี้ ก็ ด้วยต้องการให้ ท่านไปกับ เราสู้ รบกับ คนอัม
โมน แล้วมาเป็นหัวหน้าของเราที่ จะปกครองชาวกิ เลอาดทัง้ ปวง� 9 เยฟธาห์จึงกล่าวแก่ พวกผู้ใหญ่ขอ
งกิ เลอาดว่า “ถ้า ท่านให้ข้าพเจ้า กลับ บ้านเพื่อ ทําศึ กก ับ คนอัม โมน และถ้า พระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้
ต่อหน้าข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้เป็นหัวหน้าของท่านหรือเปล่า� 10 พวกผูใหญ่
้
ของกิเลอาดจึงตอบเยฟธาห์
ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหว่างเรา เราจะกระทําตามที่ท่านสัง่ ทุกประการ� 11 เยฟธาห์จึงไปกับ
พวกผู้ใหญ่ของกิเลอาด และประชาชนก็ตัง้ ท่านให้เป็นหัวหน้าและเป็นประมุขของเขา แล้วเยฟธาห์ก็กล
่าวคําที่ ตกลงกันทัง้ สิน
้ ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ เมืองมิสปาห์ 12 เยฟธาห์จึงส่งผู้ส่ือสารไปยังกษั ตริ
ย์คนอัมโมนถามว่า “ท่านมีเรือ
่ งอะไรกับข้าพเจ้า ท่านจึงยกมาต่อสู้กับแผ่นดินของข้าพเจ้า� 13 กษั ตริย์
คนอัม โมนตอบผู้ ส่ือ สารของเยฟธาห์ ว่า “เพราะว่า เมื่ ออ ิส ราเอลยกออกมาจากอียป
ิ ต์ ได้ ยึด แผ่น ดิน
ของเราไป ตัง้ แต่แม่น้าํ อารโนนถึงแม่น้ํายับบอกและถึงแม่น้ําจอร์แดน ฉะนั ้นบัดนี้ ขอคืนแผ่นดินเหล่า
นั ้น เสีย โดยดี� 14 และเยฟธาห์ก็ ส่ง ผู้ ส่ือสารไปหากษั ตริย์ คนอัม โมนอีก 15 ให้กล่าวว่า “เยฟธาห์กล ่าว
ดังนี้ ว่า อิสราเอลมิ ได้ ยึด แผ่น ดิน ของโมอับ หรือ แผ่น ดิน ของคนอัม โมน 16 แต่ เมื่ ออ ิส ราเอลออกจาก
อียป
ิ ต์ เขาได้ เดิน ไปทางถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง ทะเลแดง และมาถึง คาเดช 17 อิสราเอลจึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปยัง
กษั ตริย์ เอโดมกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า ขออนุญาตยกผ่านแผ่น ดิน ของท่านไป� แต่ กษั ตริย์ เอโดมไม่ ฟัง และ
ก็ ได้ ส่ง คําขอเช่น เดียวกัน ไปยัง กษั ตริย์ เมืองโมอั บด ้วย แต่ ท่านก็ ไม่ ตกลง ดัง นั ้ นอ ิส ราเอลจึง ยับยัง้ อยู่
ที่ คาเดช 18 แล ้ว เขาก็ เดิน ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารอ้อมแผ่น ดิน เอโดม และแผ่น ดิน โมอับ และมาทางด้าน
ตะวันออกของแผ่นดินโมอับ และตัง้ ค่ายอยู่ที่ ฟากแม่น้ําอารโนนข้างโน้ น แต่เขามิได้เข้าไปในเขตแดน
ของโมอับ เพราะว่า แม่ น้ํา อารโนนเป็น พรมแดนของโมอับ 19 อิสราเอลจึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปหาสิ โหนกษั
ตริย์ คนอาโมไรต์ กษั ตริย์ กรุ งเฮชโบน อิสราเอลเรียนท่านว่า ‘ขอให้ พวกข้าพเจ้า ยกผ่านแผ่น ดิน ของ
ท่านไปยัง สถานที่ ของข้าพเจ้า� 20 แต่ สิ โหนไม่ วางใจที่ จะให้อส
ิ ราเอลยกผ่านเขตแดนของตน ฉะนั ้น สิ
โหนจึงได้รวบรวมประชาชนทัง้ หมดของท่าน ตัง้ ค่ายอยู่ที่ยาฮาส และสู้รบกับอิสราเอล 21 และพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของอิสราเอลทรงมอบสิ โหนและประชาชนทัง้ หมดของท่านไว้ในมืออิสราเอล คนอิสราเอล
ก็ โจมตี เขา อิสราเอลจึง ยึด ครองแผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ ของคนอาโมไรต์ ผู้ ซึ่ง เป็น ชาวเมืองนั ้น 22 และเขายึด
1
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เขตแดนทัง้ หมดของคนอาโมไรต์ ตัง้ แต่ แม่น้าํ อารโนนถึงแม่น้ํายับบอก และตัง้ แต่ ถิน
่ ทุรกันดารถึงแม่
นํ้าจอร์แดน 23 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงขับไล่ คนอาโมไรต์ออกเสียต่อหน้าอิสราเอล
ประชาชนของพระองค์ ฝ่ายท่านจะมาถือ เอาเป็น กรรมสิทธิ์เช่น นั ้น หรือ 24 ท่านไม่ ถือ กรรมสิทธิ์สิ ่ง ซึ่ง
พระเคโมชพระของท่านมอบให้ท่านยึด ครองดอกหรือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราขับ ไล่ ผู้ ใดไปให้พ้น
หน้า เรา เราก็ ยด
ึ ครองที่ ของผู้ นั ้น 25 ฝ่ายท่านจะดี กว่า บาลาคบุตรชายสิ ป โปร์กษั ตริย์ เมืองโมอับ หรือ
ท่านเคยแข่งขันกับอิสราเอลหรือ ท่านเคยต่อสู้กับเขาทัง้ หลายหรือ 26 เมื่ออิสราเอลอาศัยอยู่ในกรุ งเฮช
โบนและชนบทของกรุ งนั ้น และในเมืองอาโรเออร์และชนบทของเมืองนั ้น และอยูใ่ นบรรดาหัวเมืองที่ตัง้
อยูตามฝั่
่
งแม่น้ําอารโนนถึงสามร้อยปี ทําไมท่านไม่เรียกคืนเสียภายในเวลานั ้นเล่า 27 ฉะนี้ ข้าพเจ้าจึงมิ
ได้กระทําความผิดต่อท่าน แต่ท่านได้กระทําความผิดต่อข้าพเจ้าในการที่ทําสงครามกับข้าพเจ้า ขอพระ
เยโฮวาห์จอมผู้พิพากษาเป็นผู้ทรงพิพากษาระหว่างคนอิสราเอลและคนอัมโมนในวันนี้ � 28 แต่กษั ตริย์
ของคนอัมโมนมิ ได้ เชื่อฟังในคําของเยฟธาห์ซ่ึงท่านส่งไปให้ 29 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ มาสถิ
ตกับเยฟธาห์ ท่านจึงยกผ่านกิเลอาดและมนั สเสห์และผ่านมิสปาห์แห่งกิเลอาด และจากมิสปาห์แห่งกิ
เลอาด ท่านยกผ่านต่อไปถึงที่คนอัมโมน
คําสาบานอันไร้ปัญญาของเยฟธาห์
30 และเยฟธาห์ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ถ้าพระองค์ ทรงมอบคนอัมโมนไว้ในมือของข้าพระองค์
แล้ว 31 ผู้ใดที่ ออกมาจากประตูเรือนของข้าพระองค์เพื่อต้อนรับข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์กลับมาจาก
คนอัมโมนนั ้นด้วยความสงบแล้ว ผู้นั ้นจะต้องเป็นของของพระเยโฮวาห์ และข้าพระองค์ จะถวายผู้นั้น
เป็นเครือ
่ งเผาบูชา� 32 แล้วเยฟธาห์จึงยกข้ามไปสู้รบกับคนอัมโมน และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ใน
มือของท่าน 33 และท่านได้ประหารเขาจากอาโรเออร์จนถึงที่ใกล้ๆเมืองมินนิ ทรวมยีสิ
่ บหัวเมือง และไกล
ไปจนถึงที่ราบแห่งสวนองุน
่ ผูคนล้
้
มตายมาก คนอัมโมนจึงพ่ายแพ้ต่อหน้าคนอิสราเอล 34 แล้วเยฟธาห์
ก็กลับมาบ้านที่มิสปาห์ ดูเถิด บุตรสาวของท่านถือรํามะนาเต้นโลดออกมาต้อนรับท่าน เธอเป็นบุตรคน
เดียว นอกจากบุตรสาวคนนี้ ท่านไม่มีบุตรชายและบุตรสาวเลย 35 และต่อมาเมื่อท่านเห็นเธอแล้ว ท่าน
ก็ฉีกเสื้อผ้าของท่าน กล่าวว่า “อนิ จจา ลูกสาวเอ๋ย เจ้าให้พ่อแย่แล้ว เพราะเจ้าเป็นเหตุให้พ่อเดือดร้อน
มากยิง่ เพราะพ่อ ได้ อา้ ปากปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ไว้ จะคืนคํา ก็ ไม่ ได้ � 36 เธอจึง พู ดก ับ พ่อ ว่า “คุ ณ
พ่อขา เมื่อคุณพ่อออกปากสัญญากับพระเยโฮวาห์ไว้อย่างไร ขอคุณพ่อกระทํากับลู กตามคําที่ ออกจาก
ปากของคุณ พ่อ เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ทรงแก้ แค้น คนอัม โมนศั ตรู เพื่อ คุณ พ่อ แล้ว� 37 และเธอพู
ดกับบิดาของเธอว่า “ขอให้ลูกอย่างนี้ เถิด ขอปล่อยลูกไว้สักสองเดือน ลูกจะได้ จากบ้านและลงไปบนภู
เขา ร้องไห้ครํา่ ครวญถึงความเป็นพรหมจารีของลูก ลู กกับเพื่อนๆของลูก� 38 ท่านจึงตอบว่า “ไปเถิด�
และท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือน เธอก็ออกไป เธอและพวกเพื่อนของเธอแล้วร้องไห้ครํา่ ครวญถึงความ
เป็นพรหมจารีของเธอบนภูเขา 39 อยูมาเมื
่
่ อครบสองเดือนแล้ว เธอก็กลับมาหาบิดาของเธอ และท่านก็
กระทํากับเธอตามคําปฏิญาณที่ได้ปฏิญาณไว้ เธอยังไม่เคยสมสู่กับชายใดเลย และก็เป็นธรรมเนี ยมใน
อิสราเอล 40 คือที่บุตรสาวชาวอิสราเอลไปร้องไห้ไว้ทุกข์ให้บุตรสาวของเยฟธาห์คนกิเลอาดปีละสี่วัน

12
เยฟธาห์ชนะคนเอฟราอิม
ฝ่ายคนเอฟราอิมมาพร้อมกัน ข้ามไปทางเหนื อ พู ดก ับเยฟธาห์ว่า “เหตุ ใดท่านยกข้ามไปรบคนอัม
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 ช่วยเราให้ พ้ นม ือ เขา
3 เมื่อ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ท่านไม่ ชว
ิ ของข้าพเจ้า ข้ามไปรบกับ คนอัม โมน
่ ยข้าพเจ้า แล้ว ข้าพเจ้า ก็ เสี่ยงชีวต
และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือของข้าพเจ้า วันนี้ ท่านจะขึ้นมาทําศึ กกับข้าพเจ้าด้วยเหตุอน
ั ใด�
1
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4 เยฟธาห์จึงรวบรวมบรรดาชาวกิเลอาดสู้รบกับคนเอฟราอิม

คนกิเลอาดก็ประหารคนเอฟราอิม เพราะ
เขากล่าวว่า “เจ้ าชาวกิ เลอาด เจ้ าเป็น คนหลบหนี ของชาวเอฟราอิ มท ่า มกลางคนเอฟราอิม และมนั ส
เสห์� 5 ชาวกิ เลอาดก็ เข ้า ยึด ท่า ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไว้ไม่ ให้ คนเอฟราอิม ข้าม เมื่อ คนเอฟราอิ มท ี่ หลบ
หนี คนใดมาบอกว่า “ขอให้ข้ามไปทีเถิด� คนกิเลอาดจะถามเขาว่า “เจ้าเป็นคนเอฟราอิมหรือ� เมื่อเขา
ตอบว่า “เปล่า� 6 เขาจะบอกว่า “จงว่าคําว่าชิบโบเลท� คนนั ้นจะว่า “สิบโบเลท� เพราะคนเอฟราอิมอ
อกเสียงคํา นี้ ไม่ ชด
ั เขาจึง จับ คนนั ้น และฆ่า เสีย ที่ ท่า ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน คราวนั ้ นม ี คนเอฟราอิม ตายสี่
7
หมื่นสองพันคน เยฟธาห์วินิจฉั ยอิสราเอลอยู่หกปี แล้วเยฟธาห์ชาวกิเลอาดก็สิ้นชีวต
ิ และถูกฝังไว้ใน
หัวเมืองหนึ่ งในกิเลอาด
ผู้วินิจฉั ยอิบซาน เอโลนและอับโดน
ถัดเยฟธาห์มาคื ออิบซานแห่งเบธเลเฮมได้ วินิจฉั ยอิสราเอล 9 ท่านมี บุ ตรชายสามสิบคน และบุตร
สาวสามสิบ คน ท่านให้ แต่ งงานกับ คนนอกตระกูล ของท่าน และท่านนํา บุ ตรี สามสิบ คนของคนนอก
ตระกูล มาให้ แก่ บุ ตรชายของท่าน ท่านวินิจ ฉั ยอ ิส ราเอลอยู่ เจ ็ดปี 10 แล ้ วอ ิบ ซานก็ สิ ้น ชีวต
ิ ถูก ฝัง ไว้ที่
11
เบธเลเฮม ถัด ท่านมา เอโลนคนเศบู ลุ นวินิจฉั ยอิสราเอล และท่านวินิจฉั ยอิสราเอลสิบ ปี 12 แล้วเอ
โลนคนเศบู ลุ นก็สิน
ิ และถูกฝังไว้ที่ อัยยาโลนในเขตแดนของคนเศบู ลุ น 13 ถัดท่านมา อับโดนบุตร
้ ชีวต
ชายฮิลเลลชาวปิ ราโธนวินิจฉั ยอิสราเอล 14 ท่านมีบุตรชายสี่ สิ บคน และหลานชายสามสิบคน ขี่ลาเจ็ด
สิบตัว ท่านวินิจฉั ยอิสราเอลอยู่แปดปี 15 แล้วอับโดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิ ราโธนก็สิ ้นชีวต
ิ ถูกฝังไว้ที่ ปิ
ราโธนในเขตแดนของเอฟราอิมในแดนเทือกเขาของคนอามาเลข
8

13
ความบาปของคนอิสราเอล บิดามารดาของแซมสัน

1 คนอิสราเอลก็ กระทําชัว
่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก

พระเยโฮวาห์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือ
ของคนฟี ลิสเตียสี่ สิ บปี 2 มีชายคนหนึ่ งเป็นชาวโศราห์คนครอบครัวดาน ชื่อมาโนอาห์ ภรรยาของท่าน
เป็นหมันไม่มีบุ ตรเลย 3 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์มาปรากฏแก่ นางนั ้น กล่าวแก่ นางว่า “ดู เถิด บัดนี้
เจ้าเป็นหมันไม่มีบุตร แต่เจ้าจะตัง้ ครรภ์คลอดบุตรเป็นชาย 4 ฉะนั ้นบัดนี้ จงระวัง อย่าดื่มเหล้าองุน
่ หรือ
เมรัย และอย่า รับ ประทานของมลทิน 5 เพราะดู เถิด เจ้ าจะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรเป็น ชาย อย่า ให้มี ด
โกนถูก ศีรษะของเขา เพราะเด็ก คนนี้ จะเป็น พวกนาศี ร แด่
์ พระเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ ในครรภ์ เขาจะเป็น คนเริม
่
6
ช่วยคนอิสราเอลให้ พ้น จากเงื้อมมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย� ฝ่ายหญิง นั ้น จึง ไปบอกสามี ว่า “มี บุ รุ ษ ผู้ หน ่ง
ึ
ของพระเจ้ามาหาดิ ฉั น ใบหน้าของท่านเหมือนใบหน้าทูตสวรรค์ ของพระเจ้า น่ากลั วนัก ดิ ฉั นไม่ได้ ถาม
ท่านว่า ท่านมาจากไหน และท่านก็ ไม่ บอกชื่อ ของท่านแก่ ดิฉัน 7 แต่ ท่านบอกดิฉั นว ่า ‘ดู เถิด เจ้ าจะตัง้
ครรภ์ และคลอดบุตรชาย ฉะนั ้น อย่า ดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ เมรัย อย่า รับ ประทานของมลทิน เพราะเด็ก นั ้น
จะเป็นพวกนาศี รแด่
์ พระเจ้าตัง้ แต่ อยู่ในครรภ์ จนวันตาย� ” 8 แล้วมาโนอาห์ก็ วิงวอนพระเยโฮวาห์ทูล
ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอบุรุษของพระเจ้าผู้ซ่ึงพระองค์ทรงใช้มานัน
้ ปรากฏแก่ข้าพระองค์ทัง้ สอง
อีกครัง้ หนึ่ ง สัง่ สอนข้าพระองค์ว่า ข้าพระองค์ควรกระทําอย่างไรแก่เด็กที่จะเกิดมานั ้น� 9 และพระเจ้า
ทรงฟังเสียงของมาโนอาห์ และทูตสวรรค์ของพระเจ้ามาหาหญิงนั ้นอีกเมื่อนางนั ่งอยูใ่ นทุ่งนา แต่มาโน
อาห์สามีของนางไม่ได้ อยู่ด้วย 10 นางก็ รีบวิง่ ไปบอกสามีว่า “ดู เถิด บุ รุ ษผู้ที่ ปรากฏแก่ ดิ ฉั นวันนั ้นได้ มา
ปรากฏแก่ดิฉั นอีก� 11 มาโนอาห์ก็ลุกขึ้นตามภรรยาไป เมื่อมาถึงบุรุษผู้นั้นเขาจึงว่า “ท่านเป็นบุรุษผู้ที่
พูดกับผู้หญิงคนนี้ หรือ� ผู้นั ้นตอบว่า “เราเป็นผู้นั ้นแหละ� 12 มาโนอาห์จึงกล่าวว่า “บัดนี้ ขอให้ถ้อยคํา
ของท่านเป็นความจริง ข้าพเจ้าทัง้ สองควรสัง่ สอนเด็กคนนั ้นอย่างไร และข้าพเจ้าทัง้ สองควรกระทําต่อ
เขาอย่างไร� 13 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์บอกแก่มาโนอาห์ว่า “บรรดาสิง่ ที่เราได้บอกแก่หญิงแล้
วน ัน
้ ให้นางระวัง ให้ดี 14 อย่า ให้รบ
ั ประทานสิง่ ใดที่ ได้ มาจากเถาองุน
่ อย่า ให้นางดื่ม เหล้า องุน
่ หรือ เมรัย
15
อย่ารับประทานของมลทิน สิ่งใดที่เราบัญชานางไว้ให้นางปฏิบัติตามทุกประการ� มาโนอาห์กล่าวแก่
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ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ขอท่านรออยู่ก่อน ข้าพเจ้าทัง้ สองจะไปเตรียมลูกแพะตัวหนึ่ งให้ท่าน�
16 ทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์บอกมาโนอาห์ว่า “ถึงเจ้าจะให้เรารอ เราจะไม่รบ
ั ประทานอาหารของเจ้า
แต่ ถ้า เจ้า จะจัด เครือ
่ งเผาบู ชา เจ้ าจงถวายแด่ พระเยโฮวาห์� เพราะว่า มาโนอาห์ไม่ ทราบว่า ท่านผู้ นั้น
เป็นทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเยโฮวาห์ 17 มาโนอาห์ถามทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ว่า “ท่านชื่ออะไร
เพื่อ เมื่อ เป็น จริง ตามถ้อยคํา ของท่าน เราจะได้ ให้ เกียรติ แก่ ท่าน � 18 ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ บอก
มาโนอาห์ว่า “ถามชื่อเราทําไม ชื่อของเราเป็ นที่ซ่อนเร้นอยู�
่ 19 มาโนอาห์ก็เอาลูกแพะกับธัญญบูชามา
ถวายบูชาบนศิลาแด่พระเยโฮวาห์ และทูตสวรรค์นั้นกระทําการมหัศจรรย์ มาโนอาห์และภรรยาก็มอง
ดู 20 และอยูม
่ าเมื่อเปลวไฟจากแท่นบูชาพลุ่งขึ้นไปสวรรค์ ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ขึ้นไปตามเปลว
ไฟแห่งแท่นบูชา ขณะเมื่อมาโนอาห์และภรรยาคอยดูอยู่ และเขาทัง้ สองก็ซบหน้าลงถึงดิน 21 ทูตสวรรค์
ของพระเยโฮวาห์ไม่ ปรากฏแก่ มาโนอาห์หรือ แก่ ภรรยาของเขาอีก เลย แล ้ว มาโนอาห์จึง ทราบว่า ผู้ นั้น
เป็นทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเยโฮวาห์ 22 และมาโนอาห์พู ดกับภรรยาของตนว่า “เราจะตายเป็นแน่
เพราะเราได้ เห ็ นพระเจ้า� 23 แต่ ภรรยาบอกเขาว่า “ถ้า พระเยโฮวาห์ ทรงหมายจะฆ่า เราเสีย พระองค์
คงจะไม่ รบ
ั เครือ
่ งเผาบูชาและธัญ ญบูชาจากมือ ของเรา หรือ ทรงสําแดงสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นี้ แก่ เรา หรือ
ประกาศเรือ
่ งเช่นนี้ แก่เรา� 24 ผู้หญิงนั ้นก็คลอดบุตรชายคนหนึ่ งเรียกชื่อว่าแซมสัน เด็กนั ้นก็เติบโตขึ้น
และพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่เขา 25 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงเริม
่ เร้าใจเขาที่
ค่ายดานระหว่างโศราห์กับเอชทาโอล
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แซมสันหลงรักหญิงสาวคนฟีลิสเตีย
แซมสัน ได้ ลงไปยัง เมืองทิม นาห์ และได้ เห ็น ผู้ หญิง คนฟี ลิ ส เตีย คนหนึ่ ง ที่ เมืองทิม นาห์ 2 แล ้ วท ่าน
จึงขึ้นมาบอกบิดามารดาของตนว่า “ฉั นเห็นผู้หญิงคนฟี ลิสเตียคนหนึ่ งที่ เมืองทิมนาห์ ฉะนั ้นไปขอเขา
ให้เป็นภรรยาฉั นที� 3 แต่บิดาและมารดาของท่านกล่าวแก่ท่านว่า “ไม่มีผู้หญิงสักคนหนึ่ งในท่ามกลาง
บุตรสาวแห่ง ญาติ พี่ น้ องของเจ้า หรือ ในท่ามกลางชนชาติ ของเราหรือ เจ้ าจึง ไปรับ ภรรยาจากคนฟี ลิ ส
เตียที่ไม่เข้าสุหนั ต� แต่แซมสันกล่าวแก่บิดาว่า “ไปขอหญิงนั ้นให้ฉันที เพราะเธอเป็ นที่พอใจฉั นมาก�
4 บิดามารดาของท่านไม่ ทราบว่าเรือ
่ งนี้ เป็นมาจากพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงหาช่องโอกาสที่ จะ
ต่อสู้คนฟีลิสเตีย ครัง้ นั ้นคนฟีลิสเตียมีอาํ นาจเหนื ออิสราเอล
1

แซมสันฆ่าสิงโตด้วยมือเปล่า

5 ฝ่ายแซมสั นก็ลงไปที่ เมืองทิมนาห์กับบิดามารดาของตน

แซมสันมาถึงสวนองุน
่ ของทิมนาห์ ดูเถิด
มีสิงโตหนุ่มตัวหนึ่ งคํารามเข้าใส่ท่าน 6 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมาก
ท่านจึง ฉี ก สิงโตออกอย่างคนฉี กล ูก แพะ ทัง้ ที่ ไม่มี อะไรในมือ แต่ ท่านมิ ได้ บอกให้ บิ ดาหรือ มารดาของ
ท่านทราบว่าท่านได้ทําอะไรไป 7 แซมสันก็ลงไปพูดจากับหญิงคนนั ้น เธอเป็นที่พอใจแก่แซมสันมาก
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 นร ับ ประทานไปพลาง จน
มาถึ งบ ิ ดามารดา ท่านจึง แบ่ง ให้ บิ ดามารดารับ ประทานด้วย แต่ ท่านมิ ได้ บอกว่า นํ้า ผึ้ง นั ้น มาจากซาก
สิงโต 10 ฝ่ายบิดาของท่านก็ลงไปหาหญิงคนนั ้น และแซมสันจัดการเลี้ยงที่นั ่น ดังที่คนหนุ่มๆเขากระทํา
กัน 11 และต่อ มาเมื่อ ประชาชนเห็น ท่านแล้ว จึง นํา เพื่อนสามสิบ คนให้ มาอยู่ ด้วย 12 แซมสัน กล่าวแก่
เขาว่า “ให้ข้าพเจ้าทายปริศนาท่านสักข้อหนึ่ งเถิด ถ้าทายได้ก่อนจบการเลี้ยงเจ็ดวันนี้ เราจะให้เสื้อป่าน
สามสิบชุด และเสื้อสามสิบชุดด้วย 13 แต่ ถ้าท่านทัง้ หลายทายไม่ ได้ ท่านต้องให้เสื้อป่านสามสิบชุ ดกับ
เสื้อสามสิบชุดแก่ข้าพเจ้า� เขาก็ตอบท่านว่า “ทายมาเถิดเราจะฟัง� 14 ฝ่ายแซมสันจึงกล่าวแก่เขาว่า
8
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“มี ของกิน ได้ ออกมาจากตัวผู้ กิน เขา มี ของหวานออกมาจากตั วท ี่ แข็ง แรง � ในสามวัน เขาก็ ยงั แก้ ปริศ
นานี้ ไม่ ได้ 15 ต่อ มาพอถึง วันที ่ เจ ็ด เขาจึง ไปอ้อนวอนภรรยาของแซมสั นว ่า “จงลวงสามี ของเจ้า ให้ แก้
ปริศนานี้ ให้เราฟัง มิฉะนั ้นเราจะเอาไฟเผาเจ้ากับบ้านครอบครัวบิดาของเจ้าเสีย เจ้าเชิญเรามาหวังจะ
ทําให้เรายากจนหรือ� 16 ภรรยาของแซมสัน ไปร้องไห้กับ แซมสั นว ่า “เธอเกลียดฉั น เธอไม่ รก
ั ฉั น เธอ
ทายปริศนาแก่ชาวเมืองของฉั น และเธอก็ไม่แก้ปริศนาให้ฉันฟัง� แซมสันจึงบอกว่า “ดูเถิด พ่อแม่ของ
ฉั น ฉั น ยัง ไม่ บอกเลย จะบอกเธออย่างไรได้� 17 เธอร้องไห้กับ แซมสัน ตลอดเจ็ด วัน ซึ่ง เป็ นว ัน เลี้ยงกัน
นั ้น และต่อมาในวันที่เจ็ดแซมสันก็ต้องแก้ปริศนาให้เธอฟัง เพราะเธอกวนท่านมากนั ก และนางก็บอก
แก้ ปริศนาให้ ชาวบ้านของนาง 18 พอวันที ่ เจ ็ ดก ่อนดวงอาทิตย์ ตกชาวเมืองจึง บอกแซมสั นว ่า “มี อะไร
หวานกว่านํ้าผึ้ง มีอะไรแข็งแรงกว่าสิงโต� แซมสันจึงบอกเขาว่า “ถ้าเจ้าไม่เอาแม่ววั ของเราช่วยไถ เจ้า
คงจะแก้ปริศนาของเราไม่ได้�
แซมสันแก้แค้นให้คนฟีลิสเตีย

19 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ทรงสถิตกับแซมสันอย่างมาก ท่านจึงลงไปที่อช
ั เคโลนฆ่าชาว

เมืองนั ้น เสีย สามสิบ คน ริบ เอาข้าวของและมอบเสื้อ ให้ผู้ ที่ แก้ ปริศนา แล ้ว ให้กล ับ ไปบ้านของบิ ดาด ้วย
ความโกรธอย่างมาก 20 ส่วนภรรยาของแซมสันนั ้นก็ยกให้แก่เพื่อนซึ่งเป็นเพื่อนเจ้าบ่าวนั ้นเสีย

15

ครัน
้ ล่วงมาหลายวัน ถึง ฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี แซมสั นก ็ เอาลูก แพะตัว หนึ่ ง ไปเยีย
่ มภรรยาพูด ว่า “ฉั น
จะเข้าไปหาภรรยาของฉั นที ่ในห้อง� แต่พ่อตาไม่ยอมให้ท่านเข้าไป 2 พ่อตาจึงว่า “ข้าเข้าใจจริงๆว่าเจ้า
เกลียดชังนางเหลือเกิน ข้าจึงยกนางให้แก่เพื่อนของเจ้าไป น้ องสาวของนางก็สวยกว่านางมิใช่หรือ ขอ
จงรับน้องแทนพีเถิ
่ ด�
1

แซมสันเผาฟ่อนข้าวของคนฟีลิสเตีย
“คราวนี้ เราจะมีโทษน้ อยกว่าคนฟีลิสเตีย ถึงแม้ว่าเราจะทําร้ายพวก
เขาเสีย� 4 แซมสันจึงออกไปจับสุนัขจิง้ จอกสามร้อยตัว ผูกหางติ ดกันเป็นคู่ ๆ แล้วเอาคบเพลิงผูกติด
ไว้ระหว่างหางทุกๆคู่ 5 พอจุด คบเพลิง แล้ วก ็ ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟี ลิ ส เตีย ที่ ข้าวยัง ตัง้ รวงอยู่ ไฟก็
ไหม้ ฟ่อนข้าว และข้าวที่ ยงั ตัง้ รวงอยู่ นั ้น ทัง้ สวนองุน
่ และต้น มะกอกเทศด้วย 6 คนฟี ลิ ส เตีย จึง ถามว่า
“ใครทําอย่างนี้ � เขาตอบว่า “แซมสันบุตรเขยชาวทิมนาห์ เพราะว่าพ่อตาเอาภรรยาของแซมสันยกให้
เพื่อนเสีย� ชาวฟี ลิ ส เตี ยก ็ ข้น
ึ มาเผานางกับ บิดาของนางเสีย ด้วยไฟ 7 แซมสัน จึง บอกพวกเหล่านั ้ นว ่า
“เมื่อเจ้าทัง้ หลายทําอย่างนี้ เราจะต้องแก้แค้นเจ้าก่อน แล้วเราจึงจะเลิก� 8 แล้วแซมสันก็ฟันคนเหล่า
นั ้นเสียแหลกที เดียวจนเขาตายเสียเป็ นอันมาก แล้วแซมสั นก็เข้าไปอาศัยอยู่ที่ ช่องศิลาเอตาม 9 ฝ่าย
คนฟี ลิสเตี ยก็ข้น
ึ ไปตัง้ ค่ายอยู่ในเขตยูดาห์ และกระจายกันเข้าโจมตี เมืองเลฮี 10 พวกคนยูดาห์จึงถาม
ว่า “ท่านทัง้ หลายขึ้น มารบกับ เราทําไม� พวกเหล่า นั ้น ตอบว่า “เราขึ้น มามัด แซมสัน เพื่อ จะได้ กระทํา
แก่ เขาอย่างที่ เขาได้ กระทําแก่ เรา� 11 คนยูดาห์สามพันคนลงไปที่ ชอ
่ งศิลาเอตาม และกล่าวแก่ แซมสั
นว่า “ท่านไม่ทราบหรือว่าคนฟีลิสเตียเป็นผูค
้ รอบครองเรา ท่านได้กระทําอะไรแก่เราเช่นนี้ � แซมสันจึง
ตอบเขาว่า “เขาได้กระทําแก่ข้าพเจ้าอย่างไร ข้าพเจ้าก็ต้องกระทําแก่เขาอย่างนั ้น� 12 คนเหล่านั ้นจึงพู
ดกับแซมสันว่า “เราจะลงมามัดท่านเพื่อมอบท่านไว้ในมือของคนฟีลิสเตีย� แซมสันจึงบอกเขาว่า “ขอ
ปฏิญาณให้ซีว่าพวกท่านเองจะไม่ทําร้ายข้าพเจ้า� 13 เขาทัง้ หลายจึงตอบท่านว่า “เราจะไม่ทําร้ายท่าน
เราจะมัด ท่านมอบไว้ในมือ ของเขาเท่านั ้น เราจะไม่ ฆ่า ท่านเสีย� เขาจึง เอาเชือกพวนใหม่ สองเส้ นม ัด
แซมสันไว้ และพาขึ้นมาจากศิลานน
ั้
3 แซมสันจึงพูดเรือ
่ งพวกเขาว่า

แซมสันฆ่าคนฟีลิสเตียหนึ่ งพันคน
เมื่อ ท่านมาถึง เลฮี แล ้ว คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ รอ
้ งอึกทึก มาพบท่าน และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็
ทรงสถิ ตก ับ แซมสัน อย่างมาก เชือกพวนที่ ผูก แขนของท่านก็ เป็น ประดุจ ป่านที่ ไหม้ ไฟ เครือ
่ งจองจํา นั ้
15
นก็หลุดออกจากมือ ท่านมาพบกระดูกขากรรไกรลาสดๆอันหนึ่ งจึงยื่นมือหยิบมา และฆ่าคนเหล่านั ้น
14
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เสียหนึ่ งพันคน 16 แซมสันกล่าวว่า “ด้วยขากรรไกรลา เป็นกองซ้อนกอง ด้วยขากรรไกรลา เราได้ฆ่าคน
หนึ่ งพันเสีย� 17 อยู่มาเมื่อท่านกล่าวเช่นนั ้นแล้วก็โยนกระดูกขากรรไกรลาทิง้ ไป ท่านจึงเรียกชื่อตําบล
นั ้ นว่า รามาทเลฮี 18 แซมสันกระหายนํ้ามาก จึงร้องทุกข์ถึงพระเยโฮวาห์ว่า “การช่วยให้พ้นอันยิง่ ใหญ่
พระองค์ประทานให้สําเร็จด้วยมือผู้รับใช้ของพระองค์ บัดนี้ ข้าพระองค์จะตายเพราะอดนํ้าอยู่แล้ว และ
ตกอยู่ในมือของผู้ไม่เข้าสุ หนัตมิใช่หรือพระเจ้าข้า� 19 พระเจ้าจึงทรงเปิดช่องที่ กระดูกขากรรไกรลาให้
นํ้า ไหลออกมาจากที่ นั ้น ท่านก็ ได้ ดื่ม และจิต วิญญาณก็ สดชื่น ฟื้ นขึ้ นอ ีก เพราะฉะนั ้ นที ่ แห่งนั ้น ท่านจึง
เรียกชื่อว่า เอนหักโคร์ อยู่ที่ เลฮีจนถึงทุกวันนี้ 20 และท่านวินิจฉั ยอิสราเอลในสมัยของคนฟี ลิสเตียยี่สิ
บปี

16

“แซม
สัน มาที่ นี่ แล้ว � เขาก็ ล้อมที่ นั้น ไว้และคอยซุ่ มท ี่ ประตู เมืองตลอดคืน เขาซุ่ม เงียบอยู่ คืน ยัง รุ ง่ กล่าวว่า
“ให้ เรารออยู่ จนรุ ง่ เช้า แล้ว เราจะฆ่า เขาเสีย� 3 แต่ แซมสัน นอนอยู่ จนถึง เที่ยงคืน พอถึง เที่ยงคืน ท่าน
ก็ ลุก ขึ้น ยกประตู เมืองรวมทัง้ เสาสองต้น พร ้ อมทัง้ ดาลประตู ใส่ บ่า แบกไปถึง ยอดภูเขาซึ่ง อยู่ ตรงหน้า
เมืองเฮโบรน
เดลิลาห์ล่อลวงและจับแซมสัน
4 อยูมาภายหลั
่
ง แซมสันไปรักผู้หญิงคนหนึ่ งที่หุบเขาเมืองโสเรก ชื่อเดลิลาห์ 5 เจ้านายฟีลิสเตียก็ข้น
ึ
ไปหานางพู ดกับนางว่า “จงลวงเขาเพื่อดูวา่ กําลังมหาศาลของเขาอยู่ที่ไหน ทําอย่างไรเราจึงจะมีกําลัง
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 กําลัง มหาศาลของเธออยู่ ที่ไหน จะมัด เธอไว้อย่างไร
เธอจึง จะหมดฤทธิ�
์ 7 แซมสัน จึง บอกนางว่า “ถ้า เขามัด ฉั น ด้วยสายธนูสดที่ ยงั ไม่ แห ้ง เจ็ด เส้น ฉั น จะ
อ่อนเพลีย เหมือนกับ ชายอื่นๆ� 8 แล ้ว เจ้า นายฟี ลิ ส เตี ยก ็ เอาสายธนู สดที่ ยงั ไม่ แห ้ง เจ็ด เส้น มาให้ นาง
นางก็เอามามัดท่านไว้ 9 นางจัดคนให้ซุ่มอยู่ที่ห้องชัน
้ ในกับนาง นางก็บอกท่านว่า “แซมสันจ๋า คนฟีลิส
เตียมาจับเธอแล้ว� แซมสันกด
็ ึงสายธนูที่มัดนั ้นขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อได้กลน
ิ่ ไฟ เรือ
่ งกําลังของ
10
ท่านจึง ยัง ไม่ แจ้ง เดลิ ลาห์ พู ดก ับ แซมสั นว ่า “ดู เถิด เธอหลอกฉั น และเธอมุสาต่อ ฉั น บัดนี้ ขอบอก
ฉั นหน่ อยเถอะว่า จะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู�
่ 11 ท่านก็ตอบนางว่า “ถ้าเอาเชือกใหม่ที่ยังไม่เคยใช้มามัด
ฉั น ฉั นก็จะอ่อนกําลังเหมือนชายอื่น� 12 เดลิ ลาห์จึงเอาเชือกใหม่มัดท่านไว้แล้วบอกท่านว่า “แซมสัน
จ๋า คนฟีลิสเตียมาจับท่านแล้ว� และคนซุ่มคอยอยูใ่ นห้องชัน
้ ใน แต่ท่านก็ดึงเชือกออกจากแขนเหมือน
13
ดึง เส้น ด้าย เดลิ ลาห์ พู ดก ับ แซมสั นว ่า “เธอหลอกฉั น เรือ
่ ยมาจนถึง เดีย
๋ วนี้ เธอมุสาต่อ ฉั น บอกฉั น
เถอะว่า จะมัดเธออย่างไรจึงจะอยู�
่ ท่านจึงบอกนางว่า “ถ้าเธอเอาผมทัง้ เจ็ดแหยมของฉั นทอเข้ากับด
้ายเส้นยืน กระทกด้วยฟืมให้แน่ น� 14 เดลิลาห์จึงเอาผมทัง้ เจ็ดแหยมทอเข้ากับด้ายเส้นยืนกระทกด้วย
ฟืมให้แน่ น แล้วนางบอกท่านว่า “แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจับท่านแล้ว� ท่านก็ต่ืนขึ้นดึงฟืม หูกและ
ด้ายเส้นยืนไปหมด 15 นางจึงพู ดกับแซมสั นว่า “เธอพูดได้ อย่างไรว่า ‘ฉั นรักเธอ� เมื่อจิตใจของเธอไม่
ได้อยูกั
่ บฉั นเลย เธอหลอกฉั นสามครัง้ แล้ว และเธอมิได้บอกฉั นจริงๆว่ากําลังมหาศาลของเธออยูที
่ ่ไหน
16
� อยูมาเมื
่
่ อนางพูดคาดคัน
้ ท่านวันแล้ววันเล่า และชักชวนท่านอยูทุ
่ กวัน จิตใจของแซมสันกเ็ บื่อแทบ
จะตาย 17 จึงบอกความจริงในใจของท่านแก่นางจนสินว
้ ่า “มีดโกนยังไม่เคยถูกศีรษะของฉั น เพราะฉั น
เป็น พวกนาศี ร แด่
์ พระเจ้า ตัง้ แต่ อยู่ ในครรภ์ ของมารดา ถ้า โกนผมฉั น เสีย กําลั งก ็ จะหมดไปจากฉั น ฉั
นก็จะอ่อนเพลียเหมือนชายอื่น� 18 เมื่อเดลิ ลาห์เห็นว่าท่านบอกความจริงในใจแก่ นางจนสิน
้ แล้ว นาง
จึง ใช้คนไปเรียกเจ้า นายฟี ลิสเตียว่า “ขอจงขึ้นมาอีกครัง้ เดียว เพราะเขาบอกความจริงในใจแก่ ฉัน จน
สิน
ึ มาหานางถือเงินมาด้วย 19 นางก็ให้แซมสันนอนอยู่บนตักของนาง
้ แล้ว� แล้วเจ้านายฟีลิสเตียก็ข้น
แล้วนางก็เรียกชายคนหนึ่ งให้มาโกนผมเจ็ดแหยมออกจากศีรษะของท่าน นางก็ตัง้ ต้นรบกวนแซมสัน
1 แซมสัน ไปที่ เมืองกาซาพบหญิง แพศยาคนหนึ่ งก ็ เข ้า ไปนอนด้วย 2 มี คนไปบอกชาวกาซาว่า
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กําลังของแซมสันกห
็ มดไป 20 นางจึงบอกว่า “แซมสันจ๋า คนฟีลิสเตียมาจับท่านแล้ว� ท่านก็ต่ืนขึ้นจาก
หลับ บอกว่า “ฉั น จะออกไปอย่างครังก
้ ่อนๆ และสลัด ตัว ให้หลุด ไป� ท่านหาทราบไม่ วา่ พระเยโฮวาห์ได้
21
ทรงละท่านไปเสียแล้ว คนฟีลิสเตียกม
็ าจับท่านทะลวงตาของท่านเสีย นําท่านลงมาที่กาซา เอาตรวน
ทองสัมฤทธิล
์ ่ามไว้ และให้ท่านโม่แป้งอยู่ที่ในเรือนจํา 22 ตัง้ แต่โกนผมแล้ว ผมที่ศีรษะของท่านก็ค่อยๆ
งอกขึ้นมา
แซมสันมีการชัยชนะตอนสิน
ิ
้ ชีวต
ฝ่ายเจ้า นายฟี ลิ ส เตีย ประชุม กัน เพื่อ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชาย งิ่ ใหญ่ แก่ พระดาโกนพระของเขาทัง้
หลายและชื่นชมยินดี เพราะเขากล่าวว่า “พระของเราได้ มอบแซมสัน ศั ตรู ของเราไว้ ในมือ เราแล้ว�
24 เมื่อ ประชาชนเห็น แซมสั นก ็ สรรเสริญ พระของตนว่า “พระของเราได้ มอบศั ตรู ผู้ ทําลายแผ่น ดิน ของ
เราไว้ในมือของเรา และเขาฆ่าพวกเราเสียเป็ นอันมาก� 25 ต่อมาเมื่อจิตใจของเขาร่าเริงเต็มที่แล้ว เขา
จึง พูด ว่า “จงเรียกแซมสัน มาเล่น ตลกให้ เราดู� เขาจึง ไปเรียกแซมสัน ออกมาจากเรือนจํา แซมสั นก ็
มาเล่นตลกต่อหน้าเขา เขาพาท่านมายืนอยู่ระหว่างเสา 26 แซมสันจึงบอกเด็กที่จูงมือตนมาว่า “ขอพา
ฉั น ให้ ไปคลํา 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 แซมสัน เล่น
ตลก 28 ฝ่ายแซมสันกร็ อ
้ งทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า ขอทรงระลึกถึงข้า
พระองค์ ขอประทานกําลังแก่ข้าพระองค์ครัง้ นี้ อีกครัง้ เดียว โอ ข้าแต่พระเจ้า เพื่อในเวลานี้ ข้าพระองค์
จะได้แก้แค้นคนฟีลิสเตียเพื่อตาทัง้ สองข้างของข้าพระองค์� 29 แซมสันกก
็ อดเสากลางสองต้นทีร่ องรับ
ตึก นั ้น ไว้และพักพิง ที่ เสานั ้น มือขวายัน เสาต้น หนึ่ ง มือ ซ้ายยัน เสาอีก ต้น หนึ่ ง 30 แซมสัน กล่าวว่า “ขอ
ให้ ข้า ตายกับ คนฟี ลิ ส เตีย เถิด� แล้ว ก็ โน ้ม ตัว ลงด้วยกําลัง ทัง้ สิน
้ ของตน ตึ กนั ้ นก ็ พัง ทับ เจ้า นายและ
ประชาชนทุก คนที่ อยู่ในนั ้น ดัง นั ้น คนที่ ท่านฆ่า ตายเมื่อ ท่านตายนี้ ก็ มากกว่า คนที่ ท่านฆ่า ตายเมื่อ ท่าน
ยังม ี ชี วิตอยู่ 31 แล ้ว พี่ น้องและบรรดาครอบครัว บิดาของท่านก็ ลงมารับ ศพของท่านและขึ้น ไปฝัง ไว้ระ
หว่างโศราห์กับเอชทาโอล ในที่ฝังศพของมาโนอาห์บิดาของท่าน ท่านได้วินิจฉั ยอิสราเอลอยูยี
่ ่สิบปี
23
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มี ชายคนหนึ่ ง เป็น ชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิม ชื่ อม ี คาห์ 2 เขาพู ดก ับ มารดาของเขาว่า “เงิน หนึ่ ง
พันหนึ่ งร้อยแผ่น ซึ่งมีคนลักไปจากแม่และแม่ก็ได้สาปแช่ง และพูดเข้าหูฉั นนั ้น ดูเถิด เงินนั ้นอยู่ที่ ฉั น
ฉั นเอาไปเอง� มารดาของเขาจึงพูดว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรให้ลูกของแม่เถิด� 3 เขาจึง
นําเงินพันหนึ่ งร้อยแผ่นนั ้นมาคืนให้แก่มารดา และมารดาของเขาพูดว่า “เงินรายนี้ แม่ได้ถวายแล้วแด่
พระเยโฮวาห์จากมือแม่เพื่อลูกให้ทําเป็ นรูปแกะสลักและรู ปหล่อ บัดนี้ แม่จึงคืนให้แก่เจ้า� 4 เมื่อมีคาห์
คืนเงินให้แก่มารดาแล้ว มารดาก็นําเงินสองร้อยแผ่นมอบให้กับช่างเงิน ทําเป็นรูปแกะสลักและรู ปหล่อ
รูปนน
ั ้ อยูใ่ นบ้านของมีคาห์ 5 มีคาห์คนนี้ มีเรือนพระหลังหนึ่ ง เขาทํารู ปเอโฟด และรู ปพระ และแต่งตัง้ ให้
บุตรชายคนหนึ่ งของเขาเป็นปุโรหิต 6 ในสมัยนั ้นยังไม่มีกษั ตริย์ในอิสราเอล ทุกคนทําตามอะไรก็ตามที่
ถูกต้องในสายตาของตนเอง 7 มีชายหนุ่มคนหนึ่ งชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์ ครอบครัวยูดาห์ เป็นพวก
เลวี อาศัย อยู่ ที่ นั่น 8 ชายนั ้น เดิน ออกจากบ้านเบธเลเฮมในยู ดาห์ เท ี่ย วหาที่ เพื่อ พัก อาศัย เมื่อ เขาเดิน
ทางไปนั ้ นก็มาถึงแดนเทือกเขาเอฟราอิมถึ งบ้านของมีคาห์ 9 มีคาห์จึงพูดกับเขาว่า “ท่านมาจากไหน�
เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นพวกเลวีชาวบ้านเบธเลเฮมในยูดาห์ ข้าพเจ้าเดินทางเที่ยวหาที่พักอาศัย� 10 มี
คาห์จึง กล่าวแก่ เขาว่า “จงอยู่กับ ข้าพเจ้า เถิด เป็น อย่างบิดาและปุโรหิต ของข้าพเจ้า ก็ แล้ว กัน ข้าพเจ้า
จะจ่ายเงินให้ปีละสิบเชเขล ให้เครือ
่ งแต่งตัวสํารับหนึ่ ง และอาหารรับประทานด้วย� เลวค
ี นนั ้นจึงเข้าไป
11 เลวีคนนั ้ นก็พอใจที่ จะอยู่กับชายคนนั ้น และชายหนุ่มคนนั ้ นก็เป็ นเหมือนลูกของเขา 12 มี คาห์ก็ แต่ ง
1
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ตัง้ เลวีคนนั ้นและชายหนุ่มคนนั ้นกเ็ ป็นปุโรหิตของเขา และอยูใ่ นบ้านของมีคาห์ 13 มีคาห์กล่าวว่า “บัดนี้
ข้าพเจ้าทราบแล้ วว่า พระเยโฮวาห์จะทรงให้ข้าพเจ้าอยูเ่ ย็นเป็นสุข เพราะว่าข้าพเจ้ามี เลวีคนหนึ่ งเป็น
ปุโรหิต�

18
คนตระกูลดานเอาปุโรหิตของมีคาห์ไปโดยใช้กําลัง
ในสมัยนั ้นไม่ มี กษั ตริย์ในอิสราเอล และในสมัยนั ้นคนตระกูลดานยังเที่ยวหาที่ ดิ นอันจะเป็นมรดก
ของตนเพื่อจะได้พักอาศัย เพราะจนบัดนั ้นแล้วมรดกในหมู่คนตระกูลอิสราเอลยังไม่ตกแก่เขา 2 ดังนั ้น
คนดานจึง ส่ง คนห้า คนจากจํานวนทัง้ หมดเป็น ชายฉกรรจ์ ในครอบครัว ของตน มาจากโศราห์และจาก
เอชทาโอล ไปสอดแนมดู แผ่ นดิน และตรวจดู แผ่ นดิน นั ้น และเขาทัง้ หลายพูด แก่ เขาว่า “จงไปตรวจ
ดู แผ่ นดิน นั ้น� เขาก็ มาถึง แดนเทือกเขาเอฟราอิม 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
อะไรในที่นี้ ท่านทํางานอะไรที่นี่ � 4 เขาตอบคนเหล่านั ้ นว่า “มีคาห์ทําแก่ข้าพเจ้าอย่างนี้ อย่างนี้ เขาจ้าง
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงเป็นปุโรหิตของเขา� 5 คนเหล่านั ้ นก็พูดกับเขาว่า “ได้โปรดทูลถามพระเจ้าให้หน่อย
เถิด เพื่อ เราจะทราบว่า ทางที่ เราจะออกเดิน ไปนี้ จะสําเร็จ หรือ ไม่� 6 ปุ โรหิตน น
ั ้ จึง ตอบเขาทัง้ หลายว่า
“จงไปเป็นสุข เถิด หนทางที่ ท่านไปจะอยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์� 7 ชายทัง้ ห้า คนก็ จากไปถึง เมือง
ลาอิช เห็นประชาชนที่อยูที
่ ่เมืองนั ้น เห็นชาวเมืองอยูอย่
่ างไร้กังวลตามลักษณะคนไซดอน อย่างสงบ ไม่
หวาดระแวงอะไร และในแผ่น ดิน นั ้น ไม่ มี ผู้ พิพากษาที่ จะให้ เขาอับอายในเรือ
่ งใดๆ เขาอยู่ หา่ งไกลจาก
คนไซดอน ไม่มีเรือ
่ งเกี่ยวข้องกับคนอื่นเลย 8 เมื่อคนทัง้ ห้ากลับมาถึงญาติพีน้
่ องที่โศราห์และเอชทาโอล
ญาติพีน้
่ องจึงถามเขาว่า “เจ้าจะว่าอะไร� 9 เขาตอบว่า “จงลุกขึ้น ให้เราไปรบกับเขาเถิด เพราะเราได้เห
็นแผ่นดินนั ้นแล้ว และดู เถิด เป็นแผ่นดินดี จริงๆ ท่านทัง้ หลายจะไม่ ทําอะไรเลยหรือ อย่าชักช้าที่ จะไป
กัน และเข้า ยึด ครองแผ่น ดิน นั ้น 10 เมื่อ ท่านทัง้ หลายไปแล้ว จะพบประชาชนที่ ไม่ หวาดระแวงอะไร เออ
แผ่นดิ นก็กว้างขวาง พระเจ้าทรงมอบไว้ในมือของท่านทัง้ หลายแล้ว เป็นสถานที่ ซ่ึงไม่ ขาดสิง่ ใดที่ มี ใน
โลก� 11 คนครอบครัวดานหกร้อยคนสรรพด้วยเครือ
่ งอาวุธทํา สงครามยกทัพออกจากโศราห์และเอช
ทาโอล 12 เขาทัง้ หลายยกขึ้นไปตัง้ ค่ายอยู่ที่คีรย
ิ าทเยอาริมในยูดาห์ เพราะเหตุนี้เขาจึงเรียกที่นั่นว่า มา
หะเนห์ ดาน จนถึง ทุก วัน นี้ ดู เถิด เมืองนี้ อยู่ ด้านหลัง คี ร ย
ิ าทเยอาริม 13 เขาก็ ผ่านจากที่ นั่น ไปยัง แดน
เทือกเขาเอฟราอิมมาถึงบ้านของมีคาห์ 14 แล้วชายทัง้ ห้าคนที่ไปสอดแนมดูเมืองลาอิชก็บอกแก่พี่น้ อง
ของตนว่า “ท่านทราบไหมว่าในบ้านเหล่านี้ มีรู ปเอโฟด รู ปพระ รู ปแกะสลัก และรู ปหล่อ ฉะนั ้นบัดนี้ ขอ
ใคร่ครวญว่าท่านทัง้ หลายจะทําประการใด� 15 เขาทัง้ หลายก็แวะเข้าบ้านของเลวีหนุ่มคนนั ้น คือที่บ้าน
ของมีคาห์ถามดูทุกข์สุขของเขา 16 ฝ่ายคนดานทัง้ หกร้อยคนถืออาวุธทําสงคราม ยืนอยู่ที่ทางเข้าประตู
รัว้ 17 ชายทัง้ ห้าคนที่ออกไปสอดแนมดูบ้านเมืองก็เดินเข้าไปนําเอารู ปแกะสลัก รู ปเอโฟด รู ปพระ และ
รู ปหล่อไป ฝ่ายปุ โรหิตก็ยน
ื อยู่ที่ ทางเข้าประตู รวก
ั ้ ับทหารถืออาวุธทําสงครามหกร้อยคนนั ้น 18 เมื่อคน
เหล่านี้ เข้าไปในบ้านของมีคาห์ นําเอารู ปแกะสลัก รู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ปหล่อนั ้น ปุโรหิตถามเขาว่า
“นั ่นท่านทําอะไร� 19 คนเหล่านั ้นจึงตอบเขาว่า “เงียบๆ ไว้เอามือปิดปากเสีย มากับเราเถิด มาเป็นบิดา
และปุโรหิต ของเรา จะเป็น ปุโรหิต ในบ้านของชายคนเดี ยวด ี หรือ ว่า จะเป็น ปุโรหิต ของตระกูล หนึ่ ง และ
ครอบครัวหนึ่ งในอิสราเอลดี� 20 ใจของปุโรหิตก็ยินดี เขาจึงเอารู ปเอโฟด รู ปพระ และรู ปแกะสลัก เดิน
ไปในหมู่ประชาชน 21 แล้วเขาก็กลับออกเดินไปให้เด็ก ทัง้ ฝูงสัตว์และข้าวของเดินไปข้างหน้า 22 เมื่อไป
ห่างจากบ้านมีคาห์แล้ว คนที่อยูในบ้
่
านใกล้เคียงกับบ้านของมีคาห์ก็ร่วมติดตามไปทันคนดานเข้า 23 จึง
ตะโกนเรียกคนดาน เขาก็ หน
ั กลับ มาพู ดก ับ มี คาห์ ว่า “เป็น อะไรเล่า เจ้ าจึง ยกคนมามากมายอย่างนี้ �
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เขาตอบว่า “ท่านทัง้ หลายนําพระของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้าสร้างขึ้นและนําปุโรหิตออกมาเสีย ข้าพเจ้า
จะมี อะไรเหลือ อยู่เล่า ท่านทัง้ หลายยัง จะมาถามข้าพเจ้า อีกว่า ‘เป็น อะไรเล่า� ” 25 คนดานจึง ตอบเขา
ว่า “อย่าให้เราได้ยน
ิ เสียงของเจ้าเลย เกลือกว่าคนขี้โมโหจะเล่นงานเจ้าเข้า เจ้าและครอบครัวของเจ้าก็
จะเสียชีวต
ิ เปล่าๆ� 26 ฝ่ายคนดานก็เดินต่อไป เมื่อมีคาห์เห็นว่าเขาเหล่านั ้นมีกําลังมากกว่า จึงหันกลับ
เดินทางไปบ้านของตน 27 คนดานนําเอาสิง่ ที่มีคาห์สร้างขึ้น และนําปุโรหิตซึ่งเป็นของเขามาด้วย ก็เดิน
ทางมาถึงลาอิช มาถึงประชาชนที่ อยู่อย่างสงบและไม่หวาดระแวงอะไร จึงประหารคนเหล่านั ้นด้วยคม
ดาบและเอาไฟเผาเมืองเสีย 28 ไม่มผู
ี ใดมาช่
้
วยเหลือ เพราะเขาอยูไ่ กลจากเมืองไซดอน และไม่ได้ทําการ
เกี่ยวข้องกับคนอื่น อยูในหุ
่
บเขาซึ่งอยูใกล้
่
กับเมืองเบธเรโหบ คนเหล่านั ้นกส
็ ร้างเมืองขึ้น และอาศัยอยูที
่ ่
นั ่น 29 เขาตัง้ ชื่อเมืองนั ้นว่าดาน ตามชื่อดานบรรพบุรุษของเขา ผู้ซึ่งเกิดกับอิสราเอล แต่ตอนแรกเมือง
นั ้นชื่อว่าลาอิช
24

คนตระกูลดานไหว้รู ปเคารพ
30 คนดานก็ ตัง
้ รู ป แกะสลัก ไว้ ส่วนโยนาธานบุตรชายเกอร์โชน บุ ตรชายของมนั ส เสห์ ทัง้ ท่านและ
บรรดาบุตรชายของเขาก็เป็นปุโรหิตให้แก่คนตระกูลดานจนถึงสมัยที่ แผ่นดินตกไปเป็นเชลย 31 เขาได้
ตัง้ รู ปแกะสลักซึ่งมีคาห์ได้ทําไว้นั้นขึ้นนานตลอดเวลาที่พระนิ เวศของพระเจ้าอยูที
่ ่ชีโลห์

19
ภรรยาน้ อยของคนเลวีคนหนึ่ งถูกฆ่า
อยู่มาในสมัย นั ้น เมื่อ ไม่ มี กษั ตริย์ ในอิสราเอล มี คนเลว ี คนหนึ่ ง อาศัย อยู่ ที่ แดนเทือกเขาเอฟราอิม
แถบที่ ไกลออกไปโน้ น เขาได้ หญิง คนหนึ่ ง จากเบธเลเฮมในยู ดาห์ มาเป็น ภรรยาน้ อย 2 ภรรยาน้ อยนั ้น
เล่นชู้จึงทิง้ สามีเสียกลับไปอยูบ
่ ้านบิดาของนางที่เบธเลเฮมในยูดาห์ อยูที
่ ่นั ่นสักสี่เดือน 3 สามีของนางก็
ลุกขึ้นไปตามนาง เพื่อไปพูดกับนางด้วยจิตเมตตาและจะพานางกลับ เขาพาคนใช้คนหนึ่ งและลาคู่หน่ง
ึ
4
ไปด้วย นางพาเขาเข้าในบ้านบิดาของนาง เมื่อบิดาของผู้หญิงเห็นเข้าก็มีความยินดีต้อนรับเขา พ่อตา
ของเขาคือบิดาของผู้หญิงหน่วงเหนี่ ยวเขา และเขาพักอยู่ด้วยสามวัน เขาก็กินและดื่ม และพักนอนอยู่
ที่นั่น 5 อยู่มาถึงวันที่สี่เขาทัง้ หลายก็ต่ืนขึ้นแต่เช้ามืด และคนนั ้นลุกขึ้นจะออกเดิน แต่พ่อของผู้หญิงพู
ดกับบุตรเขยของเขาว่า “จงรับประทานอาหารอีกสักหน่ อยหนึ่ งให้ช่น
ื ใจแล้วภายหลังจึงค่อยออกเดิน�
6 ชายสองคนนั ้ นก ็ นั่ง ลงรับ ประทานและดื่ มด ้ว ยกัน และบิดาของผู้ หญิ งก ็ บอกชายนั ้ นว ่า “จงค้า งอีกสั
กคืนเถิด กระทําจิตใจให้เบิกบาน� 7 เมื่อชายคนนั ้นลุกขึ้นจะออกเดิน พ่อตาก็ชก
ั ชวนไว้ จนเขาต้องพัก
8
อยู่ ที่ นั ่ นอ ีก ในวันที ่ หา้ เขาก็ ต่ืน แต่ เช้า ตรู เพื
่ ่อ จะออกเดิน ทางไป บิ ดาของหญิง นั ้น พูด ว่า “ขอให้ชื่น ใจ
เถิด� เขาทัง้ สองก็อยู่จนเวลาบ่ายรับประทานอยู่ด้วยกันอีก 9 เมื่อชายคนนั ้นและภรรยาน้ อยกับคนใช้ลุ
กขึ้นจะออกเดิน พ่อตาของเขาคือบด
ิ าของผูห
้ ญิงกบ
็ อกเขาว่า “ดูเถิด นี่ ก็บ่ายใกล้ค่ําแล้ว ขอค้างอยูอี
่ กค
ืนหนึ่ งเถิด ดูเถิด จะสินว
้ ันอยู่แล้ว พักนอนที่นี่ เถิด เพื่อใจของเจ้าจะเบิกบาน พรุ ง่ นี้ เช้าขอเจ้าตื่นแต่เช้า
เพื่อ ออกเดิน ทาง เจ้ าจะได้ ไปบ้าน� 10 แต่ ชายคนนั ้น ไม่ ยอมค้างอี กค ืน หนึ่ ง เขาจึง ลุก ขึ้น ออกเดิน ทาง
ไปจนถึง ตรงข้ามกับ เมืองเยบุส คือเยรู ซาเล็ม เขามี ลาสองตั วที่มี อาน และภรรยาน้ อยก็ ไปด้วย 11 เมื่อ
เขามาใกล้ เมืองเยบุ สก็ บ่ายมากแล้ว คนใช้จึงเรียนนายของเขาว่า “มาเถิด ให้เราแวะเข้าไปพักในเมือง
ของคนเยบุ ส เถิด ค้างคืน อยู่ ในเมืองนี้ แหละ � 12 นายของเขาตอบว่า “เราจะไม่ แวะเข้าไปในเมืองของ
คนต่างด้าว ผู้ที่ไม่ใช่คนอิสราเอล เราจะผ่านไปถึงเมืองกิเบอาห์� 13 เขาจึงบอกคนใช้ว่า “มาเถิด ให้เรา
เข้าไปใกล้ ที่ เหล่า นี้ แห่ง หน่งึ และค้างอยู่ ที่ กิเบอาห์หรือ ที่ รามาห์� 14 เขาจึง เดิน ทางผ่านไป เมื่อ เขามา
ใกล้กิเบอาห์ซ่ึงเป็นของคนเบนยามินดวงอาทิตย์ก็ตกแล้ว 15 เขาจึงแวะเข้าไปจะค้างคืนที่เมืองกิเบอาห์
เขาก็ แวะเข้าไปนั ่ง อยู่ ที่ ถนนในเมืองนั ้น เพราะไม่ มี ใครเชิญ ให้เขาเข้าไปค้างในบ้าน 16 ดู เถิด มี ชายแก่
1
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คนหนึ่ งเข้ามาเมื่อเลิกจากงานนาเป็นเวลาเย็นแล้ว เขาเป็นชาวแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาอาศัยอยู่ใน
เมืองกิเบอาห์ แต่ชาวเมืองนั ้นเป็นคนเบนยามิน 17 เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นเห็นผู้เดินทางคนนั ้นนั ่งอยูที
่ ่ถนน
ในเมือง ชายแก่ คนนั ้ นก็ถามว่า “ท่านจะไปไหนและมาจากไหน� 18 ชายคนนั ้นจึงตอบเขาว่า “เราเดิน
ทางจากเบธเลเฮมในยู ดาห์ จะไปที่ แดนเทือกเขาเอฟราอิม แถบที่ ไกลออกไปโน้ น ซึ่ง ข้าพเจ้า มาจากที่
นั ่น ข้าพเจ้าไปเบธเลเฮมในยูดาห์มา และข้าพเจ้าจะกลับไปพระนิ เวศพระเยโฮวาห์ ไม่มใครเชิ
ี
ญข้าพเจ้า
เข้าไปพักในบ้าน 19 ฟางและอาหารที่จะเลี้ยงลา พวกเราก็มีพร้อมแล้ว ทัง้ อาหารและนํ้าองุนที
่ ่เลี้ยงตน
ทัง้ เลี้ยงหญิง คนนี้ และชายหนุ่มท ี่ อยู่ กับ พวกผู้ รับ ใช้ ของท่านก็ มี อยู่ แล้ว ไม่ ขาดสิง่ ใดเลย� 20 ชายแก่
คนนั ้นจึงพูดว่า “ขอท่านเป็นสุขสบายเถิด ถ้าท่านขาดสิง่ ใด ข้าพเจ้าขอเป็นธุระทัง้ สิน
้ ขอแต่อย่านอนที่
ถนนนี้ เลย� 21 เขาจึงพาชายคนนั ้นเข้าไปในบ้าน เอาอาหารให้ลา ต่างก็ล้างเท้าของตน และรับประทาน
อาหารและดื่ม 22 เมื่อ เขากําลัง ทําให้จิ ตใจเบิก บาน ดู เถิด ชาวเมืองนั ้ นที ่ เป็น คนอันธพาลมาล้อมเรือน
ไว้ ทุ บประตู ร้องบอกชายแก่ ผู้ เป็น เจ้าของบ้านว่า “ส่ง ชายที่ เข ้า มาอยู่ในบ้านของแกมาให้เราสังวาส�
23 ชายผู้เป็ นเจ้าของบ้านก็ ออกไปพู ดกับเขาว่า “อย่าเลย พี่น้ องของข้าพเจ้า ขออย่ากระทําการร้ายเช่น
นี้ เลย เมื่อชายคนนี้ มาอาศัยบ้านของข้าพเจ้าแล้ว ขออย่ากระทําสิง่ ที่โง่เขลานี้ เลย 24 ดูเถิด นี่ มีลูกสาว
พรหมจารีคนหนึ่ งและเมียน้ อยของเขา ข้าพเจ้าจะพาออกมาให้ท่านเดีย
๋ วนี้ จงกระทําหยามเกียรติหรือ
ทํา อะไรแก่ พวกเขาตามชอบใจเถิด แต่ ขออย่าทํา ลามกกับ ชายคนนี้ เลย � 25 แต่ คนเหล่า นั ้น ไม่ ยอมฟัง
เสียง ชายคนนั ้น จึง ฉวยภรรยาน้ อยของตนผลัก นางออกไปให้ เขา เขาก็ สมสู่ ทํา ทารุ ณ ตลอดคืน จนรุ ง่
เช้า พอรุ ง่ สางๆ เขาทัง้ หลายก็ปล่อยนางไป 26 พอแจ้งผู้หญิงนั ้ นก็กลับมาล้มลงที่ประตูบ้านซึ่งนายของ
ตนพักอยู่ จนสว่างดี 27 รุ ง่ เช้านายของนางก็ ลุ กขึ้นเมื่อเปิดประตู บ้าน จะออกเดินทาง ดู เถิด ผู้หญิงซึ่ง
เป็นภรรยาน้ อยของเขาก็นอนอยู่ที่ ประตูบ้าน มือเหยียดออกไปถึงธรณี ประตู 28 เขาจึงบอกนางว่า “ลุ ก
ขึ้นไปกันเถิด� แต่ก็ไม่มีคําตอบ เขาจึงเอานางขึ้นหลังลา ชายนั ้นก็ลุกขึ้นเดินทางไปบ้านของตน 29 เมื่อ
ถึ งบ ้านแล้ว ก็ เอามีด ฟัน ศพภรรยาน้ อยออกเป็น ท่อนๆพร้อมกับ กระดูก สิ บสองท่อนด้วยกัน ส่ง ไปทัว่
เขตแดนอิสราเอล 30 ทุกคนที่เห็นก็พูดว่า “เรือ
่ งอย่างนี้ ไม่มีใครเคยเห็นตัง้ แต่สมัยคนอิสราเอลยกออก
จากแผ่นดินอียป
ิ ต์จนถึงวันนี้ จงตรึกตรองปรึกษากันดู แล้วก็ว่ากันไปเถิด�

20
คนอิสราเอลทัง้ หมดสู้รบกับคนตระกูลเบนยามิน

1 คนอิสราเอลทัง
้ หมดตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา

ทัง้ แผ่นดินกเิ ลอาดก็ออกมา ชุมนุมชนนั ้นได้ประชุม
กันเป็นใจเดียวกันต่อพระเยโฮวาห์ที่ เมืองมิสปาห์ 2 หัวหน้าประชาชนทัง้ สิน
้ คือของตระกูลคนอิสราเอล
ทัง้ หมด เข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมแห่งประชาชนของพระเจ้า มีทหารราบถือดาบสี่แสนคน 3 (ครัง้ นั ้น
คนเบนยามิน ได้ ยิ นว ่า คนอิสราเอลได้ ข้น
ึ ไปยั งม ิส ปาห์� ประชาชนอิสราเอลกล่าวว่า “ขอบอกเรามาว่า
เรือ
่ งชัว่ ร้ายนี้ เกิดขึ้นมาอย่างไรกัน� 4 คนเลวีซ่ึงเป็นสามี ของหญิงผู้ที่ ถู กฆ่านั ้นกล่าวตอบว่า “ข้าพเจ้า
และภรรยาน้ อยของข้าพเจ้า มาถึง เมือ งกิเบอาห์ ซ่ึง เป็น ของคนเบนยามิน เพื่อ จะค้างคื นที ่ นั ่น 5 เวลา
กลางคืนผู้ชายในเมืองกิเบอาห์ก็ลุ กขึ้นล้อมบ้านที่ข้าพเจ้าพักอยู่ เขาหมายจะฆ่าข้าพเจ้าเสีย เขาข่มขืน
ภรรยาน้ อยของข้าพเจ้าจนตาย 6 ข้าพเจ้าจึงนําศพภรรยาน้ อยของข้าพเจ้ามาฟันออกเป็นท่อนๆ ส่งไป
ทัว่ ประเทศที่ เป็น มรดกของอิสราเอล เพราะพวกเขาได้ กระทํา การลามกและความโง่เขลาในอิสราเอล
7 ดู เถิด ท่านผู้ เป็ น คนอิสราเอลทัง
้ หลาย จงให้คําปรึกษาและความเห็น ณ ที่ นี่เถิด� 8 ประชาชนทุกคน
ก็ ลุ กขึ้นกล่าวเป็นใจเดียวกั นว่า “พวกเราจะไม่กลับไปเต็นท์ ของเรา เราจะไม่กลับไปเรือนของเรา 9 แต่
บัดนี้ เราจะกระทํากั บก ิเบอาห์ ดังนี้ เราจะจับ สลากยกขึ้น ไปสู้ รบกับ เขา 10 เราจะเลือกคนอิสราเอลทุก
ตระกูล คัด เอาร้อยละสิบ คน พัน ละร้อย หมื่น ละพัน ให้ ไปหาเสบียงอาหารมาให้ ประชาชน เพื่อ เขาทัง้
หลายจะตอบสนองบรรดาความโง่ เขลาซึ่ง พวกกิเบอาห์ กระทํา ขึ้น ในอิสราเอล เมื่อ เขาทัง้ หลายมาถึง
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เมืองกิเบอาห์ของคนเบนยามิน� 11 คนอิสราเอลทัง้ ปวงก็รว่ มยกไปสู้เมืองนั ้นเป็นพรรคพวกใจเดียวกัน
12 ตระกูล คนอิสราเอลก็ ส่ง คนไปทัว
่ ตระกูล คนเบนยามิ นบอกว่า “ทําไมการชัว่ ช้า นี้ จึง เกิด ขึ้น มาได้ ใน
หมู่พวกท่าน 13 เหตุ ฉะนั ้นบัดนี้ จงมอบชายคนอันธพาลในเมืองกิเบอาห์มาให้เราประหารชีวต
ิ เสียจะได้
กําจัดความชัว่ เสียจากคนอิสราเอล� แต่คนเบนยามินไม่ยอมฟังเสียงคนอิสราเอลพี่น้องของตน 14 คน
เบนยามิ นก ็ ออกมาจากบรรดาหัว เมืองเข้า ไปสู่ กิเบอาห์ พร ้ อมกัน เพื่อ ยกออกไปกระทํา สงครามกับ คน
อิสราเอล 15 คราวนั ้นคนเบนยามินรวมจํานวนทหารถือดาบออกจากบรรดาหัวเมืองได้ สองหมื่นหกพัน
คน นอกจากชาวเมือ งกิเบอาห์ ซึ่ง นั บ ทหารที่ คัด เลือกแล้ว ได้ เจ ็ ดร้อยคน 16 ในจํานวนทัง้ หมดนี้ มี คนที ่
คัดเลือกแล้วเจ็ดร้อยคนถนั ดมือซ้ายทุกคนเอาสลิงเหวีย
่ งก้อนหินให้ถู กเส้นผมได้ ไม่ผิดเลย 17 จํานวน
คนอิสราเอลที่ถือดาบ ไม่นั บคนเบนยามิน ได้สี่แสนคน เหล่านี้ เป็นทหารทุกคน 18 คนอิสราเอลก็ลุกขึ้น
ไปยัง พระนิ เวศของพระเจ้า และทูล ถามพระเจ้า ว่า “ผู้ ใดในพวกข้า พระองค์ ที่ จะขึ้น ไปสู้ รบกับ คนเบน
ยามิ นก่อน� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ให้ยู ดาห์ข้น
ึ ไปก่อน� 19 รุ ง่ เช้าคนอิสราเอลก็ ลุ กขึ้นตัง้ ค่ายต่อสู้ เมือ
งกิเบอาห์ 20 คนอิสราเอลออกไปสู้รบกับคนเบนยามิน และคนอิสราเอลได้วางพลเรียงรายต่อสู้เขาที่เมือ
งกิเบอาห์ 21 ในวันนั ้นคนเบนยามินออกมาจากเมืองกิเบอาห์ ฆ่าฟันคนอิสราเอล ล้มตายสองหมื่นสอง
พัน คน 22 แต่ ประชาชนคือ ผู้ชายชาวอิสราเอลยัง หนุน ใจกัน และวางพลเรียงรายอีก ครัง้ ในที่ ซ่ึง เขาวาง
พลในวัน แรก 23 (และคนอิสราเอลก็ ข้น
ึ ไปร้องไห้ ครํา่ ครวญต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ จนถึง เวลาเย็น
เขาทัง้ หลายทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “สมควรที่ ข้าพระองค์ จะเข้าประชิดรบกับคนเบนยามิ นพี่น้องของ
ข้าพระองค์อีกหรือไม่� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ไปสู้เขาเถิด�) 24 คนอิสราเอลจึงยกเข้าประชิดคนเบนยา
มินในวันที่สอง 25 และในวันที่สองนั ้นเบนยามินก็ยกออกไปจากกิเบอาห์ ฆ่าฟันคนอิสราเอลล้มตายอีก
หนึ่ งหมื่นแปดพันคน ทุกคนเป็นทหารถือดาบ 26 แล้วบรรดาคนอิสราเอลคือกองทัพทัง้ หมดได้ ข้น
ึ ไปที่
พระนิ เวศของพระเจ้าและร้องไห้ครํา่ ครวญ เขานั ่งเฝ้าพระเยโฮวาห์ ณ ที่นั่น และอดอาหารจนเวลาเย็น
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและสัน ติบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 27 คนอิสราเอลจึง ทูล ถามพระเยโฮวาห์
(เพราะในสมัย นั ้น หี บพันธสัญญาของพระเจ้า อยู่ ที่ นั่น 28 และฟีเนหั สบ ุตรชายเอเลอาซาร์ ผู้ เป็น บุตร
ชายอาโรน ก็ปรนนิ บัติอยูหน
่ ้าหีบนน
ั ้ ในสมัยนั ้น� เขาทูลถามว่า “สมควรที่ข้าพระองค์จะยังยกไปสู้รบกับ
เบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์ อีกครัง้ หนึ่ ง หรือควรจะหยุดเสีย� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงยกขึ้น
ไปเถิด เพราะว่าพรุ ง่ นี้ เราจะมอบเขาไว้ในมือของเจ้า� 29 ดังนั ้น อิสราเอลจึงซุ่มคนไว้รอบเมืองกิเบอาห์
30 และประชาชนอิสราเอลก็ ข้น
ึ ไปสู้ รบกับคนเบนยามิน ในวันที ่สาม และวางพลเรียงรายต่อสู้ เมืองกิเบ
31
อาห์ อย่างคราวก่อน คนเบนยามิ นก ็ ยกออกมาสู้ รบกับ ประชาชน ถู กลวงให้ หา่ งออกไปจากตัว เมือง
เขาก็ เริม
่ ฆ่า ฟัน ประชาชนอย่างคราวก่อน คือ ตามถนนซึ่ง สายหนึ่ ง ไปยัง พระนิ เวศของพระเจ้า อี กสาย
หนึ่ ง ไปกิเบอาห์ และที่ กลางทุ่ง แจ้ง อิสราเอลล้ม ตายประมาณสามสิบ คน 32 คนเบนยามิ นกล่า วกั นว ่า
“เขาแพ้เราอย่างคราวก่อน� แต่คนอิสราเอลว่า “ให้เราถอย นําเขาออกห่างจากเมืองไปถึงถนนหลวง�
33 คนอิสราเอลทัง
้ หมดก็ลุกออกจากที่ของตนเรียงรายเข้าไปที่บาอัลทามาร์ ส่วนคนอิสราเอลที่คอยซุ่ม
อยู่ ก็ ออกจากที่ ของตนคือ ออกจากทุ่ง หญ้า แห่ง เมือ งกิเบอาห์ 34 จากบรรดาคนอิสราเอลมี ทหารที่ คัด
เลือกแล้ว หนึ่ ง หมื่น คนรุ ก เข้า เมือ งกิเบอาห์ การสงครามกําลัง ทรหด คนเบนยามิน ไม่ ทราบว่า เหตุ รา้ ย
กําลัง มาใกล้ ตนแล้ว 35 พระเยโฮวาห์ ทรงให้ คนเบนยามิ นพ่ายแพ้ คนอิสราเอล ในวัน นั ้น คนอิสราเอล
ทําลายคนเบนยามิ น เสีย สองหมื่น ห้า พัน หนึ่ ง ร้อยคน ทุ กคนเหล่า นี้ เป็น ทหารถือ ดาบ 36 ดัง นั ้น คนเบน
ยามินจึงเห็นว่าเขาแพ้แล้ว คนอิสราเอลทําเป็นล่าถอยต่อเบนยามิน เพราะเขาวางใจคนที่เขาให้ซุ่มอยู่
รอบเมือ งกิเบอาห์ 37 คนที ่ ซุ่ม อยู่ ก็ รีบรุ ก เข้าไปในเมือ งกิเบอาห์ ทหารที่ ซุ่ม อยู่ นั้ นก ็ รุก ออกมาประหาร
เมืองทัง้ หมดนั ้น เสีย ด้วยคมดาบ 38 คนอิสราเอลและคนที่ ซุ่ม ซ่อนอยู่ นัด ให้อาณั ติ สัญญาณว่า ถ้า เห็น
ควันกลุ่มใหญ่พลุ ่งขึ้นมาจากในเมือง 39 ก็ให้คนอิสราเอลหันกลับเข้ามารบ ฝ่ายเบนยามินได้เริม
่ ฆ่าคน
อิสราเอลได้ สัก สามสิบ คนก็ พูด ว่า “เขาต้องล้ม ตายต่อ หน้า เราอย่างคราวก่อนแน่ แล้ว � 40 แต่ อาณั ติ
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สัญญาณเป็นควันไฟลุกพลุ่งขึ้นมาจากในเมือง คนเบนยามินก็เหลียวหลังมาดู ดู เถิด ทัง้ เมืองก็ มี ควัน
พลุ่งขึ้นถึงท้องฟ้า 41 คนอิสราเอลก็ หันกลับ คนเบนยามินก็ท้อแท้ เพราะเขาเห็นว่าเหตุ รา้ ยมาใกล้ เขา
แล้ว 42 เขาจึง หัน หลัง ให้คนอิสราเอลหนี เข ้า ไปทางถิน
่ ทุ รก ัน ดาร แต่ สงครามติดตามเขาไปอย่างหนั ก
43
คนที ่ ออกมาจากเมืองก็ ทําลายเขาที่ อยู่ ท่ามกลาง เขาทัง้ หลายล้อมคนเบนยามิน และขับ ไล่ เขาไป
และชนะเขาอย่างง่าย จนไปถึงที่ตรงข้ามเมืองกิเบอาห์ทางดวงอาทิตย์ขึ้น 44 คนเบนยามินล้มตายหนึ่ ง
หมื่นแปดพันคน ทุกคนเป็นทแกล้วทหาร 45 เขาก็ หน
ั กลับหนี เข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารถึงศิลาริมโมน คน
อิสราเอลฆ่า เขาตายตามถนนหลวงห้า พัน คน และติดตามอย่างกระชัน
้ ชิด ไปถึ งก ิ โดม และฆ่า เขาตาย
สองพันคน 46 คนเบนยามินที่ล้มตายในวันนั ้น เป็นทหารถือดาบสองหมื่นห้าพันคน ทุกคนเป็นทแกล้ว
ทหาร 47 แต่ มี ทหารหกร้อยคนหัน กลับ หนี เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง ศิลาริม โมน และไปอาศัย อยู่ที่ ศิลา
48
ริมโมนสี่เดือน คนอิสราเอลก็หน
ั กลับไปสู้คนเบนยามินอีก และได้ประหารเขาเสียด้วยคมดาบ ทัง้ ชาว
เมืองและฝูงสัตว์และบรรดาสิง่ ที่เขาเห็น ยิง่ กว่านั ้นบรรดาเมืองที่เขาพบเขาก็เอาไฟเผาเสียทัง้ หมด

21
คนอิสราเอลหาภรรยาสําหรับคนเบนยามินที่เหลือ
ฝ่ายคนอิสราเอลได้ ปฏิญาณไว้ที่ มิ สปาห์ ว่า “พวกเราไม่ มี ใครสัก คนเดียวที่ จะให้ บุ ตรสาวของตน
แต่งงานกับคนเบนยามิน� 2 และประชาชนก็มาที่พระนิ เวศของพระเจ้า นั ่งอยู่ต่อพระพักตร์พระเจ้าจน
เวลาเย็น เขาทัง้ หลายก็ร้องไห้ครํา่ ครวญหนั กหนา 3 เขากล่าวว่า “โอ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
ทําไมเหตุการณ์ อย่างนี้ จึงเกิดขึ้นในอิสราเอล ซึ่งวันนี้ จะมีคนอิสราเอลขาดไปตระกูลหนึ่ ง� 4 อยูมาร
่
ุ่งขึ้น
ประชาชนก็ลุกขึ้นแต่เช้าตรู ่ และสร้างแท่นบูชาแท่นหนึ่ ง ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติบูชา 5 และ
คนอิสราเอลกล่าวว่า “คนใดในบรรดาตระกูลของอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์� เพราะ
เขาได้ ปฏิญาณไว้ แข ็ง แรงถึง ผู้ ที่ มิได้ มาประชุม ต่อ พระเยโฮวาห์ ที่ มิ สปาห์ ว่า “ผู้ นั ้น จะต้องถูก โทษถึง
ตายเป็นแน่ � 6 และประชาชนอิสราเอลก็เสียใจกับเบนยามินน้ องของตน กล่าวว่า “วันนี้ ตระกูลหนึ่ งถูก
ตัดขาดจากอิสราเอลเสียแล้ว 7 เราจะทําอย่างไรเรือ
่ งหาภรรยาให้คนทีย
่ งั เหลืออยู่ ฝ่ายเราก็ได้ปฏิญาณ
ในพระนามพระเยโฮวาห์แล ้ วว ่า เราจะไม่ ยอมยกบุตรสาวของเราให้เป็น ภรรยาของเขา� 8 เขาทัง้ หลา
ยถามขึ้ นว ่า “มี ตระกูล ใดในอิสราเอลที่ มิได้ ขึ้น มาเฝ้า พระเยโฮวาห์ที่ มิ สปาห์� ดู เถิด ไม่มี คนใดจากยา
เบชกิ เลอาดมาประชุ มท ี่ ค่ายเลยสัก คนเดียว 9 เพราะว่า เมื่อ เขานั บ จํานวนประชาชนอยู่ นั ้น ดู เถิด ไม่มี
ชาวเมืองยาเบชกิเลอาดอยูที
่ ่นั ่นเลย 10 ดังนั ้นชุมนุมชนจึงส่งทหารผู้กล้าหาญที่สุดหนึ่ งหมื่นสองพันคน
แล้วบัญชาเขาว่า “จงไปฆ่าชาวยาเบชกิเลอาดเสียด้วยคมดาบ ทัง้ ผู้หญิงและพวกเด็กๆ 11 เจ้าทัง้ หลาย
จงกระทําอย่างนี้ คือผู้ชายและผู้หญิงทุกคนที่ได้หลับนอนกับผู้ชายแล้วจึงฆ่าเสียให้หมด� 12 ในหมู่ชาว
ยาเบชกิ เลอาดนั ้นเขาพบหญิงพรหมจารีสี ่รอ
้ ยคนผู้ที่ ยังไม่ เคยร่วมหลับนอนกับชายใดๆเลย เขาจึงพา
หญิงเหล่านั ้นมาที่ค่ายชีโลห์ซ่ึงอยูใ่ นแผ่นดินคานาอัน 13 ชุมนุมชนทัง้ หมดก็ส่งข่าวไปที่คนเบนยามินซึ่ง
อยู่ที่ ศิลาริมโมน ประกาศข่าวสงบสุข 14 คนเบนยามินก็กลับมาในคราวนั ้น แล้วเขาก็ มอบผู้หญิงที่ เขา
ไว้ชีวิตในหมู่ผู้หญิงแห่งยาเบชกิเลอาด แต่ก็ไม่พอแก่กัน 15 ประชาชนก็สงสารเบนยามิน เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ทรงกระทําให้เขาจะขาดไปตระกูลหนึ่ งจากตระกูลอิสราเอล 16 พวกผู้ใหญ่ของชุมนุมชนนั ้นจึง
กล่าวว่า “เมื่อพวกผู้หญิงในเบนยามินถูกทําลายเสียหมดเช่นนี้ แล้ว เราจะทําอย่างไรเรือ
่ งหาภรรยาให้
17
คนที่ยงั เหลืออยู�
่
เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ต้องมีมรดกให้แก่คนเบนยามินที่รอดตาย เพื่อว่าคนตระกูล
หนึ่ งจะมิได้ลบล้างเสียจากอิสราเอล 18 แต่เราจะยกบุตรสาวของเราให้เป็นภรรยาเขาก็ไม่ได้� เพราะคน
อิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ว่า “ผู้ใดให้หญิงแก่เบนยามินเป็นภรรยาขอให้ถูกสาปแช่งเถิด� 19 ดังนั ้นเขาจึง
กล่าวว่า “ดู เถิด ทุกปี มีเทศกาลถวายพระเยโฮวาห์ที่ ชีโลห์ ในสถานที่ ซ่ึงอยู่เหนื อเบธเอล ทางทิศตะวัน
1
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ออกของถนนขึ้นจากเบธเอลถึงเชเคม และอยู่ใต้ เลโบนาห์� 20 เขาจึ งบัญชาสัง่ คนเบนยามินว่า “จงไป
ซุ่มอยูใ่ นสวนองุน
่ 21 คอยเฝ้าดูอยู่ และดูเถิด ถ้าบุตรสาวชาวชีโลห์ออกมาเต้นรําในพิธเต้
ี นรํา จงออกมา
จากสวนองุน
่ ฉุ ดเอาบุตรสาวชาวชีโลห์คนละคนไปเป็นภรรยาของตน แล้วให้กลับไปแผ่นดินเบนยามิน
เสีย 22 ถ้าบิดาหรือพี่น้องของหญิงเหล่านั ้นมาร้องทุกข์ต่อเรา เราจะบอกเขาว่า ‘ขอโปรดยินยอมเพราะ
เห็นแก่เราเถิด ในเวลาสงครามเราไม่ได้ผู้หญิงให้พอแก่ทุกคน ทัง้ ท่านทัง้ หลายเองก็ไม่ได้ให้แก่เขา ถ้า
มิฉะนั ้นบัดนี้ พวกท่านก็จะมีโทษ� ” 23 คนเบนยามินก็กระทําตาม ต่างก็ได้ภรรยาไปตามจํานวน คือได้
หญิง เต้นรํา ที่ เขาไปฉุ ด มา เขาก็ กล ับ ไปอยู่ ในที่ ดิ นมรดกของเขา สร้างเมืองขึ้น ใหม่ และอาศัย อยู่ ในนั ้น
24 ครัง
้ นั ้น ประชาชนอิสราเอลก็ กล ับ จากที่ นั่น ไปยัง ตระกูล และครอบครัว ของตน ต่างก็ ยกกลับ ไปสู่ ดิ น
แดนมรดกของตน 25 ในสมัย นั ้น ไม่ มี กษั ตริย์ ในอิสราเอล ทุ กคนทํา ตามอะไรก็ ตามที่ ถู กต้องในสายตา
ของตนเอง

นางรู ธ 1:1

273

นางรู ธ 1:19

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

นางรูธ

หนังสือเล่มนได้
ี้ รับชื่อจากวีรสตรีของเรือ
่ งนี้ คือนางรู ธ หนังสือนางรู ธเล่าเรือ
่ งเกี่ยวกับครอบครัวหนึ่ ง
ในอิสราเอล ซึ่ง เรือ
่ งนี้ เก ิด ขึ้น ในสมัย ของพวกผู้ วินิจฉั ย เรือ
่ งนี้ เป็น เรือ
่ งที่ สวยงาและสําคัญ เพราะว่า
นางรู ธ ซึ่ง เป็น ชาวโมอับ ได้ เป็น แม่ ของยายของกษั ตริย์ดาวิด เพราะฉะนั ้น เขาเป็น บรรพบุรุษ ของพระ
เยซู คริสต์ เหมือนอย่างนางราหับ (ซึ่ง แต่ ก่อนเป็น หญิง แพศยา� เป็น คนต่างชาติ และเป็น บรรพบุรุษ
ของพระเยซูคริสต์เช่นกัน
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 ชายคนหนึ่ ง เป็น
ชาวเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ไปอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินโมอับ คือตัวเขาพร้อมกับภรรยาและบุตรชายสองคน
2 ชายคนนั ้น ชื่อ เอลี เมเลค ภรรยาชื่อ นาโอมี บุ ตรชายสองคนชื่อ มารห์ โลนและคิ ลิ โอน เป็ น ชาวเอฟรา
ธาห์ มาจากเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ เขาทัง้ หลายเดินทางเข้าไปในแผ่นดินโมอับและอาศัยอยูที
่ ่นั่น 3 แต่
เอลีเมเลคสามีของนางนาโอมีสิ้นชีวต
ิ เสีย ทิง้ นางไว้กับบุตรชายทัง้ สอง 4 บุตรชายสองคนนี้ ก็ได้หญิงชาว
โมอับมาเป็นภรรยา คนหนึ่ งชื่อโอรปาห์ อีกคนหนึ่ งชื่อรู ธ เขาทัง้ หลายอยู่ที่นั ่นประมาณสิบปี 5 แล้วมาห์
โลนและคิ ลิ โอนทัง้ สองคนก็ สิน
ิ หญิง คนนั ้ นก ็ ต้องเปล่า เปลี่ยวเพราะเหตุ สามี และบุตรชายทัง้ สอง
้ ชีวต
ของนางต้องล้มหายตายจากไป 6 แลว
้ นางนั ้นพร้อมกับลูกสะใภ้ทัง้ สองก็ลุกขึ้นออกเดินทางจากแผ่นดิน
โมอับ เพราะว่าเมื่ออยู่ในแผ่นดินโมอับนน
ั ้ นางได้ยน
ิ ข่าวว่า พระเยโฮวาห์ได้ทรงเยีย
่ มเยียนชนชาติของ
พระองค์และประทานอาหารแก่เขาทัง้ หลาย 7 นางจึงออกจากตําบลที่นางอยูพร
่ ้อมกับบุตรสะใภ้ทัง้ สอง
เดิน ตามทางกลับ ไปยัง แผ่น ดิน ยู ดาห์ 8 แต่ นาโอมี กล ่าวแก่ บุ ตรสะใภ้ ทัง้ สองของนางว่า “ไปเถิด ขอให้
ต่างคนต่างกลับไปบ้านมารดาของตน ขอพระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาต่อเจ้าทัง้ สอง ดังที่เจ้าได้เมตตา
ต่อผู้ที่ตายไปแล้วและต่อแม่ 9 ขอพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้เจ้ามีความสงบ ขอให้ต่างก็ได้เข้าอยูใ่ นเรือน
ของสามี� แลว
้ นาโอมีก็จุบลูกสะใภ้ทัง้ สอง ต่างก็ส่งเสียงร้องไห้ 10 นางทัง้ สองจึงพูดกับแม่สามีว่า “อย่า
เลย เราทัง้ สองจะกลับไปกับแม่ไปถึงชนชาติของแม่� 11 แต่นาโอมีตอบว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงกลับ
ไปเสียเถอะ จะไปกับแม่ทําไมเล่า แม่ยังจะมีบุตรชายในครรภ์ให้เป็นสามีของเจ้าหรือ 12 ลูกสาวของแม่
เอ๋ย กลับไปเสียเถอะ กลับไปตามทางของเจ้า แม่แก่เกินที่จะมีสามีแล้ว หากแม่จะว่าแม่ยังมีความหวัง
อยู่ ถ้าแม่จะมีสามีคืนวันนี้ และให้กําเนิ ดบุตรชาย 13 แล้วเจ้าจะรออยู่จนบุตรชายนั ้นเติบโตได้หรือ เจ้า
จะอดใจไม่แต่ งงานหรือ อย่าเลยลูกสาวของแม่เอ๋ย แม่มีความขมขื่นมากเพราะเห็นแก่ เจ้า ที่ พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ได้กระทําแก่แม่ถึงเพียงนี้ � 14 แล้วต่างก็ส่งเสียงร้องไห้อีก โอรปาห์ก็จุบลาแม่สามี แต่
รู ธยังเกาะแม่สามีอยู่
1

นางรู ธไปอิสราเอลพร้อมกับนางนาโอมี
15 นาโอมี จึง ว่า “ดู เถิด พี่ สะใภ้ ของเจ้า กลับ ไปหาชนชาติ ของเขาและหาพระของเขาแล้ว จงกลับ ไป
ตามพี่ สะใภ้ ของเจ้า เถิด� 16 แต่ รู ธตอบว่า “ขอแม่ อย่า วิงวอนให้ ฉัน จากแม่ หรือ เลิก ติดตามแม่ ไปเลย
เพราะแม่จะไปไหนฉั นจะไปด้วย และแม่จะอาศัยอยูที
่ ่ไหนฉั นก็จะอยู่ที่นั ่นด้วย ญาติของแม่จะเป็นญาติ
ของฉั น และพระเจ้าของแม่ก็จะเป็นพระเจ้าของฉั น 17 แม่ตายที่ไหนฉั นจะตายที่นั ่น และจะขอให้ฝังฉั น
ไว้ที่ นั ่นด้วย ถ้ามี อะไรมาพรากฉั น จากแม่น อกจากความตาย ก็ ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษฉั น และให้
หนักยิง่ กว่า� 18 เมื่อนาโอมีเห็นว่ารู ธตัง้ ใจจะไปด้วยจริงๆแล้ว นางก็ไม่พูดอะไรอีก 19 ดังนั ้นทัง้ สองนาง
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ก็พากันไปจนถึงเมืองเบธเลเฮม ต่อมาเมื่อนางทัง้ สองมาถึงเบธเลเฮมแล้ว ชาวเมืองทัง้ สินก
้ ็พากันแตก
20
ตื่น เพราะเหตุ นางทัง้ สอง จึง พูด ขึ้ นว ่า “นี่ แน่ ะหรือ นางนาโอมี� นาโอมี ตอบเขาว่า “ขออย่า เรียกฉั
นว่านาโอมีเลย ขอเรียกฉั นว่ามาราเถอะ เพราะว่าองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ ทรงกระทําแก่ฉันอย่างขมขื่น
21 เมื่อฉั นจากเมืองนี้ ไป ฉั นมีทุกอย่างครบบริบูรณ์ พระเยโฮวาห์ทรงพาฉั นกลับมาตัวเปล่า เมื่อพระเย
โฮวาห์ทรงให้ฉันทุกข์ใจดังนี้ และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิให้
์ ฉั นต้องประสบเหตุรา้ ยเช่นนี้ จะเรียกฉั นว่านา
โอมีทําไมเล่า� 22 ดังนั ้นนาโอมีจึงกลับมา และรู ธลูกสะใภ้ชาวโมอับกกล
็ ับมาด้วย ผูกล
้ ับมาจากแผ่นดิน
โมอับ และเขาทัง้ สองมายังเมืองเบธเลเฮมในต้นฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์

2
นางรู ธเก็บรวงข้าวตกในนาของโบอาส
1 ฝ่ายนาโอมีนั้ นม ี ญาติ ข้างสามี คนหนึ่ ง เป็ น คนมั งม
่ ี ครอบครัวเดียวกับเอลี เมเลค ชื่อโบอาส 2 และ
รู ธ ชาวโมอับ จึง พู ดก ับ นาโอมี ว่า “บัดนี้ ขอให้ฉั น ไปที่ ทุ่ง นา เพื่อ จะเก็บ รวงข้าวตกตามหลัง ผู้ ที่ มี สายตา
กรุ ณาต่อฉั น� นาโอมีตอบนางว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงไปเถิด� 3 นางก็ออกเดินตามหลังคนเกี่ยวเพื่อ
คอยเก็บข้าวตก เผอิญเข้าไปในนาของโบอาส ซึ่งเป็นญาติของเอลีเมเลค
นางรู ธพบญาติคนหนึ่ งชื่อโบอาส
4 ดูเถิด โบอาสมาจากเบธเลเฮม พูดกับคนเกี่ยวข้าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับเจ้าเถิด� เขา
5
ทัง้ หลายตอบว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ท่านเถิด� โบอาสจึงถามคนใช้ผู้คอยควบคุม
คนเกี่ยวข้าวนั ้นว่า “หญิงสาวคนนี้ เป็นคนของใคร� 6 คนใช้ซึ่งเป็นผูค
้ วบคุมคนเกี่ยวข้าวจึงตอบว่า “นาง
เป็นหญิงชาวโมอับ กลับมาจากแผ่นดินโมอับพร้อมกับนาโอมี 7 นางพูดว่า ‘ขออนุญาตให้ดิฉั นเดินตาม
คนเกี่ยวคอยเก็บข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะค่ะ� นางก็ มาเก็บข้าวตกตัง้ แต่ เวลาเช้าจนบัดนี้ เว้นแต่
ได้พักหน่ อยหนึ่ งที่เรือน� 8 แล้วโบอาสจึงพูดกับรู ธว่า “ลูกสาวเอ๋ย ขอฟังหน่ อย อย่าไปเก็บข้าวที่นาอื่น
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 เจ้า กระหายนํ้า ก็ เชิญ
ไปที่ หม้อ นํ้า ดื่ มน้าํ ซึ่ง คนหนุ่มๆตัก ไว้� 10 รู ธก็ ซบหน้า น้ อมตัว ลงถึ งด ิน และพูด ว่า “ทําไมดิฉัน จึง ได้ รบ
ั
11
ความกรุ ณาในสายตาของท่าน ท่านจึงเอาใจใส่ดิฉั นในเมื่อดิฉันเป็นแต่เพียงคนต่างด้าว� แต่โบอาส
ตอบนางว่า “ทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตัง้ แต่สามีของเจ้าสิน
ิ แล้วนัน
้ มีคนมาเล่าให้
้ ชีวต
ฉั น ฟัง หมดแล้ว และเขาบอกด้วยว่า เจ้ ายอมจากบิดามารดาและบ้านเกิด เมืองนอนของเจ้า มาอยู่กับ
ชนชาติ ที่ เจ้ าไม่รู จั
้ กมาก่อน 12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนการงานของเจ้าตามที่ เจ้ าได้ กระทํามาแล้
วนน
ั ้ เถิด และขอให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของชนชาติอส
ิ ราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาวางใจอยู่ใต้ปี กของพระองค์
13
นั ้น จงทรงปู นบํา เหน็ จอ ัน บริบู รณ ์ แก่ เจ้า � รู ธจึง กล่าวว่า “เจ้ านายของดิ ฉั น ขอให้ดิ ฉั น ได้ รบ
ั ความ
กรุ ณาในสายตาของท่าน เพราะท่านได้ ปลอบใจดิ ฉั น และเพราะท่านได้ กล ่าวคํา ที่ แสดงความเมตตา
กรุ ณาต่อหญิงคนใช้ของท่าน ถึงแม้ดิฉั นไม่เป็นเหมือนคนหนึ่ งในพวกหญิงคนใช้ของท่าน� 14 โบอาสก็
บอกนางว่า “พอถึง เวลารับ ประทานอาหารเชิญ มานี่ เถิด มาร ับ ประทานขนมปั งบ ้าง และเอาอาหารมา
จิ้มน้าํ ส้มเถิด� นางจึงนั ่งลงข้างๆพวกคนเกี่ยวข้าว โบอาสจึงส่งข้าวคัว่ ให้ และนางก็ รบ
ั ประทานจนอิม
่
15
และยังเหลือไว้บ้าง เมื่อนางลุกขึ้นไปเก็บข้าว โบอาสก็บัญชาชายหนุ่มของท่านว่า “จงยอมให้นางเก็บ
ข้าวตกระหว่างฟ่อนข้าวเถอะ อย่าได้ตําหนิ นางเลย 16 จงดึงข้าวออกจากฟ่อนทิง้ ไว้ให้นางเก็บบ้าง อย่า
ว่า นางเลย� 17 นางก็ เท ี่ยวเก็บ ข้าวที่ ตกในนาจนถึง เวลาเย็น แล้ว ก็ ฟาดข้าวที่ เก ็บ มาได้ นั ้น ได้ ข้าวบาร์
เลย ์ ประมาณเอฟาห์หนึ่ ง 18 นางยกข้าวนั ้น ขึ้น และเข้าไปในเมือง แม่ สามี ก็ เห ็ นข้าวที่ นางได้ เก ็บ มานั ้น
และนางเอาอาหารที่ เหลือ เมื่อนางรับประทานอิม
ั ้ ให้แก่ แม่ สามี ด้วย 19 แม่ สามี จึง กล่าวแก่ นาง
่ แล้ วนน
ว่า “วันนี้ ลูกไปเก็บข้าวตกที่ไหนมา ลูกไปทํางานที่ไหน ขอให้ชายที่เอาใจใส่ลูกได้รบ
ั พระพรเถิด� นางจึง
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บอกแก่แม่สามีให้ทราบว่านางไปทํางานกับผูใด
้ นางว่า “ผูชายที
้
่ฉันไปทํางานด้วยในวันนี้ นั้นชื่อโบอาส�
20 นาโอมีจึงพูดกับบุตรสะใภ้ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่เขาเถิด พระกรุ ณาของพระองค์
ไม่เคยขาดจากผูที
้ ่ยังมชี
ี วิตอยูห
่ รือผูที
้ ่สิ้นชีวต
ิ ไปแล้ว� นาโอมีกล่าวแก่นางด้วยว่า “ชายคนนั ้นเป็นญาติ
21
ของเรา เขาเป็นญาติสนิทคนหนึ่ งของเรา� รู ธชาวโมอับกล่าวว่า “นอกจากนั ้นเขายังพูดกับฉั นว่า ‘เจ้
าจงอยู่ใกล้ ๆคนใช้หน ุ่ม ของฉั น จนกว่า เขาจะเกี่ยวข้าวของฉั น เสร็จ� ” 22 นาโอมี พู ดก ับ รู ธ บุตรสะใภ้ ว่า
“ดี แล้ว ลูกสาวของแม่เอ๋ย ที่ เจ้ าจะไปทํางานกับสาวใช้ของเขา เพื่อว่าเขาจะไม่พบเจ้าในนาอื่น� 23 ดัง
นั ้นนางจึงอยู่ใกล้ๆสาวใช้ของโบอาสเที่ยวเก็บข้าวตกจนสิน
้ ฤดูเกี่ยวข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลี และนางก็
อาศัยอยูก
่ ับแม่สามี

3
นางนาโอมีวางแผนให้นางรู ธสมรสกับโบอาส
“ลูกสาวของแม่เอ๋ย ถ้าแม่จะหาที่พ่งึ พักให้เจ้า เพื่อเจ้าจะได้มี
ความสุขไม่ควรหรือ
เป็นญาติของเรามิใช่หรือ ดูเถิด คืนวัน
3
นี้ เขาจะซัดข้าวบาร์เลยที
์ ่ลานนวดข้าว จงอาบนํ้า ทาน้าํ มันสวมเครือ
่ งแต่งกายแล้วลงไปที่ลานนวดข้าว
4
แต่ อย่าให้ท่านเห็นตัวจนกว่าท่านจะรับประทานและดื่มเสร็จแล้ว เขานอนที่ไหนจงสังเกตไว้ให้ดี แล้ว
จงไปเปิด ผ้า คลุม เท้า ขึ้น และจงนอนที่ นั ่น ต่อ ไปท่านจะบอกเจ้า เองว่า เจ้า จะต้องทํา ประการใด� 5 นาง
ตอบว่า “แม่ว่าอย่างไร ฉั นจะกระทําตามทุกอย่าง� 6 ดังนั ้นนางจึงลงไปยังลานนวดข้าว และกระทําตาม
ที่ แม่สามีบอกทุกอย่าง 7 เมื่อโบอาสรับประทานและดื่มจนสําราญใจแล้ว ท่านก็ ไปนอนอยู่ที่ ปลายกอง
ข้าว แล้วนางก็ยอ
่ งเข้ามาเปิดผ้าคลุมเท้าของท่านขึ้น และนอนลงที่นั ่น
1 นาโอมีแม่สามีของนางพูดกับนางว่า

2 โบอาสผู้ที่เจ้าไปกับพวกสาวใช้ของเขานั ้น

นางรู ธอ้างว่าโบอาสเป็นญาติสนิทถัดมา
ต่อมาพอถึงเที่ยงคืนชายคนนั ้ นก็ตกใจตื่นพลิกตัว ดู เถิด มี ผู้หญิงมานอนอยู่ที่ เท้าของท่าน 9 ท่าน
จึงถามว่า “เจ้าเป็นใคร� นางตอบว่า “ดิฉั นคือรู ธหญิงคนใช้ของท่านค่ะ ขอให้ท่านกางชายเสื้อของท่าน
ห่มหญิงคนใช้ของท่านด้วย เพราะท่านเป็นญาติสนิทถัดมา� 10 ท่านจึงว่า “ลูกสาวเอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์
ทรงอํานวยพระพรแก่เจ้าเถิด คุณของเจ้าครัง้ หลังนี้ ก็ใหญ่ยิง่ กว่าครังก
้ ่อน ด้วยว่าเจ้ามิได้ไปหาคนหนุ่ม
11
ไม่ว่าจนหรือมงม
ั ่ ี บัดนี้ ลูกสาวเอ๋ย เจ้าอย่ากลัวเลย สิ่งที่เจ้าขอร้องเราจะกระทําตามทุกอย่าง บรรดา
ผู้หลักผู้ใหญ่ของเมืองเราทราบดีอยูว่
่ าเจ้าเป็นผู้หญิงที่ดี 12 และก็เป็นความจริงด้วยที่ฉันเป็นญาติสนิ ท
แต่ยังมีญาติอีกคนหนึ่ งที่ สนิทกว่าฉั น 13 คืนนี้ เจ้าจงค้างที่ นี่ ก่อน พรุ ง่ นี้ เช้า ถ้าเขาจะทําหน้าที่ ญาติสน
ิทเพื่อเจ้าก็ดีแล้ว ให้เขาทําหน้าที่ญาติสนิทเถอะ แต่ถ้าเขาไม่เต็มใจที่จะทําหน้าที่ญาติสนิทที่ถัดมาเพื่อ
เจ้า พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ฉั นจะทําหน้าที่ญาติสนิทที่ถัดมาเพื่อเจ้าแน่ ฉั นนั ้น จงนอน
ลงเถิดจนกว่าจะรุ ง่ เช้า� 14 ดังนั ้นนางจึงนอนอยูที
่ ่เท้าของท่านจนรุ ง่ เช้า แต่นางลุกขึ้นก่อนคนจะจําหน้า
กันได้ เพราะท่านคิดว่า “อย่าให้ใครทราบว่ามีผู้หญิงมาที่ลานนวดข้าว� 15 ท่านพูดว่า “จงเอาผ้าคลุมที่
เจ้าใช้อยูนั
่ ้นคลี่ออก� นางก็คลี่ผ้าคลุมออก ท่านก็ตวงข้าวบาร์เลย์หกทะนานให้นางแบกไป แล้วก็เข้าไป
16
ในเมือง เมื่อนางมาถึง แม่สามีจึงถามว่า “เป็นใครหนอ ลูกสาวของแม่เอ๋ย� แลว
้ นางก็เล่าตามที่ท่าน
ได้ กระทํา ต่อ นางให้แม่ สามี ฟัง ทุก อย่าง 17 และนางว่า “ท่านให้ข้าวบาร์เลย ์ หกทะนานนี้ แก่ ฉั น ท่านว่า
‘เจ้าอย่ากลับไปหาแม่สามีมือเปล่าเลย� ” 18 แม่สามีจึงว่า “ลูกสาวของแม่เอ๋ย จงคอยอยู่ก่อน จนกว่า
จะทราบว่าเรือ
่ งจะลงเอยอย่างไร เพราะว่าท่านจะไม่หยุดเลยจนกว่าท่านจะจัดการเรือ
่ งนี้ ให้เสร็จในวัน
นี้ �
8
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4
โบอาสไถ่มรดกของท่าน

1 โบอาสก็ข้น
ึ ไปที่ประตูเมืองและนั ่งอยู่ที่นั่น

ดูเถิด ญาติสนิทคนที่ถัดมาซึ่งโบอาสกล่าวถึงก็เดินผ่าน
มา โบอาสจึง กล่าวว่า “โอ คนเช่น นี้ เอ๋ย แวะนั ่ง ที่ นี่ ก่อนเถิด� เขาก็ แวะมานั ่ง ลง 2 ท่านจึง ไปเชิญ พวก
ผู้ใหญ่ในเมืองนั ้นมาสิบคนกล่าวว่า “เชิญนั ่งที่ นี่ เถิด� เขาทัง้ หลายก็ นั ่งลง 3 ท่านจึงพู ดกับญาติ สนิทที่
ถัดมานั ้ นว่า “นาซึ่งเป็นส่วนของเอลี เมเลคญาติ ของเรานั ้น นาโอมีผู้ที่ กลับมาจากแผ่นดินโมอับอยาก
จะขายเสีย 4 ข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าควรบอกให้ท่านทราบ และขอบอกว่า ขอท่านซื้อไว้ต่อหน้าพลเมือง
และต่อหน้าพวกผูใหญ่
้
ของชาวเมืองเรา ถ้าท่านอยากจะไถ่ไว้ก็จงไถ่เถิด แต่ถ้าท่านไม่ไถ่จงบอกข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะได้ทราบ นอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิไถ่
์ ได้ ข้าพเจ้ามีสิทธิถั
์ ดท่านไป� ผู้นั ้นจึงบอกโบอา
สว่า “ข้าพเจ้าจะไถ่� 5 แล้วโบอาสบอกว่า “ในวันที ่ท่านซื้อที่ นาจากมือนาโอมีนั ้น ท่านก็ จะได้ รู ธชาวโม
อับแม่ม่ายของผู้ตายด้วย เพื่อจะจรรโลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขา� 6 ญาติสนิทที่ถัดมาคนนั ้น
ตอบว่า “ข้าพเจ้าจะไถ่ เพื่อตนเองอย่างนั ้นไม่ได้ จะทําให้มรดกข้าพเจ้าเสียไป ท่านจงเอาสิทธิในการไถ่
ของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิด เพราะข้าพเจ้าไถ่ ไม่ได้ แล้ว� 7 ต่อไปนี้ เป็นธรรมเนี ยมในอิสราเอลสมั ยก
่อนเกี่ยวกับ การไถ่ และการแลกเปลี่ยน คือ เพื่อ จะรับรองการตกลงกัน คนหนึ่ ง จะถอดรองเท้า ของเขา
เองยื่น ให้อี กคนหนึ่ ง นี่ เป็น ธรรมเนี ยมของการแสดงสักขี พยานในอิสราเอล 8 ดัง นั ้น เมื่อ ญาติ สน ิท คน
ถัดมากล่าวแก่โบอาสว่า “ท่านจงซื้อเสียเองเถิด� เขาก็ถอดรองเท้าออก 9 แล้วโบอาสจึงกล่าวแก่พวกผู้
ใหญ่และประชาชนทัง้ ปวงว่า “ท่านทัง้ หลายเป็นพยานในวันนี้ ว่า ข้าพเจ้าได้ซ้ือทรัพย์สินทัง้ หมดของเอ
ลีเมเลค และทรัพย์สินทัง้ หมดของคิลิโอนและมาห์โลนจากมือนาโอมีแล้ว 10 ยิง่ กว่านั ้นรูธชาวโมอับแม่
ม่ายของมาห์โลนข้าพเจ้า ก็ ได้ มาเป็น ภรรยาของข้าพเจ้า เพื่อ จะจรรโลงนามของผู้ ตายไว้กับ มรดกของ
เขา เพื่อ นามของผู้ ตายจะไม่ ต้องถูก ตัด ออกจากพวกพี่ น้องของเขา และจากประตู บ้านเกิด เมืองนอน
ของเขา ท่านทัง้ หลายเป็นพยานแล้วในวันนี้ �
โบอาสแต่งงานกับนางรู ธ

“เราทัง้ หลายเป็นพยานแล้ว ขอพระเย
โฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ หญิง นั ้ นที ่ กําลัง จะเข้า มาในเรือนของท่านเหมือนนางราเชลและนางเลอาห์ ผู้ ซึ่ง
ช่วยกันสร้างวงศ์วานอิสราเอล ขอให้ท่านจงจําเริญอยูใ่ นเอฟราธาห์และมีช่อ
ื เสียงในเบธเลเฮม 12 ขอให้
วงศ์ วานของท่านเหมือนวงศ์ วานของเปเรศซึ่งทามาร์คลอดให้แก่ ยูดาห์ เนื่ องด้วยเชื้อสายซึ่งพระเยโฮ
วาห์จะประทานแก่ ท่านโดยผู้หญิงคนนี้ � 13 ดังนั ้นโบอาสก็ รบ
ั รู ธมาเป็นภรรยาของท่าน และท่านก็ เข้า
หานางและพระเยโฮวาห์ประทานให้นางตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกผู้หญิงก็พู ดกับนา
โอมีว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรงละทิง้ เจ้าไว้ให้ปราศจากญาติที่ถัดมา ขอให้ทารกนี้ มี
ชื่อเสียงเลื่องลือไปในอิสราเอล 15 ให้เด็กคนนี้ เป็นผู้ชุบชีวต
ิ ของเจ้าและเลี้ยงดูเจ้าเมื่อชรา เพราะว่าเด็ก
คนนี้ เกิดมาจากลูกสะใภ้ที่รักเจ้า ผู้ประเสริฐกว่าบุตรชายเจ็ดคน�
11 ประชาชนทัง
้ ปวงที่อยู่ที่ประตูเมืองและพวกผู้ใหญ่กล่าวว่า

นางรู ธเป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์
16 แล ้ วนาโอมี ก็ รับ เด็ก นั ้น มาอุม
้ ไว้แนบอก และรับ เป็น ผู้ เลี้ยงดู แลเด็ก คนนั ้น 17 หญิง ชาวบ้านข้าง
เคียงก็ ให้ชื่อ เด็ก นั ้น พู ดก ั นว ่า “มี บุ ตรชายคนหนึ่ ง เกิด ให้แก่ นาโอมี� เขาตัง้ ชื่อ เด็ก คนนั ้ นว ่า โอเบด ผู้
เป็นบิดาของเจสซี ซึ่งเป็นบิดาของดาวิด 18 ต่อไปนี้ เป็นพงศ์พันธุของเปเรศ
์
เปเรศให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮส
โรน 19 เฮสโรนให้กําเนิ ดบุตรชื่อราม รามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมมีนาดับ 20 อัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนา
โชน นาโชนให้กําเนิ ดบุตรชื่อสัลโมน 21 สัลโมนให้กําเนิ ด บุตรชื่อโบอาส โบอาสให้กําเนิ ด บุตรชื่อโอเบด
22 โอเบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี 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 การเริม
่ ต้น ขอ
งอาณาจั กรอ ิส ราเอลโดยกษั ตริย์ ซาอูล เป็น ผู้ นํา ซามู เอลเป็น ศาสดาพยากรณ์ คนแรกที่ เรียกกัน ว่า
ศาสดาพยากรณ์ เขียน แต่บทที่ 25 ของเล่ มนี้กล่าวถึงความตายของซามู เอล หนังสือทั ลมัดได้กล่าวว่า
ซามูเอลเป็นผูเข
้ ียนหนั งสือเล่มนี้ ซึ่งเขาอาจจะเขียนบทที่ 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 เอล
เกิด ในตระกูล เลวี (1 พศด 6:33-38) เล่ มน ี้ บัน ทึก ประวัติ ศาสตร์ของชาวอิสราเอลตัง้ แต่ สม ัย ของผู้ วิน
ิจฉั ย จนถึง การตัง้ ซาอูล เป็นกษั ตริย์ ในเล่ มน ี้ เราได้ พบดาวิด ซึ่ง พร้อมกับ อับ ราฮัม กับ โมเสส เป็น คน
สําคัญมากในพระคัมภีรเดิ
์ ม
นางฮันนาห์ปรารถนาได้บุตรชาย

มี ชายคนหนึ่ งเป็นชาวรามาธาอิมโซฟิม แห่งแดนเทือกเขาเอฟราอิม ชื่อเอลคานาห์ บุ ตรชายเยโร
ฮัม ผู้เป็นบุตรชายเอลีฮู ผู้เป็นบุตรชายโทหุ ผู้เป็นบุตรชายศูฟ คนเอฟราอิม 2 ท่านมีภรรยาสองคน คน
หนึ่ งชื่อฮันนาห์ อีกคนหนึ่ งชื่อเปนิ นนาห์ เปนิ นนาห์มี บุตร แต่ ฮันนาห์ไม่มีบุตร 3 ฝ่ายชายผู้นี้ เคยขึ้นไป
จากเมืองของตนทุกปี ไปนมัสการและถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาที่เมืองชีโลห์ ที่นั ่นมบุ
ี ตร
4
ชายสองคนของเอลีช่อ
ื โฮฟนี และฟีเนหัส ผู้เป็นปุโรหิตแห่งพระเยโฮวาห์ ในวันที่เอลคานาห์ถวายสัตว
บู ชา ท่านก็ ได้ แบ ่ง ส่วนให้แก่ เปนิ น นาห์ภรรยาของท่านและแก่ บุ ตรชายบุตรสาวทุก คนของนาง 5 ท่าน
แบ่งให้ฮน
ั นาห์สองส่วน เพราะท่านรักฮันนาห์มาก แต่พระเยโฮวาห์ทรงปิดครรภ์ของนางเสีย 6 ปรปักษ์
ของนางก็ ยว
ั ่ เย้า นางอย่างรุ นแรง เพื่อ กระทํา ให้ นางระคายเคืองที่ พระเยโฮวาห์ ทรงปิด ครรภ์ ของนาง
7
เสีย เหตุการณ์ ก็เป็นอยู่ดังนี้ ปี แล้วปี เล่า เมื่อนางขึ้นไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์คราวใด ปรปักษ์
ของนางก็ เคยยัว่ เย้านาง เพราะฉะนั ้นนางฮันนาห์จึงร้องไห้ไม่รับประทานอาหาร 8 และเอลคานาห์สามี
ของนางจึงถามนางว่า “ฮันนาห์ เธอร้องไห้ทําไม และเหตุใดเธอจึงไม่รบ
ั ประทานอาหาร และทําไมจิตใจ
9
ของเธอจึงโศกเศร้า สําหรับเธอฉั นไม่ดีกว่าบุตรชายสิบคนหรือ� หลังจากที่ ได้รับประทานอาหารและ
ดื่ มที่เมืองชีโลห์แล้ว ฮันนาห์ก็ ลุกขึ้น ฝ่ายเอลี ปุ โรหิตนัง่ อยู่ที่ เก้าอี้ข้างเสาประตู พระวิหารของพระเยโฮ
วาห์
1

นางฮันนาห์ปฏิญาณว่าจะถวายบุตรชายคนนั ้นแด่พระเจ้า

“โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ถ้าพระองค์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของหญิงผู้รับใช้ของพระองค์จริงๆ
และยังระลึกถึงข้าพระองค์ และยังไม่ลืมหญิงผู้รับใช้ของพระองค์ แต่ จะทรงประทานบุตรชายแก่ หญิง
ผู้ รับ ใช้ของพระองค์ สัก คนหนึ่ ง แล้ว ข้า พระองค์ จะถวายเขาไว้แด่ พระเยโฮวาห์ตลอดชีวต
ิ ของเขา และ
มีดโกนจะไม่ แตะต้องศีรษะของเขาเลย� 12 อยู่ มาเมื่อ นางยัง อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ อยู่
นั ้น เอลีก็สังเกตดูปากของนาง 13 ฝ่ายฮันนาห์นั้นนางพูดแต่ในใจ ริมฝีปากของนางมุบมิบเท่านั ้น ไม่ได้
ยินเสียงของนาง เพราะเหตุนี้เอลี จึงสําคัญว่านางมึนเมา 14 เอลี จึงพู ดกับนางว่า “เธอจะเมาไปนานสัก
เท่าใด ทิง้ เหล้าองุน
่ เสียเถิด� 15 แต่ ฮันนาห์ตอบว่า “มิใช่เช่นนั ้นเจ้าค่ะ ดิ ฉั นเป็นหญิงที่ มีทุกข์หนั ก ดิ ฉั
นมิได้ ดื่มเหล้าองุน
่ หรือเมรัย แต่ ดิ ฉั นระบายความในใจของดิฉันออกต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 16 ขอ
อย่าถือว่าหญิงผู้รับใช้ของท่านเป็นหญิงอันธพาล ที่ดิฉั นพูดตลอดมานั ้นก็พูดด้วยความกระวนกระวาย
10 นางเป็ นทุกข์รอ
้ นใจมากอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ร้องไห้ครํา่ ครวญ 11 นางก็ปฏิญาณไว้ว่า
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และความทุรนทุรายมาก� 17 แล ้ว เอลี ก็ ตอบว่า “จงกลับ ไปเป็นสุข เถิด ขอพระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลโปรด
ประทานตามที่เจ้าได้อธิษฐานทูลขอต่อพระองค์นั ้น� 18 และนางก็กล่าวว่า “ขอให้หญิงผู้รับใช้ของท่าน
ได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่านเถิด� แล ้ว หญิง นั ้ นก ็ ไปตามทางของนางและรับ ประทานอาหาร
และสี หน้าของนางก็ ไม่เศร้าหมองอีกต่อไป 19 เขาทัง้ หลายลุกขึ้นแต่ เช้าตรู ่ นมัสการต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ แล้วเขาทัง้ หลายก็ กลับไปบ้านที่ รามาห์ และเอลคานาห์ก็ สมสู่ กับฮันนาห์ภรรยาของตน และ
พระเยโฮวาห์ทรงระลึกถึงนาง
การกําเนิ ดของซามูเอล

และอยู่ มาเมื่อ ถึง กาลกํา หนดฮัน นาห์ก็ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และนางเรียกชื่อ เด็ก นั ้ นว
่า ซามู เอล เพราะนางกล่าวว่า “ดิ ฉั น ทูล ขอมาจากพระเยโฮวาห์� 21 ฝ่ายเอลคานาห์ และทุก คนใน
ครอบครัวของท่านขึ้นไปถวายสัตวบูชาประจําปีแด่พระเยโฮวาห์ และทําตามคําปฏิญาณของท่าน 22 แต่
ฮันนาห์มิได้ ขึ้นไปด้วยเพราะนางบอกสามีว่า “ฉั นจะไม่ไปจนกว่าเด็กคนนี้ หย่านมแล้ว ฉั นจะพาเขาขึ้น
ไป เพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และอยูที
่ ่นั ่นตลอดไป� 23 เอลคานาห์สามีบอกนาง
ว่า “จงทําตามที่ เธอเห็นชอบเถิด รออยู่จนให้เขาหย่านม ขอเพียงให้พระดํารัสของพระเยโฮวาห์สําเร็จ
เถิด� นางนั ้นก็คอยอยูแ
่ ละให้บุตรชายกินนมของตัวจนนางให้เขาหย่านม
20

นางฮันนาห์มอบซามูเอลไว้กับพระเจ้า

และเมื่อ นางให้ เขาหย่านมแล้ว นางก็ พาเขาขึ้น ไปพร้อมกับ วัว ผู้ สามตัว แป ้ง หนึ่ ง เอฟาห์ และนํ้า
องุน
่ หนึ่ งขวดหนั ง และนางก็นําเขามาที่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ที่เมืองชีโลห์ และเด็กนั ้นก็ยงั เล็กอยู่
25 แล ้ว เขาทัง
้ หลายก็ ฆ่าวัวผู้ตัวนน
ั ้ และนําเด็กมาหาเอลี 26 นางก็ กล่าวว่า “โอ ท่านเจ้าข้า ท่านมีชีวิตอ
ยู่แน่ ฉั นใด ท่านเจ้าข้า ดิ ฉั น เป็น ผู้ หญิง ที่ ยน
ื อยู่ที่ นี่ ต่อ หน้า ท่าน และอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ 27 ดิ ฉั น
อธิษฐานขอเด็กคนนี้ และพระเยโฮวาห์ประทานตามคําทูลขอของดิฉั น 28 เพราะฉะนั ้นดิฉันจึงให้ยม
ื เขา
ไว้แด่พระเยโฮวาห์ด้วย ตราบใดที่เขามีชีวิตอยู่ ดิฉั นจะให้ยม
ื เขาไว้แด่พระเยโฮวาห์� และเขาก็นมัสกา
รพระเยโฮวาห์ที่นั่น
24

2
การอธิษฐานอันชื่นชมยินดีของนางฮันนาห์
นางฮัน นาห์ ได้ อธิษฐานและกล่าวว่า “จิ ตใจของข้าพเจ้า ชื่นชมในพระเยโฮวาห์ ในพระเยโฮวาห์
เขาของข้าพเจ้า ถูก เชิดชู ขึ้น ปากของข้าพเจ้า ก็ อา้ กว้างเข้า ใส่ ศัตรู ของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า เปรมปรี
ดิ ์ ในความรอดของพระองค์ 2 ไม่มี ผู้ ใดบริสุทธิ ์ ดัง พระเยโฮวาห์ ไม่มี ผู้ ใดนอกเหนื อ พระองค์ ไม่มี ศิลา
ใดเหมือนพระเจ้า ของข้าพเจ้า ทัง้ หลาย 3 อย่า พูด โอหั งอ ีก ต่อ ไปเลย อย่า ให้ ความจองหองออกมาจาก
ปากของเจ้า เลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็น พระเจ้า ของความรู ้ การกระทํา ทัง้ หลายพระองค์ ทรงเป็น
ผู้ชงั ่ ตรวจ 4 คันธนูของผู้มีกําลั งก็หัก แต่ผู้ที่ซวนเซก็ได้กําลังมาคาดเอว 5 บรรดาคนที่ เคยกินอิม
่ ก็ต้อง
ออกรับจ้างหากิน แต่คนที่เคยหิวก็หยุดหิว คนที่เป็นหมันกําเนิ ดบุตรเจ็ดคน แต่นางที่มีบุตรมากก็เหี่ยว
แห้งไป 6 พระเยโฮวาห์ทรงประหารและทรงให้มีชว
ิ พระองค์ทรงนําลงไปถึงแดนคนตายและก็นําขึ้นมา
ี ต
7 พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ยากจนและทรงกระทํา ให้ มัง
่ คัง่ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ต่ํา ลงและพระองค์
8
ทรงยกขึ้น พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นจากผงคลี พระองค์ทรงยกคนขอทานขึ้นจากกองขยะ กระทํา
ให้ เขานั ่ง ร่วมกับ เจ้า นาย และได้ ที่ นั ่ งอ ั นม ี เกียรติ เป็น มรดก เพราะว่า เสาแห่ง พิภพเป็น ของพระเยโฮ
วาห์ พระองค์ทรงวางพิภพไว้บนนั ้น 9 พระองค์จะทรงดูแลย่างเท้าของวิสุทธิชนของพระองค์ แต่คนชัว่
จะต้องนิ่ ง อยู่ ในความมืด เพราะว่า มนุษย์ จะชนะด้วยกําลัง ของตนก็ หาไม่ 10 ศัตรู ของพระเยโฮวาห์ จะ
แตกเป็น ชิน
้ ๆ พระองค์ จะทรงเอาฟ้าร้องในสวรรค์ ต่อสู้ เขา พระเยโฮวาห์ จะทรงพิพากษาที่ สุด ปลายพิ
1
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ภพ พระองค์ จะทรงประทานกําลัง แก่ กษั ตริย์ ของพระองค์ และจะทรงยกย่องเขาของผู้ ที่ พระองค์ ทรง
เจิมไว้� 11 แล้วเอลคานาห์ก็กลับไปบ้านที่รามาห์ และเด็กนั ้นกปรนนิ
็
บัติพระเยโฮวาห์ต่อหน้าเอลีปุโรหิต
บุตรชายทัง้ สองของเอลีไม่รูจั
้ กพระเจ้า

12 ฝ่ายบุตรชายทัง
้ สองของเอลีเป็นคนอันธพาล

เขามิได้รูจั
้ กพระเยโฮวาห์ 13 ธรรมเนี ยมของปุโรหิตที่
มีต่อประชาชนเป็นอย่างนี้ เมื่อมีประชาชนคนใดถวายเครือ
่ งสัตวบูชา คนใช้ของปุโรหิตจะเข้ามา มือถือ
14
ขอเกี่ยวเนื้ อสามง่าม ขณะเมื่อเนื้ อกําลัง ต้ม อยู่ เขาจะเอาขอเกี่ยวเนื้ อ แทงเข้าไปในกระทะ หรือหม้อ
หู หรือ หม้อ ขนาดใหญ่ หรือ หม้อ ธรรมดา ขอเกี่ยวเนื้ อ ติด อะไรขึ้น มา ปุ โรหิ ตก ็ เอาสิง่ นั ้น ไปเป็น ของตน
ที่ เมืองชี โลห์เขาก็ กระทํา เช่น นั ้น แก่ คนอิสราเอลทุก คนที่มาที่ นั ่น 15 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ก่อนที่ เขาเผาไขมัน
คนใช้ของปุโรหิตเคยเข้ามากล่าวแก่ชายผู้กระทําบูชานันว
้ ่า “ขอเนื้ อไปให้ปุโรหิตทอด ท่านไม่รบ
ั เนื้ อต้ม
16
จากเจ้า ท่านต้อ งการเนื้ อด ิบ� และถ้า ชายคนนั ้น กล่าวแก่ เขาว่า “ขอให้เขาเผาไขมัน เสี ยก ่อน แล ้ว
จงเอาไปตามชอบใจเถิด� เขาจะตอบว่า “ไม่ ได้ เจ้ าต้องให้ เดีย
๋ วนี้ ถ้า ไม่ ให้ ข้า ก็ จะเอาไปโดยใช้ กําลัง �
17 ดังนี้ แหละบาปของคนหนุ่มทัง
้ สองนั ้นจึงใหญ่หลวงนั กต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะว่าคนเหล่า
นั ้นได้ดูหมิน
่ ของถวายแด่พระเยโฮวาห์
ซามูเอลปรนนิ บัติพระเจ้าตัง้ แต่เป็นเด็ก
18 แต่ ซามู เอลปรนนิ บั ติ อยู่ ต่อ พระพักตร์ พระเยโฮวาห์ เป็ น เด็ก คนที ่ คาดเอวด้วยเอโฟดผ้า ป่ าน
19 ฝ่ายมารดาเคยเย็บเสื้อเล็กๆนํามาให้เขาทุกปี เมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครือ
่ งบูชาประจํา
ปี 20 แล้วเอลี เคยอวยพรเอลคานาห์และภรรยาของเขา กล่าวว่า “ขอพระเยโฮวาห์ประทานเชื้อสายแก่
ท่านโดยหญิงคนนี้ แทนคนที่นางให้ยม
ื ไว้แด่พระเยโฮวาห์� แล้วเขาทัง้ หลายก็กลับบ้านของตน 21 และ
พระเยโฮวาห์ทรงเยีย
่ มเยียนฮันนาห์ และนางก็ ได้ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรเป็นชายสามหญิงสอง และกุ มาร
ซามูเอลก็เติบโตขึ้นเฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ความชัว่ ร้ายของบุตรชายทัง้ สองของเอลี
ฝ่ายเอลี ชรามากแล้ว และท่านได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งราวทัง้ สิ้ นที ่ บุ ตรชายทัง้ สองของท่านกระทํา แก่ คน
อิสราเอล เช่นว่าเขาเข้าหาหญิงที่ ปรนนิ บัติอยู่ที่ ทางเข้าพลับพลาแห่งชุ มนุมด้วย 23 และท่านก็วา่ กล่าว
เขาทัง้ สองว่า “ทําไมเจ้าจึงกระทําเช่นนั ้น เพราะเราได้ยน
ิ จากประชาชนทัง้ ปวงถึงความชัว่ ซึ่งเจ้ากระทํา
24 ลูก เราเอ๋ย อย่า ทํา เลย เพราะเรือ
่ งที่ เราได้ยน
ิ ไม่ ดี เลย ลูก ทําให้ ประชาชนของพระเยโฮวาห์ ทําการ
ละเมิด 25 ถ้า มนุษย์ คนใดกระทํา ผิด ต่ อมนุษย์ ด้วยกัน ผู้ วิน ิจฉั ย จะวินิจฉั ย ให้ เขา แต่ ถ้า มนุษย์ กระทํา
บาปต่อ พระเยโฮวาห์ ใครจะทูล ขอเพื่อ เขาได้ เล่า � แต่ เขาทัง้ สองหาได้ ฟัง เสียงบิดาของเขาไม่ เพราะ
ว่าเป็นนํ้าพระทัยของพระเยโฮวาห์ที่จะทรงประหารเขาเสีย 26 ฝ่ายกุมารซามู เอลก็เติบโตขึ้นและเป็ นที ่
ชอบมากขึ้นเฉพาะพระเยโฮวาห์และต่อหน้าคนทัง้ ปวงด้วย
22

พระเจ้าทรงสาปแช่งวงศ์วานของเอลีตลอดไปเป็นนิ ตย์
กล่าวแก่ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้เผยเราเอง
ให้ แจ ้ง แก่ เรือนบรรพบุรุษ เจ้า เมื่อ เขาทัง้ หลายอยู่ ในอียป
ิ ต์ ใต้ บังคับ วงศ์ วานของฟาโรห์ 28 และเราได้
เลือกเขาออกจากตระกูล อิสราเอลทัง้ หมดให้ เป็น ปุโรหิต ของเรา เพื่อ จะขึ้น ไปถวายที่ แท่น บูชาของเรา
เพื่อเผาเครือ
่ งหอม เพื่อสวมเอโฟดต่อหน้าเรา และเราได้ มอบบรรดาของที่ บูชาด้วยไฟซึ่งคนอิสราเอล
นํา มาถวายนั ้น แก่ เรือนบรรพบุรุษ ของเจ้า 29 เหตุ ใดเจ้า จึง เหยียบยํ่า เครือ
่ งสัตวบูชาของเรา และของที่
เขาถวายตามบัญชาของเราในที่ อาศัย ของเรา และให้เกียรติ แก่ บุ ตรชายทัง้ สองของเจ้า เหนื อ เรา และ
กระทํา ให้ ตัว ของเจ้า ทัง้ หลายอ้วนพี ด้วยส่วนที่ ดี ที่ สุด จากของถวายทุก รายจากอิสราเอลชนชาติ ของ
เรา� 30 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลจึงตรัสว่า ‘เราพูดโดยความจริงว่าวงศ์วานของ
27 ครัง
้ นั ้ นมีบุรุ ษของพระเจ้ามาหาเอลี
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เจ้า และวงศ์ วานบิดาของเจ้า จะดําเนิ น ต่อ หน้า เราอยู่ เป็น นิ ตย์ � แต่ บัดนี้ พระเยโฮวาห์ ทรงประกาศว่า
‘ขอให้การนั ้นห่างไกลจากเรา เพราะว่าผู้ที่ ให้เกียรติ แก่ เรา เราจะให้เกียรติ และบรรดาผู้ที่ ดู หมิน
่ เรา ผู้
นั ้น จะถู กด ู หมิน
่ 31 ดู เถิด วาระนั ้น จะมาถึง อยู่ แล ้ วท ี่ เราจะตัด แขนของเจ้า ออก และตัด แขนของวงศ์
วานบิดาของเจ้าออก เพื่อจะไม่มีคนชราสักคนเดียวในวงศ์วานของเจ้า 32 แล้วเจ้าจะเห็นศัตรู ในที่อาศัย
ของเรา คือ ในความมัง่ คัง่ ทัง้ สิ้ นที ่ พระเจ้า จะทรงประทานแก่ อิสราเอล และจะไม่ มี คนชราในวงศ์ วาน
ของเจ้า เป็น นิ ตย์ 33 คนของเจ้า ซึ่ง เรามิ ได้ ตัดขาดเสีย จากแท่น บูชาของเรานั ้น จะมี ชี วิตอยู่ เพื่อ ทําร้าย
ดวงตาของเจ้า และทําให้ ใจของเจ้า เศร้า โศก และบรรดาผลอัน เพิม
่ พูน ในวงศ์ วานของเจ้า จะตายในวั
34
ยอันเบ่งบานของเขา และสิง่ นี้ จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้า ซึ่งจะบังเกิดแก่บุตรชายทัง้ สองของเจ้า คือ
โฮฟนี และฟีเนหัส ทัง้ สองจะสิน
ิ ในวัน เดียว 35 และเราจะให้ปุ โรหิต ผู้ สัตย์ซื่อ ของเราเกิด ขึ้น มา ซึ่ง
้ ชีวต
จะกระทําตามสิง่ ที่มีอยูในจิ
่
ตในใจของเรา และเราจะสร้างวงศ์วานมัน
่ คงให้เขา และเขาจะดําเนิ นอยูต
่ ่อ
36
หน้าผูที
้ ่เราเจิมไว้เป็นนิ ตย์ และต่อมาทุกคนที่ยงั เหลืออยูใ่ นวงศ์วานของเจ้าจะมากราบไหว้เขาขอเงิน
เหรียญหนึ่ งและขนมปั งก้อนหนึ่ ง และจะกล่าวว่า “ขอท่านกรุ ณาตัง้ ข้าพเจ้า ไว้ในตําแหน่ ง ปุโรหิตสักที
หน่งึ เถิด เพื่อข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ประทานอาหารสักหน่ อยหนึ่ ง� ’ ”

3
ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์ และปุโรหิต

1 ฝ่ายกุมารซามูเอลปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์อยูต่
่ อหน้าเอลี

ในสมัยนั ้นพระดํารัสของพระเยโฮวาห์มีมา
แต่น้ อย ไม่มีนิ มิตบ่อยนั ก 2 อยู่มาครัง้ นั ้นเอลี นอนอยู่ในที่นอนของตน ตาของท่านเริม
่ มืดมัว มองอะไร
3
ไม่เห็น ตะเกียงของพระเจ้ายังไม่ดับ ซามูเอลนอนอยูใ่ นพระวิหารของพระเยโฮวาห์ ที่ที่หีบของพระเจ้า
อยู่ ที่ นั่น 4 พระเยโฮวาห์ ทรงเรียกซามู เอลและซามู เอลทูล ตอบว่า “ข้าพเจ้า อยู่ นี่ � 5 เขาจึง วิง่ ไปหาเอ
ลี และว่า “ข้าพเจ้า อยู่ นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า� แต่ เอลี ตอบว่า “เราไม่ ได้ เรียกเจ้า จงกลับ ไปนอน
อีก� เขาก็ ไปนอน 6 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกขึ้ นอ ี กว่า “ซามู เอลเอ๋ย� และซามู เอลก็ ลุ กขึ้น ไปหาเอ
ลี กล่าวว่า “ข้าพเจ้าอยู่นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า� แต่ เอลี ตอบว่า “ลูกเอ๋ย เรามิได้ เรียกเจ้า จงนอน
อีก� 7 ฝ่ายซามู เอลไม่ เคยรู จ
้ ัก พระเยโฮวาห์ และยัง ไม่ เคยทรงสําแดงพระดํารัส ของพระเยโฮวาห์ แก่
เขา 8 และพระเยโฮวาห์ทรงเรียกซามูเอลอีกเป็ นครัง้ ที่สาม ซามูเอลก็ลุกขึ้นไปหาเอลีกล่าวว่า “ข้าพเจ้า
อยู่นี่ ด้วยท่านร้องเรียกข้าพเจ้า� แล้วเอลี จึงหยัง่ รู ว้ า่ พระเยโฮวาห์ทรงเรียกเด็กนั ้น 9 เพราะฉะนั ้นเอลี
จึงพูดกับซามูเอลว่า “จงไปนอนเสียเถิด ถ้าพระองค์ทรงเรียกเจ้า เจ้าจงทูลว่า ‘พระเยโฮวาห์เจ้าข้า ขอ
พระองค์ ตรัส เถิด เพราะผู้ รับ ใช้ของพระองค์ คอยฟัง อยู�
่ ” ซามู เอลจึง กลับ ไปนอนในที่ ของตน 10 และ
พระเยโฮวาห์เสด็จมาประทับยืนอยู่ ทรงเรียกอย่างครังก
้ ่อนๆว่า “ซามู เอล ซามู เอลเอ๋ย� และซามู เอล
ทูลตอบว่า “ขอตรัสเถิด เพราะผู้รับใช้ของพระองค์คอยฟังอยู�
่ 11 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า
“ดูเถิด เราจะทําสิง่ หนึ่ งในอิสราเอล หูของทุกคนผู้ที่ได้ยินจะซ่าทัง้ สองข้าง 12 ในวันนั ้นเราจะกระทําให้
สิ ่งสารพัดที่ เรากล่าวไว้เกี่ยวด้วยเรือ
่ งวงศ์ วานของเอลี ให้สําเร็จเสียต่อเอลี ตัง้ แต่ ต้นจนถึงที่ สุด 13 ดัง
นั ้นเราจึงบอกเขาว่า เราจะลงโทษวงศ์ วานของเขาเป็นนิ ตย์ เพราะความชัว่ ช้าซึ่ง เขารู แล้
้ ว เพราะบุตร
14
ชายทัง้ สองของเขาประพฤติเลวร้าย และเขาก็มิได้ห้ามปราม เพราะฉะนั ้นเราจึงปฏิญาณต่อวงศ์วาน
ของเอลี ว่า ความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานเอลี นั้น จะลบล้างเสีย ด้วยเครือ
่ งสัตวบู ชา และของถวายไม่ ได้ เป็น
15
นิ ตย์� ซามูเอลนอนอยู่จนรุ ง่ เช้า เขาเปิดประตูพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และซามูเอลก็กลัวไม่กล้า
บอกนิ มิตนน
ั ้ แก่ เอลี 16 เอลี ก็ เรียกซามู เอลมากล่าวว่า “ซามู เอล บุ ตรของข้าเอ๋ย� และซามู เอลตอบว่า
“ข้าพเจ้าอยูนี
่ ่ � 17 และเอลีถามว่า “เรือ
่ งอะไรนะที่พระเยโฮวาห์ทรงบอกเจ้า ขออย่าปิดบังไว้จากเราเลย
ถ้าเจ้าปิดบังสิง่ ใดไว้จากเราในเรือ
่ งทัง้ สิ้นที ่พระองค์ ทรงบอกแก่ เจ้ าก็ ขอพระเจ้าทรงลงโทษเจ้าและให้
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หนักยิง่ กว่า� 18 ดังนั ้นซามูเอลจึงบอกทุกอย่างแก่เอลี ไม่ได้ปิดบังอะไรไว้จากท่านเลย และเอลีว่า “คือ
พระเยโฮวาห์เอง ขอพระองค์ทรงกระทําตามสิง่ ที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด� 19 และซามูเอลก็เติบโตขึ้น
และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับท่าน มิให้วาจาของท่านตกไปเปล่าแต่ สักคําเดียว 20 และชนอิสราเอลทัง้
ปวง ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบาก็ทราบว่า ซามูเอลได้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้เป็นผู้พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์
21 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏอีก ที่ ชี โลห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงพระองค์ แก่ ซามู เอลที่ ชี โลห์
โดยพระดํารัสของพระเยโฮวาห์

4
คนฟีลิสเตียจับหีบพันธสัญญา
1 และถ้อยคํา ของซามู เอลมาถึง คนอิสราเอลทัง
้ ปวง ฝ่ายคนอิสราเอลได้ ยกกองทัพ ออกไปสู้ รบกับ
คนฟี ลิ ส เตีย ได้ ตัง้ ค่ายอยู่ ข้างเอเบนเอเซอร์ และคนฟี ลิ ส เตีย ตัง้ ค่ายอยู่ ในเอเฟก 2 คนฟี ลิ ส เตีย ได้ จัด
พลเป็น แนวเข้า ต่อสู้ กับ อิสราเอล และเมื่อ สงครามได้ ขยายวงออกไป อิสราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่อ หน้า คนฟี
ลิ ส เตีย ผู้ ได้ ฆ่า คนเสีย ประมาณสี่ พัน คนในสนามรบ 3 และเมื่อ กองทัพ กลับ มาสู่ ค่าย พวกผู้ ใหญ่ ของ
อิสราเอลก็ กล่าวว่า “ทําไมพระเยโฮวาห์ จึง ทรงให้ เราพ่ายแพ้ ต่อ หน้า คนฟี ลิ ส เตีย ในวัน นี้ ขอเราไปนํา
หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์มาให้เราจากเมืองชีโลห์เถิด เพื่อ ว่า หีบน ัน
้ จะมาท่ามกลางเราและจะ
4
ช่วยเราให้พ้น จากมือศั ตรู ของเรา� เขาจึง ใช้ คนไปที่ เมืองชี โลห์ เพื่อ นํา หีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮ
วาห์จอมโยธา ผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ มาจากชีโลห์ บุ ตรชายทัง้ สองของเอลี คือ โฮฟนี และฟีเนหัส
ก็ อยู่กับหีบพันธสัญญาแห่งพระเจ้าที่ นั ่น 5 เมื่อหีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์เข้ามาในค่ายแล้ว คน
อิสราเอลทัง้ สินก
็ ร้องเสียงดังจนแผ่นดินกอ
้ งไปด้วยเสียงนั ้น 6 และเมื่อคนฟีลิสเตียได้ยน
ิ เสียงโห่รอ
้ ง
้ โห่
ดัง เช่น นั ้น เขาก็ กล่าวว่า “เสียงโห่ รอ
้ งอึกทึก ครึกโครมในค่ายของคนฮีบรู นั้น หมายความว่า อะไรกัน�
และเขาทราบว่าหีบแห่งพระเยโฮวาห์เข้ามาในค่ายแล้ว 7 คนฟีลิสเตียกกล
็ ัวเพราะเขากล่าวว่า “พระเจ้า
ได้ เสด็จ มาในค่ายแล้ว� และเขากล่าวว่า “วิบัติ แก่ เราทัง้ หลาย เพราะแต่ ก่อนไม่ เคยเกิด เรือ
่ งอย่างนี้
8
เลย วิบัติ แก่ เราทัง้ หลาย ใครจะช่วยเราให้ พ้น จากพระหัตถ์ ของบรรดาพระอัน ทรงฤทธานุ ภาพนี้ ได้
พระเหล่านี้ เป็นผูที
้ ่ฆ่าฟันชาวอียป
ิ ต์ด้วยภัยพิบติ
ั นานาชนิ ดในถิน
่ ทุรกันดาร 9 โอ คนฟีลิสเตียเอ๋ย จงกล้า
หาญเถิด จงกระทํา ตัว เป็น ลูก ผู้ ชาย เพื่อ ว่า เจ้า จะไม่ เป็น ทาสของคนฮีบรู ดัง ที่ เขาเคยเป็น ทาสเจ้า จง
กระทําตัวให้เป็นลูกผู้ชายและเข้ารบ� 10 เพราะฉะนั ้นคนฟี ลิสเตียจึงสู้ รบและอิสราเอลก็ พ่ายแพ้ ต่าง
ก็หนี ไปยังเต็นท์ของตน ครัง้ นั ้นมีการฆ่าฟันกันมาก เพราะทหารราบของอิสราเอลตายเสียสามหมื่นคน
11 และหีบ แห่ง พระเจ้า ก็ ถู กยึด ไป และบุตรชายทัง
้ สองของเอลี คือ โฮฟนี และฟีเนหัส ก็ ถู กฆ่า ตาย 12 ผู้
ชายคนเบนยามิ น คนหนึ่ ง วิง่ ไปจากแนวรบมาถึง ชี โลห์ในวัน เดียวกัน เสื้อผ้า ขาดและดิ นก ็ อยู่ บนศีรษะ
ของเขา 13 เมื่อ เขามาถึง นั ้น ดู เถิด เอลี อยู่ บนที่ นั่ง ข้างถนนคอยเฝ้า อยู่ เพราะจิตใจของท่านหวัน
่ ด้วย
14
เรือ
่ งหีบแห่งพระเจ้า และเมื่อชายคนนั ้นเข้ามาในเมืองและบอกข่าว ชาวเมืองทัง้ สินก
้ งขึ้น เมื่อเอลี
้ ร็ อ
ได้ยินเสียงร้องเช่นนั ้ นก็ถามว่า “นั ่นเสียงอะไรกันโกลาหล� แล้วชายคนนั ้ นก็รีบเข้ามาบอกเอลี 15 ฝ่าย
เอลี มีอายุ เก ้า สิบ แปดปี ตาของท่า นมื ดม ัว มองอะไรไม่ เห็น 16 ชายคนนั ้น บอกเอลี ว่า “ข้าพเจ้า เป็น คน
ที่มาจากแนวรบ ข้าพเจ้าหนี มาจากแนวรบวันนี้ � เอลีก็ถามว่า “ลูกเอ๋ย เป็นอย่างไรบ้าง� 17 ผูที
้ ่ส่งข่าวนั ้
นก็ตอบว่า “อิสราเอลได้หนี ไปต่อหน้าต่อตาคนฟีลิสเตียไปแล้ว มีการฆ่าฟันกันมากท่ามกลางประชาชน
บุตรชายทัง้ สองของท่าน คือโฮฟนี และฟีเนหัสก็ตาย และหีบแห่งพระเจ้าถูกยึดไปเสีย� 18 ต่อมาเมื่อเขา
กล่าวถึงหีบแห่งพระเจ้า เอลีก็หงายหลังจากที่นั่งที่อยู่ข้างประตู คอของท่านก็หัก และท่านสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต
19
เพราะท่านชรามากและตั วก ็ หนั ก ท่านได้ วิน ิจฉั ย คนอิสราเอลอยู่ สี ่ สิ บปี ฝ่ายบุตรสะใภ้ ของท่าน คือ
ภรรยาของฟีเนหัสม ี ครรภ์ กําลัง จะคลอดบุตร และเมื่อ นางได้ยน
ิ ข่าวว่า เขายึด หีบ แห่ง พระเจ้า ไป และ
พ่อ สามี และสามี ของนางก็ สิน
ิ นางก็ โน ้ม ตัว ลงและคลอดบุตร เพราะความเจ็บ ปวดบังเกิด ขึ้น แก่
้ ชีวต
20
นาง เมื่อ นางกําลัง จะตายนั ้น พวกผู้ หญิง ที่ เฝ้า นางอยู่ได้ บอกนางว่า “อย่า กลัว เลย เพราะเจ้า คลอด
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ลูกผู้ชายคนหนึ่ ง� แต่นางไม่ตอบไม่ฟัง 21 นางให้ช่อ
ื เด็กนั ้นว่า อีคาโบด กล่าวว่า “สง่าราศีพรากไปจาก
อิสราเอลแล้ว� เพราะเขายึด หีบ แห่ง พระเจ้า ไป และเพราะเรือ
่ งพ่อ สามี และสามี ของนาง 22 และนาง
กล่าวว่า “สง่าราศีได้พรากจากอิสราเอลแล้ว เพราะเขายึดหีบแห่งพระเจ้าไป�

5
คนฟีลิสเตียถูกสาปแช่งเนื่ องด้วยหีบพันธสัญญา

1 คนฟีลิสเตียยึดหีบแห่งพระเจ้าและนําไปจากเอเบนเอเซอร์ถึงเมืองอัชโดด 2 เมื่อคนฟีลิสเตียยึดหีบ

แห่งพระเจ้าไปนั ้น เขานําเข้าไปไว้ในนิ เวศของพระดาโกน และวางไว้ข้างพระดาโกน 3 และเมื่อประชาชน
ชาวอัชโดดตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้น ดูเถิด พระดาโกนได้ล้มหน้าควํา่ ลงมายังพื้นดินตรงหน้าหีบแห่งพระเยโฮ
วาห์ เขาทัง้ หลายจึงยกพระดาโกนขึ้นตัง้ ไว้ในที่เดิม 4 แต่เมื่อเขาทัง้ หลายตื่นเช้าในวันรุ่งขึ้น ดูเถิด พระ
ดาโกนก็ ล้ม หน้า ควํา่ ลงมายัง พื้น ดิน ตรงหน้า หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ เศียรของพระดาโกนและฝ่ามือ ทัง้
สองก็ถูกตัดออกอยู่ที่ธรณี ประตู เหลืออยู่แต่ลําตัวพระดาโกน 5 เพราะเหตุนี้เองปุโรหิตของพระดาโกน
และผู้ที่ เข้าไปในนิ เวศของพระดาโกน จึงไม่ เหยียบธรณี ประตู นิ เวศพระดาโกนที่ เมืองอัชโดดจนถึงทุก
วันนี้ 6 พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์อยู่เหนื อประชาชนอัชโดดอย่างหนั ก พระองค์ทรงทําลายเขาและทรง
เฆี่ยนเขาด้วยริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง ทัง้ ชาวอัชโดดและเขตแดนของชาวเมืองนั ้น 7 และเมื่อชาวเมือ
งอัชโดดเห็นอย่างนั ้น เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “อย่าให้หีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลอยูก
่ ับเราเลย เพราะว่า
8
พระหัตถ์ ของพระองค์ อยู่เหนื อ เรา และเหนื อพระดาโกนพระของเราอย่างหนั ก� เขาจึงใช้คนไปเรียก
ประชุม เจ้า นายทัง้ สิน
้ ของฟี ลิ ส เตีย และกล่าวว่า “เราจะกระทํา อะไรกับ หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอล
ดี� เขาทัง้ หลายตอบว่า “ให้ เรานํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลอ้อมไปยัง เมือ งกัท� เพราะฉะนั ้น เขา
จึง นํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลไปที่ นั ่น 9 แต่ เมื่อ เขาทัง้ หลายนํา หีบ อ้อมไปเมืองนั ้น แล้ว พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ก็ต่อสู้ เมืองนั ้นกระทําให้เกิดการทําลายอย่างหนั ก และทรงเฆี่ยนชาวเมืองนั ้นทัง้ เด็ก
และผู้ใหญ่ คือให้เกิดริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงขึ้นที่ส่วนลับของเขาทัง้ หลาย 10 เขาจึงส่งหีบแห่งพระเจ้า
ไปยัง เมืองเอโครน และอยู่ มาเมื่อ หีบ แห่ง พระเจ้า มาถึง เมืองเอโครน ชาวเมืองเอโครนร้องว่า “เขาได้
นํา หีบ แห่ง พระเจ้า ของอิสราเอลมาให้เรา เพื่อ จะฆ่า เราและประชาชนของเราเสีย� 11 เพราะฉะนั ้น เขา
จึง ส่ง คนไปให้ เรียกประชุม เจ้า นายทัง้ หมดของคนฟี ลิ ส เตีย และกล่าวว่า “จงส่ง หีบ แห่ง พระเจ้า ของ
อิสราเอลไปเสียให้หีบนัน
้ กลับไปยังที่เดิม เพื่อหีบนน
ั ้ จะไม่ได้ฆ่าเราหรือประชาชนของเราเสีย� เพราะว่า
มี การทําลายอย่างน่า กลัว ตายแพร่ไปทัว่ เมืองนั ้น พระหัตถ์ ของพระเจ้า ก็ อยู่ที่ นั ่น อย่างหนั ก 12 คนที ่ ไม่
ตายก็เป็นริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรง และเสียงร้องของชาวเมืองนั ้นก็ข้น
ึ ไปยังฟ้าสวรรค์

6
คนฟีลิสเตียส่งหีบพันธสัญญาไปยังโยชูวาชาวเบธเชเมช
หีบแห่งพระเยโฮวาห์อยู่ในถิน
่ คนฟี ลิสเตีย เจ็ดเดือน 2 คนฟี ลิสเตี ยก็เชิญพวกปุโรหิตและพวกโหร
มา กล่าวว่า “เราจะกระทํา อย่างไรกับ หีบแห่ง พระเยโฮวาห์ดี ขอบอกเราว่า จะส่ง หีบ ไปยังที่ เดิ มด ้ว ยอะ
ไรดี� 3 เขาทัง้ หลายตอบว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายจะส่งหีบแห่งพระเจ้าของอิสราเอลไป ก็อย่าส่งไปเปล่า ถึง
อย่างไรก็ขอส่งเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดไปด้วย แล้วท่านทัง้ หลายจะหายโรค และท่านทัง้ หลายจะทราบ
ด้วยว่า เหตุ ใดพระหัตถ์ นี้ จึง ไม่ หน
ั ไปเสีย จากท่าน� 4 และเขากล่าวว่า “จัด อะไรเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การ
ละเมิดเล่า ที่ เราจะต้องถวายให้พระองค์ � เขาทัง้ หลายตอบว่า “ลู กริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงทองคําห้า
ลู กกับหนูทองคําห้าตัว ตามจํานวนเจ้านายแห่งคนฟี ลิสเตีย เพราะว่าโรคอย่างเดียวกันนั ้นติดต่อท่าน
ทัง้ หลายและเจ้านายด้วย 5 เพราะฉะนั ้นท่านต้องทํารู ปริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงของท่านและรู ปหนูของ
ท่านซึ่ง ทําลายแผ่น ดิน และท่านทัง้ หลายจงถวายสง่า ราศี แด่ พระเจ้า ของอิสราเอล ชะรอยพระองค์ จะ
ทรงเบาพระหัตถ์ ของพระองค์ จากท่านทัง้ หลาย ทัง้ จากพระของท่านและแผ่นดินของท่าน 6 ทําไมท่าน
1
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จึง กระทํา ให้จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไปอย่างที่ ชาวอียป
ิ ต์ และฟาโรห์ได้ กระทํา จิตใจของเขาให้แข ็ งก
ระด้างนั ้น เมื่อพระองค์ทรงกระทําเหตุการณ์ สู้เขาทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายก็ต้องปล่อยให้ประชาชนไป
มิใช่หรือ แล้วเขาทัง้ หลายก็จากไป 7 ฉะนั ้นบัดนี้ จงเตรียมเกวียนใหม่เล่มหนึ่ งมาเทียมเข้ากับแม่ววั คู่หน
่งึ ซึ่งยังไม่เคยเข้าเทียมแอกเลย จงเอาแม่ววั มาเทียมเกวียนแล้วพรากลูกๆของมันกลับไปบ้านเสียให้พ้น
จากมัน 8 จงนําหีบแห่งพระเยโฮวาห์มาวางไว้บนเกวียน และวางเครือ
่ งทองคําซึ่งท่านทัง้ หลายถวายให้
พระองค์ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด ไว้ในหีบ ข้างๆแล้ วก ็ ปล่อยให้มัน ไป 9 และคอยดู ถ้า ไปตามทางถึง
แผ่นดินของมันเอง คือทางไปเมืองเบธเชเมช พระองค์ก็เป็นผู้ทรงให้เกิดความชัว่ ร้ายอย่างใหญ่หลวงนี้
แก่เรา แต่ถ้าไม่เช่นนั ้น เราจะได้ทราบว่าไม่ใช่พระหัตถ์ของพระองค์ที่กระทําต่อเรา เป็นโอกาสที่บังเอิญ
เกิดขึ้นแก่เราเอง� 10 คนเหล่านั ้ นก็กระทําตาม นําเอาแม่ววั คู่หน่งึ เทียมเข้ากับเกวียน แล้วขังลูกๆของ
มัน ไว้ที่ บ้าน 11 และเขาก็ วางหีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ไว้บนเกวียนพร้อมกับ หีบ หนูทองคํา และรู ปริดสีด วง
ทวารขันร
้ ุนแรงของเขา 12 แม่วัวก็เดินตรงไปตามทางที่ ไปเมืองเบธเชเมช ไปตามทางหลวง เดินพลาง
ร้องพลางไม่ เลี้ยวขวาหรือ เลี้ยวซ้าย และบรรดาเจ้า นายแห่ง คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ตามมัน ไปจนถึง พรมแดน
เมืองเบธเชเมช 13 ฝ่ายชาวเมืองเบธเชเมชกําลังเกี่ยวข้าวสาลี อยู่ที่ หุบเขา และเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นและ
เห็นหีบ เขาก็ชื่นชมยินดีที่ได้เห็น 14 เกวียนนั ้นได้เข้ามาในนาของโยชูวาชาวเบธเชเมชและหยุดอยู่ที่นั่น
มีหินใหญ่ก้อนหนึ่ งอยู่ที่นั่น เขาจึงผ่าไม้เกวียนเป็นฟืน และเอาแม่ววั เป็นเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่พระเย
โฮวาห์ 15 และคนเลวีก็เชิญหีบแห่งพระเยโฮวาห์ลง และหีบที่อยู่ข้างๆซึ่งมีเครือ
่ งทองคํา วางไว้บนก้อน
หินใหญ่นั ้น และชาวเบธเชเมชก็ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวันนั ้น
16 และเมื่อเจ้านายทัง
้ ห้าของคนฟีลิสเตียได้เห็นแล้วเขาก็กลับไปยังเมืองเอโครนในวันนั ้น 17 ต่อไปนี้ เป็
นรูปริดสีดวงทวารขันร
้ ุนแรงทองคําซึ่งคนฟีลิสเตียถวายเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮ
วาห์ รู ปหนึ่ ง สําหรับ เมือ งอัชโดด เมืองกาซารู ป หนึ่ ง เมือ งอัชเคโลนรู ป หนึ่ ง เมือ งกัท รู ป หนึ่ ง เมืองเอโค
รนรู ป หนึ่ ง 18 รู ปหนูทองคํา ก็ เช่น เดียวกัน ตามจํานวนเมืองของฟี ลิ ส เตีย ที่ เป็น เมืองของเจ้า นายทัง้ ห้า
ทัง้ เมืองที่มีป้อมปราการและชนบทที่ไม่มีกําแพงเมือง จนถึงหินก้อนใหญ่แห่งอาเบล ซึ่งเขาวางหีบของ
พระเยโฮวาห์ลงไว้นั ้น หินนั ้ นก็ยงั อยู่จนทุกวันนี้ ที่ ในทุ่งนาของโยชู วาชาวเบธเชเมช 19 พระองค์จึงทรง
ประหารชาวเบธเชเมช เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้มองข้างในหีบแห่งพระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงประหาร
เสียห้าหมื่นเจ็ดสิบคน และประชาชนก็ไว้ทุกข์ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงประหารประชาชนเสียเป็ นอัน
มาก 20 แล ้ว ชาวเบธเชเมชจึง กล่าวว่า “ผู้ ใดสามารถยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า บริสุทธิ์
องค์นี้ ได้ พระองค์จะเสด็จไปจากเราไปหาผู้ใดดี� 21 ดังนั ้นเขาจึงส่งผู้ส่ือสารไปยังชาวเมืองคีรย
ิ าทเยอา
ริมกล่าวว่า “คนฟีลิสเตียได้คืนหีบแห่งพระเยโฮวาห์มาแล้ว ขอลงมาเชิญหีบขึ้นไปอยูก
่ ับท่านเถิด�

7
ได้นําหีบพันธสัญญาไปยังเรือนของอาบีนาดับ
ชาวคี ร ย
ิ าทเยอาริม ได้ มาเชิญ หีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ ข้น
ึ ไปถึง เรือนของอาบีน าดับ ซึ่ง อยู่ บนเนิ น เขา
และเขาทัง้ หลายก็ ชาํ ระเอเลอาซาร์บุ ตรชายของเขาให้ บริสุทธิ์เพื่อ ให้ ดู แลหีบ แห่ง พระเยโฮวาห์ 2 อยู่
มาน ับ แต่ วัน ที่ หีบน ั น
้ อยู่ที่ คี ร ย
ิ าทเยอาริม ก็ เป็น เวลาช้า นานตัง้ ยี่สิ บปี และบรรดาวงศ์ วานอิสราเอลทัง้
สิ้ นก ็ ครํา่ ครวญถึง พระเยโฮวาห์ 3 แล ้ว ซามู เอลพู ดก ับ วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิ้ นว ่า “ถ้า ท่านทัง้ หลายจะ
กลับ มาหาพระเยโฮวาห์ด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน จงทิง้ พระต่างด้าวและพระอัช ทาโรทเสีย จากท่ามกลาง
ท่านทัง้ หลาย และเตรียมใจของท่านให้ตรงต่อพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติแต่พระองค์เท่านั ้น พระองค์
จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากมือของคนฟี ลิสเตีย� 4 คนอิสราเอลจึงทิง้ พระบาอัลและพระอัชทาโรท และ
เขาทัง้ หลายปรนนิ บัติแต่พระเยโฮวาห์เท่านั ้น
1

การฟื้ นฟูที่เมืองมิสเปห์
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“จงประชุมคนอิสราเอลทัง้ สิ้นที ่เมืองมิสปาห์และข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระ
เยโฮวาห์เพื่อท่าน� 6 เขาทัง้ หลายจึงประชุมกันทีมิ
่ สปาห์ และตักนํ้ามาเทออกถวายต่อพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ และอดอาหารในวันนั ้นและกล่าวที่นั่นว่า “เราทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์� และซามู
เอลก็วินิจฉั ยคนอิสราเอลที่เมืองมิสปาห์ 7 เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินว่าคนอิสราเอลได้ประชุมกันที่เมืองมิส
ปาห์ เจ้านายแห่งฟีลิสเตียกย
็ กขึ้นไปต่อสู้กับอิสราเอล และเมื่อคนอิสราเอลได้ยน
ิ เช่นนั ้นเขาก็กลัวคนฟี
ลิ สเตีย 8 และคนอิสราเอลร้องต่อซามู เอลว่า “อย่าหยุดร้องทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเพื่อเราทัง้
หลาย เพื่อขอพระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากมือของคนฟีลิสเตีย�
5 แล้วซามู เอลกล่าวว่า

พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลชนะคนฟีลิสเตีย
ซามู เอลก็ เอาลูก แกะอ่อนที่ ยังก ิน นมอยู่ตัว หนึ่ ง มาถวายเป็น เครือ
่ งเผาบูชาทัง้ ตัว แด่ พระเยโฮวาห์
และซามูเอลร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์เพื่อคนอิสราเอล และพระเยโฮวาห์ทรงสดับท่าน 10 ขณะที่ซามูเอล
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาอยู่นั ้น คนฟีลิสเตียก็เข้ามาใกล้ จะสู้รบกับอิสราเอล แต่พระเยโฮวาห์ทรงให้ฟ้าร้อง
เสียงดังยิง่ นั กในวันนั ้นสู้ กับคนฟีลิสเตีย กระทําให้คนฟีลิสเตียสับสนอลหม่าน จึงพ่ายแพ้แก่อิสราเอล
11 คนอิสราเอลก็ ออกจากมิส ปาห์ ติ ดตามคนฟี ลิ ส เตีย และฆ่า ฟัน เขา จนไปถึง เมืองเบธคาร์ 12 แล ้ว ซา
มู เอลก็ เอาศิ ลาก ้อนหนึ่ ง ตัง้ ไว้ระหว่างมิส ปาห์ และเชน เรียกชื่อ ศิ ลาน ั ้นว ่า เอเบนเอเซอร์ เพราะท่าน
กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพวกเราจนบัดนี้ � 13 ดังนั ้นคนฟีลิสเตียจึงพ่ายแพ้ไม่เข้ามาในดินแดน
อิสราเอลอีก และพระหัตถ์ แห่ งพระเยโฮวาห์ ก็ ต่อสู้ คนฟี ลิ ส เตีย ตลอดชีวต
ิ ของซามู เอล 14 หัว เมืองที่
คนฟี ลิ ส เตีย ได้ ยด
ึ ไปจากอิสราเอลนั ้น ก็ได้ กล ับ คืน มายังอ ิส ราเอล ตัง้ แต่ เมืองเอโครนถึง เมือ งกัท และ
อิสราเอลก็ ได้ ตี ดิ นแดนของหัว เมืองเหล่า นี้ คืน มาจากมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย ครัง้ นั ้ นม ี สันติ ภาพระหว่าง
อิสราเอลและคนอาโมไรต์ด้วย
9

ซามูเอลเป็นผู้พยากรณ์ ปุโรหิตและผู้วินิจฉั ยคนอิสราเอล
15 ซามู เอลได้ วิน ิจฉั ย คนอิสราเอลอยู่ ตลอดชีวต
ิ ของท่าน 16 และท่านก็ เท ี่ยวไปโดยรอบทุก ปี เป็น
ประจํา ไปถึงเมืองเบธเอล กิลกาล และมิสปาห์ และท่านก็ วินิจฉั ยคนอิสราเอลในบรรดาเมืองเหล่านั ้น
17 แล ้ วท ่านจะกลับ มายัง เมืองรามาห์ เพราะว่า บ้านของท่านอยู่ ที่ นั่น ท่านก็ วิน ิจฉั ย คนอิสราเอลที่ นั่น
ด้วย ท่านได้สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น

8
คนอิสราเอลปรารถนามีกษั ตริยเหมื
์
อนชนชาติอ่นที
ื ่ไม่รูจั
้ กพระเจ้า
ท่านได้ตัง้ พวกบุตรชายของท่านให้วินิจฉั ยอิสราเอล 2 บุตรหัวปี ของท่าน
ชื่อโยเอล และคนที่ สองชื่ออาบียาห์ ทัง้ สองเป็นผู้วินิจฉั ยในเมืองเบเออร์เชบา 3 แต่บุตรชายของท่านมิ
ได้ดําเนิ นในทางของท่าน ได้เลี่ยงไปหากําไร เขารับสินบนและบิดเบือนความยุติธรรมเสีย 4 และบรรดา
พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอลก็ พากัน มาหาซามู เอลที่ เมืองรามาห์ 5 และเรียนท่านว่า “ดู เถิด ท่านชราแล้ว
และบุตรชายของท่านมิ ได้ ดําเนิ น ในทางของท่าน บัดนี้ ขอท่านได้ กํา หนดตัง้ กษั ตริย์ ให้วิน ิจฉั ย พวกเรา
อย่างประชาชาติทัง้ หลายเถิด� 6 แต่เมื่อเขาพูดว่า “ขอตัง้ กษั ตริย์ให้วินิจฉั ยเราทัง้ หลาย� ก็กระทําให้ซา
มูเอลไม่พอใจ และซามูเอลได้ทูลอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์
1 อยู่มาเมื่อซามู เอลแก่แล้ว

คําตักเตือนจากซามูเอล
7 และพระเยโฮวาห์ทรงตอบซามู เอลว่า “จงฟัง เสียงประชาชนในเรือ
่ งทัง้ สิ้นที ่เขาทัง้ หลายขอต่อเจ้า
เพราะว่าเขามิ ได้ ละทิง้ เจ้า แต่ เขาทัง้ หลายได้ ละทิง้ เรา ไม่ ให้เราครอบครองเหนื อเขา 8 ตามการกระทํา
ทัง้ สิน
ิ ต์จนถึงวันนี้ คือเขาได้ละทิง้ เราและปรนนิ บติ
ั
้ ซึ่งเขาได้กระทําตัง้ แต่วันที่เรานําเขาออกมาจากอียป
9
พระอื่น เขาจึงกระทําเช่นเดียวกันต่อเจ้าด้วย เหตุฉะนั ้นบัดนี้ จงฟังเสียงของเขา ขอแต่จงคอยทักท้วง
เขา และสําแดงให้ ทราบถึง วิธี การของกษั ตริย์ ผู้ ที่ จะครอบครองเขาทัง้ หลาย� 10 ซามู เอลจึง เอาพระ
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ดํารัสทัง้ สิน
้ งขอให้ท่านตัง้ กษัตริย์ 11 ท่านกล่าวว่า “นี่ เป็
้ ของพระเยโฮวาห์มาบอกกล่าวแก่ประชาชนผูร้ อ
นวิธก
ี ารของกษั ตริย์ผู้ที่ จะครอบครองเหนื อเจ้า กษั ตริย์จะเกณฑ์ บุ ตรชายทัง้ หลายของเจ้าและกําหนด
ให้ประจํารถรบ และให้เป็นพลม้า และให้วงิ่ หน้ารถรบของพระองค์ 12 แล้วพระองค์จะตัง้ เขาให้เป็นนาย
พัน นายห้าสิบ ของพระองค์ ให้บางคนไถที่ ดิ นของพระองค์ และเกี่ยวข้าว และทําศัสตราวุธ และเครือ
่ ง
ใช้ของรถรบ 13 พระองค์ จะนําบุตรสาวของเจ้าไปเป็นผู้ปรุ งเครือ
่ งหอม ทําครัวและปิ้ งขนม 14 พระองค์
จะเอานา สวนองุน
่ และสวนมะกอกเทศที่ ดีที่ สุดของเจ้าให้แก่ข้าราชการของพระองค์ 15 พระองค์จะชัก
หนึ่ งในสิบของพืชผลและผลองุน
่ ของท่านให้แก่มหาดเล็กและข้าราชการของพระองค์ 16 พระองค์จะเอา
คนใช้ผู้ชายและคนใช้ผู้หญิง และคนหนุ่มๆที่ ดี ที่ สุดของท่าน และลาของท่านให้ไปทํางานของพระองค์
17 พระองค์ จะชักหนึ่ งในสิบของฝูงสัตว์ของท่าน และท่านทัง
้ หลายจะเป็นทาสของพระองค์ 18 ในวันนั ้น
ท่านจะร้องทุกข์ เพราะกษั ตริย์ ของท่าน ผู้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ เลือกนั ้น แต่ พระเยโฮวาห์ จะไม่ สด ั บท ่าน
ในวันนั ้น� 19 แต่ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อฟังเสียงของซามู เอล เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “เราไม่ยอม แต่เรา
จะต้องมีกษั ตริย์ปกครองเรา 20 เพื่อเราจะเป็นเหมือนประชาชาติทัง้ หลายด้วย และเพื่อกษั ตริย์ของเรา
จะวินิจฉั ยเรา และนําหน้าเราไปและรบศึกให้เรา� 21 และเมื่อซามูเอลได้ยน
ิ ถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของประชาชน
22
ท่านก็นําไปทูลพระเยโฮวาห์ให้ทรงทราบ และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “จงฟังเสียงของเขาทัง้
หลายเถิด และจงตัง้ กษั ตริย์องค์หน่งึ ให้เขา� แล้วซามูเอลจึงกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “ให้ทุกคนกลับไป
ยังเมืองของตน�

9

พระเจ้าทรงนําซามูเอลให้ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์
มี ชายคนหนึ่ ง คนเบนยามิน ชื่อ คีช บุ ตรชายของอาบี เอล ผู้ เป็น บุตรชายของเศโรร์ บุ ตรชายของเบ
โครัท บุตรชายของอาหิยาห์ คนเบนยามิน เป็นคนรํา่ รวย 2 ท่านมีบุตรชายคนหนึ่ งชื่อซาอูล เป็นคนหนุ่
มที่ดีที่สุด รู ปงาม ไม่มีชายคนใดในหมู่คนอิสราเอลที่จะงามกว่าเขา เขาสูงกว่าประชาชนทัง้ หลายตัง้ แต่
บ่า ขึ้น ไป 3 ฝ่ายฝูง แม่ ลาของคี ช บิดาของซาอู ล หายไป คีช จึง กล่าวแก่ ซาอู ลบ ุตรชายของตนว่า “ลุ กขึ้น
เอาคนใช้คนหนึ่ งไปกับเจ้า เพื่อไปหาลา� 4 เขาทัง้ สองก็ผ่านแดนเทือกเขาแห่งเอฟราอิม ผ่านเข้าแผ่น
ดิน ชาลิ ชา เขาหาลาไม่ พบ เขาก็ ผ่านข้ามแผ่น ดิน ชาอาลิม แต่ ลาไม่ อยู่ ที่ นั่น แล ้ว เขาผ่านเข้า แผ่น ดิน
ของคนเบนยามิน แต่ ก็ หาลาไม่พบ 5 เมื่อเขามาถึงแผ่นดินศูฟ ซาอูลจึงพู ดกับคนใช้ผู้ซึ่งอยู่กับท่านว่า
“มาเถิด ให้ เรากลับ ไป เกรงว่า บิดาของข้า จะเลิ กก ังวลเรือ
่ งลา และมาร้อนใจด้วยเรือ
่ งของเรา� 6 แต่
คนใช้ตอบท่านว่า “ดูเถิด มีคนของพระเจ้าคนหนึ่ งในเมืองนี้ เป็นคนที่เขานั บถือกันมาก สิ่งที่ท่านกล่าว
นั ้น เป็น ไปตามที่ กล ่า วนั ้ นทุ กอย่าง ขอให้ เราไปที่ นั ่น ชะรอยท่านจะบอกเราถึง ทางซึ่ง เราควรดําเนิ น�
7 แล้วซาอู ลพูดกับคนใช้ของท่านว่า “แต่ ดู เถิด ถ้าเราไปเราจะเอาอะไรไปให้ชายผู้นั ้น เพราะขนมปั งใน
ย่ามของเราก็หมดแล้ว เราไม่มีของขวัญที่จะนําไปให้แก่คนของพระเจ้า เรามีอะไรบ้าง� 8 คนใช้ตอบซา
อู ล อี กว่า “ดู เถิด ผมมี เงิน อยู่ หน่งึ เสี้ยวเชเขลและผมจะให้แก่ คนของพระเจ้า เพื่อ จะบอกหนทางให้แก่
เรา� 9 (ในอิสราเอลสมัยเดิม เมื่อคนใดจะไปทูลถามพระเจ้า เขากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราไปหาผู้ทํานาย
กัน� เพราะผู้ที่ ในสมัยนี้ เราเรียกว่าผู้พยากรณ์ นั ้น ในสมัยเดิมเขาเรียกว่าผู้ทํานาย) 10 และซาอูลจึงพู
ดกับคนใช้ของท่านว่า “พูดดีนี่ มาให้เราไปกันเถิด� เขาทัง้ สองขึ้นไปที่เมืองซึ่งคนของพระเจ้าอยู่ 11 ขณะ
เมื่อ เขาขึ้น ภูเขาไปยัง เมืองนั ้น เขาพบพวกผู้ หญิง สาวออกมาตัก นํ้า จึง ถามว่า “ผู้ ทํานายอยู่ ที่ นี่ หรือ �
12 เธอทัง
้ หลายตอบว่า “อยู่ นี่ ดู เถิด ท่านเพิง่ ขึ้น หน้า ท่านไป จงรีบ เข้า เถิด ท่านเพิง่ มาในเมืองเมื่ อก ี้
นี้ เพราะว่าวันนี้ ประชาชนทําการถวายสัตวบู ชา ณ ปู ชนียสถานสูง 13 พอท่านทัง้ สองเข้าไปถึงในเมือง
ท่านทัง้ สองจะพบก่อนที่ ผู้ ทํานายขึ้น ไปรับ ประทานอาหาร ณ ปู ชน ีย สถานสูง เพราะว่า ประชาชนจะไม่
รับประทานจนกว่าท่านจะมาถึง เพราะท่านจะต้องมาอวยพรแก่เครือ
่ งสัตวบู ชา ภายหลังผู้ที่ ได้ รับเชิญ
1
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จึงรับประทาน ฉะนั ้นบัดนี้ จงขึ้นไปเถิด ท่านทัง้ สองจะพบทั นที � 14 เขาทัง้ สองก็ข้น
ึ ไปยังเมืองนั ้น ขณะ
เมื่อเขาเข้าไปในเมือง ดูเถิด ซามูเอลกําลังเดินออกมาตรงหน้าเขาทัง้ สอง จะขึ้นไปยังปูชนียสถานสูงนั ้น
15 พระเยโฮวาห์ได้ ตรัส ในหู ของซามู เอลแล้ว ในวันก ่อ นวันที ่ ซาอู ลมาถึงว่า 16 “พรุ ง
่ นี้ เวลาประมาณเท่า
นี้ เราจะส่ง ชายผู้ หน ่งึ ซึ่ง มาจากดิน แดนเบนยามิน เจ้ าจงเจิม เขาให้ เป็น เจ้า เหนื ออ ิส ราเอลประชาชน
ของเรา เขาจะช่วยประชาชนของเราให้พ้นจากมือคนฟีลิสเตีย เพราะเราได้มองดูประชาชนของเราแล้ว
ด้วยเสียงร้องทุกข์ ของเขามาถึง เรา� 17 เมื่อ ซามู เอลเห็น ซาอูล เข้า แล้ว พระเยโฮวาห์ ทรงบอกท่านว่า
“ดู เถิด นี่ เป็น ชายคนที่ เราได้ 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 ลว่า “ฉั นเป็นผู้ทํานาย จงเดินขึ้นหน้าฉั นไปยังปู ชนียสถานสูงนั ้น เพราะในวันนี้
ท่านจะรับ ประทานอาหารกับ ฉั น และพรุ ง่ นี้ เช้า ฉั น จึง จะให้ท่านไป และฉั น จะบอกทุก อย่างที่ ข้องอยู่ใน
ใจของท่านแก่ท่าน 20 ส่วนเรือ
่ งลาของท่านที่หายไปสามวันแล้วนัน
้ อย่าเอาใจใส่เลย เพราะเขาพบแล้ว
ความปรารถนาของคนอิส ราเอลนั ้ นม ุ่ง หมายเอาใครเล่า ไม่ใช่ตั วท ่านและวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของบิดาท่าน
ดอกหรือ� 21 ซาอูลตอบว่า “ข้าพเจ้าไม่ ใช่คนเบนยามินดอกหรือ เป็นตระกูลเล็กน้ อยที่สุดในอิสราเอล
และครอบครัวของข้าพเจ้าไม่ใช่ครอบครัวที่ด้อยที่สุดในตระกูลเบนยามินดอกหรือ ทําไมท่านจึงพู ดกับ
ข้าพเจ้าอย่างนี้ เล่า� 22 แล้วซามูเอลก็พาซาอูลกับคนใช้ของท่านเข้าไปในห้องโถงให้นั่งในตอนต้นที่นั่ง
สําหรับผู้ที่รับเชิญ ซึ่งมีประมาณสามสิบคน 23 และซามูเอลพูดกับคนครัวว่า “จงนําส่วนที่ฉันได้มอบให้
ซึ่งฉั นบอกว่า ‘เก็บไว้ต่างหาก� นั ้นมา� 24 คนครัวจึงนําเอาส่วนขาและส่วนบนนั ้นมาวางไว้ที่ข้างหน้าซา
อูล และซามูเอลกล่าวว่า “ดูเถิด สิ่งที่ได้เก็บไว้ก็วางอยูต
่ ่อหน้าท่าน จงรับประทานเถิด เพราะว่าเก็บไว้ให้
แก่ท่านจนถึงชัว่ โมงที่กําหนดไว้ ตัง้ แต่ฉั นกล่าวว่า ‘ฉั นได้เชิญประชาชนมาแล้ว� ” ซาอูลจึงรับประทาน
กับซามูเอลในวันนั ้น 25 และเมื่อเขาทัง้ หลายลงมาจากปูชนียสถานสูงเข้ามาในเมือง ซามูเอลสนทนากับ
ซาอูลบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน 26 และเขาทัง้ สองตื่นแต่เช้าตรู ่ และอยูม
่ าเมื่อสว่างแล้ว ซามูเอลก็เรียกซา
อูลผู้อยู่บนดาดฟ้าว่า “จงลุกขึ้นเถิด เพื่อฉั นจะส่งท่านไปตามทางของท่าน� ซาอูลก็ลุกขึ้น ท่านทัง้ สอง
ก็เดินออกไปที่ถนน ทัง้ ท่านและซามูเอล 27 เมื่อเขาทัง้ หลายกําลังลงมาที่ชานเมือง ซามูเอลจึงพูดกับซา
อูลว่า “จงบอกคนใช้ให้เดินล่วงหน้าเราไปก่อน (และเขาก็เดินพ้นไป� ท่านจงหยุดที่นี่ ก่อน เพื่อฉั นจะได้
แจ้งพระดํารัสของพระเจ้าให้ท่านทราบ�

10
การเจิมซาอูลด้วยนํ้ามันให้เป็นกษั ตริย์ หมายสําคัญต่างๆจากพระเจ้า
1 แล้วซามูเอลก็หยิบขวดนํ้ามันเทลงบนศีรษะของซาอูล และจุบท่านแล้วกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรง
เจิมท่านไว้ให้เป็นเจ้านายเหนื อมรดกของพระองค์แล้วมิใช่หรือ 2 เมื่อท่านจากฉั นไปในวันนี้ ท่านจะพบ
ชายสองคนริมท ี่ ฝัง ศพของนางราเชลในเขตแดนเบนยามิ นที ่เศลซาห์ และเขาทัง้ สองจะบอกท่านว่า
‘ลาซึ่ง ท่านไปหานั ้น พบแล้ว ดู เถิด บัดนี้ บิ ดาของท่านเลิ กก ังวลเรือ
่ งลาแล้ว และร้อนใจเรือ
่ งของท่าน
3
กล่าวว่า “เราจะทํา อย่างไรเรือ
่ งบุตรชายของเราดี� ’ และท่านจะเดิน เลยที่ นั่น ไปถึงที่ ราบตําบลทา
โบร์ ที่ นั ่นชายสามคนซึ่งกําลังขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าที่ เบธเอลจะพบท่าน คนหนึ่ งอุ้มลูกแพะสามตัว อีกคน
หนึ่ งถือขนมปังสามก้อน และอีกคนหนึ่ งถือถุงหนั งนํ้าองุน
่ ถุงหนึ่ ง 4 เขาทัง้ หลายจะคํานั บท่านและมอบ
ขนมปัง ให้ ท่านสองก้อน ซึ่ง ท่านจะรับ จากมือ ของเขา 5 ต่อ จากนั ้น ท่านจะมาถึง ภูเขาของพระเจ้า ที่ นั ่
นมีกองทหารรักษาการของคนฟีลิสเตีย อยู่มาเมื่อท่านมาถึงเมืองนั ้น ท่านจะพบผู้พยากรณ์ หมู่หน่ึงกํา
ลังลงมาจากปูชนียสถานสูง ถือพิณใหญ่ รํามะนา ปี่ พิณเขาคู่ นําหน้ามา กําลังพยากรณ์ เรือ
่ ยมา 6 แล
้ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ จะมาสถิ ตก ั บท ่าน และท่านจะพยากรณ์ กับ คนเหล่า นั ้น เปล ี่ยนเป็น
คนละคน 7 เมื่อหมายสําคัญเหล่านี้ เกิดแก่ ท่านแล้ว จงกระทําอะไรตามแต่ มีโอกาสเถิด เพราะพระเจ้า
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ทรงสถิตกับท่าน 8 และท่านจงลงไปที่กิลกาลก่อนฉั น และดูเถิด ฉั นจะลงมาหาท่านเพื่อจะถวายเครือ
่ ง
เผาบู ชา และถวายสัตว์เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา ท่านจงคอยอยู่ ที่ นั ่น เจ็ด วัน จนฉั น มาหาท่าน และสําแดง
แก่ ท่านว่า ท่านควรจะกระทํา อะไร� 9 เมื่อ ซาอู ล หัน หลัง ไปจะจากซามู เอล พระเจ้า ทรงประทานจิตใจ
อีกอย่างหนึ่ งแก่ ท่าน และหมายสําคัญเหล่านี้ ทัง้ หมดเกิดขึ้นในวันนั ้น 10 เมื่อเขาทัง้ สองมาถึงภูเขานั ้น
ดู เถิด ผู้ พยากรณ์ หมู่ หน่งึ พบกั บท ่าน และพระวิญญาณของพระเจ้า สถิ ตก ั บท ่าน และท่านก็ พยากรณ์
อยู่ ในหมู่ พวกเขา 11 และต่อ มาเมื่อ คนทัง้ หลายที่ รู ้จัก ท่านมาก่อนเห็ นว ่า ดู เถิด ท่านพยากรณ์ อยู่ กับ
พวกผู้ พยากรณ์ ประชาชนเหล่านั ้ นก ็ พู ดก ัน และกั นว ่า “อะไรหนอเกิด ขึ้น แก่ บุ ตรชายของคีช ซาอู ลอย ู่
ในจําพวกผู้พยากรณ์ ด้วยหรือ� 12 ชายคนหนึ่ งอยู่ที่ นั ่นตอบว่า “และบิดาของเขาทัง้ หลายคือใคร� ดัง
นั ้นจึงเป็นคําภาษิ ตว่า “ซาอู ลอยู่ในจําพวกผู้พยากรณ์ ด้วยหรือ� 13 เมื่อท่านพยากรณ์ สิ ้นลงแล้ว ท่าน
ก็ มาย ังปู ชน ีย สถานสูง 14 ฝ่ายลุง ของซาอูล จึง ถามซาอู ลก ับ คนใช้ ว่า “เจ้ าไปไหนมา� และท่านตอบว่า
“ไปหาลา และเมื่อ เราเห็นว่าเราไม่ พบลานั ้นแล้ว เราจึงไปหาซามู เอล� 15 ลุ งของซาอู ลกล่าวว่า “ซามู
เอลบอกอะไรแก่เจ้าบ้าง ขอเล่าให้ฟัง� 16 และซาอูลตอบลุงของท่านว่า “เขาบอกเราแจ่มแจ้งว่าพบลา
แล้ว� แต่เรือ
่ งราวที่เกี่ยวกับราชอาณาจักร ซึ่งซามูเอลกล่าวถึงนั ้นท่านไม่ได้บอกสิง่ ใดเลย 17 ฝ่ายซามู
เอลจึงเรียกประชาชนมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่มิสปาห์ 18 และท่านกล่าวแก่คนอิสราเอลว่า “พระเย
โฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้นําอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์ และเราได้ชว
่ ยเจ้าทัง้ หลาย
ให้ พ้น จากมือ ของชาวอียป
ิ ต์ และจากมือ ของราชอาณาจักรทัง้ หลาย และของคนเหล่านั ้ นที ่ บีบ บังคับ
เจ้า� 19 แต่ วัน นี้ ท่านละทิง้ พระเจ้า ของท่านผู้ ซ่ึง ช่วยท่านให้พ้น จากบรรดาความยากลําบากและความ
ทุกข์ร้อน และท่านทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราไม่ยอม แต่ขอตัง้ กษั ตริย์ไว้เหนื อเรา� เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ท่านทัง้
หลายจงเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ตามตระกูลของท่าน และตามคนที่นับเป็นพันๆของท่าน� 20 แล้วซามูเอล
ก็นําตระกูลอิสราเอลทุกตระกูลเข้ามาใกล้ และจับสลากได้ ตระกูลเบนยามิน 21 ท่านก็นําตระกูลเบนยา
มินเข้ามาใกล้ตามครอบครัว จับสลากได้ครอบครัวมัตรี และจับสลากได้ซาอูลบุตรชายคีช แต่เมื่อเขาหา
ซาอูลกห
็ าไม่พบ 22 เขาจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ต่อไปว่า “ชายคนนั ้นมาที่นี่ หรือยัง� และพระเยโฮวาห์ตรั
สว ่า “ดู เถิด เขาซ่อนตัว อยู่ ที่ กองสัมภาระ� 23 เขาทัง้ หลายจึง วิง่ ไปพาท่านมาจากที่ นั ่น และเมื่อ ท่าน
ยืนอยู่ท่ามกลางประชาชน ท่านก็สูงกว่าประชาชนทุกคนจากบ่าขึ้นไป 24 ซามู เอลจึงกล่าวแก่ประชาชน
ทัง้ ปวงว่า “ท่านเห็นผู้ที่ พระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้แล้วหรือ ในท่ามกลางประชาชนไม่มีใครเหมือนท่าน�
และประชาชนจึง ร้องเสียงดัง ว่า “ขอกษั ตริย์ ทรงพระเจริญ� 25 แล ้ว ซามู เอลจึง บอกกับ ประชาชนให้
ทราบถึง สิทธิและหน้าที่ ของตํา แหน่ งกษั ตริย์ และท่านบันทึก ไว้ในหนั งสือ และวางถวายต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ แล้วซามู เอลก็ ให้ประชาชนกลับไปยังบ้านของตนทุกคน 26 ซาอูลก็กลับไปยังบ้านของท่า
นที่ กิเบอาห์ ด้วย และมี พวกนั กรบซึ่ง พระเจ้า ทรงดลจิต ใจไปกั บท ่านด้วย 27 แต่ มี คนอันธพาลบางคน
กล่าวว่า “ชายคนนี้ จะช่วยเราให้พ้นได้ อย่างไร� และเขาทัง้ หลายก็ ดู หมิน
่ งบรรณาการ
่ ท่าน ไม่นําเครือ
มาถวาย แต่ท่านก็นิ่งเสีย

11

ซาอูลชนะคนอัมโมน
1 ฝ่ายนาหาชคนอัมโมนได้ยกขึ้นไปตัง
้ ค่ายสู้เมืองยาเบชกิเลอาด บรรดาชาวเมืองยาเบชจึงพูดกับนา
หาชว่า “ขอทํา พันธสัญญากับ พวกข้าพเจ้า ทัง้ หลายและข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะยอมปรนนิ บั ติ ท่าน � 2 แต่
นาหาชคนอัมโมนกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “เราจะกระทําพันธสัญญากับเจ้าทัง้ หลายตามเงื่อนไขต่อไป
นี้ คือ เราจะทะลวงตาขวาของเจ้า เสีย ทุก คนให้ เป็ นที ่ อป
ั ยศแก่ คนอิสราเอลทัง้ ปวง� 3 ฝ่ายพวกผู้ ใหญ่
แห่งเมืองยาเบชกล่า วแก่ ท่านว่า “ขอผ่อนผัน ให้ข้าพเจ้า สัก เจ็ด วัน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ส่ง ผู้ ส่ือสารไปให้
ทัว่ ขอบเขตอิสราเอล แล ้ว ถ้า ไม่ มี คนใดช่วยข้าพเจ้า ทัง้ หลายให้พ้น ได้ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะยอมมอบตัว
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ไว้ให้แก่ ท่าน� 4 เมื่อผู้ส่ือสารมาถึ งกิเบอาห์เมืองของซาอูล เขาทัง้ หลายก็ รายงานเรือ
่ งราวให้เข้าหูของ
ประชาชน และประชาชนทัง้ ปวงก็ร้องไห้เสียงดัง 5 ดูเถิด ซาอูลต้อนฝูงวัวกลับมาจากทุ่ง และซาอูลถาม
ว่า “ประชาชนเป็น อะไรไปเขาจึง ร้องไห้� ดัง นั ้น เขาจึง เรียนท่านให้ ทราบถึง ข่าวของพวกยาเบช 6 เมื่อ
ท่านได้ยน
ิ ถ้อยคําเหล่านี้ พระวิญญาณของพระเจ้าก็สถิตกับซาอูล และความโกรธของท่านเกิดขึ้นอย่าง
รุ นแรง 7 ท่านจึง เอาวัว มาคู่ หน่งึ ฟัน ออกเป็น ท่อนๆ ส่ง ไปทัว่ เขตแดนทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลโดยมือ ของผู้
สื่อสาร กล่าวว่า “ผู้ หน่งึ ผู้ ใดที่ ไม่ ออกมาตามซาอูล และซามู เอล จะกระทํา อย่างนี้ แก่ว ัว ของเขา� และ
ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็มาเหนื อประชาชน เขาทัง้ หลายพากันออกมาเป็นใจเดียวกัน 8 เมื่อซาอูล
ตรวจพลอยูที
่ ่เบเซก นั บคนอิสราเอลได้สามแสนคน และชายคนยูดาห์ได้สามหมื่นคน 9 เขาจึงบอกแก่ผู้
สื่อสารที่มานันว
้ ่า “ท่านทัง้ หลายจงบอกแก่ชาวยาเบชกิเลอาดว่า ‘พรุ ง่ นี้ เวลาแดดร้อนท่านทัง้ หลายจะ
ได้รบ
ั การช่วยให้พ้น� ” เมื่อผู้ส่ือสารกลับมาบอกพวกยาเบช เขาทัง้ หลายก็มีความยินดี 10 ดังนั ้นชาวยา
เบชจึงว่า “พรุ ง่ นี้ เราจะมอบตัวของเราไว้ให้แก่ ท่าน ท่านจงกระทําแก่ เราตามที่ ท่านเห็นควรทุกอย่าง�
11 พอวันรุ่งขึ้นซาอูลก็จัดพลออกเป็ นสามกองทัพ ยกเข้ามากลางค่ายในยามสาม และฆ่าฟันคนอัมโมน
เสียจนเวลาแดดจัด ต่อมา ผู้ที่เหลืออยูก็
่ กระจัดกระจายไป รวมกันไม่ได้สักคเู่ ดียวเลย 12 แล้วประชาชน
จึงเรียนซามู เอลว่า “คนที่พูดว่า ‘ซาอูลจะปกครองเหนื อพวกเราหรือ� นั ้น มีใครบ้าง จงนําคนเหล่านั ้น
ออกมา เราจะได้ฆ่าเขาเสีย� 13 แต่ซาอูลกล่าวว่า “ในวันนี้ อย่าให้ผู้ใดถูกประหารชีวต
ิ เลย เพราะว่าวันนี้
เป็นวันที่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้น� 14 แล้วซามูเอลจึงกล่าวแก่ประชาชนว่า “มาเถิด ให้
เราพากันไปยังกิลกาล และรือ
้ ฟื้ นเรือ
่ งราชอาณาจักรที่นั่นอีก�
ประชาชนทัง้ ปวงตัง้ ซาอูลให้เป็นกษั ตริย์
15 ประชาชนทัง
้ ปวงจึงขึ้นไปยังกิลกาล และที่นั่นเขาทัง้ หลายก็ตัง้ ซาอูลเป็นกษั ตริย์ต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ที่กิลกาล แล้วที่นั่นเขาทัง้ หลายถวายสัตว์เป็นเครือ
่ งสันติบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซาอู
ลกับประชาชนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ชื่นชมยินดีอย่างยิง่ ที่นั ่น
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ซามูเอลประกาศเรือ
่ งอาณาจักรอิสราเอล
1 ซามู เอลจึง กล่าวแก่ คนอิสราเอลทัง
้ ปวงว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ ฟัง เสียงของท่านทุก เรือ
่ งซึ่ง ท่านได้
บอกข้าพเจ้า และได้แต่งตัง้ กษัตริย์เหนื อท่านทัง้ หลายแล้ว 2 และบัดนี้ ดูเถิด กษั ตริยก็
์ ดําเนิ นอยูต
่ ่อหน้า
ท่าน ส่วนข้าพเจ้าก็ชราผมหงอกแล้ว และดูเถิด บุตรชายของข้าพเจ้าก็อยูกั
่ บท่านทัง้ หลาย และข้าพเจ้า
ดําเนิ น อยู่ ต่อ หน้า ท่านตัง้ แต่ หน ุ่มๆมาจนทุก วัน นี้ 3 ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ ที่ นี่ ขอท่านเป็น พยานปรักปรํา
ข้าพเจ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และต่อหน้าท่านที่ พระองค์ทรงเจิมไว้ ข้าพเจ้าได้รบ
ิ วัวของผู้ใดบ้าง
หรือ หรือ ข้าพเจ้า เอาลาของผู้ ใดไปบ้าง หรือข้าพเจ้า ได้ ฉ้อ ผู้ ใด ข้าพเจ้า ได้ บีบ บังคับ ใครบ้าง ข้าพเจ้า ได้
รับสินบนจากมือของผู้ใดซึ่งจะกระทําให้ตาของข้าพเจ้าบอดไป ขอกล่าวมาและข้าพเจ้าจะคืนให้แก่ท่าน
� 4 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “ท่านมิได้ฉ้ อเรา หรือบีบบังคับเรา หรือรับสิง่ ใดไปจากมือของผู้ใด� 5 ท่านก็กล
่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานต่อท่าน และท่านที่พระองค์ทรงเจิมไว้ก็เป็นพยานใน
วันนี้ ว่า ท่านไม่พบสิง่ ใดในมือของข้าพเจ้า� และเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พระองค์ทรงเป็นพยานแล้ว�
ซามูเอลบอกประชาชนเรือ
่ งเวลาต่างๆที่พระเจ้าทรงช่วยอิสราเอลให้รอด
และซามู เอลก็ กล ่าวแก่ ประชาชนว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ผู้ แต่ งตัง้ โมเสสกับ อาโรน และทรง
นําบรรพบุรุษของท่านขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 7 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านทัง้ หลายจงยืนนิ่ งอยู่ ข้าพเจ้าจะขอ
เสนอคดีของท่านต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เกยวด
ี่
้วยบรรดาพระราชกิจอันชอบธรรมของพระเยโฮวาห์
ซึ่งพระองค์ทรงกระทําแก่ท่านทัง้ หลายและแก่บรรพบุรุษของท่านทัง้ หลาย 8 เมื่อยาโคบเข้าไปในอียป
ิ ต์
6
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และบรรพบุรุษ ของท่านร้องต่อ พระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ ก็ ทรงใช้ โมเสสกับ อาโรน ผู้ ได้ นํา บรรพบุรุษ
ของท่านออกจากอียป
ิ ต์ และทําให้เขามาอาศัยอยู่ในที่ นี้ 9 แต่เขาทัง้ หลายลืมพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
เขาเสีย พระองค์จึงทรงขายเขาไว้ในมือของสิเสรา แม่ทัพแห่งเมืองฮาโซร์ และมอบไว้ในมือของคนฟีลิ
สเตีย และไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งเมืองโมอับ และเขาเหล่านั ้นก็ต่อสู้บรรพบุรุษของท่าน 10 และเขาทัง้
หลายร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า ‘ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทําบาปแล้ว เพราะว่าข้าพระองค์ ทัง้ หลาย
ได้ละทิง้ พระเยโฮวาห์ ไปปรนนิ บัติพระบาอัลและพระอัชทาโรท แต่บัดนี้ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์
ทัง้ หลายให้พ้นมือศั ตรู ของข้าพระองค์ และข้าพระองค์ทัง้ หลายจะปรนนิ บัติพระองค์� 11 และพระเยโฮ
วาห์ทรงใช้เยรุ บบาอัล และเบดาน และเยฟธาห์ และซามู เอล และช่วยท่านทัง้ หลายให้พ้นจากมือศั ตรู
ทุ กด ้าน และท่านทัง้ หลายอาศัย อยู่ อย่างปลอดภัย 12 และเมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็น นาหาชกษั ตริย์ คนอัม
โมนมาต่อสู้ ท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายกล่าวแก่ ข้าพเจ้าว่า ‘ไม่ได้ แต่ ต้องมีกษั ตริย์ปกครองเหนื อเรา�
ถึง แม้ ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านเป็น พระมหากษั ตริย์ ของท่าน 13 ฉะนั ้น บัดนี้ จงดู กษั ตริย์ ที่ ท่าน
ทัง้ หลายได้เลือก ผู้ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ร้องขอ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงตัง้ กษั ตริย์ไว้เหนื อท่านแล้ว 14 ถ้า
ท่านทัง้ หลายจะยําเกรงพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บัติพระองค์ และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และ
ไม่ กบฏต่อ พระบัญชาของพระเยโฮวาห์ ท่านทัง้ หลายและกษั ตริย์ ผู้ ปกครองเหนื อ ท่านจึง จะเป็น ผู้ ติ ด
ตามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลายต่อไป 15 แต่ ถ้าท่านทัง้ หลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์ แต่ กบฏต่อพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ แล้วพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์จะต่อสู้ ท่านทัง้ หลาย
เหมือนเคยต่อสู้บรรพบุรุษของท่าน
ฟ้าร้องและฝนในฤดูเกี่ยวข้าวสาลีพิสูจน์ ว่าพระเจ้ายังทรงรับคนอิสราเอล

เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงยืน นิ่ ง อยู่ คอยดู เหตุการณ์ ยิง่ ใหญ่ ต่อ ไปนี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงกระทํา ต่อ หน้า ต่อตาของท่านทัง้ หลาย 17 วัน นี้ เป็น ฤดู เก ี่ยวข้าวสาลี ไม่ใช่ หรือ ข้าพเจ้า จะร้องทูล
ต่อ พระเยโฮวาห์ และพระองค์ จะทรงส่ง ฟ้าร้องและฝน เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะรับ รู แ
้ ละเห็น เองว่า ความ
ชัว่ ของท่านนั ้น ใหญ่ โตเพียงใด ซึ่ง ท่านได้ กระทํา ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ในการที่ ได้ ขอให้ มี
กษั ตริย์ สํา หรับท ่าน� 18 ซามู เอลจึง ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ ทรงส่ง ฟ้าร้องและฝน
มาในวัน นั ้น ประชาชนทัง้ หลายก็ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ และซามู เอลยิง่ นั ก 19 และประชาชนทัง้ หลาย
เรียนซามู เอลว่า “ขอท่านอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านเผื่อ ผู้ รับ ใช้ ทัง้ หลายของท่าน เพื่อ
เราทัง้ หลายจะไม่ถึงตาย เพราะเราได้เพิม
่ ี้เข้ากับบาปทัง้ สิน
่ ความชัวน
้ ของเรา คือขอให้มีกษั ตริย์สําหรับ
20
เราทัง้ หลาย� และซามู เอลกล่าวแก่ ประชาชนว่า “อย่า กลัว เลย ท่านทัง้ หลายได้ กระทํา ความชั ่วน ี้
ทัง้ สิน
้ จริงๆแล้ว แต่ ท่านทัง้ หลายอย่า หัน ไปเสีย จากการติด ตามพระเยโฮวาห์ แต่ จงปรนนิ บั ติ พระเย
โฮวาห์ ด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน 21 และอย่า หันเหไปติดตามสิง่ ไม่ มี สาระ ซึ่ง ไม่ เป็น ประโยชน์ หรือ ไม่ ช่วย
ให้ พ้น เพราะเป็น สิง่ ไม่ มี สาระ 22 เพราะพระเยโฮวาห์ จะไม่ ละทิง้ ประชาชนของพระองค์ ด้วยเห็น แก่
พระนามใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย แล้ วท ี่ จะกระทํา ให้ท่านเป็น ประชาชน
ของพระองค์ 23 ยิง่ กว่า นั ้น ส่วนข้าพเจ้า ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ ข้าพเจ้า กระทํา บาปต่อ พระเยโฮวาห์ เลย
ด้วยการหยุดอธิษฐานเพื่อท่านทัง้ หลาย แต่ข้าพเจ้าจะสอนทางที่ดีและที่ถูกให้ท่าน 24 จงยําเกรงพระเย
โฮวาห์เท่านั ้น ปรนนิ บัติพระองค์ด้วยความจริงด้วยสิน
้ สุดใจของท่าน จงพิเคราะห์ถึงมหกิจซึ่งพระองค์
25
ได้ ทรงกระทําแก่ ท่านแล้ วนน
ั้
แต่ ถ้าท่านทัง้ หลายขืนกระทําความชัว่ อยู่ ท่านจะต้องพินาศ ทัง้ ตั วท่า
นทัง้ หลายเองและกษั ตริย์ของท่านด้วย�
16

13
ซาอูลทรงคัดเลือกกองทหาร ไปตีคนฟีลิสเตีย

1 ซามูเอล 13:1

290

1 ซามูเอล 13:23

1 ซาอูลขึ้นครองราชสมบัติแล้วหนึ่ งปี

และเมื่อพระองค์ทรงปกครองอิสราเอลเป็นเวลาสองปี 2 ซาอูล
จึงทรงคัดเลือกชายอิสราเอลสามพันคน สองพันคนอยู่กับ ซาอูลที่ มิ คมาชและที่ แดนเทือกเขาเบธเอล
อีกหนึ่ งพันคนนั ้นอยู่กับโยนาธานที่ เมืองกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน ประชาชนนอกนั ้นพระองค์ ก็ ปล่อย
ให้ กล ับ เต็นท์ ของตนทุก คน 3 โยนาธานได้ ตี กองทหารรักษาการของคนฟี ลิ ส เตีย ซึ่ง อยู่ ที่ เกบาพ่ายแพ้
ไป คนฟี ลิ ส เตีย ได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งนั ้น และซาอู ลก ็ เป่า แตรทัว่ แผ่น ดิน นั ้ นว ่า “ขอให้คนฮีบรู ทัง้ หลายได้ ยิน�
4 และคนอิสราเอลทัง
้ ปวงได้ยน
ิ เขากล่าวว่า ซาอูล ได้ รบชนะกองทหารรักษาการของคนฟี ลิ ส เตีย และ
คนอิสราเอลก็เป็ นที่เกลียดชังของคนฟีลิสเตียเป็นอย่างยิง่ ประชาชนได้ถูกเรียกออกมาให้สมทบกับซา
อูล ที่ กิล กาล 5 และคนฟี ลิ ส เตีย ชุ มนุ มกัน เพื่อ จะต่อสู้ คนอิสราเอล มี รถรบสามหมื่น และพลม้า หกพัน
และกองทหารนั ้ นก ็ มากมายเหมือนเม็ด ทรายที่ ฝั่ งทะเล เขาก็ ยกขึ้น มาตัง้ ค่ายอยู่ ที่ มิ คมาช ทางตะวัน
ออกของเบธาเวน 6 เมื่อ คนอิส ราเอลเห็นว่า ตกอยู่ในที่ คับ แค้น (เพราะประชาชนถู กบ ีบ คัน
้ อย่างหนั ก�
7
แล้วประชาชนก็ซ่อนตัวอยู่ในถํ้า และในพุ่มไม้หนาทึบในซอกหิน ในอุโมงค์และในบ่อ พวกฮีบรู บางคน
ได้ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปยังดินแดนกาดและกิเลอาด แต่ฝ่ายซาอูลพระองค์ยงั ประทับอยู่ที่กิลกาล และ
ประชาชนทัง้ หมดติดตามพระองค์ไปด้วยตัวสัน
่
ซาอูลทรงอดทนไม่ไหว จึงถวายเครือ
่ งบูชา

8 พระองค์ ทรงคอยอยู่เจ ็ด วัน ตามเวลาที่ ซามู เอลกําหนดไว้

แต่ ซามู เอลมิได้ มาที่ กิลกาล ประชาชนก็
แตกกระจายไปจากพระองค์ ดังนั ้นซาอูลจึงตรัสว่า “จงนําเครือ
่ งเผาบูชามาให้เราที่ นี่ และเครือ
่ งสัน
ติบูชาด้วย� และพระองค์ก็ได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชา 10 ต่อมาพอพระองค์ถวายเครือ
่ งเผาบูชาเสร็จ ดูเถิด
ซามูเอลก็มาถึง ซาอูลก็เสด็จออกไปต้อนรับและทรงคํานั บท่าน
9

พระเจ้าทรงปฏิเสธกษั ตริย์ซาอูล

“ท่านได้ กระทําอะไรไปแล้ วนี่� และซาอูลตรัสตอบว่า “เมื่อข้าพเจ้าเห็นประชาชน
แตกกระจายไปจากข้าพเจ้า และท่านก็มิได้มาภายในวันที ่กําหนดไว้ และคนฟีลิสเตียก็ได้ชุ มนุมกันที ่มิ
คมาช 12 ข้าพเจ้าจึงว่า ‘บัดนี้ คนฟีลิสเตียจะยกมารบกับข้าพเจ้าที่กิลกาล และข้าพเจ้ายังมได้
ิ ทูลขอพระ
13
กรุ ณาแห่ง พระเยโฮวาห์� ข้าพเจ้า จึง ข่ม ตัว เอง และได้ ถวายเครือ
่ งเผาบู ชา � และซามู เอลกล่าวแก่
ซาอู ลว่า “ท่านได้ กระทําการที่ โง่เขลาเสียแล้ว ท่านมิได้ รักษาพระบัญชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่าน ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้ เพราะพระเยโฮวาห์จะได้ทรงสถาปนาราชอาณาจักรของท่านเหนื ออ
ิสราเอลเป็นนิ ตย์แล้ว 14 แต่บัดนี้ ราชอาณาจักรของท่านจะไม่ยัง่ ยืน พระเยโฮวาห์ทรงหาชายอีกคนหนึ่ ง
ตามชอบพระทัย พระองค์ แล้ว และพระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาชายผู้ นั้น ให้ เป็น เจ้า นายเหนื อ ชนชาติ ของ
พระองค์ เพราะท่านมิได้รักษาสิง่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้� 15 และซามู เอลก็ลุ กขึ้นไปจากกิล
กาลถึงกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน และซาอูลทรงนั บพลซึ่งอยู่กับพระองค์ได้ประมาณหกร้อยคน 16 ซาอู
ลกับโยนาธานราชโอรสของพระองค์ และพลที่อยูกั
่ บพระองค์ก็อยูในกิ
่
เบอาห์แห่งคนเบนยามิน แต่คนฟี
17
ลิสเตียตัง้ ค่ายอยู่ที่มิคมาช มีกองปล้นออกมาจากค่ายคนฟีลิสเตียสามกอง กองหนึ่ งหันตรงไปยังโอ
ฟราห์ยงั แผ่นดินชู อัล 18 อีกกองหนึ่ งหันตรงไปยังเบธโฮโรน และอีกกองหนึ่ งหันตรงไปยังพรมแดนซึ่ง
อยู่เหนื อหุบเขาเศโบอิมตรงถิน
่ ทุรกันดาร 19 คราวนั ้นจะหาช่างเหล็กทัว่ แผ่นดินอิสราเอลก็ไม่มี เพราะ
คนฟีลิสเตียกล่าวว่า “เกรงว่าพวกฮีบรู จะทําดาบหรือหอกใช้เอง� 20 แต่คนอิสราเอลทุกคนลงไปยังฟีลิ
สเตียเพื่อลับเหล็กไถ ผาล ขวานและจอบของเขา 21 แต่พวกเขาคิดค่าลับสําหรับลับจอบ ผาล สามง่าม
ขวาน และติดประตัก 22 เพราะฉะนั ้นเมื่อถึงวันทําศึกจะหาดาบหรือหอกในมือของพลที่อยูกั
่ บซาอูลและ
23
โยนาธานก็ไม่ได้ แต่ซาอูลกับโยนาธานราชโอรสของพระองค์มี และกองทหารรักษาการของคนฟีลิส
เตียยกไปถึงทางที่ข้ามไปเมืองมิคมาช
11 ซามู เอลถามว่า

1 ซามูเอล 14:1
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1 ซามูเอล 14:24

14
การชนะอันยิง่ ใหญ่ของโยนาธาน

อยู่ มาวัน หนึ่ ง โยนาธานราชโอรสของซาอู ล กล่าวกับ คนหนุ่ มท ี่ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านว่า “มาเถิด
ให้เราข้ามไปยัง กองทหารรักษาการของคนฟี ลิ ส เตีย ข้างโน้ น� แต่ หาได้ ทูล พระบิดาของตนให้ทราบไม่
2 ซาอูล ทรงพัก อยู่ ที่ ชานเมือ งกิเบอาห์ ใต้ ต้น ทั บท ิม ซึ่ง อยู่ ที่ ตําบลมิ โกรน พลซึ่ง อยู่ ด้วยมี ประมาณหก
ร้อยคน 3 กับ อาหิยาห์บุ ตรชายอาหิทูบ พี่ ชายของอี คาโบด บุ ตรชายของฟีเนหัสผ ู้ เป็น บุตรชายของเอลี
ปุ โรหิตแห่งพระเยโฮวาห์ที่ เมืองชีโลห์ เขาถือเอโฟดไป และพวกพลไม่ ทราบว่าโยนาธานไปแล้ว 4 ตาม
ทางข้ามเขาที่ โยนาธานหาช่องที่ จะข้ามไปยัง ค่ายของฟี ลิ ส เตียนั ้ น มี ยอดหิน แหลมอยู่ ฟากทางข้างนี้
และมียอดหินแหลมอยู่ฟากทางข้างโน้ น ยอดหนึ่ งมีช่อ
ื ว่าโบเซส อีกยอดหนึ่ งชื่อเสเนห์ 5 หินแหลมยอด
หนึ่ งโผล่ ข้น
ึ ข้างเหนื อ หน้า มิ คมาช และอีกยอดหนึ่ ง โผล่ ข้น
ึ ข้างใต้ หน้ากิเบอาห์ 6 โยนาธานกล่า วกับคน
หนุ่ มท ี่ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านว่า “มาเถิด ให้ เราข้ามไปยัง กองทหารรักษาการของคนเหล่านั ้ นที ่ มิได้
เข้า สุหนั ต บางที พระเยโฮวาห์จะทรงประกอบกิจ เพื่อ เรา เพราะว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดที่ ขัด ขวางพระเยโฮวาห์ได้
ในการที่ พระองค์ จะทรงช่วยให้พ้น ไม่ วา่ โดยคนมากหรือน้ อย� 7 ผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านจึง ตอบท่าน
ว่า “จงกระทําทุกสิง่ ที่จิตใจของท่านอยากกระทํา หันไปเถิด ดูเถิด ข้าพเจ้าอยูก
่ ับท่าน ตามแต่จิตใจของ
8
ท่านจะว่าอย่างไร� แล้วโยนาธานกล่าวว่า “ดู เถิด เราจะข้ามไปหาคนเหล่านั ้น และจะสําแดงตัวของ
เราให้ เขาเห็น 9 ถ้า เขาจะกล่าวแก่ เราว่า ‘จงคอยอยู่ จนกว่า เราจะมาหาเจ้า� แล ้ว เราจะยืน นิ่ ง อยู่ ในที่
ของเรา และเราจะไม่ไปหาเขา 10 แต่ถ้าเขาว่า ‘จงขึ้นมาหาเราเถิด� แล้วเราจึงจะขึ้นไป เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงมอบเขาไว้ในมือเราแล้ว จะให้เรือ
่ งนี้ เป็นสัญญาณแก่เรา� 11 ทัง้ สองจึงสําแดงตัวให้กองทหาร
รักษาการคนฟี ลิ ส เตีย เห็น และคนฟี ลิ ส เตี ยกล่า วว่า “ดู เถิด พวกฮีบรู ออกมาจากรู ที่ ซ่อนตัว อยู่ แล้ว �
12 และคนที่ กองทหารรักษาการจึงร้องบอกโยนาธานและผู้ถือเครือ
่ งอาวุธของท่านว่า “จงขึ้นมาหาเรา
แล ้ว เราจะแจ้ง ให้ เจ้ าทราบสัก เรือ
่ งหนึ่ ง� และโยนาธานบอกผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านว่า “จงตามข้า
ขึ้น มา เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงมอบเขาไว้ในมื ออ ิส ราเอลแล้ว� 13 แล ้ว โยนาธานก็ คลานขึ้น ไปและ
ผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านก็ตามไปด้วย คนเหล่านั ้ นก ็ ล้ม ตายหน้า โยนาธาน และผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ก็ ฆ่า
เขาทัง้ หลายตามท่านไป 14 การฆ่าฟันครัง้ แรกที่โยนาธานและผู้ถือเครือ
่ งอาวุธของท่านได้กระทํานั ้น มี
ประมาณยีสิ
่ บคน อย่างในระยะทางครึง่ รอยไถในนาสักสองไร่ 15 และบังเกิดการสัน
่ สะท้านในค่าย ในทุ่ง
นาและในหมู่ประชาชนทัง้ หมด กองทหารนั ้นและถึงกองปล้ นก็ตกใจตัวสัน
่ แผ่นดินได้ไหว กระทําให้เก
ิ ดการสัน
่ สะท้านมากยิง่ นั ก 16 ยามของซาอูล ที่ อยู่ ณ กิเบอาห์แห่งคนเบนยามิ 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 ไปจาก
เราบ้าง� และเมื่อ เขานั บด ู แล้ว ดู เถิด โยนาธานและผู้ ถือ เครือ
่ งอาวุธ ของท่านไม่ อยู่ ที่ นั่น 18 และซาอู
ลรับสั งก
่ ับอาหิยาห์ว่า “จงนําหีบของพระเจ้ามาที่ นี่ � เพราะคราวนั ้นหีบของพระเจ้าอยู่กับคนอิสราเอล
ด้วย 19 อยู่ มาเมื่อ ซาอูล ตรัส กับ ปุโรหิต เสียงโกลาหลในค่ายฟี ลิ ส เตี ยก ็ เพิม
่ ยๆ ซาอูล จึง ตรัส กับ
่ ขึ้น เรือ
ปุโรหิตว่า “หดมือไว้ก่อน� 20 ซาอูลกับบรรดาพลที่อยู่ด้วยก็รวมกันเข้าไปทําศึก และดูเถิด ดาบของทุก
คนก็ ต่อสู้ เพื่อนของตน มี ความสับสนอลหม่านอย่างยิง่ 21 ฝ่ายคนฮีบรู ซ่ึง เคยอยู่ กับ คนฟี ลิ ส เตี ยก ่อน
เวลานั ้น คือผู้ที่ ไปอาศัยอยู่กับพวกเขาในค่ายจากชนบทรอบๆ เขาทัง้ หลายกลับมาเข้ากับคนอิสราเอล
ผู้อยู่ฝ่ายซาอูลและโยนาธาน 22 ในทํานองเดียวกัน คนอิสราเอลทุกคนที่ซ่อนตัวอยู่ที่แดนเทือกเขาเอฟ
ราอิม เมื่อได้ ยินว่าคนฟี ลิสเตี ยกําลังหนี พวกเหล่านี้ ก็ ไล่ ติ ดตามเขาไปทําศึ กด้วย 23 พระเยโฮวาห์ทรง
ช่วยอิสราเอลให้ พ้น ในวัน นั ้น และสงครามก็ ผ่านตลอดเมืองเบธาเวนเลยไป 24 และคนอิสราเอลต้อง
ทุกข์ ยากในวัน นั ้น เพราะซาอูล ได้ ทรงให้ ประชาชนปฏิญาณไว้ว่า “ถ้า ผู้ ใดรับ ประทานอาหารก่อนเวลา
เย็นวัน นี้ ก่อนเราแก้ แค้น ศั ตรู แล้ว ให้ผู้ นั ้น ถูก สาปแช่ง� เพราะฉะนั ้น พวกพลจึง ไม่ รบ
ั ประทานอาหาร
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เลย 25 และชาวแผ่น ดิน ทุก คนก็ เข ้า มาในป่า มีน้าํ ผึ้ง อยู่ ตามพื้น ทุ่ง 26 เมื่อ ประชาชนเข้าไปในป่า นั ้น ดู
เถิด นํ้า ผึ้ งก ็ กําลัง ย้อยอยู่ แต่ ไม่มี คนใดเอามือ ใส่ ปาก เพราะเขากลัว คํา ปฏิ ญาณ 27 แต่ โยนาธานไม่ ได้
ยิน คํา ปฏิญาณของพระราชบิดาที่ ทรงให้ประชาชนปฏิ ญาณ จึง เอาปลายไม้ ที่ ถือ อยู่แหย่ที่ รัง ผึ้ง แล้ว ก็
เอามือของท่านใส่ปาก ตาก็แจ่มใสขึ้น 28 มีชายคนหนึ่ งเรียนว่า “พระราชบิดาของท่านบังคับให้พวกพล
ปฏิญาณว่า ‘ผู้ใดที่รบ
ั ประทานอาหารในวันนี้ ให้ผู้นั ้นถูกสาปแช่ง� ” และพวกพลก็อ่อนเพลีย 29 แล้วโย
นาธานจึงกล่าวว่า “บิดาของข้ากระทําให้แผ่นดินลําบาก ดู ซิว่าตาของข้าแจ่มแจ้งเพียงไร เพราะข้าได้
รับประทานนํ้าผึ้งนี้ แต่เล็กน้ อย 30 ถ้าวันนี้ พวกพลได้กินของที่รบ
ิ มาจากศัตรูซึ่งเขาหามาได้อย่างอิม
่ หนํา
31
จะดีกว่านี้สักเท่าใด เพราะขณะนี้ การฆ่าฟันคนฟีลิสเตียก็จะมากกว่ามิใช่หรือ� ในวันนั ้นเขาทัง้ หลาย
ฆ่าฟันคนฟีลิสเตียจากมิคมาชถึ งอัยยาโลน และพวกพลก็ออ
่ นเพลียนั ก 32 และพวกพลก็วงิ่ เข้าหาของ
ที่รบ
ิ ได้ เอาแกะและวัวและลูกวัวมาฆ่าเสีย ณ ที่นั ้นเอง และพวกพลก็กินเนื้ อพร้อมกับเลือด 33 แล้วเขา
ก็ ไปทูลซาอูลว่า “ดู เถิด พวกพลกําลังทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ โดยรับประทานพร้อมกับเลื อด� และซา
อูลจึงรับสัง่ ว่า “พวกเจ้าได้ละเมิดแล้ว จงกลิงก
้ ้อนหินใหญ่มาให้เราวันนี้ � 34 และซาอูลตรัสว่า “ท่านจง
กระจัดกระจายกันไปท่ามกลางพวกพลและบอกเขาว่า ‘ให้ทุกคนนําวัวหรือแกะของตัวมาฆ่าเสียที่นี่ แล
้วรับประทาน อย่ากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ด้วยรับประทานพร้อมกับเลือด� ” คืนนั ้นทุกคนก็นําวัวมา
และฆ่าเสียที่นั ่น 35 และซาอูลก็สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ เป็นแท่นบูชาแท่นแรกซึ่งพระองค์
สร้างถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 36 แล ้ว ซาอู ล รับสัง่ ว่า “ให้ เราลงไปตามคนฟี ลิ ส เตีย ทัง้ กลางคืน แล ้ว ริบ
ข้าวของของเขาเสียจนรุ ง่ เช้า อย่าให้เหลือสักคนเดียวเลย� และเขาทัง้ หลายตอบว่า “จงกระทําตามที่
พระองค์ทรงเห็นชอบทุกประการเถิด� แต่ปุโรหิตกล่าวว่า “ให้เราเข้ามาเฝ้าพระเจ้าที่นี่ เถิด� 37 และซา
อูลก็ทูลถามพระเจ้าว่า “สมควรที่ ข้าพระองค์ จะติดตามคนฟีลิสเตียหรือไม่ พระองค์ จะทรงมอบเขาทัง้
หลายไว้ในมือ ของอิสราเอลหรือ� แต่ ในวัน นั ้น พระองค์ มิได้ ทรงตอบท่าน 38 และซาอูล จึง ตรัสว ่า “มา
ที่ นี่ เถิด ท่านทัง้ หลายที่ เป็น ประมุข ของคนอิสราเอลพึง ทราบและเห็ นว ่า บาปนี้ ได้ เก ิด ขึ้น อย่างไรในวัน
นี้ 39 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ผู้ทรงช่วยอิสราเอล ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด แม้ความผิดนั ้นอยู่ที่ โยนาธา
นบุตรชายของข้า เขาก็ จะต้องตายเป็นแน่ ฉั นนั ้น� แต่ ไม่มีชายสักคนหนึ่ งที่ อยู่ในหมู่ประชาชนทัง้ หมด
นั ้นตอบพระองค์ 40 แล้วพระองค์จึงตรัสกับอิสราเอลทัง้ ปวงว่า “พวกท่านทัง้ หลายอยู่ฝ่ายหนึ่ ง เราและ
โยนาธานบุตรชายของเราจะอยู่ อี กฝ่ายหนึ่ ง� และประชาชนทูล ซาอู ล ว่า “ขอจงกระทํา ตามที่ พระองค์
ทรงเห็นชอบเถิด� 41 ดังนั ้นซาอูลจึงทูลพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงสําแดงฝ่ายถูก�
ข้างฝ่ายซาอูลและโยนาธานถูกสลาก แต่ฝ่ายประชาชนรอดไป 42 แล้วซาอูลรับสัง่ ว่า “จับสลากระหว่าง
เรากับ โยนาธานบุตรชายของเรา� และโยนาธานถูก สลาก 43 แล ้ว ซาอูล จึง ตรัส กับ โยนาธานว่า “เจ้ า
ได้ กระทําอะไร จงบอกเรามา� โยนาธานก็ ทูลว่า “ข้าพระองค์ ได้ ชิมน้าํ ผึ้งที่ ติ ดปลายไม้ เท้าซึ่งอยู่ในมือ
ของข้าพระองค์ เล็กน้ อยเท่านั ้น และดู เถิด ข้าพระองค์ ต้องตาย� 44 และซาอูลตรัสว่า “ขอพระเจ้าทรง
ลงโทษและให้ หน ัก ยิง่ กว่า โยนาธาน เจ้ าจะต้องตายแน่ � 45 แล ้ว ประชาชนจึง ทูล ซาอู ล ว่า “โยนาธาน
ควรจะถึงตายหรือ เขาเป็นผู้ที่ ได้นําให้มีชัยใหญ่ยงิ่ นี้ ในอิสราเอล ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย
พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด เส้นผมของท่านสัก เส้น หนึ่ ง จะไม่ ตกถึ งด ิน ฉั น นั ้น เพราะในวัน
นี้ ท่านได้ กระทําศึ กด ้ว ยกั นก ับ พระเจ้า� ประชาชนไถ่ โยนาธานไว้ ท่านจึง ไม่ ถึง ตาย 46 แล ้ว ซาอู ลก ็ เลิก
ทัพ ไม่ ติ ดตามคนฟี ลิ ส เตีย และคนฟี ลิ ส เตี ยกลับ ไปยัง ที่ อยู่ของตน 47 เมื่อ ซาอูล ได้ รบ
ั ตํา แหน่ งกษั ตริย์
เหนื ออิสราเอลนั ้น พระองค์ ได้ ทรงต่อสู้ บรรดาศั ตรู ทุ กด้าน ต่อสู้ กับ โมอับ กับชนอัมโมน กับเอโดม กับ
บรรดากษั ตริย์แห่งโศบาห์ และกับคนฟีลิสเตีย ไม่ว่าพระองค์จะหันไปทางไหน พระองค์ก็ทรงกระทําให้
เขาพ่ายแพ้ไป 48 พระองค์ ทรงรวบรวมกองทัพ และทรงโจมตี พวกอามาเลข และทรงช่วยคนอิสราเอล
ให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่ เข้าปล้นเขา 49 ฝ่ายโอรสของซาอูล มีโยนาธาน อิชวี มัลคี ชู วา และชื่อธิดา
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ทัง้ สองของพระองค์คือ คนหัวปี ช่อ
ื เมราบ และชื่อผู้น้องคือมีคาล 50 ชื่อมเหสี ของซาอูลคืออาหิโนอัม บุ
ตรสาวของอาหิม าอัส และชื่อ แม่ทัพ ของพระองค์ คื ออ ับ เนอร์ บุ ตรชายเนอร์ ลุ งของซาอูล 51 คี ช เป็น
บิดาของซาอูล และเนอร์ผู้เป็นบิดาของอับเนอร์ เป็นบุตรชายของอาบีเอล 52 ตลอดรัชกาลของซาอูลมี
สงครามอย่างรุ นแรงกับคนฟีลิสเตียอยู่เสมอ เมื่อซาอูลทรงเห็นผู้ใดเป็นคนแข็งแรงหรือเป็นคนแกล้ว
กล้า ก็ทรงนํามาไว้ใช้ใกล้พระองค์

15
ซาอูลไม่เชื่อฟังพระเจ้าอย่างสุดใจเรือ
่ งคนอามาเลข

ซามู เอลก็ เรียนซาอู ล ว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้ ข้าพเจ้า มาเจิ มท ่านเป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอล
ประชาชนของพระองค์ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านฟัง เสียงพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 2 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ‘เราจะลงโทษอามาเลขในการที่ สกัดทางอิสราเอลเมื่อเขาออกจากอียป
ิ ต์ 3 บัดนี้
ท่านจงไปโจมตี อามาเลข และทําลายบรรดาที่ เขามี นั้น เสีย ให้ สิน
้ เชิง อย่า ปรานี เขาเลย จงฆ่า เสีย ทัง้
ผู้ชายผู้ หญิง ทัง้ ทารกและเด็ก ที่ ยั งด ูดนม ทัง้ วัว แกะ อูฐ และลา� ” 4 ดัง นั ้น ซาอูล จึง รวบรวมพวกพล
และตรวจพลที่ ตําบลเทลาอิม ได้ ทหารราบสองแสนคนและคนยู ดาห์ หน ่งึ หมื่น คน 5 ซาอู ลก ็ ทรงยก
กองทัพ มายัง เมืองแห่ง หนึ่ ง ของคนอามาเลข และตัง้ ซุ่ม อยู่ ในหุบเขา 6 และซาอูล ตรัส แก่ คนเคไนต์ ว่า
“ไปเถิด จงแยกไปเสีย ลงไปเสียจากคนอามาเลข เกรงว่าเราจะทําลายพวกท่านไปพร้อมกับเขา เพราะ
ท่านทัง้ หลายได้แสดงความเมตตาต่อคนอิสราเอลทัง้ หลายเมื่อเขายกออกมาจากอียป
ิ ต์� ดังนั ้นคนเค
ไนต์ก็แยกออกไปจากคนอามาเลข 7 และซาอูลกท
็ รงกระทําให้คนอามาเลขพ่ายแพ้ ตัง้ แต่เมืองฮาวีลาห์
ไกลไปจนถึงเมืองชูร ์ ซึ่งอยู่ด้านหน้าอียป
ิ ต์ 8 ทรงจับอากักกษั ตริย์ของคนอามาเลขได้ทัง้ เป็น และได้ฆ่า
ฟัน ประชาชนเสีย อย่างสิน
้ เชิ งด ้วยคมดาบ 9 แต่ ซาอูล และประชาชนได้ ไว้ชี วิตอากัก และที่ ดี ที่ สุด ของ
แกะกับวัวและสัตว์อว
้ นพีกับลูกแกะ และสิ่งดีๆทัง้ หมด ไม่ยอมทําลายเสียอย่างสิน
้ เชิง ทุกสิ่งที่เขาดูถูก
และไร้ค่า เขาก็ทําลายเสียสิน
้ 10 แล้วพระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์มายังซามู เอลว่า 11 “เราเสียใจแล้ วที่
เราได้ ตัง้ ซาอูล เป็นกษั ตริย์ เพราะเขาได้ หน
ั กลับ เสีย จากการตามเรา และไม่ ได้ กระทํา ตามบัญญั ติ ของ
เรา� และซามูเอลก็โกรธจึงร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์คืนยังรุ ง่ 12 และซามูเอลลุกขึ้นแต่เช้าตรูเพื
่ ่อจะไปหา
ซาอูลในเช้าวันนั ้น และมีคนไปเรียนซามู เอลว่า “ซาอูลเสด็จมาที่ภูเขาคารเมล และดูเถิด ทรงมาสร้าง
ที่ระลึกของพระองค์แล้วก็หันและผ่านเรือ
่ ยไปจนลงไปถึงกิลกาล� 13 และซามูเอลก็มาหาซาอูล และซา
อูล เรียนท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์อวยพระพรท่านเถิด ข้าพเจ้า ได้ ปฏิบัติ ตามพระบัญญั ติ ของพระเยโฮ
วาห์แล้ว� 14 และซามูเอลกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั ้นเสียงแกะที่รอ
้ งเข้าหูข้าพเจ้ากับเสียงวัวที่ข้าพเจ้าได้ยน
ิ
15
หมายความว่ากระไร� ซาอูลตอบว่า “เขาทัง้ หลายได้นํามาจากคนอามาเลข เพราะพวกพลได้ไว้ชีวิต
แกะและวัวที่ดีที่สุด เพื่อเป็นเครือ
่ งสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน นอกจากนั ้นเราทัง้ หลาย
ก็ ได้ ทําลายเสีย สิน
้ � 16 แล ้ว ซามู เอลจึง เรียนซาอู ล ว่า “ให้รอก่อน ข้าพเจ้า จะขอเรียนท่านว่า พระเยโฮ
วาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า อย่างไรคืน นี้ � และซาอู ลก ็ เรียนท่านว่า “จงกล่าวไปเถิด� 17 และซามู เอลเรียนว่า
“แม้ ท่านเป็น แต่ ผู้ เล็ก น้ อยในสายตาของท่านเอง ท่านก็ ได้ รับ แต่ง ตัง้ ให้ เป็น ประมุข ของบรรดาตระกูล
อิสราเอล และพระเยโฮวาห์ก็ ทรงเจิ มท ่านไว้เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลมิ ใช่ หรือ 18 และพระเยโฮวาห์
ทรงใช้ให้ท่านออกไปประกอบกิจ ตรัสว่า ‘จงไปทําลายคนอามาเลขคนบาปหนาเสียให้สิน
้ เชิง และต่อสู้
19
กับเขาจนกว่าเขาจะถูกผลาญเสียหมด� เหตุใดท่านจึงไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ แต่ไป
ฉกฉวยทรัพย์สิ่งของต่างๆ และกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์� 20 และซาอูลเรียนซามูเอ
ลว่า “ข้าพเจ้าได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์แล้ว ข้าพเจ้าได้ไปประกอบกิจตามที่พระเยโฮวาห์
ทรงใช้ข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าได้ คุ มตัวอากักกษั ตริย์แห่งคนอามาเลขมา และข้าพเจ้าก็ ได้ ทําลายคนอามา
เลขเสียอย่างสิน
้ เชิง 21 แต่พวกพลได้เก็บส่วนของทรัพย์เชลยรวมทัง้ แกะและวัว ส่วนที่ ดีที่ สุดจากของ
1
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ซึ่งกําหนดให้ทําลายเสียให้สิ ้นเชิงนั ้น เพื่อนํามาเป็นเครือ
่ งสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่
ในเมือ งกิล กาล� 22 และซามู เอลกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพอพระทัย ในเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ ง
สัตวบูชามากเท่ากับการที่ จะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หรือ ดู เถิด ที่ จะเชื่อฟั งก็ดี กว่าเครือ
่ ง
23
สัตวบูชา และซึ่งจะสดับฟังก็ดีกว่าไขมันของบรรดาแกะผู้ เพราะการกบฏก็เป็นเหมือนบาปแห่งการ
ถือฤกษ์ ถือยาม และความดื้อดงก
ึ เ็ ป็นเหมือนความชัว่ ช้าและการไหว้รูปเคารพ เพราะเหตุที่ท่านทอดทิง้
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จึงทรงถอดท่านออกจากตําแหน่ งกษั ตริย์� 24 และซาอูลเรียนซา
มู เอลว่า “ข้าพเจ้าได้ กระทําบาปแล้ว เพราะข้าพเจ้าได้ ละเมิดพระบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์และคําของ
ท่าน เพราะข้าพเจ้า เกรงกลัว ประชาชนและยอมฟัง เสียงของเขาทัง้ หลาย 25 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่าน
โปรดอภัยบาปของข้าพเจ้า และขอกลับไปกับข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์� 26 และ
ซามูเอลเรียนซาอูลว่า “ข้าพเจ้าจะไม่กลับไปกับท่าน เพราะท่านทอดทิง้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ และ
พระเยโฮวาห์ทรงถอดท่านจากเป็นกษั ตริย์เหนื ออ ิส ราเอล� 27 พอซามู เอลหัน จะไป ซาอู ลก ็ ได้ ยึด ชาย
28 และซามูเอลเรียนท่านว่า “ในวันนี้ พระเยโฮวาห์ได้ทรงฉี กราชอาณา
เสื้อของท่านไว้และเสื้อนั ้นกขาด
็
จั กรอ ิส ราเอลเสีย จากท่านแล้ว และทรงมอบให้ แก่ ผู้ อื่ นที ่ ดี กว่า ท่าน 29 ยิง่ กว่า นี้ ผู้ ทรงเป็น กําลัง ของ
อิสราเอลจะไม่ มุ สาหรือ กลับ ใจ เพราะว่า พระองค์ หาใช่ มนุษย์ ที่ จะกลับ ใจไม่� 30 ฝ่ายซาอูล จึง เรียนว่า
“ข้าพเจ้าได้ กระทําบาปแล้ว แต่ บัดนี้ ขอท่านให้เกียรติ แก่ ข้าพเจ้า ต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของประชาชนของ
ข้าพเจ้า และต่อหน้าคนอิสราเอล ขอกลับไปกับข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะได้นมัสการพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่าน� 31 ซามู เอลจึงกลับตามซาอูลไป และซาอูลก็นมัสการพระเยโฮวาห์ 32 แล้วซามู เอลกล่าวว่า
“ท่านทัง้ หลายจงนําอากักกษั ตริย์ของคนอามาเลขมาให้ข้าพเจ้า� และอากักกเข
็ ้ามาหาท่านด้วยหน้าตา
เบิกบาน อากักกล่าวว่า “ความขมขื่นแห่งความตายก็ผ่านพ้นไปแน่ แล้ว� 33 ฝ่ายซามูเอลกล่าวว่า “ดาบ
ของท่านได้ กระทํา ให้ ผู้ หญิง ไร้บุ ตรฉั นใด มารดาของท่านจะไร้บุ ตรในหมู่ พวกผู้ หญิง ทัง้ หลายฉั น นั ้น�
และซามูเอลก็ฟันอากักเสียเป็นท่อนๆต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่ในกิลกาล 34 ฝ่ายซามูเอลก็ไปรามาห์
และซาอูลก็เสด็จขึ้นไปยังวังของพระองค์ ที่ กิเบอาห์แห่งซาอูล 35 และซามู เอลไม่มาพบซาอูลอีกจนวัน
สิน
้ ชีพ แต่ ซามู เอลได้ โศกเศร้า เพราะซาอูล และพระเยโฮวาห์ทรงกลับ พระทัย ที่ ได้ ทรงกระทํา ให้ซาอูล
เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล

16
พระเจ้าทรงเลือกดาวิดให้เป็นกษั ตริย์

1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับซามูเอลว่า “เจ้าจะเป็ นทุกข์เรือ
่ งซาอูลนานเท่าใดเล่า เมื่อเราถอดเขาจากเป็นก

ษั ตริย์เหนื ออิสราเอลแล้ว จงเติมน้าํ มันให้เต็มเขาสัตว์ของเจ้า แล้วก็ไปเถอะ เราจะใช้เจ้าไปหาเจสซีชาว
เบธเลเฮม เพราะว่า ในหมู่ พวกบุตรชายของเขาเราจัด เตรียมกษั ตริย์องค์ หน่งึ ไว้แล ้ว สําหรับ เรา� 2 ซา
มูเอลก็กราบทูลว่า “ข้าพระองค์จะไปอย่างไรได้ ถ้าซาอูลได้ยน
ิ เขาคงฆ่าข้าพระองค์เสีย� และพระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “จงนําวัวตัวเมียไปกับเจ้าตัวหนึ่ ง และกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามาถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์�
3 จงเชิญ เจสซี มาที่ การถวายสัตวบู ชาน น
ั ้ แล ้ว เราจะสําแดงให้ เจ้ ารู ว
้ า่ เจ้า ควรจะกระทํา ประการใด เจ้
าจงเจิม ให้ เราผู้ ซ่ึง เราจะบอกชื่อ แก่ เจ้า � 4 ซามู เอลก็ กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชา และมาที่
เบธเลเฮม พวกผู้ ใหญ่ ของเมืองนั ้ นก ็ ตัว สัน
่ ออกมาหาท่านกล่าวว่า “ท่านมาอย่างสันติ หรือ � 5 และซา
มู เอลตอบว่า “มาอย่างสันติ เรามาถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ จงชําระตัว ของท่านให้บริสุทธิ์ และ
ขอเชิญ มาที่ การถวายสัตวบูชากับ เรา� และซามู เอลก็ ชาํ ระตัว เจสซี และบุตรชายทัง้ หลายของท่านให้
บริสุทธิ์ และเชิญเขาเหล่านั ้นให้ไปยังการถวายสัตวบูชา 6 อยู่มาเมื่อเขาทัง้ หลายมาแล้ วท่านก็มองเห็น
เอลี อบ
ั จึงคิดว่า “ผู้ที่ พระองค์ทรงให้เจิมไว้ก็อยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์แน่ แล้ว� 7 แต่พระเยโฮวาห์
ตรัสกับซามูเอลว่า “อย่ามองดูที่รู ปร่างหน้าตาหรือที่ความสูงแห่งร่างกายของเขา ด้วยเราไม่ยอมรับเขา
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เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรไม่เหมือนกับทมนุ
ี่ ษย์ดู ด้วยว่ามนุษย์ดูที่รู ปร่างภายนอก แต่พระเยโฮ
วาห์ทอดพระเนตรจิตใจ� 8 แล ้ว เจสซี ก็ เรียกอาบีน าดับ ให้เดิน ผ่านหน้า ซามู เอล ท่านกล่าวว่า “พระเย
โฮวาห์มิได้ ทรงเลือกผู้นี้ � 9 แล้วเจสซีให้ชัมมาห์เดินผ่านไป และท่านก็ กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ ทรง
เลือกผู้นี้ � 10 แล้วเจสซีให้บุตรชายทัง้ เจ็ดคนเดินผ่านหน้าซามู เอล และซามู เอลบอกกับเจสซีว่า “พระ
เยโฮวาห์มิได้ทรงเลือกคนเหล่านี้ � 11 แล้วซามูเอลกล่าวแก่เจสซีว่า “บุตรชายของท่านอยู่ที่นี่หมดแล้ว
หรือ� เจสซีตอบว่า “ยังมค
ี นสุดท้องอีกคนหนึ่ ง ดูเถิด เขากําลังเลี้ยงแกะอยู�
่ และซามูเอลกล่าวแก่เจส
ซีว่า “จงใช้คนไปตามเขามา เพราะเราจะไม่ยอมนั ่งจนกว่าเขาจะมาที่นี่ �
ดาวิดได้รบ
ั การเจิมให้เป็นกษั ตริย์
ฝ่ายเขาเป็นคนผิวแดงๆ มีใบหน้าสวยและรู ปร่างงามน่าดู และพระเยโฮ
วาห์ตรัสว ่า “จงลุก ขึ้น เจิม ตัง้ เขาไว้ เพราะเป็น คนนี้ แหละ � 13 ซามู เอลจึง นํา ขวดเขานํ้ามัน และเจิม ตัง้
เขาไว้ท่ามกลางพีช
่ ายของเขา และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็สวมทับดาวิดตัง้ แต่วน
ั นั ้นเป็นต้นไป
และซามูเอลก็ลุกขึ้นกลับไปยังรามาห์
12 เจสซีก็ ใช้คนไปนําเขามา

เมื่อดาวิดดีดพิณแล้วซาอูลก็ทรงชุม
่ ชื่นขึ้นและหายดี

14 ฝ่ายพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ก็ พรากจากซาอูล

และวิญญาณชัว่ จากพระเยโฮวาห์ก็ทรมาน
ซาอูล 15 และพวกมหาดเล็ก ของซาอู ลก็กราบทูลว่า “ดู เถิด บัดนี้ วิญญาณชัว่ จากพระเจ้ากําลัง ทรมาน
พระองค์ อยู่ 16 ขอเจ้า นายของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย จงบัญชาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ผู้ ที่ อยู่ ต่อ พระพักตร์
พระองค์ ให้ หาคนที่ มี ฝี มือ ในการดีด พิณ เขาคู่ และต่อ มาเมื่อ วิญญาณชัว่ จากพระเจ้า สิง พระองค์ ก็ ให้
เขาดีดพิณเขาคู่ แล้วพระองค์ จะหายดี� 17 ซาอูลก็รบ
ั สัง่ ผู้รับใช้ของพระองค์ ว่า “จงไปหาชายคนหนึ่ งที่
ดี ดพิณได้ ดี มาให้เรา นําเขามาหาเรา� 18 คนหนึ่ งในพวกผู้รับใช้ทูลว่า “ดู เถิด ข้าพระองค์ เห็นบุตรชาย
คนหนึ่ ง ของเจสซี ชาวเบธเลเฮม เป็น ผู้ มี ฝี มือ ในการดี ดพิ ณ เป็น คนกล้า หาญ เป็น นั กรบ เฉลียวฉลาด
ในกิจการงาน และเป็น คนมี หน ้า ตาดี และพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ เขา� 19 เพราะฉะนั ้น ซาอูล จึง ส่ง ผู้
สื่อสารไปยัง เจสซี กล่าวว่า “จงให้ ดาว ิด บุตรชายของท่านผู้ อยู่ กับ แกะนั ้น มาหาเรา� 20 และเจสซี ก็ จัด
ลาตัวหนึ่ งบรรทุกขนมปัง และถุงหนั งใส่น้ําองุน
่ ถุงหนึ่ ง กับลูกแพะตัวหนึ่ ง ฝากไปกับดาวิดบุตรชายของ
21
ท่านให้ถวายซาอูล ดาว ิ ดก ็ มาเฝ้า ซาอูล และเข้า รับ ราชการ ซาอู ลก ็ ทรงรัก ดาวิด มาก ดาว ิ ดก ็ ได้ เป็น
คนถือเครือ
่ งอาวุธของซาอูล 22 และซาอูลทรงส่งข่าวไปยังเจสซีว่า “เราขอร้องให้ท่าน โปรดอนุญาตให้
ดาว ิ ดมายืน อยู่ เบื้องหน้า เราเถิด เพราะเขาเป็ นที ่ โปรดปรานในสายตาของเรา� 23 อยู่มาเมื่อ วิญญาณ
ชัว่ จากพระเจ้ามาสิงซาอูลเมื่อไร ดาวิดก็หยิบพิณเขาคู่ ใช้มือดี ดถวาย ซาอู ลก็ทรงชุม
่ ชื่นขึ้นและหายดี
และวิญญาณชัวก
่ ็พรากจากพระองค์ไป

17
โกลิอท
ั มนุษย์ยักษ์ ของคนฟีลิสเตียท้าทายคนอิสราเอล

1 ฝ่ายคนฟีลิสเตียกร
็ วบรวมกองทัพเพื่อจะทําสงคราม เขามาชุมนุมกันอยูที
่ ่ตําบลโสโคห์ ซึ่งเป็นเขตยู

ดาห์ และตัง้ ค่ายอยูร่ ะหว่างตําบลโสโคห์กับตําบลอาเซคาห์ที่เอเฟสดัมมิม 2 และซาอูลกับคนอิสราเอลก็
ชุมนุมกัน และตัง้ ค่ายอยูที
่ ่หุบเขาเอลาห์ และวางแนวไว้ต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย 3 คนฟีลิสเตียยืนอยูที
่ ่ภูเขา
ข้างหนึ่ ง และคนอิสราเอลยืนอยูที
่ ่ภูเขาอีกข้างหนึ่ ง มีหุบเขาคัน
่ กลาง 4 มีผูหน
้ ่งึ ชื่อโกลิอท
ั เป็นยอดทหาร
ได้ ออกมาจากค่ายคนฟี ลิ ส เตีย เป็น ชาวเมือ งกัท สูง หกศอกคืบ 5 เขาสวมหมวกทองสัมฤทธิไว้
์ ที่ ศีรษะ
6
และสวมเสื้อเกราะ เสื้อเกราะนั ้นหนั กห้าพันเชเขลเป็นทองสัมฤทธิ์ และสวมสนั บแข้งทองสัมฤทธิที
์ ่ขา
7
และมี หอกทองสัมฤทธิแ
่ ทอผ้า ตัว หอกหนั ก หกร้อยเชเขล
์ ขวนอยู่ที่ บ่า ด้ามหอกนั ้น เหมือนไม้ กระพั น

1 ซามูเอล 17:8

296

1 ซามูเอล 17:35

เป็นเหล็ก ทหารถือโล่ของเขาเดินออกหน้า 8 เขาออกมายืนตะโกนไปทางแนวอิสราเอลว่า “เจ้าทัง้ หลาย
ออกมาทํา ศึก ทําไมเล่า ข้า เป็น คนฟี ลิ ส เตีย ไม่ ใช่ หรือ เจ้ าก็ เป็น ข้า ของซาอูล ไม่ ใช่ หรือ จงเลือกคนแทน
พวกเจ้า ให้ เขาลงมาหาข้า นี่ 9 ถ้า เขาสามารถสู้ รบและฆ่า ตัว ข้า ได้ พวกเราจะยอมเป็น ข้า ของพวกเจ้า
แต่ถ้าข้าชนะเขาและฆ่าเขาตาย แล้วพวกเจ้าต้องเป็นข้าของพวกเรา และรับใช้เรา� 10 และคนฟีลิสเตีย
คนนั ้นกล่าวว่า “วันนี้ ข้าขอท้ากองทัพอิสราเอล จงส่งคนมาสู้กันเถิด� 11 เมื่อซาอูลและคนอิสราเอลทัง้
สิน
ิ ถ้อยคําของคนฟีลิสเตียคนนั ้น เขาทัง้ หลายก็ท้อใจและกลัวมาก 12 ฝ่ายดาวิดเป็นบุตรชายของ
้ ได้ยน
ชาวเอฟราธาห์คนหนึ่ งแห่งเมืองเบธเลเฮมในยูดาห์ ชื่อเจสซี ผู้มีบุตรชายแปดคน ในรัชกาลของซาอูล
ชายคนนี้ เป็นคนแก่แล้วเป็นคนอายุมาก 13 บุตรชายใหญ่สามคนของเจสซีก็ตามซาอูลไปทําศึกแล้ว ชื่อ
ของบุตรชายสามคนที่ไปทําศึกนั ้นคือ บุตรหัวปีเอลีอับ คนถัดมาอาบีนาดับ และคนที่สามชัมมาห์ 14 ดาว
ิดเป็นบุตรสุดท้อง พีชายทั
่
ง้ สามคนก็ตามซาอูลไปแล้ว
ดาวิดไปยังค่ายทหารของซาอูล
15 แต่ ดาว ิ ดกลับ จากซาอูล ไปเลี้ยงแกะของบิ ดาที่ เบธเลเฮม 16 คนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น ได้ ออกมายืน อยู่
ทัง้ เช้าและเย็นตัง้ สี่ สิ บวัน 17 เจสซี สัง่ ดาวิดบุตรชายของตนว่า “ข้าวคั วน
่ ี้เอฟาห์หนึ่ ง และขนมปังสิ บก
้อนนี้ อันจัดไว้ให้พวกพี่ชายของเจ้า จงเอาไปให้พี่ชายของเจ้าที่ ค่ายเร็วๆ 18 และจงนําเนยแข็งสิบชิน
้ นี้
ไปให้แก่ผู้บังคับกองพันของเขาด้วย ดูว่าพี่ชายของเจ้าทุกข์สุขอย่างไร แล้วรับของฝากมาจากเขาบ้าง�
19 ฝ่ายซาอูลกับเขาทัง
้ หลายและคนอิสราเอลทัง้ ปวง อยูที
่ ่หุบเขาเอลาห์สู้รบกับคนฟีลิสเตียอยู่ 20 ดาวิด
จึงลุกขึ้นแต่เช้ามืด และทิง้ แกะไว้กับผู้ดูแลนําเสบียงอาหารเดินทางไปตามที่เจสซีได้บัญชาแก่เขา และ
เขาก็มาถึงเขตค่ายขณะเมื่อกองทัพกําลังยกออกไปสู่แนวรบพลางร้องกราวศึก 21 คนอิสราเอลกับคนฟี
ลิ สเตี ยก็ยกมาจะปะทะกันกองทัพปะทะกองทัพ 22 ดาวิดก็มอบสัมภาระไว้กับผู้ดู แลกองสัมภาระ และ
วิง่ ไปที่ แนวรบไปทักทายพี่ ชายของตน 23 เมื่อ เขากําลัง พู ดก ัน อยู่ ดู เถิด คนฟี ลิ ส เตีย ชาวเมือ งกัท ยอด
ทหารที่ ช่อ
ั ออกมาจากแนวรบฟี ลิ ส เตีย กล ่าวท้า อย่างแต่ ก่อนและดาวิดก ็ ได้ยน
ิ 24 เมื่อ บรรดา
ื โกลิ อท
25
คนอิสราเอลเห็นชายคนนั ้ นก็วิง่ หนี เขาไป กลัวเขามาก คนอิสราเอลพูดว่า “เจ้าเคยเห็นคนที่ออกมา
นั ้นหรือ เขาออกมาท้าทายอิสราเอลแท้ ๆ ถ้าใครฆ่าเขาได้ กษั ตริย์จะพระราชทานทรัพย์ให้เขามากมาย
และจะมอบราชธิดาให้ ด้วย และกระทํา ให้ วงศ์ วานบิดาของเขาเป็น คนยกเว้น การเกณฑ์ ในอิสราเอล�
26 และดาวิด กล่าวแก่ ชายคนที่ ยน
ื อยู่ข้างเขาว่า “เขาจะทําอย่างไรแก่ คนที ่ฆ่าคนฟี ลิสเตียคนนี้ ได้ และ
นําเอาความเหยียดหยามอิสราเอลไปเสีย คนฟีลิสเตียผู้มิได้เข้าสุ หนัตคนนี้ คือใครเล่า เขาจึงมาท้าทาย
กองทัพ ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่� 27 ประชาชนก็ ตอบเขาอย่างเดีย วกั นว ่า “ผู้ ที่ ฆ่า เขาได้ ก็ จะได้ ร ั
บด ัง ที่ กล ่าวมาแล้ วน ัน
้ � 28 ฝ่ายเอลี อบ
ั พี่ ชายหัวปี ได้ ยิน คํา ที่ ดาว ิดพู ดก ับ ชายคนนั ้น เอลีอั บก ็ โกรธดา
วิดกล่าวว่า “เจ้าลงมาทําไม เจ้าทิง้ แกะไม่กี่ตัวที่ถิน
้ ึงความทะเยอทะยานของ
่ ทุรกันดารไว้กับใคร ข้ารู ถ
29
เจ้า และความคิดชัว่ ของเจ้า เพราะเจ้าลงมาเพื่อจะมาดู เขารบกัน� ดาวิดจึงตอบว่า “ผมได้ ทําอะไร
ไปแล้วเล่า ไม่มีเหตุผลหรือ�
ดาวิดฆ่าโกลิอทด
ั ้วยหินก้อนหนึ่ งและสายสลิง

30 เขาจึงหันไปหาคนอื่นเสีย และพูดอย่างเดียวกัน และประชาชนก็ตอบแก่เขาอย่างคราวก่อน 31 เมื่อ

เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ คํา ที่ ดาว ิด พูด เขาทัง้ หลายก็ เล่า ความให้ซาอูล ทราบ ซาอูล จึง ใช้ คนให้มาตามดาวิด
32 ดาว ิ ดก ็ ทูล ซาอู ล ว่า “อย่า ให้จิ ตใจของผู้ ใดฝ่อ ไปเพราะชายคนนั ้น เลย ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ จะไปสู้ รบ
33
กับคนฟีลิสเตียคนนี้ � และซาอูลกล่าวแก่ดาวิดว่า “เจ้าไม่สามารถที่จะไปสู้รบกับชายฟีลิสเตียคนนั ้น
ดอก เพราะเจ้า เป็น แต่ เด็ก หนุ่ม และเขาเป็น ทหารชํานาญศึก มาตัง้ แต่ หน ุ่มๆแล้ว� 34 แต่ ดาว ิด ทูล ซา
อูลว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เคยดูแลแพะแกะของบิดา และเมื่อมีสิ งโตหรือหมีมาเอาลูกแกะตัวหนึ่ งไป
35
จากฝูง ข้าพระองค์ก็ไล่ตามฆ่ามัน และช่วยลูกแกะนั ้นให้พ้นมาจากปากของมัน ถ้ามันลุกขึ้นต่อสู้ข้า
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พระองค์ ข้าพระองค์ก็จับหนวดเคราของมัน และทุบตีมันจนตาย 36 ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้ฆ่าสิงโตและ
หมี นั้น มาแล้ว คนฟี ลิ ส เตีย ผู้ มิได้ เข ้าสุ หน ัต คนนี้ ก็ เป็น เหมือนสัตว์เหล่ านั ้น ตัว หนึ่ ง ด้วยเขาได้ ท้าทาย
กองทัพ ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ � 37 และดาวิด ทูล ต่อ ไปว่า “พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงช่วยข้า พระองค์
ให้ พ้น จากเท้า ของสิงโตและจากเท้า ของหมี จะทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย คน
นี้ � และซาอูลจึงตรัสแก่ ดาวิดว่า “จงไปเถอะ และพระเยโฮวาห์จะทรงสถิตอยู่กับเจ้า� 38 แล้วซาอู ลก
ท
็ รงเอาเครือ
่ งอาวุธของพระองค์สวมให้ดาวิด ทรงสวมหมวกทองสัมฤทธิบ
์ นศีรษะของเขา และสวมเสื้อ
เกราะให้เขา 39 และดาวิดก็คาดดาบทับเครือ
่ งอาวุธ เขาลองเดินดู ก็ เห็นว่าใช้ไม่ได้ เพราะเขาไม่ชิน แล
้ว ดาวิด จึง ทูล ซาอู ล ว่า “ข้า พระองค์ จะสวมเครือ
่ งเหล่า นี้ ไปไม่ ได้ เพราะว่า ข้า พระองค์ ไม่ ชิน � ดาว ิด จึง
40
ปลดออกเสีย แล้วจึงถือไม้ เท้าไว้ และเลือกก้อนหินเกลี้ยงจากลําธารได้ หา้ ก้อน จึงใส่ ในย่ามผู้เลี้ยง
แกะของเขาในถุงของเขาและมือถือสลิงอยู่ เขาก็เข้าไปใกล้คนฟีลิสเตียคนนั ้น 41 คนฟีลิสเตียนั ้นก็ออก
มาใกล้ ดาวิด พร้อมกับคนถือโล่ เดินออกหน้า 42 เมื่อคนฟีลิสเตียมองไปรอบๆ และเห็นดาวิดก็ดูถู กเขา
เพราะเขาเป็นแต่คนหนุ่ม ผิวแดงๆ และมีใบหน้างดงาม 43 คนฟีลิสเตียจึงพูดกับดาวิดว่า “ข้าเป็นหมา
หรือเจ้าจึงถือไม้ เท้ามาหาข้า� และคนฟี ลิสเตียคนนั ้ นก็แช่งด่าดาวิดออกนามพระของตน 44 คนฟี ลิส
เตียพู ดกับดาวิดว่า “มาหาข้านี่ ข้าจะเอาเนื้ อของเจ้าให้นกในอากาศกับสัตว์ในทุ่ งกิน� 45 แล้วดาวิดก็
พู ดกับคนฟี ลิสเตีย คนนั ้ นว่า “ท่านมาหาข้าพเจ้า ด้วยดาบ ด้วยหอกและด้วยหอกซัด แต่ ข้าพเจ้ามาหา
ท่านในพระนามแห่งพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งกองทัพอิสราเอล ผู้ซึ่งท่านได้ท้าทายนั ้น 46 ใน
วันนี้ พระเยโฮวาห์จะทรงมอบท่านไว้ในมือข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะประหารท่าน และตัดศีรษะของท่าน
เสีย และในวันนี้ ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า เพื่อทัง้ พิภพนี้ จะ
ทราบว่า มี พระเจ้า พระองค์ หน่งึ ในอิสราเอล 47 และชุ มนุมชนนี้ ทัง้ สิน
้ จะทราบว่า พระเยโฮวาห์มิได้ ทรง
ช่วยด้วยดาบหรือด้วยหอก เพราะว่าการรบเป็นของพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงมอบท่านไว้ในมือของ
เราทัง้ หลาย� 48 อยู่มาเมื่อคนฟีลิสเตียคนนั ้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อปะทะดาวิด ดาวิดก็วงิ่ เข้าหาแนวรบ
เพื่อ ปะทะกับ คนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น อย่างรวดเร็ว 49 และดาวิด เอามือ ล้วงเข้าไปในย่ามหยิบ หิ นก ้อนหนึ่ ง
ออกมา แล้วเหวีย
่ งหินก้อนนั ้นด้วยสายสลิง ถู กคนฟี ลิสเตียคนนั ้ นที ่หน้าผาก ก้อนหินจมเข้าไปในหน้า
ผาก เขาก็ ล้ม หน้า ควํา่ ลงที่ ดิน 50 ดัง นั ้น ดาวิดก ็ ชนะคนฟี ลิ ส เตีย คนนั ้น ด้วยสลิง และก้อนหินก ้อนหนึ่ ง
และควํา่ คนฟีลิสเตียคนนั ้นลง และฆ่าเขาเสีย ดาวิดไม่มีดาบอยูใ่ นมือ 51 ดังนั ้นแล้วดาวิดจึงวิง่ ไปยืนอยู่
เหนื อคนฟี ลิสเตียคนนั ้น หยิบดาบของเขาชักออกจากฝักฆ่าเขาเสียและตัดศีรษะของเขาออกเสียด้วย
ดาบเล่มนัน
้ เมื่อคนฟีลิสเตียเห็นว่ายอดทหารของเขาตายเสียแล้วก็พากันหนี ไป 52 คนอิสราเอลกับคน
ยูดาห์ก็ลุกขึ้นโห่รอ
้ งไล่ติดตามคนฟีลิสเตียไกลไปจนถึงหุบเขาและถึงประตูเมืองเอโครน ทหารฟีลิสเตีย
ที่บาดเจ็บจึงล้มลงตามทางจากชาอาราอิม ไกลไปจนถึงเมืองกัทและเมืองเอโครน 53 และคนอิสราเอล
ก็กลับมาจากการไล่ติดตามคนฟีลิสเตีย และมาปล้นค่ายของเขา 54 ดาวดก
ิ น
็ ําศีรษะของคนฟีลิสเตียคน
นั ้นมาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม แต่เขาเอาเครือ
่ งอาวุธของเขาไว้ที่ เต็นท์ ของตนแล้ว 55 เมื่อซาอูลทรงเห็นดาวิด
ออกไปต่อสู้กับคนฟีลิสเตีย จึงตรัสถามอับเนอร์แม่ทัพของพระองค์ว่า “อับเนอร์ ชายหนุ่มคนนี้ เป็นลูก
ของใคร� และอับเนอร์ทูลว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ พระองค์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพระองค์ไม่ทราบ�
56 กษั ตริย์จึงรับสัง
่ ว่า “ไปสืบถามดู ว่า เจ้าหนุ่มคนนั ้นเป็นลูกของใคร� 57 เมื่อดาวิดกลับมาจากการฆ่า
คนฟีลิสเตีย อับเนอร์ก็ มาพาตัวเขาเข้าไปเฝ้าซาอูลถือศีรษะของคนฟีลิสเตียคนนั ้นไปด้วย 58 ซาอูลจึง
ตรัสถามเขาว่า “เจ้าหนุ่มเอ๋ย เจ้าเป็นลูกของใคร� และดาวิดทูลว่า “ข้าพระองค์เป็นบุตรของเจสซีชาว
เบธเลเฮมผู้รับใช้ของพระองค์�

18
ความรักของโยนาธานกับดาวิด
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1 อยู่มาเมื่อดาวิดทูลซาอูลเสร็จแล้ว

จิตใจของโยนาธานก็ผูกสมัครรักใคร่กับจิตใจของดาวิด และโย
นาธานก็รก
ั เธออย่างรักชีวต
ิ ของท่านเอง 2 และวันนั ้นซาอูลก็ทรงกักตัวเธอไว้ ไม่ยอมให้เธอกลับไปบ้าน
บิดาของเธอ 3 แล้วโยนาธานก็ กระทําพันธสัญญากับดาวิด เพราะท่านรักเธออย่างกับรักชีวต
ิ ของท่าน
4
เอง โยนาธานก็ถอดเสื้อคลุมออกมอบให้แก่ดาวิดพร้อมทัง้ เครือ
่ งแต่งตัว ดาบ คันธนู และเข็มขัดด้วย
5 และดาวิดกอ
็ อกไปประพฤติตัวอย่างเฉลียวฉลาดไม่วา่ ซาอูลจะใช้เธอไป ณ ที่ใด ดังนั ้นซาอูลจึงทรงตัง้
เธอให้อยู่เหนื อ นั กรบทัง้ หลาย เธอก็ เป็ นที ่ ยอมรับในสายตาประชาชน และในสายตาข้าราชการทัง้ ปวง
ของซาอูลด้วย 6 อยู่มาเมื่อดาวิดกลับมาจากการฆ่าคนฟีลิสเตียนั ้ นกําลังเดินทางอยู่ พวกผู้หญิงก็ออก
มาจากบรรดาหัวเมืองอิสราเอล ร้องเพลงและเต้นรําต้อนรับกษั ตริย์ซาอูล ด้วยรํามะนา ด้วยความเบิก
บานสําราญใจ และด้วยเครือ
่ งดนตรี 7 และเมื่อพวกผู้หญิงเต้นรํารืน
่ เริงกันอยูน
่ ั ้นก็ขับร้องรับกันว่า “ซา
อูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ�
ซาอูลอิจฉาดาวิดจึงพยายามฆ่าดาวิดเสีย

คําที่รอ
้ งกันนั ้นไม่เป็นทีพ
่ อพระทัยพระองค์เลย พระองค์ตรัสว่า “เขาสรรเสริญดา
วิดว่าฆ่า คนเป็น หมื่นๆ ส่วนเราเขาว่าฆ่าแต่ เพียงเป็นพันๆ ดาวิดจะได้ อะไรอีกเล่า นอกจากราชอาณาจั
กร� 9 ซาอูลกท
็ รงใช้สายตาจับดาวิดตัง้ แต่วน
ั นั ้นเป็นต้นไป 10 อยูมาในวั
่
นรุ่งขึ้นวิญญาณชัว่ จากพระเจ้า
ก็ เข้าสิงซาอูล ซาอูลก็ทรงพยากรณ์ อยู่ในวังของพระองค์ ดาวิดก็กําลังดี ดพิณอย่างที่ เธอเคยดีดถวาย
ทุกวันมา ซาอูลทรงถือหอกอยู่ 11 และซาอูลกท
็ รงพุ่งหอก ด้วยนึ กว่า “ข้าจะปักดาวิดให้ติดกับผนั งเสีย�
แต่ ดาวิดก็หนี ไปจากพระพักตร์พระองค์ ได้ ถึงสองครัง้ 12 ซาอูลก็ทรงกลัวดาวิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์
ทรงสถิตกับเธอ แต่ทรงพรากจากซาอูลแล้ว 13 ดังนั ้นซาอูลจึงรับสัง่ ให้ยา้ ยดาวิดไปให้พ้นพระพักตร์ ตัง้
เป็น ผู้ บังคับการกองพัน และเธอได้ เข ้า ออกอยู่ ต่อ หน้า ประชาชน 14 ดาว ิ ดกระทํา อย่างเฉลียวฉลาดใน
ทุกประการ และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเธอ 15 เมื่อซาอูลทรงเห็นว่าดาวิดได้กระทําอย่างเฉลียวฉลาด
ยิง่ ก็ทรงเกรงกลัวดาวิด 16 แต่คนอิสราเอลและคนยูดาห์ทัง้ สิ้นรักดาวิด เพราะเธอเข้าออกต่อหน้าเขา
ทัง้ หลาย 17 ฝ่ายซาอูลจึงรับสั งก
่ ับดาวิดว่า “ดู เถิด นี่ คื อบุตรสาวคนโตของเราชื่อเมราบ เราจะมอบแม่
นางให้เป็น ภรรยาของเธอ ขอแต่ เธอจงเป็น คนกล้า หาญและสู้ ศึก ของพระเยโฮวาห์เท่านั ้น � เพราะซา
อูลทรงดําริว่า “อย่าให้มือของเราแตะต้องเขาเลย ให้มือคนฟีลิสเตียแตะต้องเขาดีกว่า� 18 ดาวิดทูลซา
อูลว่า “ในอิสราเอลข้าพระองค์คือผู้ใด ชีวิตของข้าพระองค์คืออะไร หรือเรือนบรรพบุรุษของข้าพระองค์
คือ ผู้ ใด ที่ ข้า พระองค์ ควรจะเป็น ราชบุตรเขยของกษั ตริย์� 19 แต่ อยู่มา เมื่อ ถึง เวลาที่ จะทรงยกเมราบ
ราชธิดาของซาอูลให้เป็นภรรยาของดาวิด แม่นางก็ถูกยกให้เป็นภรรยาของอาดรีเอลชาวเมโหลาห์
8 ซาอูลทรงกริวน
้ ัก

ดาวิดแต่งงานกับมีคาลราชธิดาของซาอูล

20 ฝ่ายมีคาลราชธิดาของซาอูลนนร
ั ้ ักดาวิด มีคนเอาเรือ
่ งไปทูลซาอูล เรือ
่ งนี้ เป็นทีพ
่ อพระทัยพระองค์

“ให้เรายกแม่นางให้แก่เธอ แม่นางจะได้เป็ นกับดักเธอ และมือของคนฟีลิสเตียจะ
ได้ ต่อสู้ เธอ� ดังนั ้นซาอูลจึงรับสัง่ แก่ ดาวิดว่า “วันนี้ เธอจะเป็นบุตรเขยของเราเช่นเดียวกัน� 22 ซาอูล
ทรงบัญชามหาดเล็ กว่า “จงพูด เป็น ส่วนตั วก ับ ดาวิด ว่า ‘ดู เถิด กษั ตริย์ พอพระทัย ในเธอ และบรรดา
มหาดเล็ก ของพระองค์ ก็ รัก เธอ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จงเป็น บุตรเขยของกษั ตริย์เถิด � ” 23 และมหาดเล็ก
ของซาอู ลพูดเรือ
่ งนี้ ให้ดาวิดฟัง ดาวิดก็ถามว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นว่า ที่ จะเป็นบุตรเขยของกษั ตริย์นั้น
เป็นเรือ
่ งเล็กน้ อยอยู่หรือ ด้วยข้าพเจ้าเป็นแต่ คนจน และไม่ มี ชื่อเสียงอะไรเลย� 24 และมหาดเล็กของ
ซาอูล จึง ทูล ว่า “ดาว ิดพู ดอย ่างนั ้น อย่างนี้ � 25 ซาอูล จึง รับสัง่ ว่า “เจ้ าจงพูด เช่น นี้ แก่ ดาว ิด ว่า ‘กษั ตริย์
ไม่มี พระประสงค์ จะเอาอะไรในการแต่งงานเลย นอกจากหนั ง ปลายองคชาตของคนฟี ลิ ส เตีย สัก หนึ่ ง
ร้อย เพื่อ พระองค์ จะทรงแก้ แค้น ศั ตรู ของกษั ตริย์� ” ฝ่ายซาอูล ทรงดําริวา่ จะให้ดาว ิด ตายเสีย ด้วยมือ
21 ซาอูลทรงดําริว่า
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ของคนฟีลิสเตีย 26 และเมื่อมหาดเล็กกล่าวคําเหล่านั ้นให้ดาวิดฟัง ก็เป็นที่พอใจดาวิดที่จะเป็นบุตรเขย
ของกษั ตริย์ เวลาที่กําหนดไว้ยงั ไม่หมดไป 27 ดาวดก
ิ ลุ
็ กขึ้นไปพร้อมกับคนของเธอ ได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสีย
สองร้อยคน และดาวิดก็นําหนั งปลายองคชาตของคนเหล่านั ้นมาถวายแก่กษั ตริย์ครบจํานวน เพื่อเธอ
จะเป็น บุตรเขยของกษั ตริย์ ซาอูล จึง ยกมี คาลพระราชธิดาของพระองค์ ให้ เป็น ภรรยาของดาวิด 28 ซา
อูลทรงเห็นและทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกับดาวิด และมีคาลพระราชธิดาของซาอูลรักเธอ 29 ซา
อูลทรงเกรงกลัวดาวิดมากยิง่ ขึ้น ดังนั ้นซาอูลจึงเป็นศัตรู ของดาวิดเรือ
่ ยมา 30 บรรดาเจ้านายแห่งคนฟี
ลิ ส เตี ยก ็ ออกมาทํา สงคราม ต่อ มาเมื่อ เขาทัง้ หลายจะออกมาแล้ว ดาว ิ ดก ็ ได้ กระทํา อย่างเฉลียวฉลาด
มากกว่าบรรดาข้าราชการของซาอูล ชื่อเสียงของเธอจึงโด่งดังมาก

19
ซาอูลพยายามฆ่าดาวิดอีกครัง้ หนึ่ ง
1 ซาอูล ตรัส กับ โยนาธานราชบุตรและกับ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ วา
่ ให้ เขาทัง้ หลายฆ่า ดาวิด เสีย
2 แต่ โยนาธานราชบุตรของซาอู ล พอใจในดาวิด มาก และโยนาธานก็ บอกดาวิด ว่า “ซาอูล เสด็จ พ่อ ของ
ฉั น หาช่องจะฆ่า เธอเสีย เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอจงระวัง ตัว ให้ดี จนพรุ ง่ นี้ เช้า จงอยู่ เสีย ในที่ ลับ ซ่อนตัว ไว้
3 และฉั นจะออกไปยืนอยู่ข้างๆเสด็จพ่อในทุ่งนาที่ เธออยู่ และฉั นจะกราบทูลเสด็จพ่อด้วยเรือ
่ งของเธอ
ถ้า ฉั นร ู้ เรือ
่ งอะไรจะบอกให้ ทราบ � 4 โยนาธานกล่า วชมดาวิด ให้ ซาอู ล ราชบิดาฟัง ทูล ว่า “ขอกษั ตริย์
อย่าทรงกระทําบาปต่อดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ เลย เพราะดาวิดหาได้ กระทําบาปสิง่ ใดต่อพระองค์ ไม่
และการงานของเธอก็เป็นงานปฏิบัติพระองค์อย่างดี 5 เพราะเธอเสี่ยงชีวต
ิ ของตน และประหารคนฟีลิ
สเตียนั ้น และพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้มีการช่วยให้พ้นอย่างใหญ่หลวงเพื่ออิสราเอลทัง้ ปวง พระองค์
ทรงเห็นแล้วและทรงชื่นชมยินดี แต่ไฉนพระองค์จึงจะกระทําบาปต่อโลหิตที่ไร้ความผิด ด้วยการฆ่าดา
วิดเสียอย่างปราศจากเหตุผล� 6 ซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูลจึงปฏิญาณว่า “พระเยโฮ
วาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ดาวิดจะไม่ต้องถูกประหารชีวต
ิ เลยฉั นนั ้น� 7 และโยนาธานก็เรียกดาวิด
และโยนาธานแจ้งให้เธอทราบถึงสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และโยนาธานนําดาวิดเข้าเฝ้าซาอูล และดาวิดได้ เข
้าเฝ้า ซาอู ลอย่างแต่ ก่อน 8 สงครามได้ เกิดขึ้นอีก ดาวิดก็ออกไปต่อสู้ กับคนฟี ลิสเตีย และได้ ฆ่าฟัน เสีย
เป็นอันมาก เขาทัง้ หลายจึงหนี ไปเสียจากเธอ 9 แล้ววิญญาณชัว่ จากพระเยโฮวาห์ก็เข้ามาสิงซาอูล เมื่อ
พระองค์ประทับในวังของพระองค์ ทรงหอกอยู่ และดาวิดก็กําลังดีดพิณถวาย 10 และซาอูลทรงพุ่งหอก
หมายปักดาวิดให้ติ ดฝาผนั ง แต่ เธอก็ หลบหนี พระพักตร์ซาอูลไป ซาอูลจึงทรงพุ่งหอกติดผนั ง และดา
วิดก ็ หลบหนี รอดไปได้ ในคืน นั ้น 11 ซาอูล ทรงใช้ ผู้ สื่อสารไปที่ บ้านของดาวิด เพื่อ เฝ้า ดู เธอ และเพื่อ จะ
ฆ่า เธอเสีย ในเวลาเช้า แต่ มี คาลภรรยาของดาวิด บอกดาวิด ว่า “ถ้า คืน นี้ เธอไม่ ชว
ิ ของเธอให้ พ้น
่ ยชีวต
พรุ ง่ นี้ เธอจะถูกฆ่าตาย� 12 มีคาลจึงหย่อนดาวิดลงทางหน้าต่าง และเธอก็หนี รอดไป 13 มีคาลได้นํารู ป
เคารพมาวางไว้บนเตียงนอน และวางหมอนขนแพะไว้ที่ศีรษะ เอาผ้าห่มคลุมไว้ 14 เมื่อซาอูลส่งผูส
้ ่ือสาร
ไปจับดาวิด มีคาลตอบว่า “เขาไม่สบาย� 15 แล้วซาอูลส่งผู้ส่ือสารนั ้นให้ไปดูดาวิดอีก สัง่ ว่า “จงนําเขา
มาหาเราทัง้ เตียง เพื่อเราจะได้ ฆ่าเขาเสีย� 16 เมื่อผู้ส่ือสารเข้ามา ดู เถิด รู ปเคารพก็ อยู่ในเตียง พร้อม
กับหมอนขนแพะอยู่ที่ ศีรษะ 17 ซาอูลรับสัง่ ถามมีคาลว่า “ไฉนเจ้าจึงหลอกลวงเรา และปล่อยศั ตรู ของ
เราไปเสีย เขาจึงรอดพ้นไป� และมีคาลทูลตอบซาอูลว่า “เธอพูดกับหม่อมฉั นว่า ‘ปล่อยให้ฉันไปเถิด จะ
ให้ฉันฆ่าเธอทําไมเล่า� ”
ดาวิดหนี พ้นจากซาอูลอย่างอัศจรรย์
18 ฝ่ายดาวิดก ็ หนี รอดไป เธอมาหาซามู เอลที่ เมืองรามาห์ และเล่า ทุก เรือ
่ งที่ ซาอูล ได้ ทรงกระทํา แก่
เธอให้ ซามู เอลฟัง เธอและซามู เอลก็ ไปอยู่ เสียที ่ นาโยท 19 มี คนไปทูล ซาอู ล ว่า “ดู เถิด ดาว ิ ดอย ู่ ที่ นา
โยทในเมืองรามาห์� 20 ซาอู ลก ็ รบ
ั สัง่ ให้ ผู้ สื่อสารไปจับ ดาวิด และเมื่อ เขาไปเห็น หมู่ ผู้ พยากรณ์ กําลัง
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พยากรณ์ อยู่ และซามู เอลยืน เป็น หัวหน้า เขาทัง้ หลาย พระวิญญาณของพระเจ้า ก็ มาสถิ ตก ับ ผู้ ส่ือสาร
ของซาอูล และเขาทัง้ หลายก็พยากรณ์ ด้วย 21 เมื่อมค
ี นไปทูลซาอูล พระองค์ก็ทรงใช้ผูสื
้ ่ อสารอื่นไป และ
คนเหล่านั ้ นก ็ พยากรณ์ ด้วย ซาอูล ทรงใช้ ให้ผู้ สื่อสารไปครัง้ ที่ สาม เขาทัง้ หลายก็ พยากรณ์ ด้วย 22 ซาอู
ลกเ็ สด็จไปที่รามาห์เอง มาถึงบ่อนํ้าใหญ่ที่ในเมืองเสคู และรับสัง่ ถามว่า “ซามูเอลกับดาวิดอยที
ู่ ่ไหน� มี
คนทูลว่า “ดูเถิด เขาทัง้ สองอยูที
่ ่นาโยทในเมืองรามาห์� 23 พระองค์จึงเสด็จไปที่นั่นยังนาโยทในเมืองรา
มาห์ และพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์ด้วย ทรงดําเนิ นพลางพยากรณ์ พลางจนเสด็จ
ถึง นาโยทที่ เมืองรามาห์ 24 พระองค์ ทรงถอดฉลองพระองค์ ออกด้วย และก็ ทรงพยากรณ์ ต่อ หน้า ซามู
เอล และบรรทมเปลือยกายอยูต
่ ลอดวันนั ้นและตลอดคืนนั ้น ดังนั ้นเขาจึงพูดกนว
ั ่า “ซาอูลอยใู่ นจําพวก
ผู้พยากรณ์ ด้วยหรือ�

20
โยนาธานป้องกันดาวิด

1 ดาวดก
ิ หนี
็ จากนาโยทในเมืองรามาห์ และมาหาโยนาธานกล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําสิง่ ใด อะไรเป็น

ความชัว่ ช้า ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้า ได้ กระทํา ความผิด บาปอัน ใดต่อ เสด็จ พ่อ ของท่าน พระองค์ จึง ได้
แสวงหาชีวต
ิ ของข้าพเจ้า� 2 และโยนาธานจึงตอบเธอว่า “ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย เธอไม่
ต้องตายดอก ดูเถิด เสด็จพ่อจะมิได้ทรงกระทําการใหญ่น้อยสิง่ ใดโดยมิให้ฉั นรู้ ทําไมเสด็จพ่อจะปิดบัง
เรือ
่ งนี้ จากฉั น เล่า คงไม่ เป็น เช่น นั ้น แน่ � 3 ดาว ิด จึง ปฏิญาณยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก และกล่าวว่า “เสด็จ พ่อ ของ
ท่านทรงทราบอย่างแน่ นอนว่า ข้าพเจ้าได้ รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของท่าน และพระองค์ ตรัสว่า ‘อย่า
ให้โยนาธานรูเ้ รือ
่ งนี้ เลย เกรงว่าเขาจะเศร้าใจ� พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด และท่านมีชีวิตอ
ยู่แน่ ฉั นใด ความจริงมีอยู่ว่า ระหว่างข้าพเจ้ากับความตายก็ยงั เหลื ออีกเพียงก้าวเดียวฉั นนั ้น� 4 โยนา
ธานจึงพูดกับดาวิดว่า “จิตใจเธอปรารถนาอะไร ฉั นจะทําตามเพื่อเธอ� 5 ดาวิดจึงกล่าวกับโยนาธานว่า
“ดูเถิด พรุ ง่ นี้ เป็นวันขึ้นคํ่า ข้าพเจ้าไม่ควรขาดที่จะนั ่งร่วมโต๊ะเสวยกับกษั ตริย์ แต่ขอโปรดให้ข้าพเจ้าไป
6 ถ้าเสด็จพ่อของท่านเห็นข้าพเจ้าขาดไป ก็ขอโปรดทูลพระองค์
ซ่อนตัวอยูที
่ ่ในทุ่งนาจนถึงเย็นวนที
ั สาม
่
ว่า ‘ดาว ิด ได้ วงิ วอนขอลาข้า พระองค์ รีบกลับ ไปเมืองเบธเลเฮมเมืองของตน เพราะที่ นั่น ทัง้ ครอบครัว
ทําการถวายสัตวบูชาประจําปี� 7 ถ้าพระองค์รบ
ั สัง่ ว่า ‘ดีแล้ว� ผู้รบ
ั ใช้ของท่านก็ดีไป แต่ถ้าพระองค์ทรง
8
กริว้ ก็ขอทราบเถิดว่า พระองค์ดําริการร้าย เพราะฉะนั ้นขอท่านกรุ ณากระทําแก่ผู้รบ
ั ใช้ของท่านด้วย
ใจจงรัก เพราะท่านได้กระทําพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์กับผู้รับใช้ของท่านแล้ว แต่ถ้าความชัว่ ช้ามี
อยูในข้
่
าพเจ้า ขอท่านฆ่าข้าพเจ้าเสียเองเถิด เพราะท่านจะนําข้าพเจ้าไปให้เสด็จพ่อของท่านทําไม� 9 โย
นาธานจึงกล่าวว่า “อย่าให้มีวี่แววอย่างนี้ เลยน่ ะ เพราะถ้าฉั นทราบว่าเสด็จพ่อคิดร้ายต่อเธอ ฉั นจะไม่
ไปบอกเธอหรือ� 10 แล้วดาวิดก็กล่าวแก่โยนาธานว่า “ถ้าเสด็จพ่อของท่านตอบท่านอย่างดุดัน ใครจะ
บอกแก่ ข้าพเจ้าได้� 11 และโยนาธานบอกดาวิดว่า “มาเถิด ให้เราเข้าไปในทุ่งนา� เขาทัง้ สองจึงเข้าไป
ในทุ่ง นา 12 และโยนาธานกล่า วแก่ ดาว ิด ว่า “โอ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เมื่อ ฉั น ได้ หยั ่งด ู
เสด็จพ่อของฉั นในวันพรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้ หรือในวันทีสาม
่
ดูเถิด ถ้ามีอะไรดีต่อดาวิด และฉั นจะไม่ใช้
13
คนไปบอกเธอทีเดียว ขอพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษแก่โยนาธานและให้หนักยิง่ กว่า แต่ถ้าเสด็จพ่อพอ
พระทัยที่จะทําร้ายเธอ ฉั นจะบอกเธอให้ทราบ และส่งให้เธอหนี ไปให้พ้นภัย ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับ
เธอ อย่างที่พระองค์ทรงสถิตกับเสด็จพ่อของฉั น 14 ถ้าฉั นยังมีชีวิตอยูต่
่ อไป ขอเธอสําแดงความเมตตา
15
แห่งพระเยโฮวาห์ต่อฉั น เพื่อฉั นจะไม่ต้องตาย ขออย่าตัดความกรุ ณาของเธอที่มีต่อวงศ์วานของฉั น
เป็นนิ ตย์ ในเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกําจัดศั ตรู ทุกคนของดาวิดเสียจากพื้นพิภพแล้ว� 16 โยนาธานจึงทํา
พันธสัญญากับวงศ์วานของดาวิดว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นต่อศัตรู ของดาวิดเถิด� 17 และโยนา
ธานก็ ให้ดาว ิด ปฏิญาณอีก ครัง้ หนึ่ ง โดยความรัก ของท่านที่ มีต ่อ เธอ เพราะท่านรัก เธออย่างกับ รัก ชีวต
ิ
18
ของตนเอง แล้วโยนาธานจึงพูดกับดาวิดว่า “พรุ ง่ นี้ เป็ นวันขึ้นคํ่า และเขาจะเห็นว่าเธอขาดไป เพราะ
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ที่ นั่ง ของเธอจะว่างอยู่ 19 เมื่อ เธออยู่สามวัน แล้ว เธอจงลงไปโดยเร็ว ไปยัง ที่ ที่ เธอได้ ซ่อนตัว อยู่ ในวัน
แห่งการกระทํานั ้น และคอยอยู่ข้างศิลาเอเซล 20 ฉั นจะยิงลูกธนูสามลูกไปข้างๆที่นั ่น อย่างกับว่าฉั นยิง
เป้า 21 และดูเถิด ฉั นจะใช้เด็กไปสัง่ ว่า ‘จงไปหาลูกธนู� ถ้าฉั นพูดกับเด็กนั ้นว่า ‘ดูเถิด ลูกธนูอยูทางข้
่
าง
นี้ ของเจ้า ไปเอามา� แล้วขอเธอเข้ามา เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์แน่ ฉั นใด เธอก็ ปลอดภัยแล้ว
ไม่มีอันตรายอันใดฉั นนั ้น 22 แต่ถ้าฉั นพูดกับเด็กหนุ่มนนว
ั ้ ่า ‘ดูเถิด ลูกธนูอยูข้
่ างหน้าเจ้าโน้ น� เธอจงไป
เถิด เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงส่งเธอไปแล้ว 23 ส่วนเรือ
่ งที่ เธอและฉั นได้พูดกันนั ้น ดูเถิด พระเยโฮ
วาห์ทรงเป็นพยานระหว่างเธอและฉั นเป็นนิ ตย์�
โยนาธานทราบถึงเจตนาของซาอูลต่อดาวิด
24 ดาวิดจึงซ่อนตัวอยู่ในทุ่งนา

และเมื่อถึงวันขึ้นคํ่า กษั ตริย์ก็ประทับเสวยพระกระยาหาร 25 กษั ตริย์
ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์อย่างที่เคยทรงกระทํา คือประทับที่พระที่นั่งข้างๆฝาผนั ง โยนาธานยืน
อยูแ
่ ละอับเนอร์นั่งอยูข
่ ้างซาอูล แต่ที่ของดาวิดกว
็ า่ งอยู่ 26 อย่างไรก็ดีในวันนั ้นซาอูลมได้
ิ ตรัสประการใด
เพราะทรงดําริว่า “ดาวิดคงเกิดเหตุบางอย่าง เขาคงมลทิน เขาคงมลทินแน่ � 27 อยูมาวั
่
นรุ่งขึ้น คือวันที
ส
่ องของเดือน ที่ของดาวิดกว
็ า่ งอยู่ และซาอูลกต
็ รัสกับโยนาธานราชบุตรของพระองค์ว่า “ทําไมบุตรเจส
ซีมิได้มารับประทานอาหาร ทัง้ วานนี้ และวันนี้ � 28 โยนาธานทูลตอบซาอูลว่า “ดาวิดได้วงิ วอนขอลาข้า
พระองค์ไปยังบ้านเบธเลเฮม 29 เขาว่า ‘ข้าพเจ้าขอร้องให้ท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้าไป เพราะครอบครัวของ
ข้าพเจ้ามีการถวายสัตวบูชาในเมือง และพี่ชายของข้าพเจ้าสัง่ ให้ข้าพเจ้าไปที่ นั ่น บัดนี้ ถ้าข้าพเจ้าได้รบ
ั
ความกรุ ณาในสายตาของท่าน ข้าพเจ้าก็ ขอร้องให้ท่านอนุญาตให้ข้าพเจ้าไปเยีย
่ มพี่ชายของข้าพเจ้า�
30
ด้วยเหตุนี้เขาจึงมิได้มาที่ โต๊ะของกษั ตริย์� แล้วความกริว้ ของซาอูลก็พลุ ่งขึ้นต่อโยนาธาน พระองค์
ตรัส กั บท ่า นว่า “เจ้า ลูก ของหญิง กบฏและวิปลาส ข้า ไม่ รู หรื
้ อ ว่า เจ้า เลือกบุตรเจสซี มาให้ความอับอาย
แก่เจ้าเองและให้ความอับอายแก่ความเปลือยเปล่าแห่งแม่ของเจ้า 31 ตราบใดที่ลูกของเจสซีมีชีวิตอยู่
บนดิน ตัวเจ้าหรือราชอาณาจักรของเจ้าก็จะตัง้ อยูไม่
่ ได้ เพราะฉะนั ้นจงใช้คนไปตามเขามาให้เรา เพราะ
32
เขาจะต้องตายแน่ � แล ้ว โยนาธานจึง ทูล ตอบซาอู ล พระราชบิดาของท่านว่า “ทําไมเขาจะต้องถูก
ประหาร เขาได้กระทําผิดสิง่ ใดพระเจ้าข้า� 33 แต่ซาอูลได้ทรงพุ่งหอกใส่ท่านเพื่อจะฆ่าท่าน ดังนั ้นโยนา
ธานจึงทราบว่า พระราชบิดาของท่านหมายฆ่าดาวิดเสีย 34 โยนาธานจึงลุกขึ้นจากโต๊ะด้วยความโกรธ
ยิง่ นั ก มิได้รับประทานอาหารในวันที ่สองของเดือนนั ้น เพราะท่านเศร้าใจด้วยเรือ
่ งดาวิด เพราะว่าพระ
ราชบิดาของท่านได้หยามนํ้าหน้าดาวิด
โยนาธานกับดาวิดลาจากกัน
35 ต่อมารุ ง
่ เช้าขึ้นโยนาธานก็ ออกไปที่ ทุ่งนาตามที่ นัดหมายไว้กับดาวิด มีเด็กไปด้วยคนหนึ่ ง 36 และ
ท่านสัง่ เด็ก นั ้ นว ่า “จงวิง่ ไปหาลูก ธนูที่ ฉั น ยิง ไป� เมื่อ เด็ก นั ้ นว งิ่ ไป โยนาธานก็ ยงิ ธนูลูก หนึ่ ง ขึ้น หน้า ไป
37 และเมื่อเด็กนั ้นมาถึงที่ที่ลูกธนูซึ่งโยนาธานยิงไปนั ้น โยนาธานก็รอ
้ งสัง่ เด็กนั ้นว่า “ลูกธนูอยู่ข้างหน้า
โน้ น ไม่ ใช่ หรือ � 38 และโยนาธานร้องสัง่ เด็ก นั ้ นว ่า “จงรีบ ไปโดยเร็ว อย่า หยุ ดอย ู่� เด็ก ของโยนาธานก็
ไปเก็บลูกธนู และกลับมาหานายของตน 39 แต่เด็กนั ้นไม่ทราบเรือ
่ ง โยนาธานและดาวิดเท่านั ้ นที่ทราบ
40 และโยนาธานก็มอบอาวุธของท่านให้เด็กนั ้น และบอกเขาว่า “ไป จงแบกสิง
่ เหล่านี้ ไปในเมือง� 41 เมื่อ
เด็กนั ้นไปแล้ว ดาวิดก็ลุ กขึ้นมาจากที่ ที่ อยู่ทิศใต้ ซบหน้าลงถึ งดิน แล้วกราบลงสามครัง้ และทัง้ สองก็
จุ บก ัน และร้องไห้ กัน จนดาวิด ร้องมากเหลือ เกิน 42 โยนาธานจึง กล่าวกับ ดาวิด ว่า “ขอจงไปเป็นสุข
เถิด เพราะเราทัง้ สองได้ปฏิญาณไว้แล้วในพระนามแห่งพระเยโฮวาห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นพยาน
ระหว่างฉั นและเธอ และระหว่างเชื้อสายของฉั นกับเชื้อสายของเธอสืบไปเป็นนิ ตย์� ” ดาวดก
ิ ลุ
็ กขึ้นจาก
ไป และโยนาธานก็เข้าไปในเมือง
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ดาวิดหนี จากซาอูลไปหาอาหิเมเลค
1 แล้วดาวิดกมาย
็
ังเมืองโนบมาหาอาหิเมเลคปุโรหิต และอาหิเมเลคตัวสัน
่ อยูเ่ มื่อพบดาวิดจึงพูดกบท
ั
2
่านว่า “ทําไมท่านจึงมาคนเดียว และไม่มีผูใดมากั
้
บท่าน� ดาวิดจึงพูดกับอาหิเมเลคปุโรหิตว่า “กษั ตริย์
ทรงบัญชาข้าพเจ้าให้ทําเรือ
่ งหนึ่ งรับสัง่ แก่ข้าพเจ้าว่า ‘อย่าบอกเรือ
่ งซึ่งเราใช้เจ้าไปกระทํานั ้นแก่ผู้ใดให้
รู เลย
้
และด้วยเรือ
่ งซึ่ง เรามอบหมายแก่ เจ้ านั ้น� ข้าพเจ้า ได้ นัด หมายไว้กับ พวกผู้ รับ ใช้ ณ ที่ แห่ง หน ่ง
ึ
3 ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านมี อะไรติ ดม ื ออยู่บ้างเล่า ขอมอบขนมปั ง ไว้ในมือ ข้าพเจ้า สั กห ้า ก้อน หรือ อะไรๆที่ มี ที่ นี่
ก็ได้� 4 ปุโรหิตนน
ั ้ ตอบดาวิดว่า “ข้าพเจ้าไม่มีขนมปังธรรมดาติดมือเลย แต่มีขนมปังบริสุทธิ์ ขอแต่คน
หนุ่มได้ อยู่ห่างจากผู้หญิงมาแล้ วก็แล้วกัน� 5 และดาวิดก็ตอบท่านปุโรหิตว่า “ที่ จริง ตัง้ แต่ เราออกไป
ปฏิ บัติ งาน ผู้หญิงก็ถู กกันไว้ให้ห่างจากเราทัง้ หลายประมาณสามวัน และภาชนะของคนหนุ่มก็ บริสุทธิ์
และขนมปัง นั ้น เป็น อย่างธรรมดาอยู่ แล้ว ถึง แม้ ว่า ขนมปัง นั ้น ถูก ชําระให้ บริสุทธิ์ในภาชนะแล้ว� 6 ดัง
นั ้นปุโรหิตจึงมอบขนมปังบริสุทธิ์ให้แก่ดาวิด เพราะที่นั่นไม่มีขนมปังอ่น
ื นอกจากขนมปังหน้าพระพักตร์
ซึ่งเก็บมาจากหน้าพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพื่อวางขนมปังใหม่ในวันทีเก
่ ็บเอาขนมปังเก่านั ้นออกไป 7 ใน
วันนั ้นมช
ี ายคนหนึ่ งอยูที
่ ่นั ่นเป็นผูรั
้ บใช้ของซาอูล มีธุระต้องเฝ้าพระเยโฮวาห์อยู่ เขาชื่อโดเอก คนเอโดม
เป็น หัวหน้า คนเลี้ยงสัตว์ของซาอูล 8 และดาวิด กล่าวแก่ อาหิเมเลคว่า “ท่านไม่ มี หอกหรือ ดาบติ ดม ื ออ
ยู่สักเล่มหนึ่ งหรือ ด้วยข้าพเจ้ามิได้นําดาบหรือเครือ
่ งอาวุธติดมาเลย เพราะราชการของกษั ตริย์เป็นกา
รด่วน� 9 ปุโรหิตนัน
้ จึงกล่าวว่า “ดาบของโกลิอท
ั คนฟีลิสเตีย ซึ่งท่านฆ่าเสียที่หุบเขาเอลาห์นั ้น ดูเถิด ยัง
ห่อผ้าอยู่ที่ข้างหลังเอโฟด ถ้าท่านต้องการดาบนั ้นจงเอาไปเถิด นอกจากเล่มนัน
้ แล้วก็ไม่มีดาบอื่นอีก�
และดาวิดกล่าวว่า “ไม่มีดาบอื่นเหมือนดาบเล่มนน
ั ้ แล้ว ขอให้ข้าพเจ้าเถิด�
ดาวิดหนี จากซาอูลไปหาอาคีชกษั ตริย์เมืองกัท
10 และดาวิดก ็ ลุ กขึ้น ในวัน นั ้น หนี จากพระพักตร์ซาอูล ไปหาอาคี ชกษั ตริย์ เมือ งกัท 11 และมหาดเล็ก
ของอาคี ชทูลว่า “ดาวิดคนนี้ ไม่ใช่หรือที่ เป็นกษั ตริย์ของแผ่นดินนั ้น เขามิ ได้ เต้นรําและขับเพลงรับกัน
หรือว่า ‘ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆ และดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ� ” 12 และดาวิดกจ
็ ําถ้อยคําเหล่านี้ ไว้ในใจและ
กลัว อาคี ชกษั ตริย์ เมือ งกั ทอย ่า งมาก 13 ท่านจึง เปลี่ยนอากั ปก ิ ร ย
ิ าต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย และกระทํา ตน
เป็นคนบ้าในมือเขา เที่ยวกาไว้ที่ ประตู รวั ้ และปล่อยให้น้ําลายไหลลงเปรอะเครา 14 อาคีชจึง สัง่ ผู้ รับใช้
ของท่านว่า “ดูเถิด เจ้าเห็นว่าคนนั ้นบ้า แล้วเจ้าพาเขามาหาเราทําไม 15 ข้าขาดคนบ้าหรือ เจ้าจึงพาคน
นี้ มาทําบ้าให้ข้าดู คนอย่างนี้ ควรเข้ามาในนิ เวศของข้าหรือ�
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ดาวิดอยู่ที่ถํ้าอดุลลัม
ดาว ิ ดก ็ จากที่ นั่น หนี ไปอยู่ ที่ ถํ้า อดุล ลัม เมื่อ พี่ ชายของท่านและวงศ์ วานบิดาของท่านทัง้ สิน
ิ
้ ได้ยน
2
เรือ
่ งเขาก็ลงไปหาท่านที่นั ่น แลวท
้ ุกคนที่มีความทุกข์ยาก และทุกคนที่มีหนี้ สิน และทุกคนที่ไม่มีความ
พอใจก็พากันมาหาท่าน และท่านก็เป็นหัวหน้าของเขาทัง้ หลาย มีคนมามัว่ สุมอยูก
่ ับท่านประมาณสี่รอ
้ ย
คน 3 ดาว ิ ดก ็ ออกจากที่ นั่น ไปยัง เมืองมิส ปาห์ในแผ่น ดิน โมอับ และท่า นทูลกษั ตริย์ เมืองโมอับ ว่า “ขอ
โปรดให้บิดามารดาของข้าพเจ้ามาอยู่กับพระองค์ เถิด จนกว่าข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทํา
ประการใดเพื่อข้าพเจ้า� 4 และท่านก็นําบิดามารดามาเฝ้ากษั ตริย์แห่งโมอับ และท่านทัง้ สองก็อาศัยอยู่
กับกษั ตริย์ตลอดเวลาที่ ดาวิดอยู่ในที่ กําบัง เข้มแข็ง 5 แล้วผู้พยากรณ์ กาดกล่าวแก่ ดาวิดว่า “ท่านอย่า
อยู่ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง นี้ เลย จงไปเข้า ในแผ่น ดิน ยู ดาห์เถิด � ดาว ิ ดก ็ ไปและมาอยู่ในป่า เฮเรท 6 ฝ่ายซา
อูลทรงได้ยินว่ามีผู้พบดาวิดและคนที่อยู่กับท่าน (เวลานั ้นซาอูลประทับที่เมืองกิเบอาห์ใต้ต้นไม้แห่งหน
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่งึ ที่รามาห์ ทรงหอกอยู่ และบรรดาผูรั
้ บใช้ของพระองค์ก็ยืนอยูร่ อบพระองค์� 7 และซาอูลตรัสกับผู้รับใช้
ที่ยืนอยู่รอบพระองค์ว่า “เจ้าทัง้ หลายพวกคนเบนยามิน จงฟังเถิด บุตรของเจสซีจะให้นาและสวนองุน
่
แก่ เจ้ าทัง้ หลายหรือ จะตัง้ เจ้า ทัง้ หลายให้เป็น ผู้ บังคับการกองพัน กองร้อยหรือ 8 เจ้ าทัง้ หลายจึง ได้ คิด
กบฏต่อเรา ไม่มีใครแจ้งแก่เราเลย เมื่อลูกของเราทําพันธไมตรีกับบุตรของเจสซีนั ้น ไม่มีผู้ใดร่วมทุกข์
กับเรา หรือแจ้งแก่เราว่า ลูกของเราปลุกปั่ นผู้รับใช้ของเราให้ต่อสู้เรา คอยซุ่มดักเราอยูอ
่ ย่างทุกวันนี้ �
ซาอูลฆ่าพวกปุโรหิตของพระเจ้า

“ข้าพระองค์เห็นบุตรเจสซีมาที่เมืองโนบ
มาหาอาหิเมเลคบุตรอาหิทูบ 10 แล้วเขาก็ทูลถามพระเยโฮวาห์ให้ท่าน และให้เสบียงอาหาร และให้ดาบ
ของโกลิ อท
ั คนฟี ลิ ส เตีย แก่ ท่านไป� 11 แล ้ วกษั ตริย์ ก็ ใช้ ให้ ไปเรียกอาหิ เมเลคปุโรหิต บุ ตรชายอาหิ ทูบ
และวงศ์วานบิดาของท่านทัง้ สิน
้ ผู้เป็นปุโรหิตเมืองโนบ ทุกคนก็มาหากษั ตริย์ 12 และซาอูลตรัสว่า “บุต
รอาหิทูบเอ๋ย จงฟังเถิด� เขาทูลตอบว่า “เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อยู่ที่นี่� 13 และซาอูลตรัส
แก่ เขาว่า “ทําไมเจ้าจึงร่วมกันกบฏต่อเรา ทัง้ เจ้าและบุตรของเจสซี ในการที่ เจ้ าได้ ให้ขนมปังและดาบ
แก่เขา และได้ทูลถามพระเจ้าให้เขา เขาจึงลุกขึ้นต่อสู้ เรา และคอยซุ่มดักเราอยู่อย่างทุกวันนี้ � 14 และ
อาหิเมเลคทูลตอบกษั ตริย์ว่า “ในบรรดาข้าราชการผู้รับใช้ของพระองค์ มีผู้ใดเล่าที่ จะสัตย์ซ่ืออย่างดา
วิด พระราชบุตรเขยของกษั ตริย์ ผู้บังคับบัญชาทหารราชองครักษ์ และเป็นผู้มีเกียรติในพระราชสํานั ก
ของพระองค์ 15 แล ้ว ข้า พระองค์ ได้ ทูล ขอพระเจ้า เพื่อ เขาจริง หรือ เปล ่า เลย ขอกษั ตริย์ อย่า ทรงกล่าว
โทษสิง่ ใดต่อผู้รับใช้ของพระองค์ หรือวงศ์วานของบิดาของข้าพระองค์ทัง้ สิน
้ เพราะผู้รับใช้ของพระองค์
16
ไม่ ทราบเรือ
่ งนี้ เลย ไม่ ว่า มากหรือ น้ อย� กษั ตริย์ตรัสว ่า “อาหิเมเลค เจ้ าจะต้องตายแน่ ทัง้ เจ้า และ
วงศ์ วานบิดาของเจ้าทัง้ สิน
ื เฝ้าอยู่ว่า “จงหันมาประหาร
้ ด้วย� 17 และกษั ตริย์ก็ รับสัง่ แก่ ทหารราบผู้ยน
ปุโรหิตเหล่านี้ ของพระเยโฮวาห์เสีย เพราะว่ามือของเขาอยูก
่ ับดาวิดด้วย เขารู แล
้ วว
้ ่ามันหนี ไป แต่ไม่แจ
้งให้เรารู �
้ แต่ข้าราชการผู้รับใช้ของกษั ตริย์ไม่ยอมลงมือฟันปุโรหิตของพระเยโฮวาห์ 18 แล้วกษั ตริย์จึง
ตรัสกับโดเอกว่า “เจ้าจงหันไปฟันปุโรหิตเหล่านั ้น� โดเอกคนเอโดมก็หน
ั ไปฟันบรรดาปุโรหิต ในวันนั ้น
เขาฆ่า บุคคลที่ สวมเอโฟดผ้า ป่านเสีย แปดสิบ ห้า คน 19 และเขาประหารโนบ เมืองของปุโรหิต เสียด ้วย
คมดาบ ฆ่าเสียด้วยคมดาบทัง้ ผู้ชาย ผู้หญิง เด็ก และเด็กที่ยงด
ั ูดนม วัว ลา และแกะ 20 แต่บุตรชายคน
หนึ่ งของอาหิเมเลค บุตรชายอาหิทูบ ชื่ออาบียาธาร์ได้รอดพ้นและหนี ตามดาวิดไป 21 อาบียาธาร์ก็บอก
ดาวิด ว่า ซาอูล ได้ ประหารปุโรหิต ของพระเยโฮวาห์ เสีย 22 ดาว ิด จึง พู ดก ับ อาบี ยาธาร์ว่า “ในวัน นั ้น เมื่อ
โดเอกคนเอโดมอยู่ที่ นั่น เรารู แล
้ ้วว่า เขาจะต้องทูลซาอูลแน่ เราเป็นต้นเหตุ แห่งความตายของบุคคล
ทัง้ สิน
ิ ของท่านก็
้ ในวงศ์ วานบิดาของท่าน 23 จงอยู่เสี ยก ับ เราเถิด อย่า กลัว เลย เพราะผู้ ที่ แสวงหาชีวต
แสวงหาชีวต
ิ ของเราด้วย ท่านอยูก
่ ับเราก็จะพ้นภัย�
9 โดเอกคนเอโดมซึ่งอยูเ่ หนื อผู้รับใช้ของซาอูลจึงทูลตอบว่า

23
การพเนจรและการหลีกเลี่ยงหลบหนี ของดาวิด
แล ้ว พวกเขาบอกดาวิด ว่า “ดู เถิด คนฟี ลิ ส เตี ยกํา ลัง รบเมืองเคอี ลาห์ อยู่ และปล้น เอาข้าวที่ ลาน �
2 ดาวิดจึงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่ ข้าพระองค์จะไปต่อสู้ กับคนฟีลิสเตียเหล่านี้ หรือไม่� และพระ
เยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดว่า “จงไปต่อสู้คนฟีลิสเตียและช่วยเมืองเคอีลาห์ให้พ้น� 3 แต่คนของดาวิดเรียน
ท่านว่า “ดูเถิด เราอยู่ในยูดาห์นี่ ก็ยังกลัวอยู่ ถ้าเราขึ้นไปยังเคอีลาห์สู้ รบกับกองทัพของฟีลิสเตียเราจะ
ยิง่ กลัวมากขึ้นเท่าใด� 4 แล้วดาวิดก็ทูลถามพระเยโฮวาห์อีก และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบท่านว่า “จงลุก
ขึ้นลงไปยังเคอีลาห์เถิด เพราะเราจะมอบคนฟีลิสเตียไว้ในมือของเจ้า� 5 และดาวิดกับคนของท่านก็ไป
ยังเคอีลาห์ต่อสู้ กับคนฟี ลิสเตีย นําเอาสัตว์เลี้ยงของเขาไป และฆ่าฟันเขาทัง้ หลายเสียเป็ นอันมาก ดัง
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นั ้นแหละดาวิดก็ได้ช่วยชาวเมืองเคอีลาห์ให้พ้น 6 อยู่มาเมื่ออาบียาธาร์บุตรชายของอาหิเมเลคหนี ไปหา
ดาวิด ที่ เมืองเคอี ลาห์นั ้น เขาถือ เอโฟดลงมาด้วย 7 มี คนไปทูล ซาอู ล ว่า ดาว ิ ดมาที่ เคอี ลาห์แล้ว ซาอูล
จึงตรัสว่า “พระเจ้าทรงมอบเขาไว้ในมือเราแล้ว เพราะที่เขาเข้าไปในเมืองที่มีประตูและดาล เขาก็ขังตัว
เองไว้� 8 และซาอูลทรงให้เรียกพลทัง้ ปวงเข้าสงคราม ให้ลงไปยังเคอีลาห์เพื่อล้อมดาวิดกับคนของท่าน
ไว้ 9 ดาวิดทราบว่าซาอูลทรงคิดร้ายต่อท่าน ท่านจึงพู ดกับอาบียาธาร์ปุ โรหิตว่า “จงนําเอาเอโฟดมาที่
นี่ เถิด � 10 ดาว ิ ดกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ได้ ยิน
แน่ ว่า ซาอูลหาช่องที่ จะมายังเคอีลาห์เพื่อทําลายเมืองนี้ เพราะข้าพระองค์เป็นเหตุ 11 ประชาชนชาวเค
อีลาห์จะมอบข้าพระองค์ไว้ในมือท่านหรือ ซาอูลจะเสด็จลงมาดังที่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้ยินนั ้นหรือ โอ
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ขอพระองค์ ทรงบอกผู้รับใช้ของพระองค์ เถิด� และพระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “เขาจะลงมา� 12 แล้วดาวิดจึงกราบทูลว่า “ประชาชนชาวเคอีลาห์จะมอบข้าพระองค์ และ
คนของข้าพระองค์ไว้ในมือของซาอูลหรือ� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาทัง้ หลายจะมอบเจ้าไว้� 13 แล
้วดาวิดกับคนของท่านซึ่งมีประมาณหกร้อยคนก็ลุกขึ้นไปเสียจากเคอีลาห์ และเขาทัง้ หลายก็ไปตามแต่
ที่ เขาจะไปได้ เมื่อมีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดหนี ไปจากเคอีลาห์แล้ว ซาอูลก็ทรงเลิกการติดตาม 14 และ
ดาวิดก็อยู่ในถิน
่ ทุรกันดารตามที่ กําบังเข้มแข็งและอยู่ในแดนเทือกเขาแห่งถิน
่ ทุรกันดารศิฟ และซาอู
ลก็ทรงแสวงหาท่านทุกวัน แต่พระเจ้ามิได้มอบท่านไว้ในมือของซาอูล 15 และดาวิดเห็นว่าซาอูลได้ทรง
ออกมาแสวงหาชีวต
ิ ของเธอ ดาว ิ ดอย ู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิฟ ที่ ป่า ไม้ 16 และโยนาธานราชบุตรของซาอูล
ได้ ลุ กขึ้น ไปหาดาวิด ที่ ป่า ไม้ และสนั บ สนุนม ือ ของเธอให้เข ้ม แข็ง ขึ้น ในพระเจ้า 17 โยนาธานพู ดก ับ เธอ
ว่า “อย่า กลัว เลย เพราะว่า มือ ของซาอูล เสด็จ พ่อ ของฉั น จะหาเธอไม่ พบ เธอจะได้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ
ิสราเอล และฉั นจะเป็ นอุปราช ซาอูลเสด็จพ่อของฉั นก็ทราบเรือ
่ งนี้ ด้วย� 18 และทัง้ สองก็ กระทําพันธ
สัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดาวิดยังค้างอยู่ที่ ป่าไม้ และโยนาธานก็ กลับไปวัง 19 ฝ่ายชาวศิฟได้
ขึ้นไปหาซาอูลที่กิเบอาห์ทูลว่า “ดาวิดได้ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางพวกข้าพระองค์ ในที่กําบังเข้มแข็งที่ป่าไม้
บนเนิ นเขาฮาคีลาห์ ซึ่งอยู่ใต้เยชิโมนมิใช่หรือ 20 โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอเสด็จลงไปตาม
สุดพระทัยปรารถนาที่ จะลงไป ฝ่ายพวกข้าพระองค์ จะมอบเขาไว้ในหัตถ์ ของกษั ตริย์� 21 และซาอูลตรั
สว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่พวกท่าน เพราะพวกท่านปรานี เรา 22 จงไปหาดูให้แน่ นอน
ยิง่ ขึ้น ดูให้รู ว่
้ าเขาอยู่ที่ไหน ใครเห็นเขาที่นั่นบ้าง เพราะมีคนบอกข้าว่า เขาฉลาดนั ก 23 เพราะฉะนั ้นจง
ไปสังเกตดูที่ ซุ่มว่าเขาซ่อนตัวอยู่ที่ไหน และกลับมาเอาเนื้ อความแน่ นอนมาบอกเรา แล้วเราจะไปกับท
่าน ต่อมาถ้าเขาอยูใ่ นเขตแผ่นดิน เราจะค้นหาเขาในบรรดาคนยูดาห์ที่นั บเป็นพันๆ� 24 เขาทัง้ หลายก็ลุ
กขึ้นไปยังศิฟก่อนซาอูล ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารมาโอนในที่ราบใต้เยชิโมน 25 ซาอู
ลกับคนของพระองค์ก็แสวงหาท่าน มีคนบอกดาวิด ท่านจึงลงไปยังศิลาและอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารมาโอน
เมื่อซาอูลทรงได้ยน
ิ ดังนั ้ นก็ทรงติดตามดาวิดไปในถิน
่ ทุรกันดารมาโอน 26 ซาอูลเสด็จไปฟากภูเขาข้าง
นี้ ดาวิดกับคนของท่านอยู่ฟากภูเขาข้างโน้ น ดาวิดก็รีบหนี จากพระพักตร์ซาอูล เพราะซาอูลกับคนของ
พระองค์มาล้อมรอบดาวิดกับคนของท่านเพื่อจะจับ 27 แต่มีผูสื
้ ่ อสารคนหนึ่ งมาทูลซาอูลว่า “ขอรีบเสด็จ
28
กลับ เพราะคนฟีลิสเตียยกกองทัพมาบุกรุ กแผ่นดิน� ซาอูลจึงเสด็จกลับจากการไล่ ตามดาวิดไปรบ
กับฟี ลิสเตีย เขาจึงเรียกที่ นั้นว่าเส-ลาฮามาเลคอท 29 ดาวิดก็ข้น
ึ ไปจากที่ นั่นไปอาศัยอยู่ในที่ กําบังเข้ม
แข็งแห่งเอนเกดี

24
ดาวิดไว้ชีวิตของกษั ตริย์ซาอูลที่เมืองเอนเกดี
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อยู่มาเมื่อ ซาอูล เสด็จ กลับ จากการไล่ ตามคนฟี ลิ ส เตีย แล้ว มี คนมาทูล ว่า “ดู เถิด ดาว ิ ดอย ู่ ในถิน
่ ทุ
รก ัน ดารเมืองเอนเกดี� 2 แล ้ว ซาอู ลก ็ ทรงนํา พลที่ คัด เลือกจากบรรดาคนอิสราเอลแล้ว สามพัน คนไป
แสวงหาดาวิดกับคนของท่านที่ หน
ิ เลียงผา 3 และพระองค์ เสด็จมาที่ คอกแกะริมทาง มี ถํ้าอยู่ถ้ําหนึ่ งที่
นั ่น และซาอูลก็เสด็จเข้าไปส่งทุกข์ ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านนั ่งอยู่ที่ ส่วนลึกที่สุดของถํ้า 4 คนของดาวิ
ดกเ็ รียนท่านว่า “ดูเถิด วันนี้ เป็นวนที
ั พ
่ ระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า ‘ดูเถิด เราจะมอบศัตรูของเจ้าไว้ในมือ
ของเจ้า เพื่อเจ้าจะได้ทํากับเขาตามที่เจ้าเห็นควร� ” แล้วดาวิดกลุ
็ กขึ้นเข้าไปตัดชายฉลองพระองค์ของ
5
ซาอู ลอย ่างลับๆ ต่อ มาภายหลัง ใจของดาวิดก ็ ตําหนิ ตั วท ่านเอง เพราะท่านได้ ตัด ชายฉลองพระองค์
ของซาอูล 6 ท่านว่า แก่ คนของท่านว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ามข้าพเจ้า กระทํา สิง่ นี้ ต่อ เจ้า นายของ
ข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ทรงเจิม ตัง้ ไว้ คือ ที่ จะเหยียดมือ ออกต่อ สู้ กั บท ่าน ด้วยว่า ท่านเป็น ผู้ ที่
พระเยโฮวาห์ทรงเจิม ไว้� 7 ดาว ิ ดก ็ หา้ มผู้ รับ ใช้ ของท่านด้วยถ้อยคํา เหล่า นี้ และไม่ ยอมให้เขาทัง้ หลาย
ทําร้ายซาอูล และซาอู ลก็ทรงลุกขึ้นออกจากถํ้าเสด็จไปตามทางของพระองค์ 8 ภายหลังดาวิดก็ลุ กขึ้น
ด้วย และออกไปจากถํ้า ร้องทูล ซาอู ล ว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์เจ้ านายของข้า พระองค์� และเมื่อ ซาอูล ทรงเห
ลี ยวด ู ดาว ิ ดก ็ ก้ม ลงถึ งด ิ นกราบไหว้ 9 และดาวิด ทูล ซาอู ล ว่า “ไฉนพระองค์ ทรงฟัง ถ้อยคํา ของคนที่
กล่าวว่า ‘ดูเถิด ดาวิดแสวงหาที่จะทําร้ายพระองค์� 10 ดูเถิด วันนี้ พระเนตรของพระองค์ประจักษ์ แล้วว
่า พระเยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ในวันนี้ ไว้ในมือของข้าพระองค์ที่ในถํ้า และบางคนได้ขอให้ข้าพระองค์
ประหารพระองค์ เสีย แต่ ข้าพระองค์ ก็ได้ ไว้พระชนม์ ของพระองค์ ข้าพระองค์ พูดว่า ‘ข้าพเจ้าจะไม่ ย่ืนม
ื อออกทําร้ายเจ้า นายของข้าพเจ้า เพราะพระองค์ เป็น ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้� 11 ยิง่ กว่า นั ้น เสด็จ
พ่อ ของข้า พระองค์ ได้ ขอด ู ชายฉลองพระองค์ ในมือ ของข้า พระองค์ โดยเหตุ ที่ ว่า ข้า พระองค์ ได้ ตัด ชาย
ฉลองพระองค์ ออก และมิ ได้ ประหารพระองค์ เสีย ขอพระองค์ ทรงทราบและทรงเห็น เถิด ว่า ในมือ ของ
ข้าพระองค์ไม่มีความชัว่ ร้ายหรือการละเมิด ข้าพระองค์มิได้กระทําบาปต่อพระองค์ แม้ว่าพระองค์จะล่า
ชีวต
ิ ของข้าพระองค์เพื่อจะเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ 12 ขอพระเยโฮวาห์ทรงพิพากษาระหว่างข้าพระองค์และ
พระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ ทรงแก้ แค้น แทนข้า พระองค์ ต่อ พระองค์ แต่ มือ ของข้า พระองค์ จะไม่ กระทํา
อะไรต่อ พระองค์ 13 ดัง สุภาษิ ต โบราณว่า ‘ความชัว่ ร้ายก็ ออกมาจากคนชัว่ � แต่ มือ ของข้า พระองค์ จะ
ไม่ กระทํา อะไรต่อ พระองค์ 14 กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลออกมาตามผู้ ใด พระองค์ ไล่ ตามผู้ ใด ไล่ ตามสุนัข
ที่ ตายแล้ว ไล่ ตามตัว หมัด 15 เพราะฉะนั ้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงเป็น ผู้ พิพากษา และขอทรงประทานคํา
พิพากษาระหว่างข้า พระองค์ และพระองค์ และทอดพระเนตร และขอว่า ความฝ่ายข้า พระองค์ และขอ
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นหัตถ์ของพระองค์� 16 อยู่มาเมื่อดาวิดทูลคําเหล่านี้ ต่อซาอูลแล้ว ซาอูลตรัสว
่า “ดาวิดบุตรของข้าเอ๋ย นั ่นเป็นเสียงของเจ้าหรือ� ซาอู ลก็ทรงส่งเสียงกันแสง 17 พระองค์ ตรัสกับดา
วิดว่า “เจ้ าชอบธรรมยิง่ กว่าข้า เพราะเจ้าตอบแทนข้าด้วยความดี ในเมื่อข้าได้ ตอบแทนเจ้าด้วยความ
ร้าย 18 เจ้ าได้ ประกาศในวัน นี้ แล ้ วว ่า เจ้ าได้ กระทํา ความดี ต่อ ข้า อย่างไร ในการที่ เจ้ ามิ ได้ ประหารข้า
เสีย ในเมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงมอบข้า ไว้ในมือ ของเจ้า แล้ว 19 เพราะถ้า ผู้ ใดพบศั ตรู ของตน เขาจะยอม
ให้ ปลอดภัย ไปหรือ ดัง นั ้น ขอพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ดี แก่ เจ้ าสนองการที่ เจ้ าได้ กระทํา แก่ ข้า ในวัน นี้
20 บัดนี้ ดู เถิด ข้า ประจั กษ ์ แล ้ วว ่า เจ้ าจะเป็ นกษั ตริย์แน่ และราชอาณาจั กรอ ิส ราเอลจะสถาปนาอยู่ใน
มือ ของเจ้า 21 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ จงปฏิญาณให้ แก่ ข้า ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ว่า เจ้ าจะไม่ ตัด เชื้อ
สายรุ น
่ หลังของข้าเสีย และเจ้าจะไม่ทําลายชื่อของข้าเสียจากวงศ์วานบิดาของข้า� 22 ดาวิดก็ปฏิญาณ
ให้แก่ซาอูล แล้วซาอูลก็เสด็จกลับพระราชวัง และดาวิดกับคนของท่านก็ข้น
ึ ไปยังที่กําบังเข้มแข็ง
1

25
ความตายของซามูเอล
1 ฝ่ายซามู เอลก็ สิ ้น ชีวต
ิ และคนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ประชุมกันไว้ทุกข์ให้ท่าน และเขาทัง้ หลายก็ ฝังศพ
ท่านไว้ในบ้านของท่านที่รามาห์ และดาวิดก็ลุกขึ้นลงไปยังถิน
่ ทุรกันดารปาราน
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ดาวิด นาบาลและนางอาบีกายิล
มี ชายคนหนึ่ ง ในมาโอน มี การงานอยู่ ในคารเมล ชายผู้ นั้ นม ั ่งม ี มาก มี แกะสามพัน และแพะหนึ่ ง
พัน ท่านตัดขนแกะของท่านอยู่ที่คารเมล 3 ชื่อของชายคนนั ้นคือนาบาล และชื่อภรรยาของท่านคืออาบี
กาย ิล นางมี ความเข้าใจเรือ
่ งต่างๆ เป็น อย่างดี และมี หน ้า ตาสวยงาม แต่ ชายคนนั ้น เป็น คนสามานย์
และประพฤติ ตัวเลวทราม เป็นวงศ์ วานของคาเลบ 4 ดาวิดอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารได้ ยินว่านาบาลกําลังตัด
5
ขนแกะของเขาอยู่ ดาวิดจึงใช้ชายหนุ่มสิ บคน และดาวิดสัง่ ชายหนุ่มเหล่านั ้ นว่า “จงขึ้น ไปที่ คารเมล
ไปหานาบาล และคํานั บ เขาในนามของเรา 6 ท่านทัง้ หลายจงกล่าวคํา คํานั บ เขาเช่น นี้ ว่า ‘สันติ ภาพจง
มีแก่ ท่าน สันติ ภาพจงมีแก่ วงศ์ วานของท่าน และสันติภาพจงมีแก่ บรรดาสิง่ ที่ ท่านมี 7 ข้าพเจ้าได้ ยินว
่า ท่านมี คนตัด ขนแกะ ฝ่ายผู้ เลี้ยงแกะของท่านนั ้น อยู่กับ เรา เรามิ ได้ กระทํา อันตรายเขาเลย และเขาก็
มิได้ ขาดอะไรไปตลอดเวลาที่ เขาอยู่ในคารเมล 8 ขอให้ถามพวกคนหนุ่มของท่าน ดู เถิด เขาทัง้ หลายจะ
สําแดงให้ท่านทราบเอง เพราะฉะนั ้นขอให้คนหนุ่มทงั ้ หลายของข้าพเจ้าได้รบ
ั ความกรุ ณาในสายตาของ
ท่าน เพราะเรามาในวันดี ข้าพเจ้าขอร้องท่านโปรดให้สิ่งที่ตกมาถึงมือของท่านแก่พวกผู้รับใช้ของท่าน
และแก่ ดาว ิด บุตรของท่าน� ” 9 เมื่อ พวกคนหนุ่ม ของดาวิดมาถึ งก ็ กล ่าวบรรดาคํา เหล่า นั ้น แก่ นาบาล
ในนามของดาวิด และเขาทัง้ หลายก็ คอยอยู่ 10 และนาบาลตอบคนรับใช้ของดาวิดว่า “ดาวิดคือผู้ใด บุ
ตรของเจสซีคือผู้ใด สมัยนี้ มีคนใช้เป็นอันมากที่หนี ไปจากนายของตน 11 ควรหรือที่ข้าจะนําขนมปังของ
ข้า และนํ้าของข้า และเนื้ อของข้า ซึ่งข้าได้ ฆ่าเสียสําหรับคนตัดขนแกะของข้า มอบให้แก่ คนซึ่งมาจาก
ที่ไหนข้าก็ไม่รู�
้ 12 พวกคนหนุ่มของดาวิดก็หันกลับ และมาบอกเรือ
่ งราวทัง้ สิน
้ นี้ แก่ดาวิด 13 และดาวิด
สัง่ คนของท่านว่า “ทุ กคนจงเอาดาบคาดเอวไว้� และทุกคนก็ เอาดาบคาดเอวของตน และดาวิดก็เอา
ดาบคาดเอวด้วย และมี คนติดตามดาวิด ไปประมาณสี่ รอ
้ ยคน ส่วนอีก สองร้อยคนอยู่เฝ้า กองสัมภาระ
14 แต่ มี คนหนุ่มคนหนึ่ งไปบอกนางอาบีกายิลภรรยาของนาบาลว่า “ดู เถิด ดาวิดส่งผู้ส่ ือสารมาจากถิน
่
ทุ รก ัน ดารเพื่อ จะคํานั บ นายของเรา และนายกลั บด ุ วา่ คนเหล่า นั ้น 15 แต่ คนเหล่า นั ้น เคยดี ต่อ เรามาก
และเราไม่ต้องถูกทําร้ายอย่างใดเลย และไม่ขาดสิง่ ไรตราบใดที่ เราไปกับเขาเมื่อเราอยู่ในทุ่งนา 16 เขา
เป็นเหมือนกําแพงของเราทัง้ กลางคืนและกลางวัน ตลอดเวลาที่ เราเลี้ยงแกะอยู่กับเขา 17 ฉะนั ้นบัดนี้
ขอท่านทราบเรือ
่ งนี้ และพิจารณาว่า ท่านควรจะกระทํา ประการใด เพราะเขาคงมุ่ง ร้ายต่อ นายของเรา
และต่อครัวเรือนทัง้ สิน
้ ของนายนายนั ้นเป็นคนอันธพาล ใครจะพูดด้วยก็ไม่ได้� 18 แล้วนางอาบีกายิลก็
รีบจัดขนมปังสองร้อยก้อน และนํ้าองุน
่ สองถุงหนั ง และแกะที่ทําเสร็จแล้วห้าตัว และข้าวคัว่ ห้าถัง และ
องุน
่ แห้งร้อยช่อ และขนมมะเดื่อสองร้อยแผ่นบรรทุกหลังลา 19 นางก็สัง่ คนรับใช้ของนางว่า “จงรีบไป
ก่อนเรา ดู เถิด เราจะตามเจ้า ไป� แต่ นางมิ ได้ บอกนาบาลสามี ของนาง 20 เมื่อ นางขี่ ลาลงมา มี สันเขา
บังฝ่ายนางอยู่ ดู เถิด ดาวิดกับคนของท่านก็ ลงมาทางนาง และนางก็ พบเขาทัง้ หลายเข้า 21 ดาวิดกล่า
วไว้แล้วว่า “ข้าได้ เฝ้าทุกสิง่ ที่ คนนี้ มีอยู่ในถิน
่ ทุรกันดารเสียเปล่า ไม่มีสิ ่งใดของเขาขาดไปเลย และเขา
ยัง กระทํา ความชัว่ ต่อ ข้า ตอบแทนความดี 22 ถ้า ถึง แสงอรุ ณ ของรุ ง่ เช้า ข้า ยัง ปล่อยให้ คนใดที่ ปัสสาวะ
รดกําแพงได้ ในบรรดาคนของเขานั ้น ให้เหลือ อยู่ ก็ ขอพระเจ้า ทรงลงโทษศั ตรู ทัง้ หลายของดาวิดอย ่าง
นั ้น และให้หนักยิง่ กว่านั ้ นอีก� 23 เมื่อนางอาบีกายิลเห็นดาวิด นางก็รีบลงจากหลังลา ซบหน้าลงต่อดา
วิด กราบลงถึ งด ิน 24 นางกราบลงที่ เท ้า ของดาวิด กล่าวว่า “เจ้ านายของดิฉัน เจ้าข้า ความชัว่ ช้า นั ้น อยู่
ที่ ดิ ฉั น แต่ ผู้ เดียว ขอให้หญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่านได้ พู ดให้ท่านฟัง ขอท่านได้ โปรดฟัง เสียงหญิง ผู้ รับ ใช้ ของ
ท่าน 25 ขอเจ้านายของดิฉันอย่าได้ เอาความกับชายอันธพาลคนนี้ เลยคือนาบาล เพราะเขาเป็นอย่างที่
ชื่อ ของเขาบอก นาบาลเป็น ชื่อ ของเขา และความโง่เขลาก็ อยู่ กับ เขา แต่ ดิ ฉั น หญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่านหา
ได้เห็นพวกคนหนุ่มของเจ้านายซึ่งท่านได้ใช้ไปนั ้นไม่ 26 เหตุฉะนั ้นบัดนี้ เจ้านายของดิฉั น พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด และท่านมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ท่านระงับเสีย
จากการทําให้ โลหิต ตก และจากการแก้ แค้น ด้วยมือ ของท่านเอง เพราะฉะนั ้น ขอให้ ศัตรู ของท่านและ
2
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บรรดาผู้ที่กระทําร้ายต่อเจ้านายของดิฉันจงเป็นอย่างนาบาล 27 สิ่งเหล่านี้ ซ่ึงหญิงผู้รับใช้ของท่านได้นํา
มาให้เจ้านายของดิฉันขอมอบแก่บรรดาคนหนุ่ม ซึ่งติดตามเจ้านายของดิฉั น 28 ได้โปรดอภัยการละเมิด
ของหญิงผู้รับใช้ของท่านเถิด เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําให้เจ้านายของดิฉันเป็นวงศ์วานที่มัน
่ คง
อย่างแน่ นอน ด้วยว่า เจ้า นายของดิฉัน ทํา สงครามอยู่ ฝ่ายพระเยโฮวาห์ ตราบใดที่ ท่านมี ชี วิตอยู่ จะหา
ความชัวท
ิ ของท่าน ชีวิตของเจ้านายของ
่ ี่ตัวท่านไม่ได้เลย 29 แม้มีคนลุกขึ้นไล่ตามท่านและแสวงหาชีวต
ดิฉันจะผูกมัดอยู่กับกลุ่มชีวต
ิ ซึ่งอยู่ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน แต่ ชีวิตศั ตรู ของท่านจะถูกเหวีย
่ ง
30
ออกไปดัง่ ออกไปจากรังสลิง และต่อมาเมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําแก่เจ้านายของดิฉันแล้ว ตาม
บรรดาความดีซ่ึงพระองค์ทรงลัน
่ วาจาเกี่ยวกับท่าน และทรงตัง้ ท่านไว้เป็นเจ้านายเหนื ออิสราเอล 31 เจ้
านายของดิฉันจะไม่มีเหตุที่ต้องเศร้าใจหรือระกําใจ เพราะได้กระทําให้โลหิตเขาตกด้วยไม่มีสาเหตุ หรือ
เพราะเจ้านายของดิฉันทําการแก้แค้นเสียเอง และเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกระทําความดีแก่เจ้านายของ
ดิฉัน แล้ว ก็ ขอระลึก ถึง หญิง ผู้ รับ ใช้ ของท่านบ้าง� 32 ดาว ิด จึง กล่าวแก่ อาบ ี กาย ิล ว่า “สาธุ การแด่ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงใช้ เจ้ าให้ มาพบเราในวัน นี้ 33 ขอให้ ความสุข ุม ของเจ้า รับ พระพร
และขอให้ตัวเจ้าได้รบ
ั พระพร เพราะเจ้าได้ป้องกันเราในวันนี้ ให้พ้นจากการทําให้โลหิตตก และจากการ
แก้แค้นด้วยมือของเราเอง 34 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงระงับเราเสียจากการกระ
ทําร้ายเจ้า ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ถ้าเจ้ามิได้รีบมาพบเราเสีย เมื่อถึงแสงอรุ ณของรุ ง่ เช้าจะไมมี่คนที่
ปัสสาวะรดกําแพงได้ เหลือ แก่ นาบาลเลยเป็น แน่ � 35 แล ้ว ดาวิดก ็ รบ
ั บรรดาสิง่ ที่ นางนํา มาจากมือ ของ
นาง และดาวิดกล่าวแก่ นางว่า “จงกลับไปยังบ้านเรือนของเจ้าด้วยสันติภาพเถิด ดู เถิด เราได้ ฟังเสียง
ของเจ้าแล้ว และเราก็ยอมรับเจ้า� 36 และอาบีกายลก
ิ กล
็ ับไปหานาบาล และดูเถิด ท่านกําลังมก
ี ารเลี้ยง
ใหญ่ในบ้านของท่านอย่างการเลี้ยงของกษั ตริย์ และจิตใจของนาบาลก็รา่ เริงอยู่ เพราะท่านมึนเมามาก
นางจึงมิได้บอกอะไรให้ท่านทราบ ไม่ว่ามากหรือน้ อย จนเวลารุ ง่ เช้า 37 และต่อมาในเวลาเช้า เมื่อเหล้า
องุน
่ สร่างจากนาบาลไปแล้ว ภรรยาของท่านก็ เล่าเหตุ การณ์ เหล่านี้ ให้ฟัง และจิตใจของท่านก็ ตายเสีย
ภายใน และท่านกลายเป็นดังก้อนหิน 38 อยู่มาอีกประมาณสิบวันพระเยโฮวาห์ทรงประหารนาบาลและ
ท่านก็สิน
ิ
้ ชีวต
ดาวิดแต่งงานกับนางอาบีกายิลและนางอาหิโนอัม
เมื่อ ดาวิด ได้ ยิ นว ่า นาบาลสิน
ิ แล้ว ท่านจึง ว่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงแก้ แค้น การ
้ ชีวต
เหยียดหยามที่ข้าพระองค์ได้รับจากมือของนาบาล และทรงป้องกันผูรั
้ บใช้ของพระองค์ไม่ให้ทําความชัว่
พระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนการกระทําชัว่ ของนาบาลให้ตกบนศีรษะของเขาเอง� แล้วดาวิดก็ส่ง คนไป
สู่ ขออาบีกายิลให้มาเป็นภรรยาของท่าน 40 และเมื่อผู้รับใช้ของดาวิดมาถึงอาบีกายิลที่ คารเมล เขาทัง้
หลายก็ พู ดก ับ นางว่า “ดาว ิด ได้ ให้เราทัง้ หลายมานํา เธอไปให้เป็น ภรรยาของท่าน� 41 และนางก็ ลุ กขึ้น
ซบหน้าลงถึ งดินกล่าวว่า “ดูเถิด หญิงผู้รับใช้ของท่านเป็นผู้รับใช้ที่ จะล้างเท้าให้แก่ผู้รบ
ั ใช้แห่งเจ้านาย
42
ของดิฉั น� อาบีกายิลก็รีบลุกขึ้นขี่ลาตัวหนึ่ งพร้อมกับสาวใช้ปรนนิ บัติเธออีกห้าคน นางตามผู้ส่ือสาร
ของดาวิด ไป และได้ เป็น ภรรยาของดาวิด 43 ดาว ิด ยัง ได้ รบ
ั นางอาหิโนอัม ชาวยิสเรเอลมาด้ วย และทัง้
44
สองก็ เป็นภรรยาของท่าน ซาอูลได้ ทรงยกมีคาลราชธิดาของพระองค์ ผู้เป็นภรรยาของดาวิด ให้แก่
ปัลทีบุตรชายลาอิชชาวกัลลิมแล้ว
39

26
อีกครัง้ หนึ่ งที่ดาวิดปฏิเสธไม่ยอมฆ่าซาอูล

“ดาวิดซ่อนตัวอยู่บนเขาฮาคีลาห์ ซึ่งอยู่ตรงหน้าเยชิโมนมิ
ใช่หรือ� 2 ซาอูลจึงทรงลุกขึ้นลงไปที่ถิน
่ ทุรกันดารศิฟ พร้อมกับชายอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วสามพันคน
เพื่อ แสวงหาดาวิด ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารศิฟ 3 และซาอูล ทรงตัง้ ค่ายอยู่ ที่ เขาฮาคี ลาห์ ซึ่ง อยู่ ข้างถนนซึ่ง อยู่
1 ชาวศิฟมาหาซาอูลที่เมืองกิเบอาห์ทูลว่า
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ตรงหน้าเยชิโมน แต่ดาวิดยังคงอยู่ในถิน
่ ทุรกันดาร และท่านเห็นว่าซาอูลเสด็จมาหาท่านที่ในถิน
่ ทุรกัน
ดาร 4 เพราะฉะนั ้นดาวิดส่งผู้สอดแนมออกไป จึงทราบว่าซาอูลทรงยกมาแน่ แล้ว 5 แล้วดาวิดก็ลุ กขึ้น
มายังที่ซ่ึงซาอูลทรงตัง้ ค่ายอยู่ และดาวิดก็เห็นที่ที่ซาอูลบรรทมพร้อมกับอับเนอร์บุตรชายเนอร์แม่ทัพ
ซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่าย ฝ่ายกองทัพก็ตัง้ ค่ายอยู่รอบพระองค์ 6 แล้วดาวิดก็พูดกับอาหิเมเลคคน
ฮิต ไทต์ และกับ อาบี ชย
ั บุตรชายของนางเศรุ ยาห์ น้ องชายของโยอาบว่า “ผู้ ใดจะลงไปในค่ายของซาอู
ลก ับ เราบ้าง� อาบ ี ชย
ั ตอบว่า “ข้าพเจ้า จะลงไปกั บท ่าน� 7 ดาว ิด และอาบี ชย
ั จึง ลงไปที่ กองทัพ ในเวลา
กลางคืน และดูเถิด ซาอูลบรรทมอยู่กลางเขตค่าย หอกของพระองค์ปักอยู่ที่ที่ดินตรงพระเศียร อับเนอ
ร์กับพวกพลก็ นอนล้อมพระองค์ อยู่ 8 อาบีชย
ั พู ดกับดาวิดว่า “ในวันนี้ พระเจ้า ทรงมอบศั ตรู ของท่านไว้
ในมือ ของท่านแล้ว ฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้ข้าพเจ้า แทงเขาด้วยหอกให้ติ ดดิน ครัง้ เดียวก็ พอ และข้าพเจ้า ไม่
ต้องแทงเขาครัง้ ที่สอง� 9 แต่ดาวิดบอกอาบีชย
ั ว่า “ขออย่าทําลายพระองค์เลย เพราะผูใ้ ดเล่าจะเหยียด
มือ ออกต่อสู้ ผู้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้ และจะไม่ มี ความผิด � 10 และดาวิด กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์
ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด พระเยโฮวาห์จะทรงฆ่าพระองค์ ท่านเอง หรือจะถึงวันกําหนดที่ พระองค์ ต้อง
สิน
้ พระชนม์ หรือพระองค์จะเสด็จเข้าสงครามและพินาศเสีย 11 ขอพระเยโฮวาห์ทรงห้ามปรามข้าพเจ้า
ไม่ ให้ เหย ีย ดมื อออกต่อสู้ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้ บัดนี้ จงเอาหอกที่ อยู่ ตรงพระเศียรกับ เหยือกนํ้า
และให้เราไปกันเถิด� 12 ดาวิดจึงเอาหอกและเหยือกนํ้าจากที่พระเศียรของซาอูล และเขาทัง้ สองก็ออก
ไป ไม่มี ใครเห็น ไม่มี ใครทราบ และไม่ มี คนใดตื่น เพราะเขาหลับ สนิ ท ทุก คน เพราะพระเยโฮวาห์ ทรง
บันดาลให้เขาหลับสนิ ท 13 และดาวิดก็ข้ามไปอีกฟากหนึ่ งไปยืนอยู่บนยอดเขาไกลออกไป มีที่ ว่างกว้าง
ใหญ่ระหว่างทัง้ สองฝ่าย 14 ดาวดก
ิ ต
็ ะโกนเรียกพวกพลและเรียกอับเนอร์บุตรชายเนอร์ว่า “อับเนอร์เอ๋ย
ท่านไม่ ตอบหรือ� แล ้ วอ ับ เนอร์ตอบว่า “ใครนั ่ นที ่ มาร ้ องเรียกกษั ตริย์� 15 และดาวิด ตอบอับ เนอร์ว่า
“ท่านไม่ใช่ผู้ชายแกล้วกล้าดอกหรือ ในอิสราเอลมีใครเหมือนท่านบ้าง ทําไมท่านไม่เฝ้ากษั ตริย์เจ้านาย
ของท่านไว้ให้ดี เพราะมีคนหนึ่ งเข้าไปจะทําลายกษั ตริย์เจ้ านายของท่าน 16 ที่ ท่านกระทําเช่นนี้ ไม่ดีแน่
พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ท่านสมควรตายเพราะท่านมิได้ เฝ้าเจ้านายของท่านไว้ให้ดี ผู้ที่
พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ บัดนี้ ตรวจดูทีว่า หอกของกษั ตริย์อยูที
่ ่ไหน และเหยือกนํ้าที่ตรงพระเศียรนั ้นอยู่
17
ที่ไหน� ซาอูลทรงจําสําเนี ยงดาวิดได้จึงตรัสว่า “ดาวิดบุตรของข้าเอ๋ย นี่ เป็นเสียงของเจ้าหรือ� และ
ดาวิด ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ เป็น เสียงข้า พระองค์ พ่ะ ย่ะค่ะ� 18 และท่านทูล
ต่อไปว่า “ไฉนเจ้านายของข้าพระองค์จึงไล่ตามผู้รับใช้ของพระองค์ ข้าพระองค์ได้กระทําอะไรไป มือข้า
พระองค์ ผิดอย่างไรเล่า 19 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ ทรงฟังเสียงผู้รับใช้ของ
พระองค์ ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงปลุกปั่ นพระองค์ ให้ต่อสู้ ข้าพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์ให้ได้ รับเครือ
่ งถวาย
แต่ ถ้าเป็นบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ยุก็ ขอให้คนนั ้นเป็ นที ่สาปแช่งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะเขา
ได้ ขับไล่ ข้าพระองค์ ออกไปในวันนี้ มิให้ได้ ส่วนมรดกของพระเยโฮวาห์ โดยกล่าวว่า ‘จงไปปรนนิ บัติ พระ
อื่น� 20 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขออย่าให้โลหิตของข้าพระองค์ตกถึงดินต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะกษั
ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ ออกมาหาชีวต
ิ หมัด ตัว เดียว ดัง ผู้ หน ่งึ ไล่ ตามนกกระทาอยู่ บนภู เขา � 21 แล ้ว ซา
อูลตรัสว ่า “ข้า ได้ กระทํา บาปแล้ว ดาว ิด บุตรของเราเอ๋ย จงกลับ ไปเถิด ด้วยว่า เราจะไม่ ทําร้ายเจ้า อีก
ต่อไป เพราะในวันนี้ ชีวิตของเราก็ประเสริฐในสายตาของเจ้า ดูเถิด เราประพฤติตัวเป็นคนเขลาและได้
กระทําผิดอย่างเหลือหลาย� 22 และดาวิดทูลว่า “ข้าแต่กษั ตริย์ ดูเถิด หอกของกษั ตริย์อยู่ที่นี่ ขอรับสัง่
ให้คนหนุ่ม คนหนึ่ ง มารับ ไปจากที่ นี่ 23 พระเยโฮวาห์ทรงประทานรางวัล แก่ ทุ กคนตามความชอบธรรม
และความสัตย์ซ่ือของเขา เพราะในวันนี้ พระเยโฮวาห์ทรงมอบพระองค์ไว้ในมือของข้าพระองค์แล้ว แต่
ข้าพระองค์ มิได้ เหยียดมื อออกต่อสู้ ผู้ที่ พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้ 24 ดู เถิด ชีวิตของพระองค์ นั้นประเสริฐ
ในสายตาของข้าพระองค์ในวันนี้ ฉั นใด ก็ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ประเสริฐในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาห์ฉั นนั ้น และขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาความทุกข์ลําบากทัง้ สิน
้ ด้วย� 25 แล
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้วซาอูลจึงตรัสกับดาวิดว่า “ดาวิดบุตรของเราเอ๋ย ขอพระเจ้าทรงอวยพรเจ้า เจ้ าจะกระทําสิง่ ที่ ยิง่ ใหญ่
และจะสําเร็จแน่ � ดาวิดจึงไปตามทางของท่าน และซาอูลก็เสด็จกลับสู่ราชสํานั กของพระองค์

27
ดาวิดสิน
่ ่แผ่นดินคนฟีลิสเตีย
้ หวังจึงหนี ไปอยูที
“ข้าคงจะพินาศสักวันหนึ่ งด้วยมือของซาอูล ไม่มีสิ่งใดดีกว่าที่ข้าจะหนี ไปอยูที
่ ่แผ่น
ดินคนฟีลิสเตีย แล้วซาอูลกจ
็ ะทรงเลิกไม่ติดตามข้าอีกภายในพรมแดนอิสราเอล และข้าจะรอดพ้นจาก
มือของท่านได้� 2 ดาวิดจึงลุกขึ้นยกข้ามไป ทัง้ ตัวท่านและคนที่อยู่กับท่านหกร้อยคนด้วยกัน ไปหาอาคี
ชบุตรชายมาโอค กษั ตริยเมื
์ องกัท 3 และดาวิดกอ
็ าศัยอยูก
่ ับอาคีชที่เมืองกัท คือตัวท่านและคนของท่าน
ทุ กคนมี ครัว เรือนไปด้วย ทัง้ ดาวิด พร้อมกับ ภรรยาสองคน คือ อาหิ โนอัม ชาวยิสเรเอล และอาบี กาย ิล
ชาวคารเมลภรรยาของนาบาล 4 และเมื่อมีคนไปทูลซาอูลว่า ดาวิดได้หนี ไปเมืองกัทแล้ว พระองค์ก็มิได้
แสวงหาท่านอีกต่อไป 5 แล้วดาวิดจึงทูลอาคีชว่า “ถ้าบัดนี้ ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตร
ของพระองค์ ขอทรงให้เขามอบที่ในหัวเมืองแก่ข้าพระองค์สักแห่งหนึ่ ง เพื่อข้าพระองค์จะได้อาศัยอยู่ที่
นั ่น ไฉนผู้รับใช้ของพระองค์จะอยู่ในราชธานี กับพระองค์เล่า� 6 ในวันนั ้นอาคีชทรงมอบเมืองศิกลากให้
ศิ กลากจึง เป็น หัว เมืองขึ้น แก่ กษั ตริย์ยู ดาห์จนถึง ทุก วัน นี้ 7 ระยะเวลาที่ ดาว ิด อาศัย อยู่ในแผ่น ดิน ฟี ลิ ส
เตียนั ้ นเป็นหนึ่ งปี กับสี่ เดือน 8 ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านก็ข้น
ึ ไปปล้นชาวเกชูร ์ คนเกซไรต์และคนอามา
เลข เพราะประชาชาติ เหล่า นี้ เป็น ชาวแผ่น ดิน นั ้น ตัง้ แต่ สมัย โบราณ ไกลไปจนถึง เมืองชูร ถ
์ ึง แผ่นดิ นอ
ียป
ิ ต์ 9 ดาวิดก็โจมตีแผ่นดินนั ้น ไม่ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง แต่ริบแกะ วัว ลา อูฐ และเสื้อผ้า แล้วกลับ
มาหาอาคีช 10 อาคีชถามว่า “วันนี้ ท่านไปปล้นผู้ใดมา� ดาวิดก็ทูลว่า “ปล้นถิน
่ ใต้ที่แผ่นดินยูดาห์ ปล้น
11
ถิน
่ ใต้ที่คนเยราเมเอล และปล้นถิน
่ ใต้คนเคไนต์� ดาวิดมิได้ไว้ชีวิตผู้ชายหรือผู้หญิง ที่จะนําข่าวมาที่
เมืองกัทโดยคิดว่า “เกรงว่าเขาจะบอกเรือ
่ งของเราและกล่าวว่า ‘ดาวิดได้ทําอย่างนั ้นๆ และนี่ จะเป็ นวิธี
การขณะที่ท่านอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินฟีลิสเตีย� ” 12 อาคีชทรงวางพระทัยในดาวิดด้วยทรงดําริว่า “เขาได้
กระทําให้อส
ิ ราเอลชนชาติของเขาเกลียดอย่างที่สุด เพราะฉะนั ้นเขาจึงเป็นผู้รับใช้ของเราได้ตลอดไป�
1 ดาวิดนึ กในใจว่า

28
คนของดาวิดจะเป็นทหารยามรักษาพระราชวังของกษั ตริย์อาคีช

1 อยู่มาในครัง
้ นั ้นคนฟีลิสเตียได้รวบรวมกําลังเพื่อทําสงครามสู้รบกับอิสราเอล

และอาคีชตรัสกับดา
วิดว่า “จงเข้าใจเถิดว่า ท่านกับคนของท่านจะออกทัพไปกับเรา�
“ดีทีเดียวพ่ะย่ะค่ะ
พระองค์ จะได้ ทราบว่า ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะกระทํา อะไรได้ บ้าง � และอาคี ชรับสั ่งก ับ ดาวิด ว่า “ดี แล้ว
เราจะให้ท่านเป็นองครักษ์ของเราตลอดชีพ� 3 ฝ่ายซามู เอลได้สิ้นชีพแล้ว และคนอิสราเอลทัง้ ปวงก็ไว้
ทุกข์ให้ท่าน และฝังศพท่านไว้ในเมืองรามาห์ ซึ่งเป็นเมืองของท่านเอง และซาอูลทรงกําจัดคนทรงและ
พ่อมดแม่มดเสียจากแผ่นดิน 4 คนฟีลิสเตียก็ชุมนุมกันและมาตัง้ ค่ายอยูที
่ ่ชูเนม และซาอูลทรงรวบรวม
อิสราเอลทัง้ สิน
้ และเขาทัง้ หลายตัง้ ค่ายอยู่ที่ กิลโบอา 5 เมื่อซาอูลทอดพระเนตรกองทัพของคนฟี ลิสเตี
ยก็กลัว และพระทัยของพระองค์ก็หวัน
่ ไหวมาก 6 และเมื่อซาอูลทูลถามพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์มิได้
ทรงตอบพระองค์ ไม่ว่าด้วยความฝัน หรือด้วยอูริม หรือด้วยผู้พยากรณ์
2 ดาวิดทูลอาคีชว่า

ซาอูลไปหาคนทรงที่บ้านเอนโดร์
7 ซาอูลจึงรับสังก
่ ับมหาดเล็กของพระองค์ว่า “จงออกไปหาหญิงที่เป็นคนทรง เพื่อเราจะได้ไปหาและ
ถามเขาดู� และมหาดเล็ กก ็ กราบทูล ว่า “ดู เถิด มี หญิง คนทรงคนหนึ่ ง อยู่ ที่ บ้านเอนโดร์� 8 ซาอูล จึง
ปลอมพระองค์ และทรงฉลองพระองค์ อย่างอื่น เสด็จ ออกไปพร้อมกับ ชายสองคนไปหาหญิง คนทรงใน
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เวลากลางคืน พระองค์ ตรัสว ่า “ขอทํานายให้ฉัน โดยวิญญาณของคนตาย ฉั น จะออกชื่อ ผู้ ใดก็ ให้เรียก
ผู้ นั้น ขึ้น มา� 9 หญิง คนนั ้น จึง ทูล ตอบพระองค์ ว่า “ดู เถิด ท่านทราบแล้ วว ่า ซาอูล ทรงกระทํา อะไร ที่ ได้
ขจัดคนทรงและพ่อมดแม่มดเสียจากแผ่นดิน ทําไมท่านจึงมาวางกับดักชีวต
ิ ของข้าพเจ้าเล่า เพื่อทําให้
ข้าพเจ้า ถูก ประหาร� 10 แต่ ซาอูล ทรงปฏิญาณกับ หญิง นั ้น ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ว่า “พระเยโฮ
วาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด เจ้าจะไม่ถูกโทษเพราะเรือ
่ งนี้ แน่ ฉั นนั ้น� 11 หญิงนั ้นจึงทูลถามว่า “ท่าน
จะให้ข้าพเจ้าเรียกใครขึ้นมา� ซาอูลตรัสว่า “เรียกซามูเอลขึ้นมาให้ฉั น� 12 และเมื่อหญิงคนนั ้นเห็นซามู
เอล จึงร้องเสียงดัง และหญิงนั ้นกราบทูลซาอูลว่า “ไฉนพระองค์จึงทรงล่อลวงหม่อมฉั น พระองค์คือซา
อูล� 13 กษั ตริยตรั
์ สแก่นางว่า “อย่ากลัวเลย เจ้าได้เหน
็ อะไร� และหญิงนั ้นกราบทูลซาอูลว่า “หม่อมฉั น
เห็น เทพยเจ้า องค์ หน ่งึ เสด็จ ขึ้น มาจากแผ่น ดิน� 14 พระองค์ ถามนางว่า “รู ปร่า งของเขาเป็น อย่างไร�
และนางตอบว่า “เป็นผู้ชายแก่ข้น
ึ มา มีเสื้อคลุมกายอยู�
่ ซาอูลก็ทรงทราบว่าเป็นซามูเอล พระองค์ทรง
15
โน้ ม พระกายลงถึ งด ิ นกราบไหว้ แล ้ว ซามู เอลพู ดก ับ ซาอู ล ว่า “ท่านรบกวนเราด้วยเรียกเราขึ้น มา
ทําไม� ซาอูลทรงตอบว่า “ข้าพเจ้ามีความทุกข์หนั ก เพราะคนฟีลิสเตียกําลังมาทําสงครามกับข้าพเจ้า
และพระเจ้า ทรงหัน จากข้าพเจ้า เสีย แล้ว มิได้ ทรงตอบข้าพเจ้า อีก เลย ไม่ ว่า โดยผู้ พยากรณ์ หรือ โดย
ความฝัน เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงขอเรียกท่านขึ้นมาเพื่อท่านจะได้ แจ้งว่า ข้าพเจ้าจะกระทําประการใด
ดี� 16 และซามู เอลตอบว่า “ในเมื่อ พระเยโฮวาห์ทรงหัน จากท่านเสีย แล้ว และเป็น ศั ตรู ของท่าน ท่าน
จะมาถามข้าพเจ้าทําไมเล่า 17 พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําแก่ท่านอย่างที่พระองค์ตรัสบอกทางข้าพเจ้า
แล้ วนน
ั ้ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงฉี ก ราชอาณาจั กรนัน
้ ออกเสียจากมือของท่าน และทรงมอบให้แก่ คน
ใกล้ เคียง คือ ดาวิด 18 เพราะท่านมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ มิได้ กระทํา ตามพระพิโรธ
ของพระองค์ ที่ ทรงมีต่ออามาเลข ฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงกระทําสิง่ นี้ แก่ ท่านในวันนี้ 19 ยิง่ กว่านั ้ นอ
ีก พระเยโฮวาห์จะทรงมอบอิสราเอลพร้อมกับ ตั วท ่านไว้ในมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย พรุ ง่ นี้ ตั วท ่า นพร้อมกับ
บุตรชายทัง้ หลายของท่านจะอยู่กับ เรา และพระเยโฮวาห์จะทรงมอบกองทั พอ ิส ราเอลไว้ในมือ ของคน
ฟีลิสเตียด้วย� 20 แล้วซาอูลก็ทรงล้มลงเหยียดยาวบนพื้นดินในทันที กลัวยิง่ นั กเพราะถ้อยคําของซามู
เอล และไม่มีกําลังเหลืออยูใ่ นพระองค์ เพราะไม่ได้เสวยพระกระยาหารมาตลอดวันหนึ่ งกับคืนหนึ่ งแล้ว
21 หญิง นั ้ นก ็ เข ้า มาหาซาอูล และเมื่อ นางเห็ นว ่า พระองค์ ตกพระทัย มาก จึง ทูล ว่า “ดู เถิด หญิง ผู้ รับ ใช้
ของพระองค์ก็ย่อมเชื่อฟังรับสัง่ ของพระองค์ ยอมเสี่ยงชีวต
ิ และยอมฟังพระดํารัสที่พระองค์ตรัสสง
ั ่ ทุก
ประการ 22 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ จงฟังเสียงหญิงผู้รับใช้ของพระองค์ บ้าง ขอหม่อมฉั นได้ ถวาย
พระกระยาหารต่อ พระพักตร์พระองค์ สัก หน่ อยหนึ่ ง ขอพระองค์ เสวย เพื่อ พระองค์ จะทรงมี พระกําลัง
เมื่อกลับตามทางของพระองค์� 23 พระองค์ก็ทรงปฏิเสธ รับสัง่ ว่า “ไม่กิน� แต่มหาดเล็กกับหญิงนั ้นอ้อ
นวอนพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟังเสียงของเขา พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพื้นดินประทับบนเตียง 24 หญิงนั ้
นมีลูกวัวอ้วนอยู่ในบ้านตัวหนึ่ ง ก็รีบฆ่าเสีย เอาแป้งมานวดปิ้ งทําขนมปังไร้เชื้อ 25 นางก็นํามาถวายแก่
ซาอูลและทรงเสวยกับให้มหาดเล็ก เขารับประทาน แล้วก็ทรงลุกขึ้นเสด็จกลับไปในคืนนั ้น

29
เจ้านายฟีลิสเตียคัดค้านเรือ
่ งดาวิด
1 ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตีย ชุ มนุ มกํา ลัง ทัง
้ สิน
้ อยู่ ที่ อาเฟก และคนอิสราเอลก็ ตัง้ ค่ายอยู่ ที่ นํ้าพุ ซึ่ง อยู่ ในเมือง
ยิสเรเอล 2 เจ้านายฟีลิสเตียเดินผ่านไปตามกองร้อยและกองพัน แต่ดาวดก
ิ ับคนของท่านก็ผ่านไปเป็นก
องหลั งกับอาคีช 3 แล้วเจ้านายของคนฟี ลิสเตี ยกล่าวว่า “พวกฮีบรู เหล่านี้ มาทําอะไรที่ นี่ � และอาคี ชก็
รับสัง่ แก่เจ้านายคนฟีลิสเตียว่า “นี่ คือดาวิดมหาดเล็กซาอูลกษั ตริย์อส
ิ ราเอลไม่ใช่หรือ เขาอยู่กับเรามา
เป็นวันเป็นปีแล้ว ตัง้ แต่วันที่เขาหนี มาหาข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายังไม่พบความผิดในตัวเขาเลย� 4 แต่เจ้านาย
ฟี ลิ ส เตีย โกรธท่าน และเจ้า นายฟี ลิ ส เตีย ทูล ท่านว่า “ขอส่ง ชายคนนั ้น กลับ ไป เพื่อ ให้เขากลับ ไปยัง ที่ ที่
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ท่านกําหนดให้เขาอยู่ และอย่าให้เขาลงไปรบพร้อมกับเรา เกรงว่าเมื่อเรารบกัน เขาจะเป็นศั ตรู ของเรา
เพราะว่าชายคนนี้ จะคืนดีกับเจ้านายของเขาได้อย่างไร มิใช่ด้วยศีรษะของคนที่นี่ ดอกหรือ 5 ดาวิดคนนี้
มิใช่หรือ ซึ่งเขาร้องเพลงขับรํารับกันว่า ‘ซาอูลฆ่าคนเป็นพันๆและดาวิดฆ่าคนเป็นหมื่นๆ� ”
อาคีชสัง่ ให้ดาวิดกลับไป
อาคีช จึง เรียกดาวิด เข้า มารับสัง่ แก่ ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ท่านได้ ปฏิบัติ
ตนเป็น คนซื่อตรง และในการที่ ท่านออกทัพ และยกทัพ กลับ ร่วมกับ เราก็ เป็ นที ่ ประเสริฐ ในสายตาของ
เรา เพราะเราไม่เห็นความชัว่ ร้ายในตัวท่านตัง้ แต่วันที่ท่านมาอยู่กับเราจนถึงวันนี้ แต่อย่างไรก็ตามเจ้า
นายทัง้ หลายไม่ เห ็น ชอบในเรือ
่ งท่าน 7 ฉะนั ้น ขอท่านกลับ ไปเสีย จงไปอย่างสันติ เถิด เพื่อ ไม่ ให้ เป็ นที ่
ขัดใจเจ้านายฟีลิสเตียทัง้ หลาย� 8 และดาวิดก็ทูลอาคีชว่า “แต่ข้าพระองค์ได้กระทําสิง่ ใด หรือพระองค์
ได้พบสิง่ ใดในผู้รับใช้ของพระองค์ ตัง้ แต่วันที่ข้าพระองค์เข้ามารับราชการจนบัดนี้ ว่า ข้าพระองค์ไม่ควร
จะไปรบกับศั ตรู ของกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์� 9 อาคี ชก็รบ
ั สัง่ ตอบดาวิดว่า “เราทราบแล้ วว่าใน
สายตาของเราท่านดีอย่างทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า แต่บรรดาเจ้านายแห่งฟีลิสเตียกล่าวว่า ‘อย่า
ให้เขาขึ้น ไปกับ เราในการรบนี้ เลย � 10 เมื่อ เป็น อย่างนี้ ขอท่านลุก ขึ้น แต่ เช้า พร้อมกับ พวกพลแห่ง นาย
ของท่าน คือคนที่มากับท่าน เมื่อพวกท่านลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด พอมีแสงก็จงออกเดิน� 11 ดาวิดกับคน
ของท่านจึงลุกขึ้นตัง้ แต่มืดเพื่อออกเดินในตอนเช้า กลับไปยังแผ่นดินฟีลิสเตีย แต่คนฟีลิสเตียขึ้นไปยัง
ยิสเรเอล
6
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ดาวิดแก้แค้นการทําลายเมืองศิกลาก

1 อยู่มาในวันที ่สามเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงเมืองศิ กลากปรากฏว่าคนอามาเลขได้ มาปล้นทาง

ภาคใต้ กับปล้นศิ กลากแล้ว เขาชนะศิ กลากและเผาเสียด้วยไฟ 2 และจับผู้หญิงกับทุกคนที่ อยู่ในนั ้นไป
เป็น เชลยทัง้ ผู้ ใหญ่ และเด็ก ไม่ ได้ ฆ่า ผู้ ใดเลย แต่ กวาดต้อนไปตามทางของเขา 3 เมื่อ ดาวิดก ับ คนของ
ท่านมาที่ ตัว เมือง ดู เถิด เมืองนั ้น ถูก เผาด้วยไฟ และภรรยากับ บุตรชายบุตรสาวของเขาก็ ถู กกวาดไป
เป็นเชลย 4 แล้วดาวิดกับประชาชนที่ อยู่กั บท่านก็ ร้องไห้เสียงดังจนเขาไม่มีกําลังจะร้องไห้อีก 5 อาหิโน
อัมชาวยิสเรเอล และอาบีกายิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล ภรรยาทัง้ สองของดาวิดกถู
็ กกวาดไปเป็น
6
เชลยด้วย และดาวิดก็เป็นทุกข์หนักเพราะประชาชนพู ดกันว่าจะขว้างท่านเสียด้วยก้อนหินด้วยจิตใจ
ของประชาชนต่างก็ ขมขื่น มาก เพราะบุตรชายและบุตรสาวของเขา แต่ ดาว ิ ดก ็ มี กําลัง ขึ้น ในพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่าน 7 ดาวิดจึงพูดกับอาบียาธาร์ปุโรหิตบุตรชายของอาหิเมเลคว่า “ขอนําเอโฟดมาให้
ข้าพเจ้า� อาบียาธาร์ก็นําเอโฟดมาให้ดาวิด 8 และดาวิดทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “สมควรที่ ข้าพระองค์
จะติดตามกองปล้น นี้ หรือ ข้า พระองค์ จะขั บท ัน เขาหรือ� พระองค์ ตอบท่านว่า “จงติดตามเถิด เจ้ าจะ
ไปทัน เขาแน่ และจะเอาสิง่ สารพัด กลับ คืน แน่ � 9 ดาว ิ ดก ็ ยกออกติดตามพร้อมกับ คนที่ อยู่ กั บท ่านหก
ร้อยนั ้น และเขามาถึงลําธารเบโสร์ คนที ่ล้าหลั งก็พักอยู่ที่ นั่น 10 แต่ดาวิดติดตามต่อไป ทัง้ ตัวท่านและ
คนสี่ ร้อย สองร้อยที่ ออ
่ นเพลียเกิ นที ่จะข้ามลําธารเบโสร์ก็ หยุดพักอยู่ 11 เขาทัง้ หลายพบชาวอียป
ิ ต์ คน
12
หนึ่ งอยูที
่ ่กลางแจ้ง จึงนําเขามาหาดาวิด ให้ขนมปังและเขาก็รบ
ั ประทานและให้น้ําเขาดื่ม และให้ขนม
มะเดื่อ แผ่น หนึ่ งก ับช่ ออง ุ่น แห้ง สองช่อ เมื่อ เขารับ ประทานแล้ว จิ ตใจของเขาก็ ฟื้นขึ้น เพราะเขาไม่ ได้
รับประทานขนมปังหรือด่ืมน้าํ มาสามวันสามคืนแล้ว 13 และดาวิดถามเขาว่า “เจ้าเป็นคนพวกไหน และ
เจ้า มาจากไหน� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนหนุ่ม ชาวอียป
ิ ต์ เป็น คนใช้ ของคนอามาเลขคนหนึ่ ง เมื่อ
สามวันมาแล้วข้าพเจ้าป่วย นายข้าพเจ้าจึงทิง้ ข้าพเจ้าไว้ 14 เรามาปล้นที่ถิน
่ ใต้ของคนเคเรธี และปล้นที่
ส่วนของยูดาห์ และที่ถิน
่ ใต้ของคาเลบ และเราเผาเมืองศิกลากเสียด้วยไฟ� 15 ดาวิดถามเขาว่า “เจ้าจะ
พาเราลงไปถึงกองปล้นนี้ หรือไม่� เขาตอบว่า “ขอปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในพระนามของพระเจ้าว่า จะไม่
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ฆ่าข้าพเจ้า และท่านจะไม่มอบข้าพเจ้าไว้ในมือนายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจึงจะพาท่านไปที่กองปล้นนั ้น�
16 เมื่อเขาพาท่านลงไปแล้ว ดูเถิด ก็พบเขาทัง
้ หลายแผ่กันอยูเ่ ต็มดินไปหมด ต่างกินและดื่มและเต้นรํา
เพราะเขาริบได้ ข้าวของมากมายมาจากแผ่นดินฟี ลิสเตียและจากแผ่นดินยู ดาห์ 17 และดาวิดก็ฆ่าฟัน
เขาตัง้ แต่โพล้เพล้จนถึงเวลาเย็นของวันรุ่งขึ้น ไม่มีชายคนใดหนี รอดไปได้สักคนเดียว เว้นแต่ชายสี่รอ
้ ย
คนซึ่ง ขี่ อูฐ หนี ไป 18 ดาว ิด ได้ สิ ่ง ของต่างๆที่ คนอามาเลขริบ คืน มาทัง้ หมด และดาวิด ช่วยภรรยาทัง้ สอง
ของท่านรอดได้ 19 ไม่มีอะไรขาดจากท่านไปเลย ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ บุ ตรชายหรือบุตรสาว ในสิง่ ที่ รบ
ิ ไป
20
หรือ สิง่ ที่ เขาเหล่า นั ้น เอาไป ดาว ิด ได้ คืน มาหมด ดาว ิด ยัง จับ ได้ บรรดาฝูง แพะแกะฝูง วัว และเขาไล่
ต้อนฝูงสัตว์ไปข้างหน้าท่านกล่าวว่า “นี่ เป็นส่วนหนึ่ งของดาวิดริบมา� 21 แล้วดาวิดกลับมายังคนสอง
ร้อยผู้ที่ อ่อนเพลียเกิ นที ่จะตามดาวิดไป ซึ่งให้พักอยู่ที่ ลําธารเบโสร์ และเขาก็ ออกไปต้อนรับดาวิดและ
ต้อนรับประชาชนที่อยูกั
่ บท่าน เมื่อดาวิดเข้ามาใกล้ประชาชน ท่านก็คํานั บเขาทัง้ หลาย 22 คนชัว่ และคน
อันธพาลทัง้ สิน
้ ในพวกพลที่ ติ ดตามดาวิด ไปจึง กล่าวว่า “เพราะเขาไม่ ไปกับ เรา เราจะไม่ ให้สิ ่ง ที่ เราริบ
มาได้แก่เขาเลย นอกจากให้ต่างคนมาพาภรรยาและบุตรของเขาไปก็แล้วกัน� 23 แต่ดาวิดกล่าวว่า “พี่
น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า เอ๋ย ท่านอย่า ทํา อย่างนั ้ นก ับ สิง่ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงมอบแก่ เรา ผู้ ได้ ทรงพิทั
กษ์รก
ั ษาเราไว้ และทรงมอบกองปล้นซึ่งมาต่อสู้ กับเราไว้ในมือของเรา 24 ในเรือ
่ งนี้ ใครจะฟังเสียงของ
ท่าน เพราะคนที่ลงไปรบได้ส่วนแบ่งของเขาอย่างไร คนที่เฝ้ากองสัมภาระอยูก็
่ ควรได้ส่วนแบ่งอย่างนั ้น
ให้เขาทัง้ หลายรับ ส่วนแบ่ง เหมือนกัน� 25 ตัง้ แต่ นั ้น เป็นต้น ไป ดาว ิ ดก ็ ตัง้ ข้อ นี้ ให้เป็น กฎเกณฑ์ และกฎ
แก่อส
ิ ราเอลจนทุกวันนี้ 26 เมื่อดาวิดมาถึงเมืองศิกลากแล้ว ก็ส่งของที่รบ
ิ ได้นั้นส่วนหนึ่ งไปให้เพื่อน ซึ่ง
เป็น พวกผู้ ใหญ่ ในยู ดาห์กล่าวว่า “ดู เถิด นี่ เป็น ของขวัญฝากมาให้ท่านซึ่ง เป็น ส่วนของของริบ จากศั ตรู
ของพระเยโฮวาห์� 27 คือ แก่ คนที ่ อยู่ ในเบธเอล ในราโมททางภาคใต้ ในยัท ทีร 28 ในอาโรเออร์ ในสิฟ
โมท ในเอชเทโมอา 29 ในราคาล ในหัวเมืองของคนเยราเมเอล ในหัวเมืองของคนเคไนต์ 30 ในโฮรมาห์
ในโคราชาน ในอาธาค 31 ในเฮโบรน คือให้แก่ทุกตําบลที่ดาวิดกับคนของท่านได้เคยไปๆมาๆ

31
ซาอูลสิน
้ พระชนม์

1 ฝ่ายคนฟี ลิสเตี ยก็ต่อสู้ กับคนอิสราเอล

และคนอิสราเอลก็หนี ไปให้พ้นหน้าคนฟีลิสเตีย ล้มตายอยู่
ที่ บนภู เขากิล โบอา 2 และคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ไล่ ทัน ซาอู ลก ับ พวกราชโอรส และคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ฆ่า โยนาธาน
อาบ ี นาดับ และมัล คี ชู วาราชโอรสของซาอูล เสีย 3 การรบหนั กก ็ ประชิด ซาอูล เข้าไป นั ก ธนู มาพบพระ
องค์เข้า พระองค์ก็บาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนั กธนู 4 แล้วซาอูลรับสัง่ คนถืออาวุธของพระองค์ว่า “จง
ชัก ดาบออก แทงเราเสีย ให้ ทะลุ เถิด เกรงว่า คนที่ มิได้ เข ้าสุ หน ัต เหล่า นี้ จะเข้ ามาแทงเราทะลุ เป็นการ
ลบหลู่ เรา� แต่ ผู้ถืออาวุธไม่ยอมกระทําตาม เพราะเขากลัวมาก ซาอูลจึงทรงชักดาบของพระองค์ ออก
ทรงล้ มท ับ ดาบนั ้น 5 และเมื่อ ผู้ ถือ อาวุธ เห็นว ่า ซาอู ล สิน
้ พระชนม์ แล้ว เขาก็ล้ มท ับ ดาบของเขาเองตาย
6
ด้วย ดัง นั ้น ซาอู ลก ็ สิน
ิ ตลอดจนคน
้ พระชนม์ ราชโอรสทัง้ สาม และผู้ ถือ อาวุธ ของพระองค์ ก็ สิน
้ ชีวต
ของพระองค์ทัง้ สินก
็ ายเสียในวันเดียวกัน 7 เมื่อคนอิสราเอลซึ่งอยูฟ
่ ากหุบเขาข้างโน้ น และผูที
้ ่อยูฟาก
่
้ ต
แม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น เห็น คนอิสราเอลหนี ไป และเห็ นว ่า ซาอู ลก ับ ราชโอรสของพระองค์ สิ ้น ชีพ แล้ว
เขาก็ ทิ้ งบ ้านเมืองของเขาเสีย หลบหนี ไป คนฟี ลิ ส เตี ยก ็ เข ้า มาอาศัย อยู่ ในนั ้น 8 อยู่ มาในวันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ
คนฟีลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ ถู กฆ่า ก็พบพระศพซาอูลและราชโอรสทัง้ สามอยู่บนภูเขากิลโบอา
9 พวกเขาตัดพระเศียรของซาอูล และถอดเครือ
่ งอาวุธของพระองค์ออก ส่งผูส
้ ่ือสารออกไปทัว่ แผ่นดินฟี
ลิสเตีย เพื่อประกาศนําเอาข่าวนี้ ในเรือนรู ปเคารพ และในท่ามกลางประชาชนของเขา 10 เขาเอาเครือ
่ ง
อาวุธของพระองค์บรรจุไว้ในวิหารของพระอัชทาโรท และมัดพระศพของพระองค์ไว้กับกําแพงเมืองเบธ

1 ซามูเอล 31:11

313

1 ซามูเอล 31:13

ชาน 11 แต่ เมื่อชาวยาเบชกิ เลอาดได้ ยินว่าคนฟี ลิสเตี ยกระทําอย่างนั ้ นกับซาอูล 12 ชายที่ กล้าหาญทุก
คนก็ ลุ กขึ้นเดินคืนยังรุ ง่ ไปปลดพระศพของซาอูล และศพราชโอรสทัง้ สามลงเสียจากกําแพงเมืองเบธ
ชาน และมาที่เมืองยาเบช ถวายพระเพลิงเสียที่นั ่น 13 เขาก็เก็บอัฐิไปฝังไว้ที่ใต้ต้นไม้แห่งหน่งึ ในยาเบช
และอดอาหารเจ็ดวัน

2 ซามูเอล 1:1

314

2 ซามูเอล 1:14

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 ความตายของซามู เอล เพราะฉะนั ้น
เราคาดว่าซามู เอลไม่ ได้ เป็นคนเดียวที่ เขียนทัง้ สองเล่ มนี้ หนั งสือ 1 พงศาวดาร 29:29 สอนว่าศาสดา
พยากรณ์ กาดและนาธัน ได้ เข ียนประวัติ ศาสตร์ของกษั ตริย์ ดาวิด ซึ่ง สองเล่ มน ัน
้ ดู เหมือนว่า ได้ รบ
ั การ
ดลใจจากพระเจ้า ดังนั ้นเราเชื่อว่ากาดกับนาธันได้ เขียนต่อจากซามู เอลจนเรือ
่ งนี้ สําเร็จ หนั งสือ 1 ซา
มู เอล 22:5 ได้ กล ่าวถึง กาด ซึ่ง เป็น ผู้ ทํานายหรือ ศาสดาพยากรณ์ และกล่าวถึง เขาอีก ครัง้ หนึ่ ง ในบท
สุดท้ายของหนั งสือ 2 ซามูเอล และหนั งสือ 2 ซามูเอลได้พูดถึงนาธันหลายครัง้
เล่ มน ี้ อาจจะมี ช่ื ออ ี กว่า “หน ังสือ ของกษั ตริย์ ดาวิด � เพราะว่า ส่วนมากได้ กล ่าวถึง การครอบครอง
ความบาป และการลงโทษของดาวิด แต่ สําคัญ ที่สุด คือ ว่า เล่ มน ี้ เป็น พระวจนะของพระเจ้า ทุ กๆคํา ได้
บันทึกไว้ตามที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงดลใจผู้เขียน (2 ปต 1:21)

เล่ มน ี้ กล ่าวถึง การตัง้ อาณาจักรของกษั ตริย์ ดาวิด ครัง้ แรกที่ เมืองเฮโบรนเพื่อ ปกครองเหนื อ ยู ดาห์
และครัง้ ที่ สองที่ กรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อปกครองเหนื ออิสราเอลทัง้ หมด ในเล่ มนี้เราเห็นความเข้มแข็งและ
ความอ่อนกําลัง ฝ่ายจิต วิญญาณของดาวิด และเราได้ พบพระสัญญาของพระเจ้า ต่อ ดาวิด ว่า พระเยซู
คริสต์ จะตัง้ อาณาจักรตลอดไปเป็น นิ ตย์ บนบัล ลั งก ์ ของดาวิด เล่ มน ี้ กล ่าวถึง สมัย ปกครองของดาวิด
เกือบทัง้ หมด
ดาวิดประหารชีวต
ิ คนที่ฆ่าซาอูล

1 อยู่มาหลังจากที่ ซาอู ลสิน
้ พระชนม์แล้ว

เมื่อดาวิดกลับจากการฆ่าฟันคนอามาเลข ดาวิดพักอยู่ที่ ศิ
กลากได้สองวัน
ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งมาจากค่ายของซาอูล สวมเสื้อผ้าขาดและมีผงคลี
ดิ นอยู่ บนศีรษะ เมื่อ เขามาถึง ดาวิด ก็ ซบหน้า ลงถึ งด ิ นกระทําความเคารพ 3 ดาว ิด ถามเขาว่า “เจ้ ามา
จากไหน� เขาตอบท่านว่า “ข้าพเจ้ารอดมาจากค่ายอิสราเอล� 4 ดาวิดถามเขาว่า “ขอบอกฉั นหน่ อยว่า
เหตุการณ์ เป็น ไปอย่างไรบ้าง� และเขาตอบว่า “ประชาชนหนี จากการรบไปแล้ว มี คนล้ม และถึง ความ
ตายมากมาย ซาอูล และโยนาธานราชโอรสก็ สิน
้ พระชนม์ ด้วย � 5 ดาว ิด จึง ถามชายหนุ่ มท ี่ บอกนั ้ นว ่า
“เจ้าทราบได้อย่างไรว่า ซาอูลและโยนาธานราชโอรสของท่านสิน
้ พระชนม์� 6 ชายหนุ่มผู้ที่บอกท่านนั ้น
จึง ตอบว่า “บังเอิญ ข้าพเจ้า มาที่ ภู เขากิล โบอา ดู เถิด ซาอูล ทรงยืน พิง หอกของพระองค์ อยู่ และดู เถิด
รถรบและทหารม้าก็ใกล้พระองค์เข้ามา 7 เมื่อพระองค์ทรงเหลียวมาแลเห็นข้าพเจ้า พระองค์ตรัสเรียก
ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าทูลตอบว่า ‘ข้าพระองค์อยูที
่ ่นี่พ่ะย่ะค่ะ� 8 พระองค์ตรัสถามข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าคือใคร�
ข้าพเจ้า ทูล ตอบพระองค์ ว่า ‘ข้า พระองค์ เป็น คนอามาเลข� 9 พระองค์ ตรัสส งั ่ ข้าพเจ้า ว่า ‘จงมายืน ข้าง
เราและฆ่าเราเสีย เราทนทุกข์ทรมานมากเพราะชีวต
ิ ของเรายังอยู�
่ 10 ข้าพเจ้าจึงเข้าไปยืนข้างพระองค์
และประหารพระองค์ เสีย เพราะข้าพเจ้า แน่ ใจว่า เมื่อ พระองค์ ทรงล้ม แล้ วก ็ จะไม่ ดํารงพระชนม์ ได้ อีก
และข้าพเจ้า ก็ ถอดมงกุฎ ซึ่ง อยู่ บนพระเศียร และกําไลซึ่ง อยู่ ที่ พระกร และข้าพเจ้า ก็ นํา มาที่ นี่ เพื่อ มอบ
แด่ เจ้ านายของข้าพเจ้า� 11 แล ้ว ดาวิด ฉี ก เสื้อ ของท่าน และทุก คนที่ อยู่ กั บท ่า นก็ กระทํา เช่น เดียวกัน
12 และเขาทัง
้ หลายไว้ทุกข์ และร้องไห้ และอดอาหารอยู่ จนเวลาเย็น ให้ ซาอูล และโยนาธานราชโอรส
และประชาชนของพระเยโฮวาห์ และวงศ์วานอิสราเอล เพราะเขาทัง้ หลายต้องล้มตายด้วยดาบ 13 และ
ดาวิดถามคนหนุ่มที่บอกท่านว่า “เจ้ามาจากไหน� เขาตอบว่า “ข้าพเจ้าเป็นบุตรของคนต่างด้าว ผู้เป็น
คนอามาเลข� 14 ดาวิดถามเขาว่า “ทําไมเจ้ามิ ได้ เกรงกลัวในการที่ ย่ืนมือออกทําลายผู้ที่ พระเยโฮวาห์
2 พอถึงวันทีสาม
่

2 ซามูเอล 1:15

315

2 ซามูเอล 2:10

ทรงเจิม ไว้� 15 แล ้ว ดาวิดก ็ เรียกคนหนึ่ ง ในหมู่ ชายหนุ่ม เข้า มาบอกว่า “ไปซิ ฆ่า เขาเสีย� และเขาก็ ฆ่า
ชายคนนั ้น ตาย 16 ดาว ิ ดกล่า วแก่ ชายนั ้ นว ่า “ให้ โลหิต ของเจ้า ตกบนศีรษะของเจ้า เอง เพราะปากของ
เจ้าเป็นพยานปรักปรําตัวเจ้าเองว่า ‘ข้าพเจ้าได้ฆ่าผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงเจิมไว้� ”
ดาวิดไว้ทุกข์เพื่อซาอูลและโยนาธาน

เพื่อซาอูลและโยนาธานราชโอรส 18 (และท่านกล่าวว่า
ควรจะสอนคนยูดาห์ให้รู จั
้ กใช้คันธนู ดูเถิด คําครํา่ ครวญนั ้นบันทึกไว้ในหนั งสือยาชาร์� ว่า 19 “ศักดิศ
์ รี
ของอิสราเอลถูกประหารเสียแล้วบนที่ สูงของท่าน วีรบุรุษก็ ล้มตายเสียแล้วหนอ 20 อย่าบอกเรือ
่ งนี้ ใน
เมืองกัท อย่าประกาศเรือ
่ งนี้ ในถนนเมืองเอชเคโลน เกรงว่าบุตรสาวคนฟีลิสเตียจะร่าเริง เกรงว่าบุตร
สาวของผู้ที่มิได้เข้าสุ หนัตจะลิงโลด 21 เทือกเขากิลโบอาเอ๋ย ขออย่ามีน้ําค้างหรือฝนบนเจ้าหรือทุ่งนาที่
ให้ของถวาย เพราะว่าที่ นั่นโล่ ของวีรบุรุษ ถูก ทอดทิง้ แล้ว โล่ ของซาอูล เหมือนกับว่าพระองค์ มิได้ เจิมไว้
ด้วยนํ้ามัน 22 คันธนูของโยนาธานมิได้หันกลับมาจากโลหิตของผู้ที่ถูกฆ่า จากไขมันของผู้ที่มีกําลัง และ
ดาบของซาอู ลก ็ มิได้ กล ับ มาเปล่า 23 ซาอูล และโยนาธานเป็ นที ่ รก
ั และน่า รัก เมื่อ ทรงพระชนม์ อยู่ และ
เมื่อ มรณาแล้ วทงั ้ สองไม่ แยกจากกัน ทัง้ สองก็ เร็วกว่านกอินทรี ทัง้ สองแข็งแรงกว่าสิงโต 24 บุ ตรสาว
ของอิสราเอลเอ๋ย จงร้องไห้เพื่อ ซาอูล ผู้ ทรงประดับ เจ้า อย่างโอ่อา่ ด้วยผ้า สี แดงเข้ม และผู้ทรงประดับ
อาภรณ์ ทองคําเหนื อเครือ
่ งแต่งกายของเจ้า 25 วีรบรุ ุ ษก็ล้มลงเสียแล้วหนอท่ามกลางศึกสงคราม โอ โย
นาธาน ท่านถูกสังหารอยูบ
่ นที่สูงของท่าน 26 พีโยนาธานเอ๋
่
ย ข้าพเจ้าเป็นทุกข์เพื่อท่าน ท่านเป็นทีช
่ ่น
ื ใจ
ของข้าพเจ้ามาก ความรักของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั ้นประหลาดเหลือยิง่ กว่าความรักของสตรี 27 วีรบุรุษ
ก็ล้มลงเสียแล้วหนอ และเครือ
่ งยุทโธปกรณ์ ก็พินาศไป�
17 ดาวดก
ิ ค
็ รวญครํา่ ตามคําครํา่ ครวญต่อไปนี้

2
คนยูดาห์เจิมตัง้ ดาวิดไว้เป็นกษั ตริย์ที่เฮโบรน
1 ครัน
้ เรือ
่ งนี้ สิ ้น ไปแล้ว ดาว ิด จึง ทูล ถามพระเยโฮวาห์ ว่า “สมควรที่ ข้า พระองค์ จะขึ้น ไปยัง หัว เมือง
หนึ่ งหัวเมืองใดในยูดาห์หรือไม่� และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบท่านว่า “จงขึ้นไปเถิด� ดาวิดทูลว่า “ควรที่
ข้าพระองค์จะขึ้นไปที่ใด� พระองค์ตรัสว่า “เมืองเฮโบรน� 2 ดาวิดจึงขึ้นไปที่นั้นพร้อมกับภรรยาทัง้ สอง
ของท่านด้วยคือ อาหิโนอัมชาวยิสเรเอลและอาบีกายิลภรรยาของนาบาลชาวคารเมล 3 และดาวิดก็นํา
คนที่อยูกั
่ บท่านขึ้นไป ทุกคนพาครอบครัวไปด้วย และเขาทัง้ หลายก็อยูในหั
่
วเมืองของเฮโบรน 4 และคน
ยูดาห์ก็พากันมาเจิมตัง้ ดาวิดไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อวงศ์ วานยูดาห์ เมื่อมีคนมาทูลดาวิดว่า “ชาวยาเบชกิ
เลอาดเป็นผู้ที่ฝังพระศพซาอูลไว้�
ดาวิดยกย่องคนที่ฝังพระศพซาอูลไว้
5 ดาว ิ ดก ็ มี รับสัง
่ ให้ผู้ สื่อสารไปหาชาวยาเบชกิ เลอาดนั ้น พู ดก ับ เขาว่า “ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวย
พระพรแก่ ท่านทัง้ หลาย ในการที่ ท่านทัง้ หลายได้ สําแดงความเมตตาอย่างนี้ ต่อซาอูลเจ้านายของท่าน
และได้ฝังพระศพพระองค์ไว้ 6 บัดนี้ ขอพระเยโฮวาห์ทรงสําแดงความกรุ ณาและความจริงแก่ท่าน และ
ข้าพเจ้า จะกระทํา ความดี ต่อ ท่านทัง้ หลายเพราะท่านได้ กระทํา การนี้ 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้มือ ของ
ท่านทัง้ หลายเข้มแข็ง และขอให้ท่านกล้าหาญเถิด เพราะว่าซาอูลเจ้านายของท่านสิน
้ พระชนม์เสียแล้ว
และวงศ์วานยูดาห์ได้เจิมตัง้ ข้าพเจ้าไว้เป็นกษั ตริย์เหนื อเขาทัง้ หลาย�
ราชโอรสของซาอูลครอบครองเหนื ออิสราเอล
8 ฝ่ายอับเนอร์บุตรชายเนอร์แม่ทัพของกองทัพซาอูลได้พาอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลข้ามไปที่เมือง
มาหะนาอิม 9 และได้ สถาปนาท่านให้เป็นกษั ตริย์เหนื อเมืองกิ เลอาด และคนอาเชอร์ และคนยิสเรเอล
และคนเอฟราอิม และคนเบนยามิน และคนอิสราเอลทัง้ หมด 10 เมื่ออิชโบเชทราชโอรสของซาอูลเริม
่
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ปกครองเหนื ออ ิส ราเอลนั ้ นม ี พระชนมายุ สี ่ สิ บพรรษา ทรงครอบครองอยู่ สองปี แต่ วงศ์ วานยู ดาห์ ก็ ติ
ดตามดาวิด 11 เวลาที่ ดาว ิด ทรงเป็นกษั ตริย์เหนื อ วงศ์ วานยู ดาห์ในเฮโบรนนั ้น เป็น จํานวนเจ็ด ปี กับ หก
เดือน
การสู้รบระหว่างคนของดาวิดกับคนของอิชโบเชท

12 อับเนอร์บุตรชายเนอร์และพวกข้าราชการทหารของอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลได้ออกจากมาหะ

นาอิม ไปยัง เมือ งกิเบโอน 13 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ กับ พวกข้าราชการทหารของดาวิดก ็ ออก
ไปพบกับ เขาที่ สระเมือ งกิเบโอน และเขาทัง้ หลายก็ นั่ง อยู่ ที่ ขอบสระ พวกหนึ่ ง อยู่ ที่ ขอบสระข้างนี้ อี ก
พวกหนึ่ งข้างโน้ น 14 อับเนอร์จึงพูดกับโยอาบว่า “ขอให้พวกคนหนุ่มลุกขึ้นรบเล่นกันให้เราดูเถิด� และ
โยอาบตอบว่า “ให้เขาลุก ขึ้นเล่นซี� 15 เขาก็ ลุ กขึ้น ไปตามที่ นับ ไว้ฝ่ายเบนยามิน และฝ่ายอิชโบเชทราช
โอรสของซาอูลมีสิบสองคน และข้าราชการทหารของดาวิดก็มีสิบสองคน 16 ต่างก็จับศีรษะคู่ต่อสู้ และ
ปักดาบเข้าที่ สี ข้างของคู่ ต่อสู้ ล้มตายด้วยกันหมด เขาจึงเรียกที่ นั่นว่า เฮลขัทฮัสซู ริม ซึ่งอยู่ในกิเบโอน
17 การสู้ รบในวันนั ้นดุ เดือดยิง
่ นั ก อับเนอร์และพวกคนอิสราเอลก็ พ่ายแพ้ต่อหน้าข้าราชการทหารของ
18
ดาวิด บุตรชายทัง้ สามของนางเศรุ ยาห์ก็อยู่ที่นั่น คือ โยอาบ อาบีชัย และอาสาเฮล ฝ่ายอาสาเฮลนั ้น
ฝีเท้าเร็วอย่างกับละมัง่ 19 และอาสาเฮลก็ ไล่ ตามอับเนอร์ไป เมื่อตามไปนั ้ นก็มิได้ เลี้ยวทางขวามือหรือ
ทางซ้ายมือจากการไล่ตามอับเนอร์
อับเนอร์ฆ่าอาสาเฮล
20 อับ เนอร์เหลียวมาดู จึง พูด ว่า “นั ่น อาสาเฮลหรือ� เขาตอบว่า “ข้า เอง� 21 อับ เนอร์จึง บอกเขาว่า
“จงเลี้ยวไปทางขวาหรือทางซ้าย และจับเอาคนหนุ่มคนใดคนหนึ่ ง แล้วก็ริบเอาอาวุธของเขาไป� แต่อา
สาเฮลไม่ เลี้ยวจากไล่ ตามอับ เนอร์ 22 อับ เนอร์จึง บอกอาสาเฮลอีก ครัง้ หนึ่ ง ว่า “จงหัน กลับ จากตามข้า
เสียเถิด จะให้ข้าฟาดเจ้าให้ล้มลงดินทําไมเล่า แล้วข้าจะเงยหน้าขึ้นดูโยอาบพีข
่ องเจ้าได้อย่างไร� 23 แต่
เขาก็ ปฏิเสธไม่ ยอมหันกลับ เพราะฉะนั ้ นอับเนอร์ก็ เอาโคนหอกแทงท้องอาสาเฮล หอกก็ ทะลุ ออกข้าง
หลังของเขา เขาก็ ล้มลงตายอยู่ที่ นั่น และอยู่มาทุกคนซึ่งมาเห็นที ่ที่ อาสาเฮลล้มตายอยู่ก็ ยืนนิ่ ง 24 แต่
โยอาบกับอาบีชย
ั ไล่ ตามอับเนอร์ไป ดวงอาทิตย์ก็ตกเมื่อเขามาถึงเนิ นเขาอัมมาห์ ซึ่งอยู่ตรงกียาห์ตาม
ทางที่ จะไปถิน
่ ทุ รก ัน ดารเมือ งกิเบโอน 25 และคนเบนยามิ นก ็ รวมกัน ตามอับ เนอร์ไปเป็นกลุ่ม เดียวกัน
ตัง้ อยูที
่ ่ยอดเขาแห่งหนึ่ ง 26 แล้วอับเนอร์รอ
้ งถามโยอาบว่า “จะให้ดาบกินเรือ
่ ยไปหรือ ท่านไม่ทราบหรือ
ว่า ตอนปลายมื อก ็ ขม อีกนานสัก เท่าใดท่านจึง จะสัง่ คนของท่านให้หยุด ไล่ ตามพี่ น้องของเขา� 27 และ
โยอาบจึงกล่าวว่า “พระเจ้าทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด ถ้าท่านไม่พูดขึ้นพวกทหารก็จะเลิกไล่ ตามพวกพี่
น้ องของเขาพรุ ง่ นี้ เช้า � 28 โยอาบจึง เป่า แตรขึ้น คนทัง้ ปวงก็ หยุด ไม่ ไล่ ตามอิสราเอลอีก และไม่ สู้ รบกั
นอีก 29 อับเนอร์กับคนของท่านก็เดินทางตลอดคืนนั ้นในที่ ราบ เขาข้ามแม่น้ําจอร์แดนและเดินไปตาม
หุบเขาบิทโรน เขาก็มาถึงมาหะนาอิม 30 โยอาบก็กลับจากไล่ ตามอับเนอร์ และเมื่อท่านรวบรวมพลเข้า
ด้วยกันแล้ว ข้าราชการทหารของดาวิดก็ขาดไปสิบเก้าคนไม่นับอาสาเฮล 31 แต่ข้าราชการทหารของดา
วิดได้ฆ่าคนเบนยามินและคนของอับเนอร์ตายไปสามร้อยหกสิบคน 32 และเขาก็ยกศพอาสาเฮลไปฝังไว้
ในอุโมงค์บิดาของเขาซึ่งอยู่ที่เมืองเบธเลเฮม โยอาบและคนของท่านก็เดินทางตลอดคืนไปสว่างที่เมือง
เฮโบรน

3

1 มี สงครามระหว่างวงศ์ วานของซาอู ลกับวงศ์ วานของดาวิดอยู่นาน

วงศ์วานของซาอูลก็เสื่อมกําลังลงทุกที

ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิดหกองค์ที่เมืองเฮโบรน

และดาวิดก็เข้มแข็งยิง่ ขึ้น ฝ่าย
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2 ดาวิดทรงมีราชโอรสเกิดหลายองค์ที่เมืองเฮโบรน

ราชโอรสหัวปีชื่อ อัมโนน บุตรนางอาหิโนอัมชาว
ยิสเรเอล 3 คนที ่ สองชื่อ คิ เลอาบ บุ ตรนางอาบี กาย ิล ภรรยาของนาบาลชาวคารเมล และคนที่ สามชื่อ
อับ ซาโลม บุ ตรชายนางมาอาคาห์ ราชธิดาของทั ลม ัยกษั ตริย์ เมืองเกชูร ์ 4 คนที ่ สี ่ ชื่อ อาโดนี ยาห์ บุ ตร
ชายนางฮักกีท คนที่หา้ ชื่อ เชฟาทิยาห์ บุตรชายนางอาบีตัล 5 และคนที่หกชื่อ อิทเรอัม บุตรนางเอกลาห์
ภรรยาของดาวิด ราชโอรสเหล่า นี้ เก ิด แก่ ดาว ิด ที่ เมืองเฮโบรน 6 อยู่ มาเมื่ อม ี การต่อสู้ ระหว่างวงศ์ วาน
ของซาอูลกับวงศ์วานของดาวิดนั ้น อับเนอร์ได้กระทําตัวให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้นในวงศ์วานของซาอูล
อับเนอร์ละทิงอ
้ ิชโบเชทไปติดตามดาวิด

7 ฝ่ายซาอูลนันม
้ ีนางสนมคนหนึ่ งชื่อริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์

และอิชโบเชทจึงตรัสกับอับเนอร์ว่า

“เหตุใดท่านจึงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของเรา� 8 ฝ่ายอับเนอร์ก็โกรธอิชโบเชทเพราะถ้อยคํานี้ มาก

จึง ทูล ว่า “ข้า พระองค์ เป็น หัว สุนัข หรือ ซึ่ง ทุก วัน นี้ ข้า พระองค์ ได้ ต่อ ต้านยู ดาห์ โดยสําแดงความเมตตา
ต่อวงศ์วานของซาอูลเสด็จพ่อของพระองค์ และต่อพี่น้องและต่อมิตรสหายของเสด็จพ่อท่าน มิได้มอบ
พระองค์ไว้ในมือของดาวิด วันนี้ พระองค์ยังหาความต่อข้าพระองค์ด้วยเรือ
่ งผูห
้ ญิงคนนี้ 9 ถ้าข้าพระองค์
จะมิได้กระทําเพื่อดาวิดให้สําเร็จดังที่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้ว ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษ
อับเนอร์และให้หนักยิง่ กว่า 10 คือข้าพระองค์จะย้ายราชอาณาจักรจากวงศ์วานของซาอูล และสถาปนา
บัลลังก์ของดาวิดเหนื ออิสราเอลและเหนื อยูดาห์ ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา� 11 และอิชโบเชทก็หาทรง
สามารถตอบอับ เนอร์สัก คํา เดียวอีก ไม่ เพราะพระองค์ ทรงกลัว เกรงอับ เนอร์ 12 อับ เนอร์ก็ ส่ง ผู้ ส่ือสาร
แทนตนไปยังดาวิดทูลว่า “แผ่นดินนี้ เป็นของผูใด
้ � และทูลอีกว่า “ขอทรงทําพันธสัญญากับข้าพระองค์
และดู เถิด มือ ของข้า พระองค์ จะอยู่ ฝ่ายพระองค์ และนํา อิสราเอลทัง้ สิน
้ มามอบแด่ พระองค์ � 13 ดาว
ิดตรัสว่า “ดีแล้ว เราจะกระทําพันธสัญญากับท่าน แต่เราขอจากท่านสักอย่างหนึ่ งคือว่า เมื่อท่านจะมา
เห็นหน้าเราอีก ขอท่านนํามีคาลบุตรสาวของซาอูลมาให้เราก่อน มิฉะนั ้นท่านจะมิได้เห็นหน้าเรา� 14 แล
้วดาวิดก็ส่งผู้ส่ือสารไปยังอิชโบเชทราชโอรสของซาอูลว่า “ขอมอบมีคาลภรรยาของข้าพเจ้าแก่ข้าพเจ้า
ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ ไว้ด้วยหนั ง ปลายองคชาตของคนฟี ลิ ส เตีย หนึ่ ง ร้อยชิน
้ � 15 อิช โบเชทจึง ทรงให้คน
ไปพามี คาลมาจากสามี ของเธอ คือ ปัล ที เอลบุตรชายของลาอิช 16 แต่ สามี ของเธอก็ เดิน พลางร้องไห้
พลางไปกับเธอจนถึงตําบลบาฮูริม แลวอ
้ ับเนอร์จึงบอกเขาว่า “กลับไปเสียเถิด� และเขาก็กลับไป 17 อับ
เนอร์จึง ปรึกษากับ พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอลว่า “เมื่อ ก่อนนี้ ท่านทัง้ หลายใคร่ให้ดาว ิด เป็นกษั ตริย์ เหนื อ
ท่าน 18 บัดนี้ จงให้เป็นจริงเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงตรัสเรือ
่ งดาวิดว่า ‘เราจะช่วยอิสราเอลประชาชน
ของเราด้วยมือ ของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเรา ให้ พ้น จากมือ ของคนฟี ลิ ส เตีย และให้ พ้น จากมือศั ตรู ทัง้ สิน
้
19
ของเขา� ” อับเนอร์ก็พูดกับคนเบนยามินด้วย และอับเนอร์ก็ไปทูลดาวิดที่เมืองเฮโบรนถึงบรรดาสิง่
ต่างๆที่ อิสราเอล และวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของเบนยามินเห็นสมควรที่ จะกระทํา 20 อับเนอร์จึงมาเฝ้าดาวิดที่
เมืองเฮโบรนพร้อมกับคนอีกยี่สิ บคน ดาวิดทรงจัดการเลี้ยงอับเนอร์กับคนที่ อยู่กั บท่าน 21 และอับเนอ
ร์ทูลดาวิดว่า “ข้าพระองค์จะลุกขึ้นกลับไป และจะรวบรวมคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ มายังกษั ตริย์เจ้านายของ
ข้าพระองค์ เพื่อเขาทัง้ หลายจะกระทําพันธสัญญากับพระองค์ และเพื่อพระองค์จะทรงปกครองให้กว้าง
ขวางตามชอบพระทัยของพระองค์� ดาวิดก็ทรงส่งอับเนอร์กลับไป และเขาก็ไปโดยสันติภาพ 22 ดูเถิด
ขณะนั ้น ข้าราชการทหารของดาวิดก ับ โยอาบกลับ มาจากการไปปล้น และนํา สิง่ ของที่ รบ
ิ ได้ มากมายนั ้น
มาด้วย แต่อับเนอร์มิได้อยู่กับดาวิดที่ เฮโบรนแล้ว เพราะพระองค์ทรงส่งท่านกลับไป และท่านก็ไปโดย
สันติ ภาพ 23 เมื่อ โยอาบกับ กองทัพ ทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ กั บท ่า นมาถึง ก็ มี คนบอกโยอาบว่า “อับ เนอร์บุ ตรเนอร์
มาเฝ้ากษั ตริย์ และพระองค์ ทรงให้เขากลับไป เขาก็ กลับไปโดยสันติ ภาพ� 24 แล้วโยอาบเข้าไปเฝ้ากษั
ตริย์ ทูล ว่า “พระองค์ ทรงกระทํา อะไรเช่น นั ้น ดู เถิด อับ เนอร์มาเฝ้า พระองค์ ไฉนพระองค์ จึง ปล่อยเขา
ไป เขาก็หลุดมือไปแล้ว 25 พระองค์ทรงทราบแล้วว่าอับเนอร์บุตรเนอร์มาเพื่อล่อลวงพระองค์ และเพื่อ
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ทราบถึง การเสด็จ เข้า ออกของพระองค์ และเพื่อ ทราบทุก สิง่ ทุก อย่างที่ พระองค์ ทรงกระทํา� 26 เมื่อ โย
อาบออกมาจากการเข้าเฝ้าดาวิด จึงส่งผู้ส่ือสารไปตามอับเนอร์ เขาทัง้ หลายก็นําท่านกลับมาจากบ่อนํ้า
ชื่อสีราห์ แต่ดาวิดหาทรงทราบเรือ
่ งไม่
โยอาบฆ่าอับเนอร์

27 และเมื่ออับเนอร์กลับมาถึงเฮโบรนแล้ว

โยอาบก็พาท่านหลบเข้าไปที่กลางประตูเมืองเพื่อจะพูดก
บท
ั ่านเป็นการลับ และโยอาบแทงท้องของท่านเสียที่นั ่น ท่านก็สิน
ิ โยอาบแก้แค้นโลหิตของอาสาเฮ
้ ชีวต
28
ลน้ องชายของตน ภายหลังเมื่อดาวิดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ พระองค์ตรัสว่า “ตัวเราและราชอาณาจักรของ
เราปราศจากความผิด สืบไปเป็น นิ ตย์ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยเรือ
่ งโลหิตของอับเนอร์บุ ตรเนอร์
29 ขอให้โทษนั ้นตกเหนื อศีรษะของโยอาบ และเหนื อวงศ์ วานบิดาของเขาทัง
้ สิน
้ ขออย่าให้คนที่มีสิ่งไหล
ออก คนที ่เป็นโรคเรือ
้ น คนที ่ถือไม้เท้า คนที ่ถู กประหารด้วยดาบ หรือคนขาดขนมปัง ขาดจากวงศ์ วาน
30
ของโยอาบ� นี่ แหละโยอาบกับอาบีชย
ั น้ องชายของเขาได้ฆ่าอับเนอร์ เพราะอับเนอร์ได้ฆ่าอาสาเฮลน้
องชายของเขาเมื่อรบกันที่กิเบโอน 31 แล้วดาวิดก็ตรัสกับโยอาบ และประชาชนทุกคนที่อยู่กับพระองค์
ว่า “จงฉี ก เสื้อผ้า ของท่านทัง้ หลาย และเอาผ้า กระสอบคาดเอวไว้ และจงไว้ทุกข์ ให้ อับ เนอร์� และกษั
ตริย์ ดาว ิด เสด็จ ตามแคร่หามศพอับ เนอร์ไป 32 เขาก็ ฝัง ศพอับ เนอร์ไว้ที่ เฮโบรน และกษั ตริย์ ก็ ส่ง พระ
สุรเสียงกันแสง ณ ที่ ฝัง ศพของอับ เนอร์ และประชาชนทัง้ ปวงก็ ร้องไห้ 33 และกษั ตริย์ ทรงครํา่ ครวญ
ด้วยเรือ
่ งอับเนอร์ว่า “ควรหรือที่อบ
ั เนอร์จะตายอย่างคนโง่ตาย 34 มือของท่านก็มิได้ถูกมัด เท้าของท่าน
ก็ มิได้ ติ ดตรวน ท่านได้ ล้มลงเหมือนอย่างคนล้มลงต่อหน้าคนชัว่ ร้าย� และประชาชนทัง้ ปวงก็ ร้องไห้ถึ
งอ ับ เนอร์อีก 35 แล ้ว ประชาชนทัง้ ปวงก็ มาทูล ชวนเชิญ ให้ดาว ิด เสวยพระกระยาหารเมื่อ เวลายัง วัน อยู่
แต่ดาวิดทรงปฏิญาณว่า “ถ้าเราลิม
้ รสขนมปังหรือสิง่ ใดๆก่อนดวงอาทิตย์ตก ขอพระเจ้าทรงทําโทษเรา
36
และให้หนักยิง่ กว่า� ประชาชนทัง้ ปวงสังเกตเห็นเช่นนั ้ นก็พอใจ ดังที่ ประชาชนทัง้ ปวงพอใจทุกสิง่ ที่
กษั ตริย์ทรงกระทํา 37 ประชาชนทัง้ สิน
้ และชนอิสราเอลทัง้ ปวงจึงเข้าใจในวันนั ้ นว่าไม่เป็นพระประสงค์
ของกษั ตริย์ที่ จะให้ฆ่าอับเนอร์บุ ตรชายเนอร์เสีย 38 กษั ตริย์ตรัสกับข้าราชการของพระองค์ ว่า “ท่านไม่
ทราบหรือว่า วันนี้ เจ้ านายและคนสําคัญยิง่ คนหนึ่ งสิน
ิ ในอิสราเอล 39 แม้ เราได้ รบ
ั การเจิมเป็นกษั
้ ชีวต
ตริย์แล้ว เราก็ออ
่ นกําลังในวันนี้ ชายเหล่านี้ ซ่ึงเป็นบุตรของนางเศรุ ยาห์หนักแก่เราเกินไป ขอพระเยโฮ
วาห์ทรงสนองผู้กระทําผิดตามความผิดของเขาเถิด�

4
อิชโบเชทถูกฆ่า
1 เมื่ ออ ิช โบเชทราชโอรสของซาอูล ทรงได้ ยิ นว ่า อับ เนอร์ สิ ้น ชีวต
ิ เสีย ที่ เฮโบรนแล้ว พระหัตถ์ ของ
2
พระองค์ ก็ อ่อนลง และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ เป็น ทุกข์ ฝ่ายราชโอรสของซาอูลยั งม ี ชายอีก สองคนเป็น
หัวหน้าของกองปล้น คนหนึ่ งชื่อบาอานาห์ อีกคนหนึ่ งชื่อเรคาบ ทัง้ สองเป็นบุตรชายของริมโมน คนเบน
ยามินชาวเมืองเบเอโรท (เพราะว่าเบเอโรทก็นับเข้าเป็นของเบนยามินด้วย 3 ชาวเบเอโรทหนี ไปยังเมือ
งกิทธาอิม และอาศัยอยูที
่ ่นั ่นจนทุกวันนี้ � 4 โยนาธานราชโอรสของซาอูล มีบุตรชายคนหนึ่ งเป็นง่อย เมื่
อมีข่าวเรือ
่ งซาอู ลกับโยนาธานมาจากยิสเรเอลนั ้น เด็กคนนี้ มีอายุ ห้าขวบ พี่เลี้ยงก็ อุ ้มลุกขึ้นหนี ไป อยู่
มาเมื่อ เธอรีบ หนี ไปนั ้น เด็ก นั ้ นก ็ หล่น ลงและเป็น ง่อย ท่านชื่อ เมฟี โบเชท 5 ฝ่ายบุตรชายทัง้ สองของริม
โมน ชาวเบเอโรท ที่ชื่อเรคาบและบาอานาห์นั้นได้ออกเดินทาง พอแดดออกจัดกม
็ าถึงตําหนั กของอิชโบ
6
เชท ขณะเมื่อพระองค์กําลังบรรทมพักเที่ยง และเขาเข้าไปกลางตําหนั ก ทําเหมือนจะขนข้าวสาลีและ
เขาก็ แทงพระอุทรพระองค์ เรคาบและบาอานาห์ พี่ ชายก็ หนี ไป 7 และเมื่อ เขาทัง้ สองเข้าไปในตําหนั ก
นั ้น พระองค์บรรทมหลับอยู่บนพระแท่นบรรทมในห้องบรรทม เขาก็ทุบตีพระองค์และประหารพระองค์
และตัด พระเศียรของพระองค์ เสีย นํา พระเศียรนั ้น เดิน ทางไปทางที่ราบทัง้ กลางคืน 8 และเขานํา พระ
เศียรของอิชโบเชทไปถวายดาวิดที่ เมืองเฮโบรน เขาทัง้ สองกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด ศีรษะของอิชโบ

2 ซามูเอล 4:9

319

2 ซามูเอล 5:18

เชทบุตรของซาอูลศัตรู ของพระองค์ ผู้แสวงหาชีวต
ิ ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นแทนกษั ตริย์
เจ้านายของข้าพระองค์ในวันนี้ เหนื อซาอูลและเชื้อสายของซาอูล� 9 แต่ดาวิดตรัสตอบเรคาบและบาอา
นาห์พี่ ชาย บุ ตรชายของริมโมนชาวเบเอโรทว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด คือพระองค์ ผู้
ทรงไถ่ชีวิตของเราจากบรรดาความทุกข์ยาก 10 เมื่อผู้หน่งึ ผู้ใดบอกเราว่า ‘ดูเถิด ซาอูลสิน
้ พระชนม์แล้ว
� และคิดว่าตนนําข่าวดีมา เราก็จับคนนั ้นฆ่าเสียที่ศิกลาก ซึ่งคนนั ้นคิดว่าเราจะให้รางวัลแก่เขาสําหรับ
ข่าวนั ้น 11 ยิง่ กว่า นั ้น เท่าใดเมื่อ คนชัว่ ได้ ฆ่า คนชอบธรรมที่ ในบ้านและบนที่นอนของคนชอบธรรมนั ้น
ฉะนั ้น บัดนี้ เราจะไม่ เรียกร้องโลหิต ของเขาจากมือ ของเจ้า ทัง้ สองหรือ และทําลายเจ้า เสีย จากพิ ภพ �
12 และดาวิดก็ทรงบัญชาคนหนุ่มของพระองค์ และพวกเขาก็ พาเขาทัง
้ สองไปฆ่าเสียตัดมือตัดเท้าออก
แขวนศพนั ้นไว้เหนื อสระในเมืองเฮโบรน แต่เขานําพระเศียรของอิชโบเชทไปฝังไว้ในที่ฝังศพของอับเนอ
ร์ในเมืองเฮโบรน

5

ดาวิดได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล (1 พศด 11:1-3)
1 และบรรดาตระกูลคนอิสราเอลก็มาหาดาวิดที่เมืองเฮโบรนทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง
้ หลายเป็นก
ระดูก และเนื้ อ ของพระองค์ 2 ในอดีต เมื่อ ซาอูล เป็นกษั ตริ ย์ ปกครองเหนื อ เหล่า ข้า พระองค์ พระองค์
ทรงเป็น ผู้นํา อิสราเอลออกไปและเข้า มา และพระเยโฮวาห์ตรัส แก่ พระองค์ ว่า ‘เจ้ าจะเลี้ยงดู อส
ิ ราเอล
3
ประชาชนของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนื อคนอิสราเอล� ” ดังนั ้นพวกผู้ใหญ่ของคนอิสราเอลก็มาเฝ้า
กษั ตริย์ที่เมืองเฮโบรน และกษั ตริย์ดาวิดทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้ หลายที่ เมืองเฮโบรนต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายก็เจิมตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล 4 ดาวิดมีพระชนมายุ
สามสิบพรรษาเมื่อเริม
่ การปกครอง และพระองค์ทรงปกครองอยู่สี่สิบปี 5 ทรงปกครองเหนื อยูดาห์ที่เฮ
โบรนเจ็ดปีหกเดือน และที่กรุ งเยรู ซาเล็มทรงปกครองเหนื อบรรดาอิสราเอลและยูดาห์อีกสามสิบสามปี
กรุ งเยรู ซาเล็มถูกยึดได้ กลายเป็นเมืองหลวงของประเทศ (1 พศด 11:4-9)
6 กษั ตริยและคนของพระองค์
์
ได้ยกทัพไปยังเยรู ซาเล็ม รบกับคนเยบุส ชาวแผ่นดินนั ้นผูที
้ ่กล่าวกับดา
วิดว่า “แกยกเข้ามาที่นี่ ไม่ได้ดอก คนตาบอดและคนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้� ด้วยคิดว่า “ดาวิดคงเข้ามา
ที่นี่ ไม่ได้� 7 แต่อย่างไรก็ตาม ดาวิดทรงยึดที่กําบังเข้มแข็งชื่อศิโยนได้ คือเมืองของดาวิด 8 ในวันนั ้นดา
วิดตรัสว่า “ผู้ใดจะขึ้นไปตามทางนํ้าไหลและโจมตีคนเยบุส คนง่อยและคนตาบอด ผู้ซึ่งจิตใจของดาวิด
เกลียดชัง ผู้ นั ้น จะเป็น ผู้ บัญชาการทหาร� เพราะฉะนั ้น เขาจึง ว่า กั นว ่า “อย่า ให้คนตาบอดและคนง่อย
เข้ามาในพระนิ เวศ� 9 ดาวิดก็ทรงประทั บอยู่ในที่ กําบังเข้มแข็ง และเรียกที่ นั้นว่า เมืองของดาวิด และ
ดาวิด ทรงสร้างเมืองรอบตัง้ แต่ มิ ลโลเข้าไปข้างใน 10 และดาวิด ทรงเจริญ ยิง่ ๆขึ้น ไปเพราะว่า พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าจอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์ 11 ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ส่งผู้ส่ือสารมาหาดาวิด และได้
ส่งไม้สนสีดาร์ พวกช่างไม้และพวกช่างก่อมาสร้างพระราชวังของดาวิด 12 และดาวิดทรงทราบว่า พระ
เยโฮวาห์ทรงสถาปนาพระองค์ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล และพระองค์ได้ทรงยกย่องราชอาณาจักร
ของพระองค์ด้วยเห็นแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์
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
่ ขึ้ นอ ีก
และบังเกิดราชโอรสและราชธิดาแก่ดาวิดอีก 14 ต่อไปนี้ เป็นชื่อของผู้ที่บังเกิดกับพระองค์ในเยรู ซาเล็ม
คือ ชัมมุอา โชบับ นาธัน ซาโลมอน 15 อิบฮาร์ เอลีชูอา เนเฟก ยาเฟีย 16 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟ
เลท
ดาวิดสู้รบกับคนฟีลิสเตีย (1 พศด 14:8-17)
17 เมื่อ คนฟี ลิ ส เตีย ได้ยน
ิ ข่าวว่าดาวิดได้ รบ
ั การเจิมเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล คนฟี ลิสเตียทัง้ ปวงก็
ขึ้นไปแสวงหาดาวิด แต่ดาวิดทรงได้ยน
ิ ข่าวนั ้นจึงลงไปยังที่กําบังเข้มแข็ง 18 ฝ่ายคนฟีลิสเตียยกขึ้นมา
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และขยายแนวออกที่ หุบเขาเรฟาอิม 19 และดาวิดทรงทูลถามพระเยโฮวาห์ว่า “ควรที่ ข้าพระองค์ จะยก
ขึ้น ไปสู้ รบกับ คนฟี ลิ ส เตีย หรือ พระองค์ จะทรงมอบเขาไว้ในมือ ข้า พระองค์ หรือ ไม่ � และพระเยโฮวาห์
ทรงตอบดาวิด ว่า “จงขึ้น ไปเถิด เพราะเราจะมอบคนฟี ลิ ส เตีย ไว้ในมือ ของเจ้า เป็น แน่ � 20 ดาว ิด เสด็จ
มายัง บาอัล เปราซิม และดาวิด ทรงชนะคนฟี ลิ ส เตีย ที่ นั ่น พระองค์ ตรัสว ่า “พระเยโฮวาห์ ทรงทะลวง
ข้าศึกของข้าพเจ้าดังกระแสนํ้าที่พุ่งใส่� เพราะฉะนั ้นจึงเรียกชื่อตําบลนั ้นว่า บาอัลเปราซิม 21 และคนฟี
ลิ สเตียได้ ทิง้ รู ปเคารพที่ นั ่น ดาวิดกับข้าราชการของพระองค์ก็ เผาเสีย 22 คนฟีลิสเตียยกขึ้นมาอีกและ
ขยายแนวอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม 23 และเมื่อดาวิดทูลถามพระเยโฮวาห์ พระองค์ ตรัสว่า “เจ้ าอย่าขึ้น จง
อ้อมไปข้างหลัง ของเขา และโจมตี เขาตรงข้ามกับ หมู่ ต้น หม่อน 24 และเมื่อ เจ้า ได้ยน
ิ เสียงกระบวนทัพ
เดินอยู่ที่ ยอดหมู่ต้นหม่อนเจ้าจงรีบรุ กไป เพราะพระเยโฮวาห์เสด็จไปข้างหน้าเพื่อจะโจมตีกองทัพของ
คนฟีลิสเตีย� 25 และดาวิดทรงกระทําตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ และได้โจมตีคนฟีลิสเตียจากเก
บาถึงเกเซอร์

6

ดาวิดต้องการนําหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
1 ดาวิดทรงรวบรวมบรรดาคนอิสราเอลที่ คัดเลือกแล้ วอีกครัง
้ หนึ่ งได้สามหมื่นคน 2 และดาวิดก็ทรง
ลุกขึ้นไปกับประชาชนทัง้ สิ้นที ่อยู่กับพระองค์ จากบาอาเลยูดาห์ เพื่อทรงนําหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากที่
นั ่น ซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ 3 และเขา
ทัง้ หลายก็ เอาเกวียนใหม่บรรทุ กหีบของพระเจ้าและนําออกมาจากเรือนของอาบีนาดับซึ่งอยู่เมืองกิเบ
อาห์ และอุสซาห์กับอาหิโย บุตรชายทัง้ หลายของอาบีนาดับกข
็ ับเกวียนใหม่เล่มนน
ั ้ 4 และนําออกมาจาก
เรือนของอาบีนาดับซึ่งอยูเ่ มืองกิเบอาห์ เกวียนบรรจุหีบของพระเจ้าไป และอาหิโยเดินนําหน้าหีบ 5 ดาวิ
ดกับวงศ์วานอิสราเอลทัง้ สิ้นก็รา่ เริงกันอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยใช้เครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ดซึ่งทํา
ด้วยไม้สนสามใบ คือพิณเขาคู่และพิณใหญ่ รํามะนา กรับ และฉาบ 6 และเมื่อมาถึงลานนวดข้าวของนา
โคน อุสซาห์ก็เหยียดมือออกจับหีบของพระเจ้าไว้เพราะวัวสะดุด 7 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็เก
ิดขึ้นกับอุสซาห์ และพระเจ้าทรงประหารเขาเสียที่นั่นเพราะความผิดพลาดนั ้น และเขาก็สิ้นชีวต
ิ อยูข
่ ้าง
8
หีบของพระเจ้า และดาวิดก็ไม่ ทรงพอพระทัย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงทลายออกมาเหนื ออุสซาห์ จึง
เรียกที่ตรงนั ้นว่า เปเรศอุสซาห์ จนถึงทุกวันนี้ 9 ในวันนั ้นดาวิดก็ทรงกลัวพระเยโฮวาห์ และพระองค์ตรั
สว่า “หีบของพระเยโฮวาห์จะมาถึงข้าได้อย่างไร� 10 ดังนั ้นดาวิดจึงไม่ยอมที่จะนําหีบของพระเยโฮวาห์
เข้าไปในเมืองของดาวิดให้อยูกั
่ บตน แต่ดาวิดได้ทรงนําไปที่บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท 11 หีบของพระ
เยโฮวาห์ก็ ค้างอยู่ที่ บ้านของโอเบดเอโดมชาวกัท สามเดือน และพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ โอ
เบดเอโดมและครัวเรือนของเขาทัง้ สิน
้
ดาวิดนําหีบแห่งพระเจ้ามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม (1 พศด 15:25-29; 16:1)
12 มี คนไปกราบทูล กษั ตริย์ ดาว ิด ว่า “พระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ ครัว เรือนของโอเบดเอโดม
และทุกสิง่ ที่เป็นของเขาเนื่ องด้วยหีบของพระเจ้า� ดังนั ้นดาวิดจึงเสด็จไปนําหีบของพระเจ้าขึ้นมาจาก
บ้านของโอเบดเอโดม ถึงเมืองดาวิดด้วยความชื่นชมยินดี 13 และเมื่อผู้ที่ หามหีบของพระเยโฮวาห์เดิน
ไปได้ หกก้าว ดาว ิ ดก ็ ทรงถวายวัวก ั บลู กวัวอ ้ วน 14 และดาวิดก ็ ทรงรํา ถวายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
ด้วยสุด กําลัง ของพระองค์ และดาวิดม ี เอโฟดผ้า ป่านคาดอยู่ ที่ พระองค์ 15 ดัง นั ้น แหละดาวิด และวงศ์
วานอิสราเอลทัง้ สิน
ึ มาด้วยเสียงโห่รอ
้ งและด้วยเสียงเป่าแตร 16 และ
้ ด้วยได้นําหีบของพระเยโฮวาห์ข้น
ขณะเมื่อหีบของพระเยโฮวาห์เข้ามาถึงเมืองดาวิด มีคาลราชธิดาของซาอูลก็มองออกที่ชอ
่ งหน้าต่าง เห็
นกษั ตริย์ดาวิดกระโดดโลดเต้นรําถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และนางก็มีใจหมิน
่ ประมาท 17 เขา
ทัง้ หลายนํา หีบ ของพระเยโฮวาห์ เข้า มา ตัง้ ไว้ ในที่ กําหนดภายในพลับพลาซึ่ง ดาวิด ได้ ทรงสร้างขึ้น ไว้
และดาวิดก ็ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัน ติบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ 18 และเมื่อ ดาวิด
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ทรงกระทํา การถวายเครือ
่ งเผาบูชาและสันติ บูชาสําเร็จ แล้ว พระองค์ ก็ ทรงถวายอวยพรประชาชนใน
พระนามของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา 19 และทรงแจกขนมปัง คนละแผ่น เนื้ อ คนละก้อน และขนมองุน
่
แห้ง คนละแผ่น แก่ ประชาชนทัง้ ปวง คือ ประชาชนอิสราเอลทัง้ หมดทัง้ ผู้ หญิง ผู้ ชาย แล ้ว ประชาชนทัง้
หลายต่างก็ กลับไปยังบ้านของตน 20 และดาวิดก็ทรงกลับไปอวยพรแก่ ราชวงศ์ ของพระองค์ แต่ มีคาล
ราชธิดาของซาอูลได้ออกมาพบดาวิดและทูลว่า “วันนี้ กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลได้รบ
ั เกียรติยศอย่างยิง่ ใหญ่
ที เดียวนะเพคะ ที่ ทรงถอดฉลองพระองค์ วัน นี้ ท่ามกลางสายตาของพวกสาวใช้ ของข้าราชการ เหมือน
กับคนถ่อยแก้ผ้าอย่างไม่มีความละอาย� 21 และดาวิดตรัสตอบมีคาลว่า “เป็นงานที่ถวายต่อพระพักตร์
พระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกเราไว้แทนเสด็จพ่อของเจ้า และแทนราชวงศ์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ท่าน ทรงแต่ง
ตัง้ ให้เราเป็นเจ้าเหนื ออิสราเอลประชาชนของพระเยโฮวาห์ และเราจึงจะร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮ
วาห์ 22 เราจะถ่อมตัวของเราลงยิง่ กว่านี้ อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนตํ่า แต่โดยพวกสาวใช้ที่
เจ้าพูดถึงนั ้น เราจะเป็นผู้ที่เขาถือว่ามีเกียรติ� 23 เพราะฉะนั ้นมีคาลราชธิดาของซาอูลก็ไม่มีบุตรจนถึง
วันสิน
้ ชีพ

7
ดาวิดปรารถนาสร้างพระวิหาร (1 พศด 17:1-3)
1 อยู่มาเมื่อกษั ตริย์ประทับในพระราชวังของพระองค์ และพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้พระองค์ พักจาก
การรบศึกรอบด้าน 2 กษั ตริย์ตรัสกับนาธันผู้พยากรณ์ ว่า “ดู ซิ เราอยู่ในบ้านทําด้วยไม้สนสี ดาร์ แต่ หีบ
ของพระเจ้า อยู่ ในผ้า ม่าน� 3 และนาธัน ทูล กษั ตริย์ ว่า “ขอเชิญ ทรงกระทํา ทัง้ สิน
้ ตามพระประสงค์ ของ
พระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับพระองค์�
ราชอาณาจักรของดาวิดจะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์

พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงนาธันว่า 5 “จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของ
เราว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าจะสร้างนิ เวศให้เราอยู่หรือ 6 เราไม่ เคยอยู่ในนิ เวศนั บ แต่ วัน ที่ เรา
พาคนอิสราเอลออกจากอียป
ิ ต์จนกระทัง่ วันนี้ แต่เราก็ดําเนิ นท่ามกลางเต็นท์และพลับพลา 7 ในที่ต่างๆ
ที่เราได้ดําเนิ นกับชนชาติอส
ิ ราเอลทัง้ หมด เราได้เคยพูดสักคํากับตระกูลของอิสราเอลตระกูลใด ผูที
้ ่เรา
บัญชาให้ เขาเลี้ยงดู อส
ิ ราเอลประชาชนของเราหรือ ว่า “ทําไมเจ้า มิ ได้ สร้างนิ เวศด้วยไม้ สนสี ดาร์ให้ แก่
8
เรา � ’ เพราะฉะนั ้น บัดนี้ เจ้ าจงกล่าวแก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า
เราเอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้า จากการตามฝูงแพะแกะ เพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา
9 เราได้ อยู่ กับ เจ้า ไม่ วา
่ เจ้า ไปที่ ไหน และได้ ขจัด บรรดาศั ตรู ของเจ้า ให้พ้น หน้า เจ้า และเรากระทํา ให้เจ้ า
มีช่อ
ิ ราเอลประชาชน
ื เสียงใหญ่ โต อย่างกับ ชื่อ เสียงของผู้ ใหญ่ ในโลก 10 และเราจะกําหนดที่ หน่งึ ให้อส
ของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้อยูในที
่
่ของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอีก และ
คนชัว่ จะไม่ข่มเหงเขาอีกดังแต่ ก่อนมา 11 ตัง้ แต่ สมัยเมื่อเราตัง้ ผู้วินิจฉั ยเหนื ออิสราเอลประชาชนของ
เรา และเราให้เจ้าพ้นจากการรบศึกรอบด้าน ยิง่ กว่านั ้ นอีกพระเยโฮวาห์ตรัสแก่เจ้ าว่าพระเยโฮวาห์จะ
ทรงให้เจ้ ามี ราชวงศ์ 12 เมื่อวันของเจ้าครบแล้ว และเจ้านอนพักอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า เราจะให้เชื้อ
สายของเจ้า ที่มาภายหลัง เจ้า เกิด ขึ้น ผู้ ซ่ึง เกิด มาจากบัน
้ เอวของเจ้า เอง และเราจะสถาปนาอาณาจักร
ของเขา 13 เขาจะเป็น ผู้ สร้างนิ เวศเพื่อ นามของเรา และเราจะสถาปนาบัล ลั งก ์ แห่งราชอาณาจักรของ
เขาให้อยูเป็
่ นนิ ตย์ 14 เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา ถ้าเขากระทําความชัว่ ช้า เราจะ
ตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ ด้วยการเฆี่ยนแห่งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 15 แต่ความเมตตาของเรา
จะไม่พรากไปจากเขาเสีย ดังที่เราพรากไปจากซาอูล ซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า 16 ราชวงศ์ของเจ้า
และอาณาจักรของเจ้าจะดํารงอยู่ต่อหน้าเจ้าอย่างมัน
่ คงเป็นนิ ตย์ และบัลลังก์ของเจ้าจะถูกสถาปนาไว้
17
เป็นนิ ตย์� ” นาธันก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และตามนิ มิตนี้ทัง้ หมด
4 แต่ อยู่มาในคื นว ัน นั ้น เอง
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ดาวิดนมัสการและอธิษฐาน (1 พศด 17:16-27)
18 แล้วกษั ตริย์ดาวิดจึงเสด็จเข้าไปนั ่งเฝ้าพระเยโฮวาห์ และกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้า
พระเจ้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใดเล่า และวงศ์ วานของข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใดพระองค์ จึง ทรงนํา ข้า พระองค์
มาไกลถึง แค่ นี้ 19 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า แต่ นี่ ก็ เป็น สิง่ เล็ก น้ อยในสายพระเนตรของ
พระองค์ และพระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาถึง ราชวงศ์ ของผู้ รับ ใช้ พระองค์ ในอนาคตอัน ไกลที่ จะมาถึง นั ้น
โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า และนี่ เป็นธรรมดาของมนุษย์หรือ 20 ดาวิดจะกราบทูลประการใดอีก
ต่อพระองค์ ได้ เล่า ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระองค์ ทรงรู จ
้ ักผู้รับใช้ของพระองค์ 21 ที่ พระองค์
ทรงกระทําสิง่ ใหญ่โตนี้ ทัง้ สิน
ั ใช้ของพระองค์ ทราบก็ เพราะเหตุ พระวจนะของพระองค์ และ
้ เพื่อให้ผู้รบ
22
ตามชอบพระทัย ของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ฉะนั ้น พระองค์ ทรงยิง่ ใหญ่ ไม่มี ผู้ ใด
เหมือนพระองค์ ไม่มี พระเจ้า นอกเหนื อ พระองค์ ตามสิง่ สารพัด ที่ หู ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ยน
ิ มา
23 ประชาชนในโลกนี้ จะเหมือนอิสราเอลประชาชนของพระองค์ ซึ่ง พระเจ้า เสด็จ ไปทรงไถ่ มาให้ เป็ น
ประชาชนของพระองค์ กระทํา ให้ พระนามของพระองค์ มี เกียรติ และทรงกระทํา สิง่ ที่ ใหญ่ เพื่อ เจ้า ทัง้
หลาย และทรงกระทํา สิง่ น่า สะพรึง กลัว เพื่อ แผ่น ดิน ของพระองค์ ต่อ หน้า ประชาชนของพระองค์ คือ
ชนชาติ ซ่ึง พระองค์ ทรงไถ่ ออกจากอียป
ิ ต์ เพื่อ พระองค์ จากบรรดาประชาชาติ และบรรดาพระของเขา
24 ด้วยว่าพระองค์ทรงสถาปนาอิสราเอลประชาชนของพระองค์ไว้ให้เป็ นประชาชนเพื่อพระองค์เองเป็ น
นิ ตย์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ ก็ ทรงเป็นพระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 25 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า
บัดนี้ พระวาทะซึ่ง พระองค์ ทรงลัน
่ ออกมาเกี่ยวกับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และเกี่ยวกับ ราชวงศ์ ของเขา
ขอทรงดํารงซึ่ง พระวาทะนั ้น ให้ ถาวรเป็น นิ ตย์ และทรงกระทํา ดัง ที่ พระองค์ ทรงลัน
่ พระวาจาไว้ 26 ขอ
พระนามของพระองค์ เป็ นที ่ สรรเสริญ อยู่ เป็น นิ ตย์ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงเป็น พระเจ้า เหนื ออ
ิส ราเอล� และราชวงศ์ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะดํารงอยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 27 โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ จอมโยธาพระเจ้า ของอิสราเอล เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ว่า ‘เรา
จะสร้างราชวงศ์ ให้เจ้า� เพราะฉะนั ้นผู้รับใช้ของพระองค์ จึงกล้าหาญที่ จะวิงวอนด้วยคําอธิษฐานนี้ ต่อ
พระองค์ 28 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า บัดนี้ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า และบรรดาพระวาทะของ
พระองค์เป็นความจริง และพระองค์ทรงสัญญาจะพระราชทานสิ่งดีนี้ แก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 29 เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ ขอโปรดให้เป็ นที่พอพระทัยพระองค์ที่จะอํานวยพระพรแก่ราชวงศ์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เพื่อ
ให้ ดํารงอยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ เป็น นิ ตย์ โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ ทรงลัน
่ พระ
วาจาเช่นนั ้นแล้ว และด้วยพระพรของพระองค์ก็ขอให้ราชวงศ์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้อยู่เย็นเป็นสุขเป็น
นิ ตย์�

8

ดาวิดทรงปกครองเหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้

1 อยูมาภายหลั
่
ง ดาวิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตีย และปราบปรามได้

และดาวิดทรงยึดเมืองเมเธกฮัมมาห์
ได้ จากมือ คนฟี ลิ ส เตีย พระองค์ ทรงชนะโมอับ ทรงวัด เขาด้วยเชือกวัด คื อบ ัง คับ ให้ เรียงตัว เข้า แถว
นอนลงที่ พื้นดิน ทรงวัดดูแล้วให้ประหารเสียสองแถว และไว้ชีวิตเต็มหนึ่ งแถว คนโมอับก็เป็นไพร่ของ
ดาวิด และได้ นํา เครือ
่ งบรรณาการมาถวาย 3 ดาว ิด ทรงรบชนะฮาดัด เอเซอร์โอรสเรโหบ กษั ตริย์ เมือง
โศบาห์ เมื่อเสด็จไปฟื้ นอํานาจของพระองค์ที่แม่น้าํ ยูเฟรติส 4 และดาวิดทรงยึดรถรบหนึ่ งพันคัน พลม้า
เจ็ด ร้อยคน ทหารราบสองหมื่น คน และดาวิด รับสัง่ ให้ตัด เอ็น ขาม้า รถรบเสีย ให้หมด เหลือ ไว้ให้พอแก่
รถรบหนึ่ งร้อยคัน 5 และเมื่อคนซีเรียชาวเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัดเอเซอร์กษั ตริย์เมืองโศบาห์ ดาวิด
ทรงประหารคนซีเรียเสียสองหมื่นสองพันคน 6 แล้วดาวิดทรงตัง้ ทหารประจําป้อมไว้เหนื อคนซีเรียชาว
เมืองดามัสกัส หลายกอง และคนซี เรียก ็ เป็น พลไพร่ของดาวิด และนํา เครือ
่ งบรรณาการไปถวาย พระ
7
เยโฮวาห์ทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่วา่ จะไปรบ ณ ที่ ใดๆ และดาวิดทรงนําโล่ ทองคําที่ ข้าราชการ
ทหารของฮาดัด เอเซอร์ถือ นั ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 8 และกษั ตริย์ ดาว ิด ทรงริบ ทองสัมฤทธิเ์ ป็ นอ ัน มาก
2
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ไปจากเมืองเบทาห์ และเมืองเบโรธัย หัว เมืองของฮาดัด เอเซอร์ 9 เมื่อ โทอิ กษั ตริย์ เมืองฮามั ท ได้ ยิ นว ่า
ดาวิด รบชนะกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของฮาดัด เอเซอร์ 10 โทอิ ก็ ส่ง โยรัม โอรสของตนไปเฝ้า กษั ตริย์ ดาวิด ถวาย
พระพรและแสดงความยินดีที่ดาวิดทรงรบชนะฮาดัดเอเซอร์ เพราะว่าฮาดัดเอเซอร์เคยทําสงครามกับ
โทอิ และโยรัมได้นําเครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งทองสัมฤทธิไ์ ปถวาย 11 สิ ่งเหล่านี้ กษั ตริย์ดาว
ิด ทรงนํา มอบถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พร ้ อมกับ บรรดาเงิน และทองคํา ซึ่ง พระองค์ ทรงได้ มาจากบรรดา
ประชาชาติที่พระองค์ทรงรบชนะและยึดครอง และทรงนํามามอบถวาย 12 คือได้มาจากซีเรีย โมอับ คน
อัมโมน คนฟี ลิ ส เตีย อามาเลข และจากของที่ รบ
ิ มาจากฮาดัด เอเซอร์โอรสของเรโหบ กษั ตริย์เมืองโศ
13
บาห์ เมื่อดาวิดเสด็จกลับจากการประหารคนซีเรียเสียในหุบเขาเกลือหนึ่ งหมื่นแปดพันคน พระนาม
ของพระองค์ก็เลื่องลือไป 14 และพระองค์ทรงตัง้ ทหารประจําป้อมขึ้นเหนื อเมืองเอโดม พระองค์ทรงตัง้
ทหารประจํา ป้อมในเอโดมทัว่ ไปหมด และคนเอโดมทัง้ สิน
้ จึง เป็น พลไพร่ของดาวิด และพระเยโฮวาห์
ทรงประทานชัยชนะแก่ดาวิดไม่วา่ จะเสด็จไปรบ ณ ที่ ใด 15 ดังนั ้นดาวิดจึงทรงปกครองเหนื ออิสราเอล
ทัง้ สิน
้ และดาวิดทรงให้ความยุติธรรมและความเที่ยงธรรมแก่ชนชาติของพระองค์ทัง้ สิน
้ 16 และโยอาบ
บุตรชายนางเศรุ ยาห์เป็นแม่ทัพ และเยโฮชาฟั ทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 17 ศาโดกบุตร
ชายอาหิทูบและอาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต และเสไรอาห์เป็นราชเลขา 18 และเบไนยาห์บุ
ตรชายเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชาคนเคเรธีและคนเปเลท และบรรดาราชโอรสของดาวิดเป็นประมุข

9
ดาวิดกับเมฟีโบเชท

1 ดาวด
ิ รับสัง่ ว่า “วงศ์วานของซาอูลนนม
ั ้ เหลื
ี
ออยูบ้
่ างหรือ เพื่อเราจะสําแดงความเมตตาแก่ผูนั
้ ้นโดย

เห็นแก่โยนาธาน� 2 มีมหาดเล็กในวงศ์วานซาอูลคนหนึ่ งชื่อศิบา เขาก็เรียกให้มาเฝ้าดาวิดและกษั ตริย์
ตรัสกับเขาว่า “เจ้าคือศิบาหรือ� เขาทูลตอบว่า “ข้าพระองค์คือศิบา พ่ะย่ะค่ะ� 3 กษั ตริยจึ
์ งตรัสว่า “ไม่มี
ใครในวงศ์ วานซาอูลยังเหลืออยู่บ้างหรือ เพื่อเราจะได้แสดงความเมตตาของพระเจ้าต่อเขา� ศิ บากรา
บทูลกษั ตริย์ว่า “ยังมีโอรสของโยนาธานเหลืออยู่คนหนึ่ ง เท้าของเขาเป็นง่อยพ่ะย่ะค่ะ� 4 กษั ตริย์ตรัส
ถามเขาว่า “เขาอยู่ที่ไหน� ศิ บาจึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดู เถิด เขาอยู่ในเรือนของมาคีรบุ
์ ตรอัมมีเอลใน
เมืองโลเดบาร์ พ่ะย่ะค่ะ� 5 แล้วกษั ตริย์ดาวิดรับสัง่ ให้คนไปนําเขามาจากเรือนของมาคีรบุ
์ ตรชายอัมมี
6
เอลที่ โลเดบาร์ เมฟี โบเชทโอรสของโยนาธานราชโอรสของซาอูลได้ มาเฝ้าดาวิดและซบหน้าลงกราบ
ถวายบังคม และดาวิดตรัสว่า “เมฟี โบเชทเอ๋ย� เขาทูลตอบว่า “ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์� 7 และดา
วิดตรัสกับท่านว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเราจะสําแดงความเมตตาต่อท่านเพื่อเห็นแก่โยนาธานบิดาของ
ท่าน และเราจะมอบที่ดินทัง้ หมดของซาอูลราชบิดาของท่านคืนแก่ท่าน และท่านจงรับประทานอาหาร
อยู่ที่โต๊ะของเราเสมอไป� 8 และท่านก็กราบถวายบังคมและทูลว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เป็นผู้ใดเล่า ซึ่ง
พระองค์ จะทอดพระเนตรสุนัข ตายอย่างข้า พระองค์ นี้ � 9 แล ้ วกษั ตริย์ ตรัส เรียกศิ บามหาดเล็ก ของซา
อูล และตรัสแก่เขาว่า “บรรดาสิง่ ของที่เป็นของซาอูลและของวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของท่าน เราได้มอบให้แก่
10
โอรสเจ้า นายของเจ้า แล้ว ตัว เจ้า และพวกบุตรชายของเจ้า และเหล่า คนใช้ ของเจ้า ต้องทํา นาให้ เขา
และนําผลพืชที่ได้นั ้นเข้ามา เพื่อโอรสแห่งเจ้านายของเจ้าจะได้มีอาหารรับประทาน แต่เมฟีโบเชทโอรส
แห่ง เจ้า นายของเจ้า นั ้น จะรับ ประทานอาหารที่ โต ๊ะ ของเราเสมอไป� ฝ่า ยศิ บามี บุ ตรชายสิบ ห้า คนกับ
คนใช้ ยี ่ สิ บคน 11 แล ้วศิ บาจึง กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ตามที่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ บัญชาผู้ รับ ใช้
ของพระองค์นั ้น ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะกระทํา� กษั ตริยได้
์ ตรัสว่า “เมฟีโบเชทจงรับประทานที่โต๊ะเสวย
ของเรา อย่างกับเป็นโอรสของกษั ตริย์� 12 เมฟี โบเชทมีบุ ตรชายเล็กคนหนึ่ งชื่อมีคา ทุกคนที่ อาศัยอยู่
ในเรือนของศิบากได้
็ เป็นมหาดเล็กของเมฟีโบเชท 13 ดังนั ้นเมฟีโบเชทจึงอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม เพราะท่านรับ
ประทานที่โต๊ะของกษั ตริย์เสมอ เท้าของท่านเป็นง่อยทัง้ สองข้าง
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10
สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (1 พศด 19:1-19)
อยู่ มาภายหลัง กษั ตริย์ แห่ งคนอัม โมนก็ สิน
้ พระชนม์ และฮานูน ราชโอรสได้ เสวยราชสมบัติ แทน
2 ดาวิดจึงตรัสว่า “เราจะแสดงความเมตตาต่อฮานูนราชโอรสของนาฮาช ดังที่บิดาของเขาแสดงความ
เมตตาต่อเรา� ดาวิดจึงส่งพวกข้าราชการของพระองค์ ไปเล้าโลมท่านเกี่ ยวด้วยเรือ
่ งราชบิดาของท่าน
และข้าราชการของดาวิดก ็ เข ้า มาในแผ่น ดิน ของคนอัม โมน 3 แต่ บรรดาเจ้า นายของคนอัม โมนทูล ฮา
นูน เจ้า นายของตนว่า “พระองค์ ดําริว่า ดาวิด ส่ง ผู้ เล้าโลมมาหาพระองค์ เพราะนั บถือ พระราชบิดาของ
พระองค์ เช่น นั ้น หรือ ดาว ิ ดม ิ ได้ ส่ง ข้าราชการมาเพื่อ ตรวจเมืองและสอดแนมดู และเพื่อ จะควํา่ เมือง
นี้ เสียดอกหรือ� 4 ฮานูน จึง จับ ข้าราชการของดาวิด มาโกนเคราออกเสีย ครึง่ หนึ่ ง และตัด เครือ
่ งแต่ง
กายของเขาออกเสีย ที่ ตรงกลางตรงตะโพก แล ้ว ปล่อยตัว ไป 5 เมื่ อม ี คนไปกราบทูล ดาวิด ให้ทรงทราบ
พระองค์ก็รับสัง่ ให้คนไปรับข้าราชการเหล่านั ้น เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้รบ
ั ความอับอายมาก และกษั ตริ
ย์ตรัสว่า “จงพักอยู่ที่ เมืองเยรีโคจนกว่าเคราของท่านทัง้ หลายจะขึ้นแล้วจึงค่อยกลับมา� 6 เมื่อคนอัม
โมนเห็นว่าเขาทัง้ หลายเป็ นที่เกลียดชังแก่ดาวิด คนอัมโมนจึงส่งคนไปจ้างคนซีเรียชาวเมืองเบธเรโหบ
และคนซีเรียชาวเมืองโศบาห์ เป็นทหารราบจํานวนสองหมื่นคน จากกษั ตริย์เมืองมาอาคาห์หน่งึ พันคน
และชาวเมืองอิชโทบหนึ่ งหมื่นสองพันคน 7 เมื่อดาวิดทรงได้ยน
ิ เช่นนั ้นจึงรับสัง่ โยอาบและพลโยธาคน
8
แกล้วกล้าทัง้ สิน
้ ให้ไป ฝ่ายคนอัมโมนก็ยกออกมาและจัดทัพไว้ที่ ทางเข้าประตูเมือง ฝ่ายคนซีเรียชาว
เมืองโศบาห์และชาวเมืองเรโหบ กับคนเมืองอิชโทบ และเมืองมาอาคาห์อยู่ที่ ชนบทกลางแจ้งต่างหาก
9 เมื่อโยอาบเห็นว่าการศึกนี้ ขนาบอยูท
่ ัง้ ข้างหน้าและข้างหลัง ท่านจึงคัดเอาบรรดาคนอิสราเอลที่สรรไว้
แล้วจัดทัพเข้าสู้ คนซีเรีย 10 ท่านมอบคนที่ เหลืออยู่ไว้ในบังคับบัญชาของอาบีชย
ั น้ องชายของท่าน และ
11
เขาก็จัดคนเหล่านั ้นเข้าต่อสู้กับคนอัมโมน ท่านกล่าวว่า “ถ้ากําลังคนซีเรียแข็งเหลือกําลังของเรา เจ้
าจงยกไปช่วยเรา แต่ ถ้า กําลัง คนอัม โมนแข็ง เกิน กําลัง ของเจ้า เราจะยกมาช่วยเจ้า 12 จงมี ความกล้า
หาญเถิด ให้เราเป็นลูกผู้ชายเพื่อชนชาติของเรา และเพื่อหัวเมืองแห่งพระเจ้าของเรา และขอพระเยโฮ
วาห์ทรงกระทําตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด� 13 ดังนั ้น โยอาบกับประชาชนที่อยูกั
่ บท่านก็ยกเข้าใกล้
14
ต่อสู้กับคนซีเรีย ข้าศึกก็แตกหนี ไปต่อหน้าเขา เมื่อคนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนี ไปแล้ว เขาทัง้ หลาย
ก็หนี อาบีชย
้ คน
ั เข้าไปในเมือง แล้วโยอาบก็กลับจากการสู้รบกับคนอัมโมนมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม 15 ครัน
ซีเรีย เห็ นว ่า ตนพ่ายแพ้ ต่ ออ ิส ราเอลแล้ว จึง รวบรวมเข้า ด้วยกัน 16 ฝ่ายฮาดัด เอเซอร์ทรงใช้ คนไปนํา
คนซีเรียผูอยู
้ ฟากแม่
่
น้ําข้างโน้ นออกมา เขามายังตําบลเฮลาม มีโชบัคแม่ทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นผูนํ
้ า
17
หน้า เมื่อมีผู้กราบทูลดาวิดพระองค์ ทรงรวบรวมอิสราเอลทัง้ หมดข้ามแม่น้ําจอร์แดนมาถึงตําบลเฮ
ลาน และคนซีเรียก็จัดทัพเข้าต่อสู้ดาวิดและได้รบกับพระองค์ 18 คนซีเรียก็หนี จากอิสราเอล และดาวิด
ทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถรบเจ็ดร้อยคนกับทหารม้าสี่ หมื่นคนเสีย และประหารโชบัคแม่ทัพ
ของเขาทัง้ หลายให้สิ้นชีวต
ิ เสียที่นั ่น 19 และเมื่อบรรดากษั ตริย์ซ่ึงขึ้นกับฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าตนพ่ายแพ้
ต่อหน้าอิสราเอลแล้ว เขาก็ได้กระทําสันติภาพกับอิสราเอล และยอมเป็นผู้รับใช้คนอิสราเอล ดังนั ้นคน
ซีเรียจึงกลัวไม่กล้าช่วยคนอัมโมนอีกต่อไป
1

11

ความบาปยิง่ ใหญ่ของดาวิด
1 และอยู่ มาพอสิน
้ ปี แล ้ว เมื่อ บรรดากษั ตริย์ ยกกองทัพ ออกไปรบ ดาว ิด ทรงใช้ โยอาบพร้อมกับ พวก
ข้าราชการและอิสราเอลทัง้ หมด เขาไปกวาดล้างคนอัมโมนและล้อมเมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดประทั บที่
เยรู ซาเล็ม 2 อยู่มาเวลาเย็นวันหนึ่ งเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นจากพระแท่น และดําเนิ นอยู่บนดาดฟ้าหลังคา
พระราชวัง ทอดพระเนตรจากหลังคาเห็น ผู้ หญิง คนหนึ่ ง อาบนํ้า อยู่ หญิง คนนั ้น สวยงามมาก 3 ดาว ิด
ทรงใช้คนไปไต่ถามเรือ
่ งผู้ หญิง คนนั ้น คนหนึ่ ง มากราบทูล ว่า “หญิง คนนี้ ช่ือบ ัทเชบา บุ ตรสาวของเอลี
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อัม ภรรยาของอุรีอาห์คนฮิตไทต์ มิใช่หรือพ่ะย่ะค่ะ� 4 ดาวิดก็ทรงใช้ผู้สื่อสารไปรับนางมา นางก็ มาเฝ้า
พระองค์ แล้วพระองค์ทรงสมสู่ กับนาง พอดีนางได้ชาํ ระตัวให้สิ้นมลทินของนางแล้ว แล้วนางก็กลับไป
เรือนของตน 5 ผู้ หญิง นั ้ นก ็ ตัง้ ครรภ์ นางจึง ใช้ คนไปกราบทูล ดาวิด ว่า “หม่อมฉั น ตัง้ ครรภ์ แล้ว � 6 ดาว
ิดทรงใช้คนไปบอกโยอาบว่า “จงส่ งอุรีอาห์คนฮิตไทต์ มาให้เรา� โยอาบก็ ส่งตั วอุรีอาห์ไปให้ดาวิด 7 เมื่
ออ ุ รีอาห์ เข ้า เฝ้า พระองค์ ดาว ิ ดรับ สัง่ ถามว่า โยอาบเป็น อย่างไรบ้าง พวกพลเป็น อย่างไร การสงคราม
คืบหน้าไปอย่างไร 8 แล้วดาวิดรับสั งอ
่ ุรีอาห์ว่า “จงลงไปบ้านของเจ้า และล้างเท้าของเจ้าเสีย� อุรีอาห์
ก็ออกไปจากพระราชวัง และมีคนนําของประทานจากกษั ตริย์ตามไปให้ 9 แต่อุรีอาห์ได้นอนเสียที่ ประตู
พระราชวังพร้อมกับบรรดาข้าราชการของเจ้านายของเขา มิได้ลงไปที่บ้านของตน 10 เมื่อมีคนกราบทูล
ดาวิดว่า “อุรีอาห์ไม่ได้ลงไปที่บ้านของเขาพ่ะย่ะค่ะ� ดาวิดรับสัง่ แก่อุรีอาห์ว่า “เจ้ามิได้เดินทางมาดอก
หรือ ทําไมจึงไม่ลงไปบ้านของเจ้า� 11 อุ รีอาห์ทูลตอบดาวิดว่า “หีบพันธสัญญาและอิสราเอลกับยูดาห์
อยู่ในทับอาศัย โยอาบเจ้านายของข้าพระองค์กับบรรดาข้าราชการของพระองค์ตัง้ ค่ายอยู่ที่พื้นทุ่ง ส่วน
ข้า พระองค์ จะไปบ้าน ไปกิน ไปดื่ม และนอนกับ ภรรยาของข้า พระองค์ เช่น นั ้น หรือ พ่ะ ย่ะ ค่ะ พระองค์
ทรงพระชนม์ อยู่ และจิต วิญญาณของพระองค์ มี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด ข้า พระองค์ จะไม่ กระทํา อย่างนี้ เลย �
12 แล้วดาวิดก็รบ
ั สัง่ แก่อุรีอาห์ว่า “วันนี้ ก็ค้างเสียที่นี่ เถิด พรุ ง่ นี้ เราจะให้เจ้าไป� อุรีอาห์ก็ค้างอยู่ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม ในวัน นั ้น และในวันร ุ่ง ขึ้น 13 ดาว ิด ทรงเชิญ เขามา เขาก็ มาร ับ ประทานและดื่ม ต่อ พระพักตร์
และพระองค์ทรงกระทําให้เขามึนเมา ในเย็นวันนั ้นเขาก็ออกไปนอนบนที่นอนกับข้าราชการของเจ้านาย
ของเขา แต่มิได้ลงไปบ้าน 14 ต่อมาครันร
้ ุ่งเช้าดาวิดทรงอักษรถึงโยอาบและทรงฝากไปในมือของอุรีอาห์
15 ในลายพระหัตถ์นั้นว่า “จงตังอ
้ รี
ุ อาห์ให้เป็นกองหน้าเข้าสู้รบตรงที่ดุเดือดที่สุดแล้วล่าทัพกลับเสียเพื่อ
ให้เขาถูกโจมตีให้ตาย� 16 อยูมาเมื
่
่ อโยอาบกําลังเฝ้าล้อมเมืองอยู่ ท่านจึงกําหนดให้อุรีอาห์ไปรบตรงที่ที่
ท่านทราบว่ามีทหารเข้มแข็งมาก 17 คนในเมืองก็ออกมาสู้รบกับโยอาบ มีคนตายบ้างคือข้าราชการบาง
คนของดาวิดได้ล้มตาย อุรีอาห์คนฮิตไทต์ก็ตายด้วย 18 โยอาบจึงส่งคนไปกราบทูลข่าวการรบทัง้ สิน
้ ต่อ
19
20
ดาวิด ท่านได้ สัง่ ผู้ ส่ือ สารนั ้ นว ่า “เมื่อ เจ้า กราบทูล ข่าวการรบต่อ กษั ตริย์ เสร็จ ทุก ประการแล้ว ถ้า
กษั ตริย์ กร ว
ิ้ และตรัส ถามเจ้า ว่า ‘ทําไมเจ้า ทัง้ หลายจึง ยกเข้า รบใกล้ เมืองนั ก เจ้ าไม่ ทราบหรือ ว่า เขาจะ
ยิงออกมาจากกําแพง 21 ใครฆ่าอาบีเมเลคบุตรเยรุ บเบเชท ไม่ใช่ผูหญิ
้
งคนหนึ่ งเอาหินโม่ท่อนบนทุ่มเขา
จากกําแพงเมืองจนเขาตายเสียที่เมืองเธเบศดอกหรือ ทําไมเจ้าทัง้ หลายจึงเข้าไปใกล้กําแพง� แล้วเจ้า
จงกราบทูลว่า ‘อุรีอาห์คนฮิตไทต์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ก็ ตายด้วย� ” 22 ผู้สื่อสารก็ไป เขามาทูลต่อดาวิด
ถึง ทุก อย่างที่ โยอาบสัง่ เขาให้มากราบทูล 23 ผู้ สื่อสารนั ้น กราบทูล ดาวิด ว่า “ข้าศึก ได้ เปรียบต่อ เรามาก
และได้ออกมาสู้รบกับฝ่ายเราที่กลางทุ่ง แต่เราได้ขับไล่เขาเข้าไปถึงทางเข้าประตูเมือง 24 แล้วทหารธนู
ก็ยิงข้าราชการของพระองค์จากกําแพง ข้าราชการของกษั ตริย์บางคนก็สิน
ิ และอุรีอาห์คนฮิตไทต์
้ ชีวต
ข้าราชการของพระองค์ก็สิ ้นชีวตด
ิ ้วย� 25 ดาวิดก็รบ
ั สัง่ ผู้ส่ือสารนั ้ นว่า “เจ้าจงบอกโยอาบดังนี้ ว่า ‘อย่า
ให้เรือ
่ งนี้ ทําให้ท่านลําบากใจ เพราะดาบย่อมสังหารไม่ เลือกว่า คนนั ้น หรือ คนนี้ จงสู้ รบหนั ก เข้าไปและ
ตี เอาเมืองนั ้นเสียให้ได้ � เจ้ าจงหนุนนํ้าใจท่านด้วย� 26 เมื่อภรรยาของอุ รีอาห์ได้ ยินข่าวว่าอุ รีอาห์สามี
ของตนสิน
ิ แล้ว นางก็ครํา่ ครวญด้วยเรือ
่ งสามีของนาง 27 เมื่อสิน
้ ชีวต
้ การไว้ทุกข์แล้วดาวิดก็ส่งคนไปให้
พานางมาที่ พระราชวัง และนางก็ ได้ เป็น มเหสี ของพระองค์ ประสูติ โอรสองค์ หน่งึ ให้พระองค์ แต่ สิ ่ง ซึ่ง
ดาวิดทรงกระทํานั ้นไม่เป็นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์

12
ดาวิดกลับใจเสียใหม่

นาธันก็ไปเข้าเฝ้าและกราบทูลพระองค์ว่า “ในเมืองหนึ่ งมี
ชายสองคน คนหนึ่ งมังม
่ ี อีกคนหนึ่ งยากจน 2 คนมัง่ มีนั ้ นมีแพะแกะและวัวเป็ นอันมาก 3 แต่คนจนนั ้น
1 พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้นาธันไปหาดาวิด

2 ซามูเอล 12:4
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ไม่มีอะไรเลย เว้นแต่แกะตัวเมียตัวเดียวที่ซ้ือเขามา ซึ่งเขาเลี้ยงไว้และอยู่กับเขา มันได้เติบโตขึ้นพร้อม
กับ บุตรของเขา กิน อาหารร่วมและดื่ มน้าํ ถ้วยเดียวกับ เขา นอนในอกของเขา และเป็น เหมือนบุตรสาว
ของเขา 4 ฝ่ายคนมังม
่ ีคนนั ้ นมีแขกคนหนึ่ งมาเยี่ยม เขาเสียดายที่ จะเอาแพะแกะหรือวัวของตนมาทํา
อาหารเลี้ยงคนที่ เดินทางมาเยีย
่ มนั ้น จึงเอาแกะตัวเมียของชายคนจนนั ้นเตรียมเป็นอาหารให้แก่ ชาย
5
ที่มาเยีย
่ มตน� ดาว ิ ดกริว้ ชายคนนั ้น มาก และรับสัง่ แก่ นาธั นว ่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่
ฉั นใด ผู้ ชายที่ กระทํา เช่น นั ้น จะต้องตายแน่ 6 และจะต้องคืน แกะให้ สี ่ เท่า เพราะเขาได้ กระทํา อย่างนี้
และเพราะว่าเขาไม่มีเมตตาจิต� 7 นาธันจึงทูลดาวิดว่า “พระองค์นั ่นแหละคือชายคนนั ้น พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘เราได้ เจิมตัง้ เจ้าไว้ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล และเราช่วยเจ้าให้
พ้นจากมือของซาอูล 8 และเราได้มอบวงศ์วานเจ้านายของเจ้าให้แก่เจ้า และได้มอบภรรยาเจ้านายของ
เจ้า ไว้ในอกของเจ้า และมอบวงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วานยู ดาห์ ให้ แก่ เจ้ าถ้า เท่า นี้ ยัง น้ อยไป เราจะ
เพิม
่ ให้อีกเท่านี้ 9 ทําไมเจ้าดู หมิน
่ พระบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระองค์
เจ้ าได้ ฆ่าอุรีอาห์คนฮิตไทต์ เสียด้วยดาบ เอาภรรยาของเขามาเป็นภรรยาของตน และได้ สังหารเขาเสีย
ด้วยดาบของคนอัม โมน 10 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ดาบนั ้น จะไม่ คลาดไปจากราชวงศ์ ของเจ้า เพราะเจ้า ได้ ดู
หมิน
่ เรา เอาภรรยาของอุรีอาห์คนฮิตไทต์มาเป็นภรรยาของเจ้า� 11 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ดูเถิด เรา
จะให้ เหตุ ร้ายบัง เกิด ขึ้ นก ับ เจ้า จากครัว เรือนของเจ้า เอง และเราจะเอาภรรยาของเจ้า ไปต่อ หน้า ต่อตา
เจ้า ยกไปให้แก่เพื่อนบ้านของเจ้า ผู้นั ้นจะนอนร่วมกับภรรยาของเจ้าอย่างเปิดเผย 12 เพราะเจ้าทําการ
นั ้น อย่างลับๆ แต่ เราจะกระทํา การนี้ ต่อ หน้า อิสราเอลทัง้ สิน
้ และอย่างเปิด เผย� ” 13 ดาว ิด จึง รับ สั ่งก ับ
นาธันว่า “เรากระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์แล้ว� และนาธันกราบทูลดาวิดว่า “พระเยโฮวาห์ทรงให้อภัย
บาปของพระองค์ แล้ว พระองค์ จะไม่ ถึง แก่ มรณา 14 อย่างไรก็ตาม เพราะด้วยการกระทํา นี้ พระองค์ ได้
ให้พวกศัตรู ของพระเยโฮวาห์มีโอกาสเหยียดหยามได้ ราชบุตรที่จะประสู ติมานัน
้ จะต้องสิน
ิ � 15 แล้
้ ชีวต
วนาธันก็กลับไปยังบ้านของตน แล้วพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่บุตร ซึ่งภรรยาของอุรีอาห์บังเกิดกับดา
วิด และพระกุมารนั ้นกป
็ ระชวรหนั ก 16 ดาวดก
ิ ท
็ รงอ้อนวอนต่อพระเจ้าเพื่อพระกุมารนั ้น และดาวิดทรง
อดพระกระยาหาร และเข้าไปบรรทมบนพื้นดินคืนยังรุ ง่ 17 บรรดาพวกผู้ใหญ่ในราชสํานั กของพระองค์
ก็ลุกขึ้นมายืนเข้าเฝ้าอยู่ หมายจะทูลเชิญให้พระองค์ทรงลุกจากพื้นดิน แต่พระองค์หาทรงยอมไม่ หรือ
หาทรงรับ ประทานกับ เขาทัง้ หลายไม่ 18 อยู่ มาพอวันที ่ เจ ็ด พระกุ มารนั ้ นก ็ สิน
้ พระชนม์ ส่วนข้าราชการ
ของดาวิดก็กลัวไม่ กล้ากราบทูลดาวิดว่าพระกุมารนั ้นสิน
ิ แล้ว เขาพู ดกันว่า “ดู เถิด เมื่อพระกุมาร
้ ชีวต
นั ้นทรงพระชนม์อยู่ เราทูลพระองค์ พระองค์หาทรงฟังเสียงของเราไม่ แล้วเราทัง้ หลายอาจจะกราบทูล
ได้ อย่างไรว่า พระกุมารนั ้น สิน
้ พระชนม์ แล้ว พระองค์ ก็ จะกระทํา อันตรายต่อ พระองค์ เอง � 19 แต่ เมื่อ
ดาวิดทอดพระเนตรเห็นข้าราชการกระซิบกระซาบกันอยู่ ดาวิดเข้าพระทัยว่าพระกุมารนั ้นสิน
้ พระชนม์
ิ แล้ว หรือ� เขาทูล ตอบว่า “สิ ้น ชีวต
ิ
แล้ว ดาว ิด จึง รับสัง่ ถามข้าราชการของพระองค์ ว่า “เด็ก นั ้น สิน
้ ชีวต
แล้วพ่ะย่ะค่ะ� 20 แล้วดาวิดทรงลุกขึ้นจากพื้นดิน ชําระพระกาย ชโลมพระองค์ และทรงเปลี่ยนฉลอง
พระองค์ ทรงดําเนิ น เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรงนมัสการ แล ้ว เสด็จ ไปสู่ พระราชวัง
ของพระองค์ รับสัง่ ให้ นํา พระกระยาหารมา เขาก็ จัด พระกระยาหารให้ พระองค์ เสวย 21 ข้าราชการจึง
ทูลถามพระองค์ว่า “เป็นไฉนพระองค์ทรงกระทําเช่นนี้ พระองค์ทรงอดพระกระยาหารและกันแสงเพื่อ
พระกุมารนั ้นเมื่อทรงพระชนม์อยู่ แต่เมื่อพระกุมารนั ้นสิน
้ พระชนม์แล้ว พระองค์ก็ทรงลุกขึ้นเสวยพระ
22
กระยาหาร� พระองค์ รับสัง่ ว่า “เมื่อ เด็ก นั ้ นม ี ชี วิตอยู่ เราอดอาหารและร้องไห้ เพราะเราว่า ‘ใครจะ
ทราบได้ วา่ พระเจ้า จะทรงพระเมตตาเรา โปรดให้ เด็ก นั ้ นม ี ชี วิตอยู่ หรือ ไม่ � 23 แต่ เมื่อ เขาสิน
ิ แล้ว
้ ชีวต
เราจะอดอาหารทําไม เราจะทําเด็กให้ฟื้นขึ้นมาอีกได้ หรือ มีแต่ เราจะตามทางเด็กนั ้นไป เขาจะกลับมา
หาเราหามิได้�
การกําเนิ ดของซาโลมอน
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ฝ่ายดาวิด ทรงเล้า โลมใจบัทเชบามเหสี ของพระองค์ และทรงเข้าไปสมสู่ กับ พระนาง พระนางก็
ประสูติบุตรชายคนหนึ่ งเรียกชื่อว่าซาโลมอน และพระเยโฮวาห์ทรงรักซาโลมอน 25 และทรงใช้นาธันผู้
พยากรณ์ ไป ท่านจึงตัง้ ชื่อราชโอรสนั ้นว่า เยดีดิยาห์ เพราะเห็นแก่พระเยโฮวาห์
24

ดาวิดกับโยอาบชนะเมืองรับบาห์ (1 พศด 20:1-3)
และยึดราชธานี ไว้ได้ 27 และโยอาบได้ส่งผูส
้ ่ือสารไป
เฝ้าดาวิด ทูลว่า “ข้าพระองค์ได้สู้รบกับกรุ งรับบาห์ และข้าพระองค์ตีได้เมืองที่มีแม่น้าํ มากหลายนั ้นแล้ว
28 ฉะนั ้น บัดนี้ ขอพระองค์ ทรงรวบรวมพลที่ เหลือ เข ้า ตัง
้ ค่ายตี เมืองนั ้น ให้ได้ เกล ื อกว่า ถ้า ข้า พระองค์ ตี
29
ได้ ก็ จะต้องเรียกชื่อ เมืองนั ้น ตามชื่อ ของข้า พระองค์� ดาว ิด จึง ทรงรวบรวมพลทัง้ หลายเข้า ด้วยกัน
ยกไปยังเมืองรับบาห์ และต่อสู้ จนยึดเมืองนั ้น ได้ 30 ทรงริบมงกุฎจากเศียรกษั ตริย์ของเมืองนั ้น มงกุฎ
นั ้นเป็นทองคําหนั กหนึ่ งตะลันต์ประดับด้วยเพชรพลอยต่างๆ และเขาก็สวมบนพระเศียรของดาวิด และ
พระองค์ทรงเก็บรวบรวมทรัพย์สมบัติของเมืองนั ้นได้เป็นอันมาก 31 ทรงควบคุมประชาชนที่อยู่ในเมือง
นั ้นให้ทํางานด้วยเลื่อย คราดเหล็กและขวานเหล็กและบังคับให้ทํางานที่เตาเผาอิฐ ได้ทรงกระทําเช่นนี้
แก่บรรดาหัวเมืองของคนอัมโมนทัว่ ไป แล้วดาวิดก็เสด็จกลับไปกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อมกับพลทัง้ สิน
้
26 ฝ่ายโยอาบสู้รบกับเมืองรับบาห์ของคนอัมโมน

13
อัมโนนข่มขืนนางสาวทามาร์

1 ต่อมาภายหลังฝ่ายอับซาโลมราชโอรสของดาวิดมีขนิษฐาองค์ หน่ง
ึ รู ปโฉมสะคราญชื่อทามาร์

และ
อัมโนนราชโอรสของดาวิดก็รก
ั เธอ
จิ ตใจของอัมโนนก็ ถู กทรมานจนถึ งก
ับล้มป่วย ด้วยเหตุวา่ เธอเป็นสาวพรหมจารี อัมโนนจึงรู ส
้ ึกว่าจะทําอะไรกับเธอก็ยากนั ก 3 แต่อัมโนนมี
สหายคนหนึ่ งชื่อโยนาดับบุตรชายของชิเมอาห์เชษฐาของดาวิด โยนาดับนัน
้ เป็นคนเจ้าปัญญา 4 จึงทูล
ถามว่า “ข้า แต่ ราชโอรสของกษั ตริย์ ไฉนทูล กระหม่อมจึง ซมเซาอยู่ ทุ กเช้าๆ จะไม่ บอกให้ เกล ้าฯทราบ
บ้างหรือ� อัมโนนตอบเขาว่า “เรารักทามาร์น้องหญิงของอับซาโลมอนุชาของเรา� 5 โยนาดับจึงทูลท่าน
ว่า “ขอเชิญ บรรทมบนพระแท่น แสร้ง กระทํา เป็น ประชวร และเมื่อ เสด็จ พ่อ มาเยีย
่ มทูล กระหม่อมขอก
ราบทูล ว่า ‘ขอโปรดรับสัง่ ทามาร์น้องหญิง มาให้อาหารแก่ ข้า พระองค์ ให้มาเตรียมอาหารต่อ สายตาข้า
พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้ เห็น และได้ รบ
ั ประทานจากมือ ของเธอ� ” 6 อัม โนนจึง บรรทมแสร้ง ทํา
เป็นประชวร เมื่อกษั ตริย์เสด็จมาเยี่ยม อัมโนนก็ ทูลกษั ตริย์ว่า “ขอโปรดให้ทามาร์น้องหญิงมาทําขนม
สักสองอันต่อสายตาข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะได้รบ
ั ประทานจากมือของเธอ� 7 ดาวิดทรงใช้คนไป
หาทามาร์ที่วังรับสัง่ ว่า “ขอจงไปที่บ้านของอัมโนนพี่ของเจ้า และเตรียมอาหารให้เขารับประทาน� 8 ทา
มาร์ก็ไปยังวังของอัมโนนเชษฐาของเธอที่ ที่ เขาบรรทมอยู่ เธอก็หยิบแป้งมานวดทําขนมต่อสายตาของ
เชษฐาแล้ว ปิ้ งขนมนั ้น 9 และเธอก็ ยกกระทะมาเทออกต่อ หน้า เชษฐา แต่ อัม โนนก็ ไม่ ทรงเสวย กล่าว
ว่า “ให้ทุ กคนออกไปเสีย ให้พ้น เรา� ทุ กคนก็ ออกไป 10 อัม โนนก็ รบ
ั สั ่งก ับ ทามาร์ว่า “จงเอาอาหารเข้า
มาในห้องใน เพื่อ พี่ จะได้ รบ
ั ประทานจากมือ ของน้ อง� ทามาร์ก็ นํา ขนมที่ เธอทํา นั ้น เข้าไปในห้องเพื่อ
11
ให้ แก่ อัม โนนเชษฐา แต่ เมื่อ เธอนํา ขนมมาใกล้ เพื่อ ให้ ท่านรับ ประทาน ท่านก็ จับ มือ เธอไว้ รบ
ั สัง่ ว่า
12
“น้ องของพี่ เข ้า มานอนกับ พี่ เถิด � เธอจึง ตอบท่านว่า “ไม่ ได้ ดอกพระเชษฐา ขออย่า บัง คั บน ้ องเลย
สิ ่งอย่างนี้ เขาไม่กระทํากันในอิสราเอล ขออย่ากระทําการโฉดเขลาอย่างนี้ เลย 13 ฝ่ายหม่อมฉั น หม่อม
ฉั นจะเอาความอายไปซ่อนไว้ที่ไหน ฝ่ายท่านเล่า ท่านจะเป็นเหมือนคนโฉลดเขลาคนหนึ่ งในอิสราเอล
เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอทูลกษั ตริย์ พระองค์คงจะไม่หวงหม่อมฉั นไว้ไม่ให้ท่าน� 14 แต่ท่านก็หาฟังเสียงเธอ
ไม่ ด้วยท่านมี กําลัง มากกว่า จึง ข่มขืน และนอนร่วมกับ เธอ 15 ต่อ มาอัม โนนเกลียดชัง เธอยิง่ นั ก ความ
เกลียดชังครัง้ นี้ ก็มากยิง่ กว่าความรักซึ่งท่านได้รก
ั เธอมาก่อน และอัมโนนรับสังก
่ ับเธอว่า “จงลุกขึ้นไป�
16 แต่เธอตอบท่านว่า “อย่าเลยพระเชษฐา ที่ จะขับไล่ หม่อมฉั นไปครัง
้ นี้ นั้นก็เป็นความผิดใหญ่ยงิ่ กว่าที่
17
พระเชษฐาได้ทํากับน้องมาแล้ว� แต่ท่านหาได้เชื่อฟังเธอไม่ ท่านจึงเรียกมหาดเล็กที่ปรนนิ บัติอยู่สัง่
2 ด้วยเหตุ ทามาร์น้องหญิง นี้
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ว่า “จงไล่ ผู้หญิงคนนี้ ให้ออกไปพ้นหน้าของข้าแล้วปิดประตูใส่ กลอนเสีย� 18 เธอสวมเสื้อยาวหลากสี ที่
ราชธิดาพรหมจารีของกษั ตริย์สวมกัน มหาดเล็กของท่านจึงไล่เธอออกไปและใส่กลอนประตูเสีย 19 ทา
มาร์ก็เอาขี้เถ้าใส่ที่ศีรษะของเธอ และฉี กเสื้อยาวหลากสีที่เธอสวมอยู่นั้นเสีย เอามือกุมศีรษะเดินพลาง
ร้องครวญไปพลาง 20 อับซาโลมเชษฐาของเธอก็กล่าวกับเธอว่า “อัมโนนเชษฐาได้อยู่กับน้องหรือเปล่า
แต่น้ องเอ๋ย บัดนี้ น้ องจงนิ่ งเสียเถิด เพราะเขาเป็นพีช
่ ายของเจ้า อย่าไปคิดถึงเรือ
่ งนี้ เลย� ฝ่ายทามาร์จึง
อยู่อย่างเดียวดายในวังของอับซาโลมเชษฐา 21 เมื่อกษั ตริย์ดาวิดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ พระองค์
ก็กรว
ิ้ ยิง่ นั ก 22 แต่อับซาโลมมิได้ตรัสประการใดกับอัมโนนเลยไม่วา่ ดีหรือร้าย เพราะอับซาโลมเกลียดชั
งอัมโนน เหตุที่ท่านได้ข่มขืนทามาร์น้องหญิงของท่าน
อับซาโลมฆ่าอัมโนน

23 ต่อมาอีกสองปี เต็ม

อับซาโลมมีงานตัดขนแกะที่ตําบลบาอัลฮาโซร์ ซึ่งอยู่ใกล้เอฟราอิม และอับซา
โลมได้ เชิญโอรสทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์ไปในงานนั ้น 24 อับซาโลมไปเฝ้ากษั ตริย์ทูลว่า “ดู เถิด ข้าพระองค์ มี
งานตัด ขนแกะ ขอเชิญ กษั ตริย์ และมหาดเล็ก ของพระองค์ 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 ถึงกระนั ้นพระองค์มิได้ยอมเสด็จ แต่ทรงอํานวยพระพรให้ 26 อับซาโลมจึง
กราบทูล ว่า “ถ้า ไม่ โปรดเสด็จ ก็ ขออนุญาตให้ พระเชษฐาอัม โนนไปด้วยกัน เถิด� และกษั ตริย์ ตรัส ถาม
ว่า “ทําไมเขาต้องไปกับ เจ้า ด้วย� 27 แต่ อับ ซาโลมทูล คะยัน
้ คะยอจนพระองค์ ทรงยอมให้ อม
ั โนนและ
28
ราชโอรสของกษั ตริย์ทัง้ สิน
้ ไปด้วย แล้วอับซาโลมบัญชามหาดเล็กของท่านว่า “จงคอยดูวา่ จิตใจของ
อัมโนนเพลิดเพลินด้วยเหล้าองุน
่ เมื่อไร เมื่อเราสัง่ เจ้าว่า ‘จงตีอม
ั โนน� เจ้าทัง้ หลายจงฆ่าเขาเสีย อย่า
กลัว เลย เราบัญชาเจ้า แล้ว มิ ใช่หรือ จงกล้า หาญและเป็น คนเก่ง กล้า เถิด� 29 และมหาดเล็ก ของอับ ซา
โลมก็กระทํากับอัมโนนตามที่อบ
ั ซาโลมได้บัญชาไว้ แล้วบรรดาราชโอรสของกษั ตริย์ก็พากันลุกขึ้นทรง
30
ล่อของแต่ละองค์หนี ไปสิน
ต่อมาขณะเมื่อราชโอรสได้ดําเนิ นอยูต
่ ามทาง มีข่าวไปถึงดาวิดว่า “อับซา
้
โลมได้ ประหารราชโอรสของกษั ตริย์หมดแล้ว ไม่เหลืออยู่สักองค์ เดียว� 31 กษั ตริย์ทรงลุกขึ้นฉี กฉลอง
พระองค์ และทรงบรรทมบนพื้น ดิน บรรดาข้าราชการทัง้ สิน
้ สวมเสื้อผ้า ฉี ก ขาดยืน เฝ้า อยู่ 32 แต่ โยนา
ดับบุตรชายชิเมอาห์เชษฐาของดาวิดกราบทูลว่า “ขออย่าให้เจ้านายของข้าพระองค์สําคัญผิดไปว่า เขา
ได้ ประหารราชโอรสหนุ่ม แน่ น เหล่า นั ้น หมดแล้ว เพราะว่า อัม โนนสิน
ิ แต่ ผู้ เดียว เพราะตามบัญชา
้ ชีวต
ของอับ ซาโลมเรือ
่ งนี้ ท่านตัง้ ใจไว้แต่ ครัง้ ที่ อม
ั โนนข่มขืน ทามาร์น้องหญิง ของท่านแล้ว 33 ฉะนั ้น บัด นี้
ขอกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์อย่าได้รอ
้ นพระทัย ด้วยสําคัญว่าราชโอรสทัง้ หมดของกษั ตริย์สิน
ิ
้ ชีวต
34
เพราะอัม โนนสิน
้ ชีพ แต่ ผู้ เดียว � แต่ อับ ซาโลมได้ หนี ไป ฝ่ายทหารยามหนุ่ม เงยหน้า ขึ้น มองดู ดู เถิด
ประชาชนเป็นอันมากกําลังมาทางข้างๆภูเขาซึ่งอยูข
่ ้างหลังเขา 35 โยนาดับจึงกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ดูเถิด
ราชโอรสของกษั ตริย์กําลังดําเนิ นมาแล้ว ตามที่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์กราบทูลกเ็ ป็นจริงดังนั ้น� 36 อยูมา
่
เมื่อเขาพูดจบลง ดู เถิด ราชโอรสของกษั ตริย์ก็ มาถึง และได้ ร้องไห้เสียงดัง ฝ่ายกษั ตริย์ก็ กันแสง และ
บรรดาข้าราชการก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นด้วย
อับซาโลมหนี ไปยังเมืองเกชูร ์
อับ ซาโลมได้ หนี ไปเข้า เฝ้า ทั ลม ัย โอรสของอัม มี ฮูด กษั ตริย์ เมืองเกชูร ์ แต่ ดาว ิด ทรงไว้ ทุกข์ ให้
ราชโอรสของพระองค์ วัน แล้ว วัน เล่า 38 ฝ่ายอับ ซาโลมก็ หนี ไปยัง เมืองเกชูร ์ และทรงอยู่ ที่ นั ่น สามปี
39 กษั ตริย์ ดาว ิ ดก ็ ทรงตรอมพระทัย อาลัย ถึ งอ ับ ซาโลม เพราะการที่ ทรงคิด ถึ งอ ัม โนนนั ้น ค่อยคลายลง
ด้วยท่านสิน
้ ชีพแล้ว
37

14

โยอาบนําอับซาโลมให้กลับมาคืนดีกันกับดาวิด
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กษั ตริยอาลั
์
ยถึงอับซาโลม 2 โยอาบจึงใช้คนไปยังเมือง
เทโคอาพาหญิงที่ฉลาดมาจากที่นั่นคนหนึ่ ง บอกนางว่า “ขอจงแสร้งทําเป็นคนไว้ทุกข์ สวมเสื้อของคน
ไว้ทุกข์ อย่าชโลมนํ้ามัน แต่ แสร้งทําเหมือนผู้หญิงที่ ไว้ทุกข์ให้ผู้ตายมาหลายวันแล้ว 3 จงเข้าไปเฝ้ากษั
ตริย์ กราบทูลข้อความนี้ แก่ พระองค์ � แล้วโยอาบก็ สอนคํากราบทูลให้หญิงนั ้น 4 เมื่อหญิงชาวเทโคอา
มาเฝ้ากษั ตริย์ นางก็ ซบหน้าลงถึ งดินถวายบังคมแล้วกราบทูลว่า “โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ ขอพระกรุ ณาคุณ
เป็ นที ่พึ่ง� 5 กษั ตริย์ตรัสถามหญิงนั ้ นว่า “เจ้ ามีเรือ
่ งอะไร� นางกราบทูลว่า “หม่อมฉั นเป็นหญิงม่ายอ
ย่างแท้ จริง สามี ตายเสียแล้ว 6 สาวใช้ของพระองค์ มี บุ ตรชายสองคน วิวาทกันที ่ในทุ่งนา ไม่มีใครช่วย
ห้ามปราม บุ ตรชายคนหนึ่ งจึงตี อีกคนหนึ่ งตาย 7 ดู เถิด หมู่ญาติ ทัง้ สิ้นรุมกันมาหาสาวใช้ของพระองค์
บอกว่า ‘จงมอบผู้ ที่ ฆ่า พี่ ชายของตัว มาให้ เรา เพื่อ เราจะฆ่า เขาเสีย เพื่อ แก้ แค้น แทนพี่ ชายที่ เขาได้ ฆ่า
เสียนั ้น จะได้ฆ่าผู้ที่ รับมรดกเสียด้วย� ดังว่าจะดับถ่านไฟของหม่อมฉั นที ่ยงั เหลืออยู่นั้นเสีย ไม่ให้สามี
ของหม่อมฉั นมีช่อ
ื หรือมีเชื้อเหลืออยู่บนพื้นโลกเลย� 8 กษั ตริย์จึงรับสัง่ แก่หญิงคนนั ้ นว่า “ไปบ้านของ
เจ้า เถิด เราจะสัง่ การเรือ
่ งเจ้า� 9 หญิง ชาวเทโคอาได้ กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านาย
ของหม่อมฉั น ขอให้ความชัว่ ช้าตกอยู่กับหม่อมฉั น และกับวงศ์ วานบิดาของหม่อมฉั น แต่ กษั ตริย์และ
ราชบัลลั งก์ของพระองค์ อย่าให้มี โทษเลย� 10 กษั ตริย์ตรัสว่า “ถ้ามี ผู้ใดกล่าวอะไรแก่ เจ้า จงพาเขามา
หาเรา คนนั ้น จะไม่ แตะต้องเจ้า อีก เลย� 11 นางก็ กราบทูล ว่า “ข้า แต่ พระองค์ ขอกษั ตริย์ ทรงระลึก ถึง
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ เพื่อ ผู้ อาฆาตโลหิต จะไม่ กระทํา การฆ่า อีก ต่อ ไป เกรงว่า พวกเขาจะ
ได้ทําลายบุตรชายของหม่อมฉั น� พระองค์ตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด เส้นผมของ
บุตรชายของเจ้าสักเส้นเดียวจะไม่ตกลงถึ งดิน� 12 แล้วหญิงนั ้นกราบทูลว่า “ข้าแต่พระองค์ ขอสาวใช้
ของพระองค์กราบทูลอีกสักคําหนึ่ งแก่กษั ตริยเจ้
์ านายของหม่อมฉั น� พระองค์ตรัสว่า “พูดไป� 13 หญิง
นั ้นจึงกราบทูลว่า “เหตุใดพระองค์ทรงดําริจะกระทําอย่างนี้ แก่ประชาชนของพระเจ้า ในการที่ ตรัสเช่น
นี้ กษั ตริย์ ทรงกล่าวโทษพระองค์ เอง ในประการที่ กษั ตริย์ มิได้ ทรงนํา ผู้ ถู กเนรเทศกลับ สู่ พระราชสํานั ก
14 คนเราจะต้องตายหมดด้วยกัน ทุก คน เป็ น 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 ที่หม่อมฉั นมากราบทูลเรือ
่ งนี้ ต่อกษั ตริย์เจ้านายของหม่อมฉั น เพราะประชาชนขู่หม่อมฉั นให้กลัว
และสาวใช้ของพระองค์คิดว่า ‘หม่อมฉั นจะกราบทูลกษั ตริย์ หวังว่ากษั ตริย์จะโปรดตามคําขอของหญิง
ผู้รับใช้ของพระองค์ 16 ด้วยกษั ตริย์จะทรงสดับฟัง และทรงช่วยหญิงผู้รับใช้ของพระองค์ ให้พ้นจากมือ
ของผูที
้ ่ตัง้ ใจทําลายหม่อมฉั น และบุตรชายของหม่อมฉั นเสียจากมรดกของพระเจ้า� 17 และสาวใช้ของ
พระองค์คิดว่า ‘ขอให้พระดํารัสของกษั ตริย์เจ้านายของหม่อมฉั นเป็นทีให้
่ พํานั ก� เพราะกษั ตริย์เจ้านาย
ของหม่อมฉั นเปรียบประดุจทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้าในการที่จะประจักษ์ความดีและความชัว่ ขอ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ทรงสถิ ตก ับ พระองค์ เถิด � 18 แล ้ วกษั ตริย์ ทรงตอบหญิง นั ้ นว ่า “สิ ่ง
ใดที่ เราจะถามเจ้า เจ้ าอย่า ปิดบัง นะ� ผู้ หญิง นั ้น กราบทูล ว่า “ขอกษั ตริย์เจ้ านายของหม่อมฉั น จงตรัส
เถิด� 19 กษั ตริย์จึงตรัสถามว่า “ในเรือ
่ งทัง้ สิน
้ นี้ มือของโยอาบเกี่ยวข้องกับเจ้าด้วยหรือเปล่า� หญิงนั ้น
ทูล ตอบว่า “ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ไม่มี ใครหลบหลีก
พระดํารัส ของกษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น ไปทางขวาหรือ ทางซ้ายได้ โยอาบผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ นั่น
แหละให้หม่อมฉั นกราบทูล เขาเป็นผู้สอนคํากราบทูลแก่หม่อมฉั นสาวใช้ของพระองค์ 20 โยอาบผู้รับใช้
ของพระองค์ได้กระทําเช่นนี้ ก็เพื่อจะเปลี่ยนโฉมหน้าของเหตุการณ์ แต่เจ้านายของหม่อมฉั นทรงมีพระ
สติปัญญา ดังสติปัญญาแห่งทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า ทรงทราบทุกสิง่ ทุกอย่างที่อยูบนพิ
่
ภพ�
อับซาโลมได้รบ
ั การยกโทษ
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“ดูเถิด เราอนุมัติตามคําขอนี้ แล้ว จงไปพาอับซาโลมชายหนุ่มคนนั ้นกลับ
มา� 22 โยอาบก็ซบหน้าลงถึงดินและน้ อมตัวลง แล้วโมทนาพระคุณกษั ตริย์ โยอาบกราบทูลว่า “โอ ข้า
แต่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ วันนี้ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ทราบว่า ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสาย
พระเนตรของพระองค์ ในประการที่กษั ตริยทรงทํ
์
าให้บรรลุตามคําทูลขอของผู้รับใช้ของพระองค์� 23 โย
อาบจึงลุกขึ้นไปยังเมืองเกชูรแ
์ ละพาอับซาโลมมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม 24 และกษั ตริย์รบ
ั สัง่ ว่า “ให้เขาไปอยู่
วังของเขาเถิด อย่าให้เข้าเฝ้าเรา� อับซาโลมก็ไปอยูว
่ งั ของท่าน มิได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์
21 กษั ตริยตรั
์ สสัง่ โยอาบว่า

อับซาโลมเข้าเฝ้าดาวิด

25 ในบรรดาอิสราเอลหามีผูใดรู
้ ปงามน่าชมอย่างอับซาโลมไม่ ในตัวท่านตัง้ แต่ฝ่าเท้าจนถึงกระหม่อม

ไม่มีตําหนิ เลย 26 เมื่อท่านตัดผม (ท่านเคยตัดผมสิน
้ ปีทุกปี เพราะผมหนั กแล้วท่านก็ตัดเสีย� ท่านก็ชงั ่
ผมของท่านได้ หน ัก สองร้อยเชเขลตามพิกัด หลวง 27 มี บุ ตรชายสามคนเกิด แก่ อบ
ั ซาโลมและบุตรสาว
28
คนหนึ่ งชื่อทามาร์ เธอเป็นหญิงที่หน้าตางดงาม อับซาโลมประทับในกรุ งเยรู ซาเล็มได้สองปี เต็ม โดย
มิได้เข้าเฝ้าเฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์ 29 แล้วอับซาโลมก็ให้ไปตามโยอาบ จะใช้ให้เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ แต่
โยอาบไม่ ยอมมาหาท่าน ท่านก็ ใช้คนไปครัง้ ที่ สอง แต่ โยอาบก็ ไม่ มาเหมือนกัน 30 ท่านจึง สัง่ มหาดเล็ก
ของท่านว่า “ดูซิ นาของโยอาบอยูถ
่ ัดนาของเรา เขามีข้าวบาร์เลยที
์ ่นั่น จงเอาไฟเผาเสีย� มหาดเล็กของ
อับซาโลมก็ไปเอาไฟเผานา 31 โยอาบก็ลุกขึ้นไปหาอับซาโลมที่วงั ของท่าน ถามท่านว่า “ทําไมมหาดเล็ก
ของท่านจึง เอาไฟเผานาของหม่อมฉั น� 32 อับ ซาโลมตอบโยอาบว่า “ดู เถิด เราส่ง คนไปบอกท่านว่า
‘มานี ่ เถิด เราจะส่ง ท่านไปหากษั ตริย์ ทูล ว่า “ให้ ข้า พระองค์ มาจากเกชูร ทํ
์ าไม ข้า พระองค์ ยงั อยู่ ที่ นั ่ นก
็ ดี กว่า ฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้ เราได้ เข ้า เฝ้า เฉพาะพระพักตร์กษั ตริย์ � ’ ถ้า เรามี ความชัว่ ช้า ประการใด ก็ ขอ
พระองค์ ทรงประหารเราเสีย� 33 โยอาบจึง เข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ กราบทูล พระองค์ พระองค์ ก็ ทรงเรียกอับ
ซาโลม ท่านจึงเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์โน้มกายลงซบหน้าลงถึ งดินต่อพระพักตร์กษั ตริย์ กษั ตริย์ก็ทรงจุบอับ
ซาโลม

15
อับซาโลมจูงใจประชาชนตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์

1 อยู่มาภายหลั งอับซาโลมได้ เตรียมรถรบและม้ากับทหารวิง
่ นําหน้าห้าสิบคน 2 อับซาโลมตื่นบรรทม

แต่ เช้า ตรู ไปประทั
่
บ ริม ทางไปยัง ประตู เมือง ถ้า ผู้ ใดมี เรือ
่ งที่ จะถวายกษั ตริย์ ให้ ทรงตัดสิน อับ ซาโลมก็
เรียกผูนั
้ ้น ถามว่า “เจ้ามาจากเมืองไหน� และเมื่อเขาทูลตอบว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของท่านเป็นคนตระกูลหนึ่ งใน
อิสราเอล� 3 อับซาโลมจึงจะบอกเขาว่า “ดูซิ ข้อหาของเจ้าก็ดีและถูกต้อง แต่กษั ตริย์มิได้ทรงตัง้ ผู้ใดไว้
ฟังคดี ของเจ้า� 4 อับซาโลมเคยกล่าวยิง่ กว่านั ้ นว่า “โอ ถ้าข้าเป็นผู้พิพากษาในแผ่นดินนี้ ก็ดี เมื่อใครมี
ข้อหาหรือคดี จะได้ มาหาข้า ข้าจะตัดสินให้ความยุติ ธรรมแก่ เขา� 5 เมื่อมีผู้ใดเข้ามาใกล้ จะกราบถวาย
บังคมท่าน ท่านจะยื่นมือออกจับคนนั ้นไว้และจุบเขา 6 อับซาโลมกระทําอย่างนี้ แก่บรรดาคนอิสราเอลผู้
มาเฝ้ากษั ตริย์เพื่อขอการพิพากษา อับซาโลมก็ลอบเอาใจคนอิสราเอลอย่างนี้
อับซาโลมกบฏต่อดาวิด
7 ครัน
้ ล่วงมาได้สีสิ
่ บปี อับซาโลมกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ขอโปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์ไปทําตามคํา
ปฏิญาณที่เมืองเฮโบรน ซึ่งข้าพระองค์ได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ 8 เพราะว่าผู้รับใช้ของพระองค์ได้
ปฏิญาณไว้เมื่อครัง้ อยู่ในเมืองเกชูรป
์ ระเทศซีเรียว่า ‘ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงโปรดนําข้าพระองค์มายังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม จริง แล้ว ข้า พระองค์ จะปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์� ” 9 กษั ตริย์ ตรัส ตอบท่านว่า “จงไปเป็นสุข
เถิด� ท่านก็ลุ กขึ้นไปยังเมืองเฮโบรน 10 แต่อับซาโลมได้ส่งผู้ส่ือสารไปทั วอ
่ ิสราเอลทุกตระกูลว่า “ท่าน
ทัง้ หลายได้ยน
ิ เสียงแตรเมื่อไร จงกล่าวกันว่า ‘อับซาโลมเป็นกษั ตริย์ที่กรุ งเฮโบรน� ” 11 มีชายสองร้อย
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คนไปกับอับซาโลมจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็นคนที่ถูกเชิญให้ไป คนเหล่านี้ ก็ไปกันเฉยๆ หาทราบเรือ
่ งอะไร
ไม่ 12 ขณะเมื่ ออ ับ ซาโลมถวายสัตวบูชาอยู่ ท่านส่ง คนไปเชิญ อาหิโธเฟลชาวกิโลห์ ที่ ปรึกษาของดาวิด
มาจากนครของเขาคื อกิโลห์ การที่ คบคิ ดกันนั ้ นก็เพิม
่ กําลังขึ้น คนที ่มาฝักใฝ่อยู่กับอับซาโลมก็ เพิม
่ ขึ้น
เรือ
่ ยๆ
ดาวิดหนี ไปเพื่อเอาชีวต
ิ รอด
ผู้ สื่อสารคนหนึ่ ง มาเฝ้า ดาวิด กราบทูล ว่า “ใจของคนอิสราเอลได้ คล้อยตามอับ ซาโลมไปแล้ว�
14 แล ้ว ดาวิด รับสัง
่ แก่ บรรดาข้าราชการที่ อยู่ กับ พระองค์ ณ เยรู ซาเล็ม ว่า “จงลุก ขึ้น ให้ เราหนี ไปเถิด
มิฉะนั ้นเราจะหนี ไม่พ้นจากอับซาโลมสักคนเดียว จงรีบไป เกรงว่าเขาจะตามเราทันโดยเร็วและนําเหตุ
ร้ายมาถึง เรา และทําลายกรุ ง นี้ เสียด ้วยคมดาบ� 15 ข้าราชการของกษั ตริย์ จึง กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ดู
เถิด ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ พร ้ อมที่ จะกระทํา ตามสิง่ ซึ่ง กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ตัดสิน พระทัย ทุก
ประการ� 16 กษั ตริย์ ก็ เสด็จ ออกไปพร้อมกับ บรรดาคนในราชสํานั ก ของพระองค์ ด้วย เว้น แต่ นางสนม
สิบ คนกษั ตริย์ ได้ ทรงละไว้ให้ เฝ้า พระราชวัง 17 กษั ตริย์ ก็ เสด็จ ออกไป พลทัง้ สิ้ นก ็ ตามพระองค์ ไป และ
เสด็จ ประทับ ในสถานที่ ที่ อยู่ ห่างไกล 18 บรรดาข้าราชการทัง้ สิน
้ เดิน ผ่านพระองค์ ไป บรรดาคนเคเรธี
และคนเปเลทกับคนกัท หกร้อยคนที่ ติ ดตามพระองค์ มาจากเมืองกัท ได้ เดินผ่านพระพักตร์กษั ตริย์ไป
19 กษั ตริย์ จึง ตรัสส ั ่งอ ิททัย คนกั ทว่า “ทําไมเจ้า จึง ไปกับ เราด้วย จงกลับ ไปบ้านเมืองของเจ้า เถิด และ
ไปอยู่ กับ กษั ตริย์ เจ้ าเป็น แต่ คนต่างด้าว และถูก เนรเทศมาด้วย 20 เจ้ าเพิง่ มาถึง เมื่อ วานนี้ และวัน นี้
ควรที่ เราจะให้ เจ้ าไปมากับ เราหรือ ด้วยเราไม่ ทราบว่า จะไปที่ ไหน จงกลับ ไปเถิด พาพี่ น้องของเจ้า ไป
ด้วย ขอความเมตตาและความจริงจงมีกับเจ้าเถิด� 21 แต่อิททัยทูลตอบกษั ตริย์ว่า “พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด และกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด กษั ตริยเจ้
์ านายของ
ข้าพระองค์เสด็จประทับที่ไหน จะสิน
ั ใช้ของพระองค์ขอไปอยูที
่ ่นั ้นด้วย�
้ พระชนม์หรือทรงพระชนม์ ผู้รบ
22 ดาว ิ ดก ็ รบ
ั สั ่งก ับอิททัย ว่า “จงผ่านไปเถิด� อิททัย ชาวเมือ งกัท จึง ผ่านไปพร้อมกับ บรรดาพรรคพวก
ของเขาทัง้ ผู้ใหญ่และเด็ก 23 เมื่อพลทัง้ หมดเดินผ่านไปเสีย ชาวเมืองนั ้นทัง้ สินก
้ ็ร้องไห้เสียงดัง กษั ตริย์
24
ก็ เสด็จข้ามลําธารขิดโรน และพลทัง้ หมดก็ ผ่านเข้าทางไปถิน
่ ทุ รกันดาร และดู เถิด ศาโดกก็ มาด้วย
พร ้ อมกับ คนเลวีทัง้ สิน
้ หามหีบ พันธสัญญาของพระเจ้า มา และเขาวางหีบ ของพระเจ้า ลง ฝ่า ยอาบี ยา
ธาร์ก็ขึ้นมาจนประชาชนออกจากเมืองไปหมด 25 แล้วกษั ตริย์ตรัสสัง่ ศาโดกว่า “จงหามหีบของพระเจ้า
กลับเข้าไปในเมืองเถิด หากว่าเราเป็ นที่โปรดปรานในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงโปรด
นํา เรากลับ มาอีก และสําแดงให้ ข้า พระองค์ เห ็ นทัง้ หี บน ั ้นก ั บท ี่ ประทับ ของพระองค์ ด้วย 26 แต่ ถ้า พระ
องค์ ตรัสว ่า ‘เราไม่ พอใจเจ้า� ดู เถิด เราอยู่ ที่ นี่ ขอพระองค์ ทรงกระทํา กับ เราตามที่ พระองค์ ทรงโปรด
เห็นชอบเถิด� 27 กษั ตริยตรั
์ สกับศาโดกปุโรหิตด้วยว่า “ท่านเป็นผูท
้ ํานายหรือ จงกลับเข้าไปในเมืองโดย
สันติภาพ พร้อมกับบุตรชายทัง้ สองของท่าน คืออาหิมาอัสบุตรของท่าน และโยนาธานบุตรของอาบียา
ธาร์ 28 ดูก่อนท่าน เราจะคอยอยูที
่ ่ที่ราบในถิน
่ ทุรกันดาร จนจะมีข่าวมาจากท่านให้เราทราบ� 29 ฝ่ายศา
โดกกับ อาบี ยาธาร์จึง หามหีบ ของพระเจ้า กลับ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และพัก อยู่ ที่ นั่น 30 ฝ่ายดาวิด เสด็จ
ขึ้นไปตามทางขึ้นภูเขามะกอกเทศ เสด็จพลางกันแสงพลาง คลุมพระเศียรเสด็จโดยพระบาทเปล่า และ
ประชาชนทัง้ สิ้นที ่ อยู่กับ พระองค์ ก็ คลุม ศีรษะเดิน ขึ้น ไปพลางร้องไห้พลาง 31 มี คนมากราบทูล ดาวิด ว่า
“อาหิโธเฟลอยู่ ในพวกคิด กบฏของอับ ซาโลมด้วย� ดาว ิ ดกราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
โปรดให้คําปรึกษาของอาหิโธเฟลโง่เง่าไป� 32 อยูมาเมื
่
่ อดาวิดมาถึงยอดภูเขาซึ่งเป็นที่นมัสการพระเจ้า
ดู เถิด หุ ชย
ั ชาวอารคี ได้ เข ้า มาเฝ้า มี เสื้อผ้า ฉี ก ขาดและดิน อยู่บนศีรษะ 33 ดาว ิด ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า เจ้า
ไปกับ เรา เจ้ าจะเป็น ภาระแก่ เรา 34 แต่ ถ้า เจ้า กลับ เข้าไปในเมืองและกล่าวกับ อับ ซาโลมว่า ‘โอ ข้า แต่
กษั ตริย์ ข้า พระองค์ ขอถวายตัว เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ดัง ที่ ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระราชบิดา
ของพระองค์ มาแต่ กาลก่อนฉั นใด ข้าพระองค์ ขอเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ฉั นนั ้น� แล้วเจ้าจะกระทําให้
13
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คําปรึกษาของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้ไปเพื่อเห็นแก่เรา 35 ศาโดกกับอาบียาธาร์ปุโรหิตก็อยู่กับเจ้าที่นั่นมิใช่
หรือ สิ ่งใดที่ เจ้ าได้ยน
ิ ในพระราชวังจงบอกให้ศาโดกกับอาบียาธาร์ปุ โรหิตทราบ 36 ดู เถิด บุ ตรชายสอง
คนของเขาก็อยู่ด้วย คืออาหิมาอัสบุตรศาโดก และโยนาธานบุตรอาบียาธาร์ ดังนั ้นเมื่อท่านได้ยน
ิ เรือ
่ ง
37
อะไรจงใช้เขามาบอกเราทุกเรือ
่ งเถิด� หุชย
ั สหายของดาวิดจึงกลับเข้าไปในเมือง และอับซาโลมกําลัง
เสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็ม

16
ศิบามหาดเล็กที่ไม่สัตย์ซื่อของเมฟีโบเชท

1 เมื่อดาวิดเสด็จเลยยอดเขาไปหน่ อยหนึ่ ง

ดูเถิด ศิ บามหาดเล็กของเมฟีโบเชทก็ เข้ามาเฝ้าพระองค์
มีลาคู่ หน่งึ ผูกอานพร้อม บรรทุกขนมปังสองร้อยก้อน องุน
่ แห้งร้อยพวง และผลไม้ฤดู ร้อนอีกร้อยหนึ่ ง
กับน้าํ องุน
่ หนึ่ งถุงหนั ง 2 กษั ตริยตรั
์ สกับศิบาว่า “เจ้านําสิง่ เหล่านี้ มาทําไม� ศิบาทูลตอบว่า “ลาคู่นั้นเพื่อ
ราชวงศ์ จะได้ ทรง ขนมปังและผลไม้ ฤดู ร้อนสําหรับชายหนุ่มรับประทาน และนํ้าองุน
่ เพื่อ ผู้ ที่ อ่อนเปลี้ย
3
อยู่กลางถิน
่ ทุรกันดารจะได้ดื่ม� กษั ตริย์ตรัสว่า “บุตรเจ้านายของเจ้าอยู่ที่ไหนเล่า� ศิ บากราบทูลกษั
ตริย์ว่า “ดูเถิด ท่านพักอยู่ในเยรู ซาเล็ม เพราะท่านว่า ‘วันนี้ วงศ์ วานอิสราเอลจะคืนราชอาณาจักรบิดา
ของเราให้แก่ เรา� ” 4 แล้วกษั ตริย์ตรัสกับศิ บาว่า “ดู เถิด ทรัพย์สมบัติของเมฟี โบเชทก็ ตกเป็นของเจ้า
ทัง้ หมด� และศิ บากราบทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ขอทูล วิงวอนต่อ
พระองค์ด้วยความถ่อมใจ ขอทรงให้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุ ณาในสายพระเนตรของพระองค์�
ชิเมอีด่าดาวิด

5 เมื่อกษั ตริย์ดาวิดเสด็จมายังตําบลบาฮูริม

ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งอยูใ่ นครอบครัววงศ์วานซาอูลชื่อชิเม
อีบุ ตรชายเก-รา เขาออกมาเดิน พลางด่า พลาง 6 และเอาหิน ขว้างดาวิด และขว้างบรรดาข้าราชการขอ
งกษั ตริย์ดาวิด พวกพลและชายฉกรรจ์ทัง้ สินก
็ ข้
่ างขวาและข้างซ้ายของพระองค์ 7 ชิเมอีรอ
้ งด่ามาว่า
้ อยู
8
“จงไปเสียให้พ้น เจ้าคนกระหายโลหิต เจ้าคนอันธพาล จงไปเสียให้พ้น พระเยโฮวาห์ได้ทรงสนองเจ้า
ในเรือ
่ งโลหิตทัง้ สิน
้ แห่งวงศ์ วานของซาอูลผู้ซ่ึงเจ้าเข้าครองแทนอยู่นั ้น และพระเยโฮวาห์ทรงมอบราช
อาณาจักรไว้ในมืออับซาโลมบุตรของเจ้า ดูเถิด ความพินาศตกอยูบ
่ นเจ้าแล้ว เพราะเจ้าเป็นคนกระหาย
โลหิต� 9 อาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์จึง กราบทูลกษั ตริย์ว่า “ทําไมปล่อยให้สุนัข ตายตั วนี้มาด่ากษั ตริ
ย์เจ้ านายของข้าพระองค์ ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ ข้ามไปตัดหัวมันออกเสีย� 10 แต่ กษั ตริย์ตรัสว่า “บุ
ตรชายทัง้ สองของนางเศรุ ยาห์เอ๋ย เรามีธุระอะไรกับเจ้า ถ้าเขาด่าเพราะพระเยโฮวาห์ตรัสสัง่ เขาว่า ‘จง
ด่าดาวิด� แล้วใครจะพูดว่า ‘ทําไมเจ้าจึงกระทําเช่นนี้ � ” 11 ดาวิดตรัสกับอาบีชย
ั และข้าราชการทัง้ สิน
้
ของพระองค์ว่า “ดูเถิด ลูกของเราเองที่ได้ออกมาจากบัน
้ เอวของเรายังแสวงหาชีวต
ิ ของเรา ยิง่ กว่านั ้น
ทําไมกับ คนเบนยามิ น คนนี้ จะไม่ กระทํา เล่า ช่างเขาเถิด ให้ เขาด่า ไป เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงบอกเขา
แล้ว 12 บางทีพระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรความทุกข์ใจของเรา และพระเยโฮวาห์จะทรงสนองเราด้วย
ความดีเพราะเขาด่าเราในวันนี้ � 13 ดาวิดจึงทรงดําเนิ นไปตามทางพร้อมกับพลของพระองค์ ฝ่ายชิเมอี
ก็ เดินไปตามเนิ นเขาตรงข้าม เขาเดินพลางด่าพลาง เอาก้อนหินปาและเอาฝุ่นซัดใส่ 14 กษั ตริย์กับพล
ทัง้ ปวงที่อยูกั
่ บพระองค์ก็มารู้สึกเหนื่ อยอ่อน จึงทรงพักผ่อนเอาแรง ณ ที่นั่น
อับซาโลมนําพลของพระองค์มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม

15 ฝ่ายอับซาโลมกับประชาชนทัง
้ สิน
้

คือคนอิสราเอลก็มาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม และอาหิโธเฟลก็มาด้วย
16 และอยู่ มาเมื่อ หุ ชย
ั ชาวอารคี สหายของดาวิด เข้า เฝ้า อับ ซาโลม หุ ชย
ั กราบทูล อับ ซาโลมว่า “ขอกษั
17
ตริย์ ทรงพระเจริญ ขอกษั ตริย์ ทรงพระเจริญ� และอับ ซาโลมตรัส กับ หุ ชย
ั ว่า “นี่ หรือ ความเมตตา
18
ต่อ สหายของท่าน ทําไมท่านไม่ ไปกับ สหายของท่านเล่า� หุ ชย
ั กราบทูล อับ ซาโลมว่า “มิใช่ พ่ะ ย่ะ ค่ะ
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พระเยโฮวาห์กับประชาชนเหล่านี้ กับคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ เลือกตัง้ ผู้ใดไว้ ข้าพระองค์ ขอเป็นฝ่ายผู้นั ้น ข้า
พระองค์ จะขออยู่ กับ ผู้ นั ้น 19 อี กประการหนึ่ ง ข้า พระองค์ ควรจะปรนนิ บั ติ ผู้ ใด มิใช่ โอรสของท่านผู้ นั้น
ดอกหรือ ข้าพระองค์ได้ปรนนิ บัติต่อพระพักตร์เสด็จพ่อของพระองค์มาแล้วฉั นใด ก็ขอปรนนิ บติ
ั ต่อพระ
พักตร์พระองค์ ฉั น นั ้น � 20 อับ ซาโลมตรัส ถามอาหิโธเฟลว่า “เราจะทํา อย่างไรดี จงให้ คํา ปรึกษาของ
ท่าน� 21 อาหิโธเฟลกราบทูลอับซาโลมว่า “จงเข้าหานางสนมของเสด็จพ่อของพระองค์ซ่ึงเสด็จพ่อทิง้
ไว้ให้ เฝ้า พระราชวัง เมื่อ คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ได้ ยิ นว ่า พระองค์ เป็ นที ่ เกล ียดชัง ของเสด็จ พ่อ แล้ว บรรดา
มือ เหล่านั ้ นที ่ อยู่ ฝ่ายพระองค์ ก็ จะเข้ มแข็ง ขึ้น� 22 เขาจึง กางเต็นท์ ให้ อับ ซาโลมไว้ที่ บนดาดฟ้า หลังคา
และอับซาโลมก็ทรงเข้าหานางสนมของพระราชบิดาของพระองค์ท่ามกลางสายตาของอิสราเอลทัง้ สิน
้
23 ในครัง
้ นั ้นคําปรึกษาของอาหิโธเฟลที่ทูลถวายก็เหมือนกับว่าคนได้ทูลถามจากพระดํารัสของพระเจ้า
คําปรึกษาทัง้ สินที
้ ่อาหิโธเฟลทูลถวายต่อดาวิดและอับซาโลมเป็นดังนั ้น

17
อาหิโธเฟลกับหุชย
ั ให้คําปรึกษาที่แตกต่างกัน

และอาหิโธเฟลกราบทูล อับซาโลมว่า “ขอโปรดอนุญาตให้ข้า พระองค์ เลือกทหารหนึ่ ง หมื่น สองพัน
คน ข้า พระองค์ จะยกออกไปติดตามดาวิด คื นว ัน นี้ 2 ข้า พระองค์ จะไปทัน ท่านเมื่อ ท่านยัง เหนื่ อยอ่อน
อยู่ และอ่อนกําลัง กระทํา ให้ท่านกลัว ตัว สัน
่ พลทัง้ ปวงที่ อยู่ กั บท ่า นก็ จะหนี ไป ข้า พระองค์ จะฆ่า ฟัน แต่
3
กษั ตริย์ แลว
้ จะนําประชาชนทัง้ สิน
่
มุ่งหาคนเดียวก็เหมือน
้ กลับมาเข้าฝ่ายพระองค์ เมื่อได้คนทีพระองค์
ได้ ประชาชนกลับมาทัง้ หมด แล้วประชาชนทัง้ ปวงก็ จะอยู่เป็นผาสุก� 4 คําทู ลนี้เป็ นที ่พอพระทั ยอับซา
โลม และบรรดาผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลก็ พอใจด้วย 5 อับซาโลมตรัสว่า “จงเรียกหุชย
ั คนอารคี เข้ามาด้วย
6
เพื่อ เราจะฟัง เขาจะว่า อย่างไรเช่ นก ัน� เมื่อ หุ ชย
ั เข้า มาเฝ้า อับ ซาโลมแล้ว อับ ซาโลมจึง ตรัส ถามเขา
ว่า “อาหิโธเฟลว่าอย่างนี้ แล้ว เราควรจะทําตามคําแนะนําของเขาหรือไม่ ถ้าไม่ ท่านจงพูดมา� 7 หุชย
ั
จึง กราบทูล อับ ซาโลมว่า “คํา ปรึกษาซึ่ง อาหิโธเฟลให้ในครัง้ นี้ ไม่ ดี � 8 หุ ชย
ั กราบทูล ต่อ ไปว่า “พระองค์
ทรงทราบแล้วว่า เสด็จพ่อและคนที่อยู่ด้วยเป็นทหารแข็งกล้า และเขาทัง้ หลายกําลังโกรธเหมือนหมีที่
ลูกถูกลักเอาไปในป่า นอกจากนั ้นเสด็จพ่อของพระองค์ทรงชํานาญศึก ท่านคงไม่พักอยู่กับพวกพล 9 ดู
เถิด ถึง ขณะนี้ ท่านก็ ซ่อนอยู่ ในบ่อ แห่ง หนึ่ ง หรือ ในที่ หน ่งึ ที่ ใด แล ้ว ต่อ มาเมื่ อม ี คนล้ม ตายในการสู้ รบ
ครัง้ แรก ใครที่ ได้ยินเรือ
่ งก็จะกล่าวว่า ‘ทหารที่ ติดตามอับซาโลมถูกฆ่าฟัน� 10 แม้คนที ่กล้าหาญ ที่ จิ ต
ใจเหมือนอย่างสิงโตก็ จะละลายไปอย่างเต็ มท ี่ เพราะอิสราเอลทัง้ สิน
้ ทราบว่า เสด็จ พ่อ ของพระองค์ เป็
นว ี รบ ุรุษ และคนที่ อยู่ ก็ เป็น ทหารที่ แข็ง กล้า 11 แต่ คํา ปรึกษาของข้า พระองค์ มี ว่า ขอพระองค์ รวบรวม
อิสราเอลทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ดานถึงเบเออร์เชบา ให้มากมายดัง่ เม็ดทรายที่ทะเล แล้วพระองค์ก็เสด็จคุมทัพไป
12
เอง เราทัง้ หลายจะเข้ารบกับท่าน ณ ที่ หน่งึ ที่ ใดที่ พบกัน และเราจะเข้าโจมตีเหมือนนํ้าค้างตกใส่พื้น
ดิน ตั วท่านและบรรดาคนที่ อยู่กั บท่านก็ จะไม่ มี เหลือสักคนหนึ่ ง 13 ยิง่ กว่านั ้น ถ้าท่านจะถอยร่นเข้าไป
ในเมือง คนอิสราเอลทัง้ สิ้นก็จะเอาเชือกมาลากเมืองนั ้นลงไปที่ ลุ ่มแม่นํ้า จนกระทั งก
่ ้อนกรวดสั กก้อน
14
หนึ่ งก็ไม่มีให้เห็นที ่นั ่น� อับซาโลมและคนอิสราเอลทัง้ ปวงว่า “คําปรึกษาของหุชย
ั คนอารคีดีกว่าคํา
ปรึกษาของอาหิโธเฟล� เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาที่จะให้คําปรึกษาอันดีของอาหิโธเฟลพ่ายแพ้
เพื่อพระเยโฮวาห์จะทรงนําเหตุรา้ ยมายังอับซาโลม 15 แล้วหุชย
ั จึงบอกศาโดกและอาบียาธาร์ปุโรหิตว่า
“อาหิโธเฟลได้ ให้คํา ปรึกษาอย่างนั ้น อย่างนี้ แก่ อับ ซาโลมและพวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอล และข้าพเจ้า ได้
ให้คําปรึกษาอย่างนั ้นอย่างนี้ 16 ฉะนั ้นบัดนี้ จงรีบส่งคนไปกราบทูลดาวิดว่า ‘คืนวันนี้ อย่าพักอยู่ที่ ที่ ราบ
ในถิน
่ บพระองค์จะ
่ ทุรกันดาร อย่างไรก็จงให้เสด็จข้ามไปเสีย เกรงว่ากษั ตริย์และประชาชนทัง้ สินที
้ ่อยูกั
ถูกกลืนไปหมด� ” 17 ฝ่ายโยนาธานและอาหิมาอัสกําลังคอยอยูที
่ ่เอนโรเกลแล้ว มีสาวใช้คนหนึ่ งเคยไป
บอกเรือ
่ งแก่เขา แล้วเขาก็ไปกราบทูลกษั ตริย์ดาวิด เพราะเขาไม่กล้าเข้ากรุ งให้ใครเห็น 18 แต่มีเด็กหนุ่ม
1
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คนหนึ่ งเห็นเขาทัง้ สอง จึงไปทูลอับซาโลม เขาทัง้ สองก็รีบไปโดยเร็วจนถึงบ้านชายคนหนึ่ งที่บาฮูริม เขา
มีบ่อน้าํ อยู่ที่ลานบ้าน เขาทัง้ สองจึงลงไปอยู่ในบ่อนั ้น 19 หญิงแม่บ้านก็เอาผ้ามาปูปิดปากบ่อ แล้วก็เกล
ี่ยปลายข้าวตกอยู่บนนั ้น ไม่มีใครทราบเรือ
่ งเลย 20 เมื่อข้าราชการของอับซาโลมมาถึงที่ บ้านหญิงคนนี้
เขาก็ ถามว่า “อาหิมาอัสกับโยนาธานอยู่ที่ไหน� หญิงนั ้ นก็ตอบเขาว่า “เขาข้ามลําธารนํ้าไปแล้ว� เมื่อ
เขาเที่ยวหาไม่ พบแล้ วก ็ กล ับ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 21 อยู่ มาเมื่อ คนเหล่า นั ้น ไปแล้ว ชายทัง้ สองก็ ข้น
ึ มา
จากบ่อ ไปกราบทูลกษั ตริย์ดาวิด เขาทูลดาวิดว่า “ขอทรงลุกขึ้น และรีบข้ามแม่น้ําไป เพราะอาหิโธเฟล
ได้ให้คําปรึกษาต่อสู้อย่างนั ้นอย่างนี้ � 22 ดาวิดก็ทรงลุกขึ้นพร้อมกับพวกพลทัง้ สินที
่ บพระองค์และ
้ ่อยูกั
23
ข้ามแม่น้ําจอร์แดน พอรุ ง่ เช้าก็ ไม่มีเหลือสักคนหนึ่ งที่ ยงั ไม่ได้ ข้ามแม่น้ําจอร์แดน เมื่ออาหิโธเฟลเห็
นว่าเขาไม่กระทําตามคําปรึกษาของท่าน ก็ผูกอานลาขึ้นขี่กลับไปเรือนของตนที่อยู่ในเมืองของตน เมื่อ
สัง่ ครอบครัว เสีย เสร็จ แล้ วก ็ ผูก คอตาย เขาจึง เอาศพฝัง ไว้ที่ อุโมงค์ บิ ดาของท่าน 24 ฝ่ายดาวิดก ็ เสด็จ
มายังเมืองมาหะนาอิม และอับซาโลมก็ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนพร้อมกับ คนอิสราเอลทัง้ ปวง 25 อับ ซาโลม
ทรงตัง้ อามาสาเป็นแม่ทัพแทนโยอาบ อามาสาเป็นบุตรของชายคนหนึ่ งชื่ออธ
ิ ราคนอิสราเอล ได้แต่งงา
นกับอาบีกายลบ
ิ ุตรสาวของนาหาช น้ องสาวของนางเศรุ ยาห์มารดาของโยอาบ 26 ฝ่ายคนอิสราเอลและ
อับซาโลมตัง้ ค่ายอยู่ในแผ่นดินกิเลอาด 27 อยู่มาเมื่อดาวิดเสด็จมาถึงมาหะนาอิม โชบีบุตรชายนาหาช
ชาวเมืองรับ บาห์แห่งคนอัม โมน และมาคีร บุ
์ ตรชายอัม มี เอลชาวโลเดบาร์ และบารซิ ล ลัย ชาวกิ เลอาด
จากเมืองโรเกลิม 28 ได้ขนที่นอน อ่างนํ้าและเครือ
่ งภาชนะดิน ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ และแป้ง ข้าวคัว่ ถัว่
29
ถัว่ ยาง และถัว่ แดง นํ้าผึ้ง เนย แกะ และเนยแข็งที่ ได้ มาจากฝูงสัตว์ ถวายแด่ ดาวิด และให้พวกพล
ที่อยูกั
่ บพระองค์รับประทาน เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พวกพลหิวและอ่อนเพลียและกระหายอยูที
่ ่ใน
ถิน
่ ทุรกันดาร�

18
สงครามระหว่างทหารของดาวิดกับอับซาโลม
และทรงจัดตัง้ นายพันนายร้อยให้ควบคุม 2 และดาวิดทรงจัดทัพ
ออกไป ให้ อยู่ ในบังคับ บัญชาของโยอาบหนึ่ ง ในสาม และในบังคับ ของอาบี ชย
ั น้ องชายของโยอาบบุตร
ชายนางเศรุ ยาห์ หน ่งึ ในสาม และอีก หนึ่ ง ในสามอยู่ ในบังคับ บัญชาของอิททัย คนกัท และกษั ตริย์ ตรัส
กับพวกพลว่า “เราจะไปกั บท่านทัง้ หลายด้วย� 3 แต่ พวกพลเหล่านั ้นทูลว่า “ขอพระองค์ อย่าเสด็จเลย
เพราะถ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะหนี ไป เขาทัง้ หลายก็ ไม่ ไยดี อะไรหนั ก หนา ถ้า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายตาย
เสียสักครึง่ หนึ่ ง เขาทัง้ หลายก็ ไม่ไยดี อะไร แต่ พระองค์ มีค่าเท่ากับพวกข้าพระองค์ หน่งึ หมื่นคน เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ ขอพระองค์ พร ้ อมที่ จะส่ง กองหนุน จากในเมืองจะดี กว่า � 4 กษั ตริย์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า
“ท่านทัง้ หลายเห็นชอบอย่างไร เราจะกระทําตาม� กษั ตริย์จึงทรงประทั บที่ข้างประตู เมือง และบรรดา
พลทัง้ หลายเดิน ออกไปเป็นกองร้อยกองพัน 5 กษั ตริย์รับสัง่ โยอาบ อาบ ี ชัย และอิททัย ว่า “เบาๆมื อก ับ
ชายหนุ่มนัน
้ ด้วยเห็นแก่เราเถิด คือกับอับซาโลม� พวกพลทัง้ สินก
้ ็ได้ยินคํารับสัง่ ซึ่งกษั ตริย์ประทานแก่
6
บรรดาผู้บังคับบัญชาด้วยเรือ
่ งอับซาโลม พวกพลจึงเคลื่อนออกไปในทุ่งเพื่อสู้รบกับคนอิสราเอล การ
สงครามนั ้นทํากันในป่าเอฟราอิม 7 คนอิสราเอลก็พ่ายแพ้ต่อหน้าข้าราชการของดาวิด มีการฆ่าฟันกัน
อย่างหนั กที่ นั ่น ทหารตายเสียสองหมื่นคนในวันนั ้น 8 การสงครามกระจายไปทัว่ พื้นแผ่นดิน ในวันนั ้น
ป่ากินคนเสียมากกว่าดาบกิน
1 ดาวิดจึงตรวจพลที่อยูกั
่ บพระองค์

อับซาโลมถูกฆ่า

และอับ ซาโลมไปพบข้าราชการของดาวิด เข้า อับ ซาโลมทรงล่อ อยู่ และล่อ นั ้น ได้ วงิ่ เข้าไปใต้ กิง่ ต้น
โอ๊กใหญ่ ศีรษะของท่านก็ติดกงิ่ ต้นโอ๊กแน่ น เมื่อล่อนั ้ นวงิ่ เลยไปแล้วท่านก็แขวนอยู่ระหว่างฟ้าและดิน
10 มีชายคนหนึ่ งมาเห็นเข้า จึงไปเรียนโยอาบว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นอับซาโลมแขวนอยูที
่ ่ต้นโอ๊ก� 11 โย
9
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อาบก็ พู ดกับชายที่ บอกท่านว่า “ดู เถิด เจ้ าเห็นเขาแล้ว ทําไมเจ้าไม่ฟันให้ตกดินเสียที เดียวเล่า เราก็ จะ
ยินดี ที่ จะรางวัล เงิน สิบ เหรียญกับ สายรัด เอวเส้น หนึ่ ง ให้ เจ้า � 12 แต่ ชายคนนั ้น เรียนโยอาบว่า “ถึ งม ือ
ของข้าพเจ้า อุม
้ เงิน พัน เหรียญอยู่ ข้าพเจ้า จะไม่ ย่ื นม ื อออกทํา แก่ ราชบุตรของกษั ตริย์ เพราะว่า หู ของ
พวกเราได้ยน
ิ พระบัญชาของกษั ตริย์ที่ตรัสสงั ่ ท่านและอาบีชัยกับอิททัยว่า ‘ขอจงป้องกันอับซาโลมชาย
13
หนุ่มนัน
้ � มิฉะนั ้นข้าพเจ้ากระทําความผิดต่อชีวต
ิ ของตนเอง เพราะไม่มีอะไรจะปิดบังให้พ้นกษั ตริย์
14
ได้ แล ้วตั วท ่านเองก็ คงใส่ โทษข้าพเจ้า ด้วย� โยอาบจึง ว่า “เราไม่ ควรเสีย เวลากับ เจ้า เช่น นี้ � ท่านก็
หยิบหลาวสามอันแทงเข้าไปที่ หว
ั ใจของอับซาโลมขณะที่ ท่านยังมีชีวิตอยู่ที่ ในต้นโอ๊ก 15 ทหารหนุ่มสิ บ
คนที่ถือเครือ
่ งรบของโยอาบ ก็ล้อมอับซาโลมไว้ แล้วประหารชีวต
ิ ท่านเสีย 16 โยอาบก็เป่าแตร และกอง
ทั พก ็ กล ับ จากการไล่ ตามอิสราเอล เพราะโยอาบยับยัง้ เขาทัง้ หลายไว้ 17 เขาก็ ยกศพอับ ซาโลมโยนลง
ไปในบ่อใหญ่ซ่ึงอยู่ในป่า เอาหินกองทับไว้เป็นกองใหญ่มหึมา คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ต่างก็หนี กลับไปเต็นท์
18
ของตน เมื่ออับซาโลมยังมีชีวิตอยู่ ได้ตัง้ เสาไว้เป็ นที ่ระลึกที่ หุบเขาหลวง เพราะท่านกล่าวว่า “เราไม่
มีบุตรชายที่จะสืบชื่อของเรา� ท่านเรียกเสานั ้นตามชื่อของตน เขาเรียกกันว่าที่ระลึกแห่งอับซาโลมจน
ทุกวันนี้
ดาวิดทรงเรียนรู เก
้ ี่ยวกับความตายของอับซาโลม
“ขอให้ข้าพเจ้าวิง่ นําข่าวไปทูลกษั ตริย์ว่า พระเยโฮวาห์ทรงช่วย
พระองค์ ให้แก้ แค้นศั ตรู ของพระองค์ แล้ว� 20 โยอาบก็ ตอบเขาว่า “ท่านอย่านําข่าวไปในวันนี้ เลย ท่าน
จงนํา ข่าวในวันอ่น
ื เถิด แต่ วัน นี้ ท่านอย่า นํา ข่าวเลย เพราะว่า โอรสของกษั ตริย์ สิ ้น ชีพ แล้ว� 21 โยอาบ
ก็ สัง่ คู ชี ว่า “จงนํา ข่าวไปกราบทูล กษั ตริย์ ตามสิง่ ที่ ท่านได้ เห็น � คู ชี ก็ กราบลงคํานั บ โยอาบแล้ วก ็ วงิ่ ไป
22 อาหิมาอัสบุตรชายศาโดกจึงเรียนโยอาบอีกว่า “จะอย่างไรก็ช่างเถิด ขอให้ข้าพเจ้าวิง
่ ตามคูชีไปด้วย�
23
โยอาบตอบว่า “ลูกเอ๋ย เจ้าจะวิง่ ไปทําไม ด้วยว่าเจ้าไม่มีข่าวที่จะส่งไป� เขาตอบว่า “จะอย่างไรก็ช่าง
เถิด ข้าพเจ้า จะขอวิง่ ไป� โยอาบจึง บอกเขาว่า “วิง่ ไปเถอะ� และอาหิม าอัส ก็ วงิ่ ไปตามทางที่ ราบ ขึ้น
หน้าคูชีไป 24 ฝ่ายดาวิดประทับอยู่ระหว่างประตูเมืองทัง้ สอง มีทหารยามขึ้นไปอยู่บนหลังคาซุ้มประตูที่
กําแพงเมือง เมื่อ เงยหน้า ขึ้น มองดู เห ็น ชายคนหนึ่ ง วิง่ มาลําพัง 25 ทหารยามคนนั ้ นก ็ รอ
้ งกราบทูล กษั
ตริย์ กษั ตริย์ตรัสว่า “ถ้าเขามาลําพังก็คงคาบข่าวมา� ชายคนนั ้ นก็วงิ่ เข้ามาใกล้ 26 ทหารยามเห็นชาย
อีก คนหนึ่ ง วิง่ มา ทหารยามก็ รอ
้ งบอกไปที่ นายประตู เมืองว่า “ดู เถิด มี ชายอีก คนหนึ่ ง วิง่ มาแต่ ลําพัง �
กษั ตริยตรั
์ สว่า “เขาคงนําข่าวมาด้วย� 27 ทหารยามนั ้นกราบทูลว่า “ข้าพระองค์คิดว่าคนที่วงิ่ มาก่อนวิง่
เหมือนอาหิมาอัสบุตรศาโดก� และกษั ตริย์ตรัสว่า “เขาเป็นคนดี เขามาด้วยข่าวดี� 28 แล้วอาหิมาอัส
ร้องทูลกษั ตริย์ว่า “ทุกสิ่งสงบแล้ว พ่ะย่ะค่ะ� เขาก็ กราบกษั ตริย์ซบหน้าลงถึงพื้นดินกราบทูลว่า “สาธุ
การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงมอบบรรดาผู้ที่ ยกมือของเขาต่อสู้ กับกษั ตริย์
เจ้านายของข้าพระองค์แล้ว� 29 กษั ตริยตรั
์ สถามว่า “อับซาโลมชายหนุ่มนน
ั ้ เป็นสุขอยูหรื
่ อ� อาหิมาอัส
ทูลตอบว่า “เมื่อโยอาบใช้ให้ผู้รบ
ั ใช้ของกษัตริย์ คือผูรั
้ บใช้ของพระองค์มานัน
้ ข้าพระองค์เห็นผู้คนสับสน
กันใหญ่ แต่ไม่ทราบเหตุ� 30 กษั ตริย์ตรัสว่า “จงหลีกมายืนตรงนี้ � เขาจึงหลีกไปยืนนิ่ งอยู่ 31 ดูเถิด คูชี
ก็มาถึง และคูชีกราบทูลว่า “มีข่าวดีถวายแด่กษั ตริยเจ้
์ านายของข้าพระองค์ เพราะในวันนี้ พระเยโฮวาห์
ทรงช่วยพระองค์ ให้แก้ แค้น บรรดาผู้ ที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ พระองค์ � 32 กษั ตริย์ ตรัส ถามคู ชี ว่า “อับ ซาโลมชาย
หนุ่มนัน
้ เป็นสุขอยูหรื
่ อ� คูชีทูลตอบว่า “ขอให้ศัตรู ของกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์และบรรดาผู้ที่ลุก
ขึ้นกระทําอันตรายต่อพระองค์เป็นเหมือนชายหนุ่มผู้นั้นเถิด�
19 อาหิมาอัสบุตรชายศาโดกกล่าวว่า
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2 ซามูเอล 18:33

336

2 ซามูเอล 19:18

33 กษั ตริย์ทรงโทมนั สนัก

เสด็จขึ้นไปบนห้องที่อยูเหนื
่
อประตู และกันแสง เมื่อเสด็จไปพระองค์ตรัสว
่า “โอ อับซาโลมบุตรของเรา บุตรของเรา อับซาโลมบุตรของเราเอ๋ย เราอยากจะตายแทนเจ้า โอ อับซา
โลมบุตรของเรา บุตรของเราเอ๋ย�

19
โยอาบติเตียนดาวิด

“ดูเถิด กษั ตริยกั
์ นแสงและไว้ทุกข์เพื่ออับซาโลม� 2 เพราะฉะนั ้นชัยชนะในวัน
นั ้นก็กลายเป็นการไว้ทุกข์ของประชาชนทัง้ หลาย เพราะในวันนั ้นประชาชนได้ยินว่า กษั ตริย์ทรงโทมนั ส
เพราะพระราชบุตรของพระองค์ 3 ในวันนั ้นประชาชนได้แอบเข้ามาในเมืองอย่างกับคนหนี ศึก แล้วอาย
แอบเข้ามา 4 กษั ตริยทรงคลุ
์
มพระพักตร์ของพระองค์ และกษัตริย์กันแสงเสียงดังว่า “โอ อับซาโลมบุตร
ของเราเอ๋ย โอ อับ ซาโลมบุตรของเรา บุ ตรของเรา� 5 โยอาบก็ เข ้า มาในพระราชวัง ทูล กษั ตริย์ ว่า “วัน
นี้ พระองค์ได้ทรงกระทําให้ข้าราชการทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ผู้ซึ่งวันนี้ ได้อารักขาพระชนม์ของพระองค์ ทัง้
ชีวต
ิ ของราชบุตรและราชธิดา และชีวต
ิ ของบรรดามเหสี และชีวต
ิ ของสนมทัง้ หลายของพระองค์ให้เขา
6
ได้ รบ
ั ความละอาย เพราะว่า พระองค์ ทรงรัก ศั ตรู ของพระองค์ และทรงเกลียดชัง สหายของพระองค์
เพราะในวัน นี้ พระองค์ ได้ กระทํา ให้ประจักษ์ แล ้ วว ่า พระองค์ ไม่ ไยดี ต่อ นายทหารและบรรดาข้าราชการ
ทัง้ หลาย ในวันนี้ ข้าพระองค์ทราบว่า ถ้าในวันนี้ อบ
ั ซาโลมยังมชี
ี วิตอยู่ และข้าพระองค์ทัง้ หลายก็ตายสิน
้
7
พระองค์ ก็ จะพอพระทัย ฉะนั ้น ขอพระองค์ ทรงลุกขึ้น ณ บัดนี้ ขอเสด็จออกไปตรัสให้ถึงใจข้าราชการ
ทัง้ หลาย เพราะข้าพระองค์ได้ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า ถ้าพระองค์ไม่เสด็จจะไม่มีชายสักคน
หนึ่ ง อยู่กับ พระองค์ ในคืน นี้ เรือ
่ งนี้ จะร้ายแรงยิง่ กว่า เหตุ รา้ ยอื่นๆทัง้ สิน
้ ซึ่ งบ ัง เกิด แก่ พระองค์ ตัง้ แต่ ยัง
ทรงพระเยาว์จนบัดนี้ � 8 กษั ตริย์ก็ ทรงลุก ขึ้น ประทั บท ี่ ประตู เมือง เขาไปบอกประชาชนทัง้ หลายว่า “ดู
เถิด กษั ตริยประทั
์
บอยู่ที่ประตูเมือง� ประชาชนทัง้ หลายก็มาเฝ้ากษั ตริย์ ฝ่ายอิสราเอลนั ้นต่างคนต่างก็
หนี ไปยังเต็นท์ของตนหมดแล้ว
1 เขาไปเรียนโยอาบว่า

ดาวิดเสด็จกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

ประชาชนทัง้ สิ้นก็หมางใจกัน ไปทั ่วอิสราเอลทุก ตระกูล กล่าวว่า “กษั ตริย์เคยทรงช่วยเราให้พ้นจา
กมือศั ตรู ของเราและทรงช่วยเราให้ พ้น จากมือ คนฟี ลิ ส เตีย บัดนี้ พระองค์ ทรงหนี อับ ซาโลมออกจาก
แผ่นดิน 10 แต่อับซาโลมผู้ที่เราเจิมตัง้ ไว้เหนื อเรานั ้นก็สิ้นชีวต
ิ เสียแล้วในสงคราม ฉะนั ้นบัดนี้ ทําไมเจ้า
11
ไม่ พู ดอะไรบ้างเลยในเรือ
่ งที่ จะเชิญ กษั ตริย์ ให้เสด็จ กลับ� กษั ตริย์ ดาว ิด ทรงใช้ คนไปหาศาโดกและ
อาบียาธาร์ปุโรหิต รับสัง่ ว่า “ขอบอกพวกผู้ใหญ่ของคนยูดาห์ว่า ‘ทําไมท่านทัง้ หลายจึงเป็นคนสุดท้ายที่
จะเชิญกษั ตริย์กลับพระราชวังของพระองค์ เมื่อถ้อยคําเหล่านี้ มาจากอิสราเอลทัง้ หลายถึงกษั ตริย์ คือ
ถึง ราชวงศ์ ของพระองค์ 12 ท่านทัง้ หลายเป็น ญาติ ของเรา เป็นกระดูก และเนื้ อ หนั ง ของเรา ทําไมท่าน
จึง จะเป็น คนสุดท้ายที่ จะเชิญ กษั ตริย์ กลับ � 13 และจงบอกอามาสาว่า ‘ท่านมิ ได้ เป็นกระดูก และเนื้ อ
หนั งของเราหรือ ถ้าท่านมิ ได้ เป็นผู้บังคับบัญชากองทัพแทนโยอาบสืบต่อไป ขอพระเจ้าทรงลงโทษเรา
และให้ หน ัก ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก� ” 14 พระองค์ ก็ได้ ชักจูง จิตใจของบรรดาคนยู ดาห์ดั งก ับ เป็น จิตใจของชาย
คนเดียว พวกเขาจึง ส่ง คนไปทูล กษั ตริย์ ว่า “ขอพระองค์ เสด็จ กลับ พร้อมกับ บรรดาข้าราชการทัง้ หมด
ด้วย� 15 กษั ตริย์ ก็ เสด็จ กลับ และมายัง แม่ น้ํา จอร์แดน และยู ดาห์ก็ พากัน มาที่ กิล กาลเพื่อ รับ เสด็จ กษั
ตริย์และนํากษั ตริย์เสด็จข้ามแม่น้ําจอร์แดน 16 ชิเมอี บุตรชายเก-รา คนเบนยามินผู้มาจากบาฮูริม รีบ
ลงมาพร้อมกับคนยูดาห์เพื่อจะรับเสด็จกษั ตริย์ดาวิด 17 มีคนจากตระกูลเบนยามินพร้อมกั บท่านหนึ่ ง
พัน คน และศิ บามหาดเล็ก ในราชวงศ์ ของซาอูล พร ้ อมกับ บุตรชายสิบ ห้า คนกับ คนใช้ อี กยี่ สิ บคน ก็ รีบ
มายังแม่น้ําจอร์แดนต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 18 เขาทัง้ หลายได้ข้ามท่าข้ามไปรับราชวงศ์ของกษั ตริย์ และ
9
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คอยปฏิ บั ติ ให้ ชอบพระทัย ชิ เมอี บุ ตรชายเก-รา ได้ กราบลงต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ขณะที่ พระองค์ เสด็จ
ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน 19 กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ขอเจ้า นายของข้า พระองค์ อย่า ทรงถือ โทษความชัว่ ช้า ข้า
พระองค์ และทรงจดจําความผิดที่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ได้ กระทําในวันที ่กษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์
สละกรุ งเยรู ซาเล็ม ขอกษั ตริย์อย่าทรงจดจําไว้ในพระทัย 20 ด้วยผู้รับใช้ของพระองค์ได้ทราบแล้ วว่าได้
กระทํา บาป เพราะฉะนั ้น ดู เถิด ในวัน นี้ ข้า พระองค์ ได้ มาเป็น คนแรกในวงศ์ วานโยเซฟที่ ลงมารับ เสด็จ
กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์� 21 อาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์จึงตอบว่า “ที่ชิเมอีกระทําเช่นนี้ ไม่ควร
จะถึงที่ตายดอกหรือ เพราะเขาได้ด่าผู้ที่เจิมตัง้ ของพระเยโฮวาห์� 22 แต่ดาวิดตรัสว่า “บุตรทัง้ สองของ
นางเศรุ ยาห์ เอ๋ย เรามี ธุระอะไรกั บท ่าน ซึ่ง ในวัน นี้ ท่านจะมาเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เรา ในวัน นี้ น่ะ ควรที่ จะให้
ใครมีโทษถึงตายในอิสราเอลหรือ ในวันนี้ เราไม่ทราบดอกหรือว่า เราเป็นกษั ตริย์ครอบครองอิสราเอล�
23 และกษั ตริย์ตรัสกับชิเมอีว่า “เจ้ าจะไม่ ถึงตาย� แล้วกษั ตริย์ก็ ประทานคําปฏิญาณแก่ เขา 24 เมฟี โบ
เชท โอรสซาอูลก็ลงมารับเสด็จกษั ตริย์ โดยมิได้ แต่ งเท้าหรือขลิบเครา หรือซักเสื้อผ้าของตนตัง้ แต่ วัน
ที่ กษั ตริย์ เสด็จ จากไปจนวันที ่ เสด็จ กลับ มาโดยสันติ ภาพ 25 อยู่ มาเมื่อ เมฟี โบเชทมายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
เพื่อจะรับเสด็จกษั ตริย์ กษั ตริยตรั
์ สถามว่า “เมฟีโบเชท ทําไมท่านมิได้ไปกับเรา� 26 ท่านทูลตอบว่า “โอ
ข้าแต่กษั ตริยเจ้
์ านายของข้าพระองค์ มหาดเล็กของข้าพระองค์หลอกลวงข้าพระองค์ เพราะผู้รับใช้ของ
พระองค์ บอกเขาว่า ‘ข้า จะผูก อานลาตัว หนึ่ ง เพื่อ ข้า จะได้ ขี่ ไปตามเสด็จ กษั ตริย์� เพราะว่า ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์เป็นง่อย 27 เขากลับไปทูลกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ใส่ร้ายผู้รับใช้ของพระองค์ แต่กษั ตริย์
เจ้ านายของข้า พระองค์ เหมือนทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ ของพระเจ้า เมื่อ พระองค์ ทรงเห็น สมควรจะกระทํา
ประการใด ก็ ขอทรงกระทํา เถิด พ่ะ ย่ะ ค่ะ 28 เพราะว่า วงศ์ วานราชบิดาของข้า พระองค์ ทัง้ สิ้ นก ็ สมควร
ถึงตายต่อพระพักตร์กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ แต่พระองค์ก็ทรงแต่งตัง้ ผู้รับใช้ของพระองค์ไว้ใน
หมู่ผูที
้ ่รับประทานร่วมโต๊ะเสวยของพระองค์ ข้าพระองค์จะมีสิทธิประการใดเล่าที่จะร้องทูลอีกต่อกษั ตริ
ย์� 29 กษั ตริย์จึงตรัสกับท่านว่า “ท่านจะพูดเรือ
่ งธุรกิจของท่านต่อไปทําไม เราตัดสินใจว่า ท่านกับศิบา
จงแบ่งที่ ดิ นกัน� 30 เมฟี โบเชทกราบทูลกษั ตริย์ว่า “เมื่อกษั ตริย์เจ้ านายของข้าพระองค์ ได้ เสด็จกลับสู่
พระราชสํานั ก โดยสันติภาพเช่น นี้ แล้ว ก็ ให้ศิ บารับ ไปหมดเถิด พ่ะ ย่ะ ค่ะ� 31 ฝ่ายบารซิ ล ลัย ชาวกิ เลอ
าด ได้ ลงมาจากโรเกลิม และไปกับ กษั ตริย์ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน เพื่อ ส่ง พระองค์ ข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไป
32 บารซิลลัยเป็ นคนชรามากแล้ว อายุแปดสิบปี ท่านได้นําเสบียงอาหารมาถวายกษั ตริย์ ขณะพระองค์
ประทั บที่มาหะนาอิม เพราะท่านเป็นคนมังม
่ ีมาก 33 กษั ตริย์จึงตรัสกับบารซิลลัยว่า “ข้ามมาอยู่กับเรา
เสียเถิด เราจะชุบเลี้ยงท่านให้อยูกั
่ บเราที่กรุ งเยรู ซาเล็ม� 34 แต่บารซิลลัยทูลกษั ตริย์ว่า “ข้าพระองค์จะ
อยู่ต่อไปได้ อีกกี่ปี ที่ ข้าพระองค์ จะไปอยู่กับกษั ตริย์ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 35 วันนี้ ข้าพระองค์ มีอายุ แปดสิบปี
แล้ว ข้าพระองค์จะสังเกตว่าอะไรเป็นทีพ
่ อใจและไม่พอใจได้หรือ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะลิม
้ รสอร่อยของ
สิง่ ที่ กินและดื่มได้ หรือ ข้าพระองค์ จะฟังเสียงชายหญิงร้องเพลงได้ หรือ ทําไมจะให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
เป็นภาระเพิม
ั ใช้ของพระองค์จะตามเสด็จกษั ตริย์ข้าม
่ แก่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์อีกเล่า 36 ผู้รบ
แม่น้ําจอร์แดนไปหน่ อยเท่านั ้น ไฉนกษั ตริย์จะพระราชทานรางวัลเช่นนี้ เล่า 37 ขอให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
กลับเพื่อไปตายที่ในเมืองของข้าพระองค์ และถูกฝังข้างๆที่ฝังศพของบิดามารดาของข้าพระองค์ ดูเถิด
ขอทรงโปรดให้คิมฮามผูรั
้ บใช้ของพระองค์ตามเสด็จกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ไป พระองค์จะโปรด
เขาประการใดก็ แล้ว แต่ ทรงเห็น ควร� 38 กษั ตริย์ ตรัส ตอบว่า “คิม ฮามจงข้ามไปกับ เรา เราจะกระทํา
คุณแก่เขาตามที่ ท่านเห็นควร สิ ่งใดที่ ท่านปรารถนาให้เรากระทําแก่ท่าน เรายินดีกระทําตาม� 39 แล้ว
ประชาชนทัง้ สิ้นก ็ ข้ามแม่ น้ํา จอร์แดน เมื่อ กษั ตริย์เสด็จ ข้ามไปแล้ วกษั ตริย์ทรงจุบ บารซิ ล ลัย และทรง
อวยพระพรแก่ ท่าน ท่านก็ กล ับ ไปยั งบ ้านช่องของตน 40 กษั ตริย์ เสด็จ ไปยั งก ิล กาล และคิม ฮามก็ ข้าม
ตามเสด็จไปด้วย ประชาชนยูดาห์ทัง้ หมดกับประชาชนอิสราเอลครึง่ หนึ่ งได้นํากษั ตริย์ข้ามมา
การแตกร้าวกันระหว่างคนอิสราเอลกับคนยูดาห์
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แล ้วดู เถิด คนอิสราเอลทัง้ หมดมาเฝ้า กษั ตริย์ กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ไฉนคนยู ดาห์ พี่ น้ องของเรา
จึงได้ลักพาพระองค์ไปเสีย พากษั ตริย์และราชวงศ์ ข้ามแม่น้ําจอร์แดนไปพร้อมกับบรรดาคนของดาวิด
ด้วย� 42 ประชาชนยูดาห์ทัง้ สิน
้ จึงตอบประชาชนอิสราเอลว่า “เพราะกษั ตริย์เป็นญาติสนิทกับเรา ท่าน
ทัง้ หลายจะโกรธด้วยเรือ
่ งนี้ ทําไมเล่า เราได้อยู่กินสิน
้ เปลืองพระราชทรัพย์ของกษั ตริย์หรือ พระองค์ได้
ให้รางวัลอะไรแก่เราหรือ� 43 คนอิสราเอลก็ตอบคนยูดาห์ว่า “เรามีส่วนในกษั ตริย์สิบส่วน และในดาวิด
เราก็มีสิทธิมากกว่าท่าน ทําไมท่านจึงดูถูกเราเช่นนี้ เล่า เราไม่ได้เป็นพวกแรกที่พูดเรือ
่ งการนํากษั ตริย์
กลับดอกหรือ� แต่ถ้อยคําของคนยูดาห์รุนแรงกว่าถ้อยคําของคนอิสราเอล
41

20

การกบฏของเชบา
เผอิญ ที่ นั่ นม ี คนอันธพาลอยู่ คนหนึ่ ง ชื่อ เชบาบุตรชายบิ ค รี คนเบนยามิน เขาได้ เป่า แตรขึ้น กล่าว
ว่า “เราไม่ มี ส่วนในดาวิด เราไม่ มี มรดกในบุตรของเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย ให้ต่างคนต่างกลับ ไปเต็นท์
ของตนเถิด� 2 ดังนั ้นพวกคนอิสราเอลทัง้ หมดจึงถอนตัวจากดาวิด และไปตามเชบาบุตรชายบิครี แต่
พวกคนยู ดาห์ ได้ ติ ดตามกษั ตริย์ ของเขาอย่างมัน
่ คงจากแม่น้ํา จอร์แดนไปถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม 3 ดาว ิด
เสด็จกลับพระราชวังที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม กษั ตริย์ก็รับสัง่ ให้นํานางสนมทัง้ สิบคนที่ พระองค์ทรงละไว้ให้เฝ้า
พระราชวังนั ้นไปรวมกักอยูใ่ นบ้านหลังหนึ่ ง ทรงชุบเลี้ยงไว้แต่มิได้ทรงสมสู่อยูด้
่ วย นางเหล่านั ้นก็ต้องถู
กกักให้มีชีวิตอยูอ
่ ย่างแม่ม่ายจนวันตาย
1

โยอาบฆ่าอามาสา

“จงระดมพลยูดาห์ให้มาพร้อมกันที่นี่ ภายในสามวัน ตัวท่านจงมาด้วย�
อามาสาก็ ออกไประดมคนยู ดาห์ แต่ เขาก็ ทํางานล่าช้า เกิน กําหนดที่ พระองค์ รับสัง่ ไว้ 6 ดาว ิด ตรัส กับ
อาบีชย
ั ว่า “บัดนี้ เชบาบุตรบิครีจะทําอันตรายแก่เรายิง่ กว่าอับซาโลม จงนําข้าราชการทหารของเจ้านาย
ของท่านไปติดตาม เกรงว่าเขาจะหาเมืองที่ มีป้อมได้และหนี พ้นเรา� 7 มีคนของโยอาบตามเขาไป และ
คนเคเรธี กับคนเปเลท กับทหารที่แขง็ กล้าทัง้ หมด และเขาทัง้ หลายยกออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อไล่
ตามเชบาบุตรชายบิครี 8 เมื่อเขาทัง้ หลายมาถึงศิลาใหญ่ที่อยูในเมื
่
องกิเบโอน อามาสาก็มาพบกับเขาทัง้
หลาย ฝ่ายโยอาบสวมเครือ
่ งแต่งกายทหารมีเข็มขัดติดดาบที่อยู่ในฝักคาดอยู่ที่บัน
้ เอว เมื่อท่านเดินไป
9
ดาบก็ตกลง โยอาบจึงถามอามาสาว่า “พี่ชายเอ๋ย สบายดีหรือ� และโยอาบก็เอามือขวาจับเคราอามา
สาจะจุบเขา 10 แต่อามาสาไม่ได้สังเกตเห็นดาบซึ่งอยูใ่ นมือของโยอาบ โยอาบจึงเอาดาบแทงท้องอามา
สา ไส้ทะลักถึงดิน ไม่ต้องแทงครัง้ ที่สอง เขาก็ตายเสียแล้ว แล้วโยอาบกับอาบีชย
ั น้ องชายก็ไล่ตามเชบา
บุตรชายบิครีไป 11 ทหารหนุ่มคนหนึ่ งของโยอาบมายืนอยู่ใกล้ อามาสาพูดว่า “ผู้ใดเห็นชอบฝ่ายโยอาบ
และผู้ใดอยู่ฝ่ายดาวิดให้ผู้นั ้นติดตามโยอาบไป� 12 อามาสาก็นอนเกลือกโลหิตของตัวอยูที
่ ่ในทางหลวง
เมื่อชายคนนั ้นเห็นประชาชนทัง้ สิน
้ มาหยุดอยู่ เขาก็นําศพอามาสาจากทางหลวงไปทิง้ ในทุ่งนาและเอา
เสื้อผ้าปิดไว้ เพราะเขาเห็นว่าเมื่อใครมาก็เข้าไปหยุดอยู่
5

4 กษั ตริย์ตรัสสัง
่ อามาสาว่า

การกบฏของเชบาพ่ายแพ้
13 เมื่อ เอาศพอามาสาออกจากทางหลวงแล้ว ประชาชนทัง
้ ปวงก็ตามโยอาบเพื่อ ติด ตามเชบาบุตร
14
ชายบิ ค รี เชบาก็ ผ่านคนอิสราเอลทุก ตระกูล ไปจนถึง ตําบลอาเบล และเมืองเบธมาอาคาห์ และบร
รดาคนบีไรต์ คนเหล่านั ้ นก็มารวมกันและติดตามเขาไปด้วย 15 พวกเขาก็มาถึงและล้อมเขาไว้ในตําบล
อาเบลแขวงเมืองเบธมาอาคาห์ เขาทําเชิงเทินขึ้นที่รม
ิ กําแพงเมือง ประชาชนทัง้ หลายที่อยู่กับโยอาบก็
ทะลวงกําแพงเพื่อจะให้พัง 16 มีหญิงฉลาดคนหนึ่ งร้องออกมาจากในเมืองว่า “ขอฟังหน่ อย ขอฟังหน่ อย
ขอบอกโยอาบให้มาที่นี่ ฉั นอยากจะพูดด้วย� 17 โยอาบก็เข้ามาใกล้หญิงนั ้น นางนั ้นก็พูดว่า “ท่านคือโย
อาบหรือ� เขาตอบว่า “ใช่แล้ว� นางจึงเรียนท่านว่า “ขอท่านฟังถ้อยคําของสาวใช้ของท่านสักหน่ อย�
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ท่านก็ ตอบว่า “ฉั น กําลัง ฟัง อยู่ แล้ว � 18 นางก็ พูด ว่า “สม ัย โบราณเขาพู ดก ั นว ่า ‘ให้ เขาขอคํา ปรึกษาที่
อาเบลเถิด� แล้วเขาก็ตกลงกันได้ 19 ฉั นเป็นคนหนึ่ งที่รก
ั สงบและสัตย์ซ่ือในอิสราเอล ท่านหาช่องที่จะ
ทําลายเมือง อันเป็นเมืองแม่ในอิสราเอล ทําไมท่านจึงจะกลืนมรดกของพระเยโฮวาห์เสีย� 20 โยอาบจึง
ตอบว่า “ซึ่งฉั นจะกลืนหรือทําลายนั ้น ขอให้ห่างไกลจากฉั น ขอให้ห่างไกลทีเดียว 21 เรือ
่ งนี้ ไม่เป็นความ
จริง แต่มีชายคนหนึ่ งจากแดนเทือกเขาเอฟราอิมชื่อเชบาบุตรบิครี ได้ยกมือของเขาขึ้นต่อสู้กษั ตริย์ คือ
ต่อสู้ดาวิด จงมอบเขามาแต่คนเดียว ฉั นจะถอยทัพกลับจากเมืองนี้ � หญิงนั ้นจึงตอบโยอาบว่า “ดูเถิด
เราจะโยนศีรษะของเขาข้ามกําแพงมาให้ท่าน� 22 แล้วหญิงนั ้นกไ็ ปหาประชาชนทัง้ ปวงด้วยปัญญาของ
นาง เขาทัง้ หลายได้ ตัดศีรษะของเชบาบุตรชายบิครีโยนออกมาให้โยอาบ โยอาบก็ เป่าแตร พวกเขาจึง
ถอนตัว จากนครนั ้น กลับ ไปยัง เต็นท์ ของตนทุก คน โยอาบก็ กล ับ ไปเฝ้า กษั ตริย์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม 23 โย
อาบเป็นผู้บังคับบัญชากองทัพทัง้ หมดในอิสราเอล และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาเป็นผู้บังคับบัญชา
กองคนเคเรธีและคนเปเลท 24 และอาโดรัมดูแลคนงานโยธา เยโฮชาฟั ทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรม
สารบรรณ 25 เชวาเป็นราชเลขา ศาโดกกับอาบียาธาร์เป็นปุโรหิต 26 อิราคนยาอีรเ์ ป็นประมุขของดาวิด
ด้วย

21

การกันดารอาหารระยะเวลาสามปีเพราะเหตุซาอูลฆ่าคนกิเบโอน
ปีแล้วปีเล่า และดาวิดทรงอธิษฐานอ้อนวอนต่อพระ
เยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะเหตุ ซาอูล และวงศ์ วานกระหายโลหิต ของเขา เพราะเขาฆ่า คน
กิเบโอน� 2 กษั ตริย์จึงทรงเรียกคนกิเบโอนมาตรัสแก่เขา (ฝ่ายคนกิเบโอนนั ้นไม่ใช่ประชาชนอิสราเอล
แต่เป็นคนอาโมไรต์ที่ ยังเหลืออยู่ ประชาชนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้แก่เขาทัง้ หลายแล้ว แต่ซาอูลก็ทรง
หาช่องที่ จะสังหารเขาทัง้ หลายเสีย เพราะความร้อนใจที่ เห็น แก่ คนอิสราเอลและคนยู ดาห์� 3 ดาว ิด
ตรัส ถามคนกิเบโอนว่า “เราจะกระทํา อะไรให้ แก่ พวกท่านได้ เราจะทํา อย่างไรจึง จะลบมลทิน บาปเสีย
ได้ เพื่อ พวกท่านจะได้ อวยพรแก่ มรดกของพระเยโฮวาห์ ได้ � 4 คนกิเบโอนทูล ตอบพระองค์ ว่า “พวก
ข้า พระองค์ จะไม่ รบ
ั เงิน หรือ ทองจากซาอูล และวงศ์ วานของท่านนั ้น ทัง้ พวกข้า พระองค์ ไม่ จําเป็น ให้
พระองค์ ประหารชี วิตอ ิส ราเอลคนหนึ่ ง คนใด� พระองค์ จึง ตรัสว ่า “แล ้ว พวกท่านจะให้เรากระทํา อะไร
แก่ท่านเล่า� 5 เขากราบทูลกษั ตริย์ว่า “ชายผูที
้ ่เผาผลาญพวกข้าพระองค์ และวางแผนการทําลายพวก
ข้าพระองค์ เพื่อมิให้พวกข้าพระองค์ มีที่ อยู่ในเขตแดนอิสราเอล 6 ขอทรงมอบบุตรชายเจ็ดคนของท่าน
ให้แก่พวกข้าพระองค์ เพื่อพวกข้าพระองค์จะได้แขวนเขาเสียต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ที่กิเบอาห์แห่ง
ซาอูลผูเ้ ลือกสรรของพระเยโฮวาห์� และกษั ตริย์ตรัสว่า “เราจะจัดเขามาให้� 7 แต่กษั ตริยทรงไว้
์
ชีวิตเม
ฟีโบเชท บุตรชายของโยนาธาน ราชโอรสของซาอูล ด้วยเหตุคําปฏิญาณระหว่างทัง้ สองที่กระทําในพระ
นามพระเยโฮวาห์ คือ ระหว่างดาวิดก ับ โยนาธานราชโอรสของซาอูล 8 แต่ กษั ตริย์ นํา เอาบุตรชายสอง
คนของนางริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์ซ่ึงบังเกิดกับซาอูล ชื่ออารโมนี กับเมฟีโบเชท กับบุตรชายห้าคน
ของมีคาลราชธิดาของซาอูล ซึ่งพระนางมีกับอาดรีเอลบุตรชายบารซิลลัยชาวเมโหลาห์ 9 พระองค์ทรง
มอบคนเหล่า นี้ ไว้ในมือ ของคนกิเบโอน เขาทัง้ หลายจึง แขวนคอทัง้ เจ็ด ไว้บนภูเขาต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ และทัง้ เจ็ดคนก็พินาศไปด้วยกัน เขาถูกฆ่าตายในสมัยฤดูเกี่ยวข้าว ในวันต้น คือวันแรกของการ
เกี่ยวข้าวบาร์เลย์ 10 แล้วนางริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์ก็เอาผ้ากระสอบปูไว้บนก้อนหินสําหรับตนเอง
ตัง้ แต่ ต้น ฤดู เก ี่ยวจนฝนจากท้องฟ้า ตกบนเขาทัง้ หลาย กลางวัน นางก็ ไม่ ยอมให้นกมาเกาะ หรือ กลาง
คื นก ็ ไม่ ให้ สัตว์ป่า ทุ่ง มา 11 มี คนกราบทูล ดาวิด ว่า นางริส ปาห์ บุ ตรสาวของอัย ยาห์ นางสนมของซาอู ล
กระทําอย่างไร 12 ดาวดก
ิ เ็ สด็จไปนําอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสมาจากคนเมืองยาเบชกิ
เลอาด ผู้ที่ลักลอบเอาไปจากถนนเมืองเบธชาน ที่คนฟีลิสเตียได้แขวนพระองค์ทัง้ สองไว้ ในเมื่อคนฟีลิ
สเตียประหารซาอูลบนเขากิลโบอา 13 พระองค์ทรงนําอัฐิของซาอูลและอัฐิของโยนาธานราชโอรสขึ้นมา
1 ในสมัยของดาวิดมีการกันดารอาหารอยูส
่ ามปี
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จากที่ นั ่น และรวบรวมกระดูกของผู้ที่ ถู กแขวนไว้ให้ตายนั ้น 14 และเขาก็ฝังอัฐิของซาอูลและของโยนา
ธานราชโอรสไว้ในแผ่นดินของเบนยามินในเมืองเศลาในอุโมงค์ ของคี ชบิดาของพระองค์ เขาทัง้ หลาย
ก็ กระทํา ตามทุก 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 บรรดาข้าราชการของพระองค์
และได้ สู้ รบกับคนฟี ลิสเตีย และดาวิดก็ทรงอ่อนเพลีย 16 อิชบีเบโนบ บุ ตรชายคนหนึ่ งของคนยักษ์ ถือ
หอกทองสัมฤทธิหน
ั บุตรชาย
์ ักสามร้อยเชเขล มีดาบใหม่คาดเอว คิดจะสังหารดาวิดเสีย 17 แต่ อาบีชย
นางเศรุ ยาห์เข้ามาช่วยพระองค์ไว้ และสู้ รบกับคนฟีลิสเตียคนนั ้นฆ่าเขาเสีย แล้วบรรดาประชาชนของ
ดาวิดก็ปฏิญาณต่อพระองค์ว่า “ขอพระองค์อย่าเสด็จไปทําศึกพร้อมกับพวกข้าพระองค์ทัง้ หลายอีกต่อ
ไปเลย เกรงว่าพระองค์ จะดับประทีปของอิสราเอลเสีย� 18 อยู่มาภายหลังนี้ มี การรบกับคนฟี ลิสเตี ยอ
ีกที่เมืองโกบ คราวนั ้นสิบเบคัยคนหุชาห์ได้ฆ่าสัฟบุตรชายคนหนึ่ งของคนยักษ์ 19 และมีการรบกับคนฟี
ลิ สเตียที่ เมืองโกบอีก เอลฮานั นบุตรชายยาอาเรโอเรกิมชาวเบธเลเฮมได้ ฆ่าน้ องชายโกลิ อท
ั ชาวกัท ผู้
20
มี หอกที่ มีด ้ามโตเท่า ไม้ กระพั ่นทอผ้า มี การรบกั นอ ีก ที่ เมือ งกัท อัน เป็น เมืองที่ มี ชายคนหนึ่ ง รู ป ร่าง
ใหญ่โต มีนว
ิ้ มือข้างละหกนิว
้ และนิว
้ เท้าข้างละหกนิว
้ รวมกันยี่สิบสี่นิว
้ เขาก็บังเกิดแก่คนยักษ์นั้นด้วย
21 เมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โยนาธานบุตรชายของชิเมอีเชษฐาของดาวิด ก็ สังหารเขาเสีย 22 คนทัง
้ สี่ นี้
บังเกิด แก่ คนยั กษ ์ ในเมือ งกัท เขาทัง้ หลายล้ม ตายด้วยพระหัตถ์ ของดาวิด และด้วยมือ ของข้าราชการ
ของพระองค์

22
ดาวิดแต่งบทเพลงแห่งการช่วยให้รอดพ้น
1 ในวันที ่ พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยดาวิด ให้ พ้น จากมือ ของศั ตรู ทัง
้ สิน
้ ของพระองค์ ท่านและให้ พ้น จาก
พระหัตถ์ ของซาอูล ดาว ิ ดก ็ ถวายถ้อยคํา ของเพลงบทนี้ แด่ พระเยโฮวาห์ 2 พระองค์ ท่านตรัสว ่า “พระ
เยโฮวาห์ทรงเป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ชว
่ ยให้รอดพ้นของข้าพเจ้า 3 เป็นพระเจ้าซึ่งทรงเป็นศิลาของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะวางใจในพระองค์ พระองค์เป็นโล่และเป็นเขาแห่งความรอดของข้าพเจ้า เป็นทีก
่ ําบัง
เข้มแข็งและเป็ นที ่ลี้ ภัยของข้าพเจ้า องค์ พระผู้ชว
่ ยของข้าพระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงช่วยข้าพระองค์
4
ให้รอดจากความทารุณ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ผูทรงสมควรแก่
้
การสรรเสริญ และข้าพเจ้าจะ
5
ได้รบ
ั การช่วยให้พ้นจากศั ตรู ของข้าพเจ้า เมื่อคลื่นแห่งความตายล้อมข้าพเจ้า กระแสแห่งคนอธรรม
ที่ท่วมทับข้าพเจ้าทําให้ข้าพเจ้ากลัว 6 ความเศร้าโศกแห่งนรกอยู่รอบตัวข้าพเจ้า บ่วงแห่งความตายขัด
ขวางข้าพเจ้า 7 ในยามทุกข์ ใจข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้า ร้องทูล ต่อ พระเจ้า ของข้าพเจ้า
พระองค์ ทรงสดับ เสียงของข้าพเจ้า จากพระวิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพเจ้า มาถึง พระกร
รณของพระองค์ 8 แล ้ว แผ่น ดิน โลกก็ สัน
่ สะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของฟ้า สวรรค์ ก็ หวัน
่ ไหวและ
9
สัน
่ สะเทือน เพราะพระองค์ทรงกริว้ ควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงผลาญออก
มาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ ถ่านก็ ติ ดเปลวไฟนั ้น 10 พระองค์ ทรงโน้ ม ฟ้า สวรรค์ ลงด้วย และเสด็จ
ลงมา ความมืด ทึ บอย ู่ ใต้ พระบาทของพระองค์ 11 พระองค์ ทรงเครู บ ตนหนึ่ ง และทรงเหาะไป เออ เห ็
นพระองค์เสด็จโดยปีกของลม 12 พระองค์ทรงกระทําความมืดเป็นพลับพลาอยูร่ อบพระองค์ ที่รวบรวม
บรรดานํ้าและเมฆทึบแห่งฟ้า 13 ถ่านลุกเป็นเพลิงจากความสุกใสข้างหน้าพระองค์ 14 พระเยโฮวาห์ทรง
คะนองกึกกอ
้ งจากฟ้าสวรรค์ และองค์ผูสู
้ งสุดกเปล
็
่งพระสุรเสียงของพระองค์ 15 และพระองค์ทรงใช้ลูก
ธนูของพระองค์ออกมา ทําให้เขากระจายไป พระองค์ทรงปล่อยฟ้าแลบและทําให้เขาโกลาหล 16 แล้วก็
เห ็ นท้ องธาร รากฐานของพิภพก็ ปรากฏแจ้ง ตามการขนาบของพระเยโฮวาห์ ตามที่ ลมพวยพุ่ง จาก
ช่องพระนาสิก ของพระองค์ 17 พระองค์ ทรงเอื้อมมาจากที่ สูง ทรงจับ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงดึง ข้าพเจ้า
ออกมาจากนํ้า มากหลาย 18 พระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ รอดพ้น จากศั ตรู ที่ เข ้ม แข็ง ของข้าพเจ้า จาก
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บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้าพเจ้า เพราะเขามี กําลัง มากกว่า ข้าพเจ้า 19 เขาขัด ขวางข้าพเจ้า ในวันที ่ ข้าพเจ้า
ประสบหายนะ แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที ่ พักพิง ของข้าพเจ้า 20 พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า ออกมายัง ที่
กว้างใหญ่ ด้วย พระองค์ ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ รอดพ้น เพราะพระองค์ ทรงยินดี ในข้าพเจ้า 21 พระเยโฮ
วาห์ทรงประทานรางวัลแก่ข้าพเจ้าตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ทรงตอบแทนข้าพเจ้าตาม
ความสะอาดแห่งมือของข้าพเจ้า 22 เพราะข้าพเจ้ารักษาบรรดาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ และไม่ได้
พรากจากพระเจ้า ของข้าพเจ้า อย่างชัว่ ร้าย 23 เพราะคํา ตัดสิน ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ อยู่ ต่อ หน้า ข้าพเจ้า
และข้าพเจ้ามิ ได้ หันจากกฎเกณฑ์ ของพระองค์ 24 ต่อพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้าไร้ตําหนิ และข้าพเจ้า
รักษาตัว ไว้ให้ พ้น จากความชัว่ ช้า ของข้าพเจ้า 25 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงตอบแทนข้าพเจ้า ตาม
ความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดของข้าพเจ้า ในสายพระเนตรของพระองค์ 26 พระองค์
ทรงสําแดงความเมตตาต่อ ผู้ ที่ เต็ม ไปด้วยความเมตตา พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ ไร้ตําหนิ ต่อ ผู้ ที่ ไร้
ตําหนิ 27 พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ บริสุทธิต่
์ อ ผู้ ที่ บริสุทธิ์ พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ เป็น ปฏิปักษ์
28
ต่อ ผู้ที่ คดโกง พระองค์ ทรงช่วยประชาชนที่ ลําบากให้รอดพ้น แต่ พระองค์ ทอดพระเนตรผู้ ที่ ยโสเพื่อ
นําเขาให้ต่ําลง 29 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์จะทรง
กระทําให้ความมืด ของข้าพเจ้าสว่าง 30 พ่ะย่ะค่ะ ข้าพระองค์ ตะลุย กองทัพได้ โดยพระองค์ โดยพระเจ้า
ของข้าพเจ้าข้าพเจ้ากระโดดข้ามกําแพงได้ 31 ฝ่ายพระเจ้า พระมรรคาของพระองค์บริสุทธิหมดจด
พระ
์
32
วจนะของพระเยโฮวาห์ พิสูจน์ แล้ว พระองค์ ทรงเป็น ดัง้ ของบรรดาผู้ ที่ วางใจในพระองค์ เพราะผู้ ใด
เป็น พระเจ้า นอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดเล่า เป็น ศิลานอกจากพระเจ้า ของเรา 33 พระเจ้า ทรงเป็น
ป้อมเข้ม แข็ง ของข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงทําให้ทางของข้าพเจ้า สมบู รณ ์ 34 พระองค์ ทรงกระทํา ให้เท
้า ของข้าพเจ้า เหมือนอย่างตีน กวางตัว เมีย และทรงวางข้าพเจ้า ไว้บนที่ สูง ของข้าพเจ้า 35 พระองค์ ทรง
หัดมือของข้าพเจ้าให้ทําสงคราม แขนของข้าพเจ้าจึงโก่งคันธนูเหล็กกล้าได้ 36 พระองค์ ประทานโล่ แห่
งความรอดของพระองค์ ให้ ข้า พระองค์ และซึ่ง พระองค์ ทรงน้ อมพระทัย ลงก็ กระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็น
ใหญ่ ขึ้น 37 พระองค์ ประทานที่ กว้างขวางสําหรับ เท้า ของข้า พระองค์ เท ้า ของข้า พระองค์ จึง ไม่ พลาด
38 ข้าพระองค์ไล่ ตามศั ตรู ของข้าพระองค์และได้ทําลายเขาเสีย และไม่หน
ั กลับจนกว่าเขาถูกผลาญเสีย
สิน
้ 39 ข้าพระองค์ผลาญเขา ข้าพระองค์แทงเขาทะลุ เขาจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกได้พ่ะย่ะค่ะ เขาล้มลงใต้
เท้าของข้าพระองค์แล้ว 40 เพราะพระองค์ทรงคาดเอวข้าพระองค์ไว้ด้วยกําลังเพื่อทําสงคราม พระองค์
ทรงกระทํา ให้พวกที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ จมลงใต้ ข้า พระองค์ 41 พระองค์ ทรงโปรดประทานคอของศั
ตรูของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ บรรดาผูที
้ ่เกลียดชังข้าพระองค์ ข้าพระองค์ก็ทําลายเสีย 42 เขามองหา
แต่ ไม่มีใครช่วยให้รอดได้ เขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ มิได้ ทรงตอบเขา 43 ข้าพระองค์ ทุบตี
เขาแหลกละเอียดอย่างผงคลี ดิน ข้าพระองค์เหยียบเขาลงเหมือนโคลนตามถนน และกระจายเขาออก
ไปทัว่ 44 พระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอดพ้น จากการเกี่ยงแย่ง ประชาชนของข้า พระองค์ พระองค์
ทรงรักษาข้า พระองค์ ไว้ให้ เป็น หัวหน้า ของบรรดาประชาชาติ ชนชาติ ที่ ข้า พระองค์ ไม่ เคยรู จ
้ ั กก ็ จะปรน
45
นิ บัติ ข้าพระองค์ ชนต่างด้าวจะมาจํานนต่อข้าพระองค์ พอเขาได้ยน
ิ ถึงข้าพระองค์ เขาก็ จะเชื่อฟังข้า
46
พระองค์ ชนต่างด้าวเสียกําลังใจ และตัวสัน
่ ออกมาจากที่กําบังของเขาทัง้ หลาย 47 พระเยโฮวาห์ทรง
พระชนม์อยู่ และศิลาของข้าพระองค์เป็ นที่สรรเสริญ พระเจ้าของศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็
นที่ยกย่อง 48 พระเจ้าเป็นผู้ทรงกระทําการแก้แค้นให้แก่ข้าพระองค์ และนําชนชาติทัง้ หลายลงให้อยูใต้
่
ข้าพระองค์ 49 ผู้ทรงนําข้าพระองค์ออกมาจากศัตรู ของข้าพระองค์พ่ะย่ะค่ะ พระองค์ทรงยกข้าพระองค์
ให้เหนื อผูที
้ ่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากคนทารุณ 50 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ เพราะเหตุ นี้ ข้า พระองค์ ขอขอบพระคุณ พระองค์ ในหมู่ ประชาชาติ ทัง้ หลาย และจะร้องเพลง
สรรเสริญ พระนามของพระองค์ 51 พระองค์ ทรงเป็น ป้อมแห่ง ความรอดแก่ กษั ตริย์ ของพระองค์ และ
ทรงสําแดงความเมตตาแก่ผู้ที่ทรงเจิมของพระองค์ แก่ดาวิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิ ตย์�
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วาทะสุดท้ายของดาวิด

ต่อ ไปนี้ เป็น วาทะสุดท้ายของดาวิด ดาว ิด บุตรชายเจสซี ได้ กล ่าวและชายที่ ได้ รับ การแต่ง ตัง้ ขึ้น ให้
สูง ได้ กล่าว คือ ผู้ ที่ ถู กเจิม ตัง้ ไว้ของพระเจ้า แห่ง ยาโคบ นั ก แต่ง สดุ ดี อย่างไพเราะของอิสราเอล ได้ กล
่าวดังนี้ ว่า 2 “โดยข้าพเจ้า พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส พระวจนะของพระองค์ อยู่ ที่ ลิน
้ ของ
ข้าพเจ้า 3 พระเจ้าแห่งอิสราเอลทรงลัน
่ พระวาจา ศิลาแห่งอิสราเอลได้ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ผู้ที่ปกครอง
มนุษย์ต้องเป็นคนชอบธรรม คือปกครองด้วยความยําเกรงพระเจ้า 4 เขาทอแสงเหมือนแสงอรุ ณ เมื่อ
ดวงอาทิตย์ ขึ้น คือ รุ ง่ เช้า ที่ ไม่มี เมฆ ซึ่ง เมื่อ ภายหลัง ฝน กระทํา ให้ หญ้า งอกออกจากดิน� 5 ถึง แม้ ว่า
วงศ์ วานของข้าพเจ้า ไม่ เป็น เช่น นั ้ นก ับ พระเจ้า แล้ว แต่ พระองค์ ยัง ทรงกระทํา พันธสัญญาเนื องนิ ตย์
กับข้าพเจ้าไว้ อันเป็นระเบียบทุกอย่างและมัน
่ คง เพราะนี่ เป็นความรอดและความปรารถนาทัง้ สิน
้ ของ
6
ข้าพเจ้า ถึง แม้ ว่า พระองค์ ไม่ ทรงกระทํา ให้เจริญ ขึ้น แต่ คนอันธพาลก็ เป็น เหมือนหนามที่ ต้องผลักไส
ไป เพราะว่าจะเอามือหยิบก็ไม่ได้ 7 แต่คนที ่แตะต้องมันต้องมีอาวุธที่ ทําด้วยเหล็กและมีด้ามหอก และ
ต้องเผาผลาญเสียให้สิ้นเชิงด้วยไฟในที่เดียวกัน�
1

วีรบุรุษของดาวิด (1 พศด 11:10-47)

8 ต่อไปนี้ เป็ นชื่อวีรบุรุษที่ดาวิดทรงมีอยู่

คือคนทัคโมนี ผู้มีตําแหน่ งสูง เป็นหัวหน้าพวกผู้บังคับบัญชา
คือ อาดี โนคนเอสนี ย์ ท่านเหวีย
่ งหอกเข้า แทงคนแปดร้อยคนซึ่ง เขาได้ ฆ่า เสีย ในครัง้ เดียว 9 ในจํานวน
วีรบ ุ รุษ สามคน คนที ่ รองคนนั ้น มา คือ เอเลอาซาร์บุ ตรชายโดโดคนอาโหไฮ ท่านอยู่ กับ ดาวิด เมื่อ เขา
ทัง้ หลายได้ พู ดหยามคนฟี ลิ ส เตีย ซึ่ง ชุ มนุ มกั นที ่ นั่น เพื่อ สู้ รบ และคนอิสราเอลก็ ถอยทัพ 10 ท่านได้ ลุ ก
ขึ้นฆ่าฟันคนฟีลิสเตียจนมือของท่านเมื่อยล้า มือของท่านเป็นเหน็ บแข็งติดดาบ ในวันนั ้นพระเยโฮวาห์
ทรงกระทําให้ได้ชัยชนะอย่างใหญ่หลวง ทหารก็กลับตามท่านมาเพื่อปล้นข้าวของเท่านั ้น 11 รองท่านมา
คือชัมมาห์ บุตรชายอาเกชาวฮาราร์ คนฟีลิสเตียมาชุ มนุมกันเป็นกองทหาร เป็ นที ่ที่ มีพื้นดินผืนหนึ่ งม
ี ถัว่ แดงเต็ม ไปหมด พวกพลก็ หนี คนฟี ลิ ส เตีย ไป 12 แต่ ท่านยื นม ั ่นอยู่ ท่ามกลางพื้น ดิน ผืน นั ้น และป้อ
งกั นที ่ดิ นนั ้นไว้ และฆ่าฟันคนฟี ลิสเตีย และพระเยโฮวาห์ได้ ทรงประทานชัยชนะอย่างใหญ่หลวง 13 ใน
พวกทหารเอกสามสิบคนนั ้ นมีสามคนที่ลงมา และได้มาหาดาวิดที่ถ้ําอดุลลัมในฤดูเกี่ยวข้าว มีคนฟีลิส
เตี ยกองหนึ่ งตัง้ ค่ายอยู่ในหุบเขาเรฟาอิม 14 คราวนั ้นดาวิดประทับในที่ กําบังเข้มแข็ง และทหารประจํา
ป้อมของฟีลิสเตียกอยู
็ ที
่ ่เบธเลเฮม 15 ดาวิดตรัสด้วยความอาลัยว่า “โอ ใครหนอจะส่งนํ้าจากบ่อที่เบธเล
เฮมซึ่งอยู่ข้างประตู เมืองมาให้เราดื่มได้� 16 ทแกล้วทหารสามคนนั ้ นก็แหกค่ายคนฟี ลิสเตียเข้าไป ตัก
นํ้าที่บ่อเบธเลเฮมซึ่งอยู่ข้างประตูเมือง นํามาถวายแก่ดาวิด แต่ดาวิดหาทรงดื่มน้าํ นั ้นไม่ พระองค์ทรง
เทออกถวายแด่ พระเยโฮวาห์ 17 และตรัสว ่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ซึ่ง ข้า พระองค์ จะกระทํา เช่น นี้ ก็
ขอให้ห่างไกลจากข้าพระองค์ นี่ คือโลหิตของผู้ที่ไปมาด้วยการเสี่ยงชีวต
ิ ของเขามิใช่หรือ� เพราะฉะนั ้น
พระองค์ หาทรงดื่ม ไม่ ทแกล้ว ทหารทัง้ สามได้ กระทํา สิง่ เหล่า นี้ 18 ฝ่า ยอาบี ชย
ั น้ องชายของโยอาบบุตร
ชายนางเศรุ ยาห์ เป็น หัวหน้า ของทัง้ สามคนนั ้น ท่านได้ ยกหอกต่อสู้ ทหารสามร้อยคน และฆ่า ตายสิน
้
19
และได้ รบ
ั ชื่อ เสียงดัง วี รบ ุ รุษ สามคนนั ้น ท่านเป็น ผู้ ที่ มี ชื่อ เสียงโด่ งด ัง ที่สุด ในสามคนนั ้ นม ิ ใช่ หรือ
ฉะนั ้น ได้ เป็น ผู้ บังคับ บัญชาของเขา แต่ ท่านไม่ มี ยศเท่ากับ สามคนแรกนั ้น 20 เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮ
ยาดา เป็น บุตรชายของคนแข็ง กล้า แห่ง เมืองขับ เซเอล เป็น คนประกอบมหกิจ ท่านได้ ฆ่า คนดุจ สิงโต
ของโมอับ เสีย สองคน ท่านได้ ลงไปฆ่า สิงโตที่ ในบ่อ ในวันที ่ หม
ิ ะตกด้วย 21 ท่านได้ ฆ่า คนอียป
ิ ต์ คนหนึ่ ง
เป็นชายรู ปร่างงาม คนอียป
ิ ต์นั้นถือหอกอยู่ แต่เบไนยาห์ถือไม้เท้าลงไปหาเขาและแย่งเอาหอกมาจาก
มือ ของคนอียป
ิ ต์ คนนั ้น และฆ่า เขาตายด้วยหอกของเขาเอง 22 เบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดาได้ กระทํา
กิจเหล่านี้ และได้ ช่อ
ื เสียงดัง่ วีรบุรุษสามคนนั ้น 23 ท่านมีช่อ
ื เสียงโด่ งดังกว่าสามสิบคนนั ้น แต่ท่านไม่มี
ยศเท่ากับ สามคนแรกนั ้น และดาวิดก ็ ทรงแต่ง ท่านให้เป็น ผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ 24 อาสา

2 ซามูเอล 23:25
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เฮลน้ องชายของโยอาบเป็นคนหนึ่ งในสามสิบคนนั ้น เอลฮานั นบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม 25 ชัม
มาห์ชาวเมืองฮาโรด เอลี คาชาวเมืองฮาโรด 26 เฮเลสคนเปเลท อิ ราบ ุตรชายอิก เขชชาวเมืองเทโคอา
27 อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอานาโธท เมบุนนั ยคนหุชาห์ 28 ศัลโมนชาวอาโหไฮ มาหะรัยชาวเนโทฟาห์ 29 เฮ
เลบบุตรชายบาอานาห์ชาวเนโทฟาห์ อิททัยบุตรชายรีบย
ั ชาวกิเบอาห์แห่งคนเบนยามิน 30 เบไนยาห์ชาว
ปิ ราโธน ฮิดดัยชาวลําธารกาอัช 31 อาบีอล
ั โบนคนอารบาห์ อัสมาเวทชาวบาฮูริม 32 เอลียาบาชาวชาอัล
โบน โยนาธานซึ่ง เป็น คนหนึ่ ง ในบรรดาบุตรชายของยาเชน 33 ชัม มาห์ชาวฮาราร์ อาหิยม
ั บุตรชายของ
ชาราร์คนฮาราร์ 34 เอลีเฟเลทบุตรชายอาหัสบัยบุตรชายของชาวมาอาคาห์ เอลีอม
ั บุตรชายอาหิโธเฟล
ชาวกิโลห์ 35 เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาวอาราบ 36 อิกาลบุตรชายนาธันชาวโศบาห์ บานีคนกาด 37 เศ
เลกคนอัมโมน นาหะรัยชาวเบเอโรท คนถือ เครือ
่ งอาวุธของโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ 38 อิราคนอิท
ไรต์ กาเรบคนอิทไรต์ 39 อุรีอาห์คนฮิตไทต์ รวมสามสิบเจ็ดคนด้วยกัน

24
ความหยิง่ นําดาวิดไปสู่ความบาป (1 พศด 21:1-6)
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้ เก ิด ขึ้น ต่ ออ ิส ราเอลอีก เพื่อ ทรงต่อสู้ เขาทัง้ หลายจึง ทรงดลใจดาวิด
ตรัสว่า “จงไปนั บคนอิสราเอลและคนยูดาห์� 2 กษั ตริย์จึงรับสัง่ โยอาบ แม่ทัพซึ่งอยู่กับพระองค์ว่า “จง
ไปทัวอ
่ ิสราเอลทุกตระกูลตัง้ แต่เมืองดานถึงเบเออร์เชบา และท่านจงนั บจํานวนประชาชน เพื่อเราจะได้
ทราบจํานวนรวมของประชาชน� 3 แต่โยอาบกราบทูลกษั ตริย์ว่า “ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
ทรงให้มี ประชาชนเพิม
่ ขึ้ นอ ี กร ้อยเท่า ของที่ มี อยู่ ขอกษั ตริย์เจ้ านายของข้า พระองค์ ทรงทอดพระเนตร
เห็น แต่ ไฉนกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ จึง พอพระทัย ในเรือ
่ งนี้ � 4 แต่ โยอาบและผู้ บังคับ บัญชา
กองทัพก็ต้องยอมจํานนต่อพระดํารัสของกษั ตริย์ โยอาบกับบรรดาผู้บังคับบัญชาของกองทัพจึงออกไป
จากพระพักตร์กษั ตริย์ เพื่อ จะนั บ ประชาชนอิสราเอล 5 เขาทัง้ หลายข้ามแม่น้ํา จอร์แดนไปและตัง้ ค่าย
ในเมืองอาโรเออร์ ด้านขวาของเมืองที่ ตัง้ อยู่ กลางแม่น้ํา กาดไปทางยาเซอร์ 6 แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ มาย ั
งกิเลอาดและมาถึงแผ่นดินตะทิมโหดฉิ และเขาทัง้ หลายมาถึงเมืองดานยาอันอ้อมไปยังเมืองไซดอน
7 และมาถึง ป้ อมปราการเมืองไทระ และทั ่วท ุ กห ัว เมืองของคนฮี ไวต์ และของคนคานาอัน และเขาออก
ไปยัง ภาคใต้ ของยู ดาห์ที่ เมืองเบเออร์เชบา 8 เมื่อ เขาไปทัว่ แผ่น ดิน นั ้น แล้ว เขาจึง มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
เมื่อสิน
่ บวัน 9 และโยอาบก็ถวายจํานวนประชาชนที่นับได้แก่กษั ตริย์ ในอิสราเอลมีทหาร
้ เก้าเดือนกับยีสิ
แข็งกล้าแปดแสนคนผู้ซ่ึงชักดาบ และคนยูดาห์มีห้าแสนคน
1

ดาวิดทรงเลือกพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ (1 พศด 21:7-17)
เมื่อ ได้ นับ จํานวนคนเสร็จ แล้ว พระทัย ของดาวิดก ็ โทมนั ส และดาวิด กราบทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ ว่า
“ข้า พระองค์ ได้ กระทํา บาปใหญ่ ยงิ่ ในสิง่ ซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ กระทํา นี้ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ บัดนี้ ขอ
พระองค์ทรงให้อภัยความชัว่ ช้าของผูรั
้ บใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์กระทําการอย่างโง่เขลามาก�
11 และเมื่อดาวิดทรงลุกขึ้นในตอนเช้า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ก็มายังกาดผู้พยากรณ์ ผู้ทํานายของ
ดาวิดว่า 12 “จงไปบอกดาวิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เราเสนอเจ้าสามประการ จงเลือกเอาประการ
หนึ่ ง เพื่อ เราจะได้ กระทํา ให้ แก่ เจ้า � ” 13 กาดจึง เข้า เฝ้า ดาวิด และกราบทูล พระองค์ ว่า “จะให้ เก ิ ดก ัน
ดารอาหารในแผ่น ดิน ของพระองค์ สิ ้น เจ็ด ปี หรือ หรือ พระองค์ จะยอมหนี ศัตรู สิ ้น เวลาสามเดือนด้วย
เขาไล่ ติดตาม หรือจะให้โรคระบาดเกิดขึ้นในแผ่นดินของพระองค์ สิ ้นสามวัน บัดนี้ ขอพระองค์ ทรงตรึก
ตรอง และตัดสิน ในพระทัย ว่า จะให้ คํา ตอบประการใด เพื่อ ข้า พระองค์ จะนํา กลับ ไปกราบทูล พระองค์
ผู้ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา � 14 ดาว ิด จึง ตรัส กับ กาดว่า “เรามี ความกระวนกระวายมาก ขอให้เราทัง้ หลาย
ตกเข้าไปอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ เพราะพระกรุ ณาคุณ ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก แต่ ขออย่า ให้
เราตกเข้าไปในมือของมนุษย์เลย� 15 ดังนั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงให้โรคระบาดเกิดขึ้นในอิสราเอลตัง้ แต่
10
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เวลาเช้าจนสิน
้ เวลากําหนด และประชาชนที่ ตายตัง้ แต่ เมืองดานถึงเบเออร์เชบามีเจ็ดหมื่นคน 16 และ
เมื่อ ทูต สวรรค์ ย่ื นม ื อออกเหนื อ กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะทําลายเมืองนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงกลับ พระทัย ในเหตุ
ร้ายนั ้น ตรัสสงั ่ ทูตสวรรค์ผู้กําลังทําลายประชาชนว่า “พอแล้ว ยับยังม
้ ือของเจ้าได้� ส่วนทูตสวรรค์ของ
17
พระเยโฮวาห์ก็ อยู่ที่ ลานนวดข้าวของอาราวนาห์คนเยบุส เมื่อดาวิดทอดพระเนตรทูตสวรรค์ ผู้กําลัง
สังหารประชาชนนั ้นพระองค์กราบทูลพระเยโฮวาห์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ได้กระทําบาปชัว่ ร้ายแล้ว แต่
บรรดาแกะเหล่านี้ เขาได้กระทําอะไร ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยูเหนื
่
อข้าพระองค์และวงศ์วานบิดาของ
ข้าพระองค์เถิด�
ดาวิดทรงซื้อลานนวดข้าว (1 พศด 21:18-30)
ในวัน นั ้น กาดก็ เข ้า มาเฝ้า ดาวิด กราบทูล พระองค์ ว่า “ขอเสด็จ ขึ้น ไปสร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระ
เยโฮวาห์ บนลานนวดข้าวของอาราวนาห์ คนเยบุส� 19 ดาว ิ ดก ็ เสด็จ ขึ้น ไปตามคํา ของกาดตามที่ พระ
เยโฮวาห์ ทรงบัญชา 20 เมื่อ อาราวนาห์ มองลงมา เห ็ นกษั ตริย์ และข้าราชการขึ้น มาหาตน อาราวนาห์
ก็ ออกไปถวายบัง คมกษั ตริย์ ซบหน้า ลงถึ งด ิน 21 และอาราวนาห์กราบทูล ว่า “ไฉนกษั ตริย์ เจ้ านายของ
ข้าพระองค์จึงเสด็จมาหาผู้รับใช้ของพระองค์� ดาวิดตรัสว่า “มาซื้อลานนวดข้าวจากท่าน เพื่อจะสร้าง
แท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ โรคร้ายจะได้ ระงับ เสีย จากประชาชน� 22 อาราวนาห์ จึง กราบทูล
ดาวิด ว่า “ขอกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ จงรับ สิง่ ที่ พระองค์ ทรงเห็น ชอบขึ้น ถวาย ดู เถิด ที่ นี่ มี วัว
สําหรับทําเครือ
่ งเผาบูชา และเลื่อนนวดข้าวกับแอกสําหรับวัวเป็นฟืน� 23 ของทัง้ สิน
้ นี้ อาราวนาห์ดุจกษั
ตริย์ ขอถวายแด่ กษั ตริย์ และอาราวนาห์ กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ จง
โปรดปรานพระองค์� 24 แต่กษั ตริย์ตรัสกับอาราวนาห์ว่า “หามิได้ แต่เราจะขอเสียเงินซื้อจากท่าน เรา
จะถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราโดยที่ เราไม่ เสีย ค่า อะไรเลยนั ้น ไม่ ได้ � ดาว ิด จึง
ทรงซื้อลานนวดข้าวกับวัวเป็นเงินห้าสิบเชเขล 25 ดาวิดก็ทรงสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น
และถวายเครือ
่ งเผาบูชากับเครือ
่ งสันติบูชา พระเยโฮวาห์ทรงสดับฟังคําอธิษฐานเพื่อแผ่นดินนั ้น และ
โรคร้ายก็ระงับเสียจากอิสราเอล
18
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 พงศ์กษั ตริย์

เราไม่ รู ้ ว่า ใครเขียนหนั งสือ เล่ มน ี้ หนั งสือ 1 พงศ์ กษั ตริย์ พู ดถึง ความตายของกษั ตริ ย์ ดาวิด การ
ปกครองของกษั ตริย์ซาโลมอน การที่ ซาโลมอนนมัสการรู ป เคารพต่างประเทศ และการแบ่ งอ ิสราเอล
เป็นสองอาณาจักรในสมัยของกษั ตริย์เรโหโบอัม เล่มนี้บันทึกประวัติศาสตร์ของกษั ตริย์ทัง้ หลายของยู
ดาห์จนถึงกษั ตริย์เยโฮรัม และประวัติศาสตร์ของกษั ตริย์ทัง้ หลายของอิสราเอลจนถึงกษั ตริย์อาหัสยาห์
เป้าหมายของหนั งสือ 1 และ 2 พงศ์กษั ตริย์ คือบันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอลตัง้ แต่สมัยที่อส
ิ ราเอล
เจริญมากที่สุด จนถึงการสิน
้ สุดลงของประเทศนั ้น หัวเรืองของสองเล่มนี้คือว่า พระเจ้าจะทรงอวยพระ
พรกษั ตริย์และประชาชนเมื่อเขารักษาพันธสัญญาของพระองค์ไว้ และพระเจ้าจะทรงลงโทษผู้ที่ไม่เชื่อ
ฟังพระราชบัญญัติของพระองค์ หนั งสือ 1 พงศ์กษั ตริยบั
์ นทึกชีวต
ิ ของอาหับและเอลียาห์ด้วย
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 118 ปี
ดาวิดทรงพระชรา

1 กษั ตริย์ดาวิดมีพระชนมายุและทรงพระชรามากแล้ว

แม้เขาจะห่มผ้าให้พระองค์มากก็ยงั ไม่อบอุน
่
2 เพราะฉะนั ้นบรรดาข้าราชการของพระองค์จึงกราบทูลว่า “ขอเสาะหาหญิงสาวพรหมจารีมาถวายกษั
ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ และขอให้ เธออยู่ งานเฉพาะพระพักตร์พระองค์ และดูแลพระองค์ ให้เธอ
นอนในพระทรวงของพระองค์ เพื่อกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์จะได้ทรงอบอุน
่ � 3 เขาจึงได้แสวงหา
นางสาวที่สวยงามตลอดดินแดนอิสราเอล ได้พบนางสาวอาบีชากหญิงชาวชูเนม จึงได้นําเธอมาเฝ้ากษั
ตริย์ 4 หญิงสาวคนนั ้นงามยิง่ นั ก เธอได้ดูแลกษั ตริย์และอยูปรนนิ
่
บัติพระองค์ แต่กษั ตริยหาทรงร่
์
วมกับ
เธอไม่
อาโดนี ยาห์วางแผนการให้ตนเองเป็นกษั ตริย์
โอรสของพระนางฮักกีทได้ยกตัวเองขึ้นกล่าวว่า “เราเองจะเป็นกษั ตริย์� และท่าน
ได้เตรียมรถรบและพลม้า กับพลวิง่ นําหน้าห้าสิบคนไว้เพื่อตนเอง 6 พระราชบิดาของท่านก็ไม่เคยขัดใจ
ท่านด้วยถามว่า “ทําไมเจ้ากระทําเช่นนี้ เช่นนั ้น� ท่านเป็นชายงามด้วย ท่านเกิดมาถัดอับซาโลม 7 ท่าน
ได้ ปรึกษากับโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์และกับอาบียาธาร์ปุ โรหิต เขาทัง้ สองก็ ติ ดตามและช่วยเหลือ
อาโดนี ยาห์ 8 แต่ศาโดกปุโรหิต และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา และนาธันผูพยากรณ์
้
กับชิเมอีและเรอี
และพวกทแกล้ว ทหารของดาวิดม ิ ได้ อยู่ฝ่ายอาโดนี ยาห์ 9 อาโดนี ยาห์ได้ ถวายแกะ วัว และสัตว์อว
้ นพี
เป็น เครือ
่ งบู ชา ณ ศิลาแห่ง โศเฮเลทซึ่ง อยู่ ข้างๆเอนโรเกล และท่านได้ เชิญ พี่ น้องทัง้ สิน
้ ของท่าน คือ
10
ราชโอรสของกษั ตริย์ และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง ยู ดาห์ที่ เป็น ข้าราชการของกษั ตริย์ แต่ ท่านมิ ได้ เชิญ
นาธันผู้พยากรณ์ หรือเบไนยาห์ หรือพวกทแกล้วทหาร หรือซาโลมอนอนุชาของท่าน
5 ฝ่ายอาโดนี ยาห์

นาธันกับพระนางบัทเชบาวางแผนการ
แล ้ วนาธันก ็ ทูล พระนางบัทเชบาพระชนนี ของซาโลมอนว่า “พระองค์ ไม่ ทรงได้ยน
ิ หรือ ว่า อาโดนี
ยาห์ โอรสของพระนางฮั กก ีท ได้ ทรงราชย์ แล้ว และดาวิด เจ้า นายของข้า พระองค์ ก็ มิได้ ทรงทราบเรือ
่ ง
12 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอข้า พระองค์ ถวายคํา ปรึกษา เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงช่วยชีวต
ิ ของพระองค์ และ
ชีวต
ิ ของซาโลมอนโอรสของพระองค์ ไว้ 13 ขอเสด็จ เข้า เฝ้า กษั ตริย์ ดาวิด และกราบทูล พระองค์ ว่า ‘โอ
กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณกับ สาวใช้ ของพระองค์ ไว้มิใช่ หรือ ว่า “ซาโลมอ
นบุตรของเจ้าจะครองสมบัติต่อจากเราแน่ นอน และจะนั ่งบนบัลลังกข
์ องเรา� มิใช่หรือ ไฉนอาโดนี ยาห์
จึงทรงครองเล่าเพคะ� 14 ดู เถิด ขณะที่ พระองค์ กราบทูลกษั ตริย์อยู่ ข้าพระองค์ จะตามเข้าไปเฝ้า และ
สนั บสนุนพระเสาวนี ย์ของพระองค์� 15 แล้วพระนางบัทเชบาก็เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์ที่ ห้องบรรทม กษั ตริย์
11
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ทรงพระชรามาก และอาบีชากชาวชูเนมก็กําลังอยู่ปรนนิ บัติกษั ตริย์ 16 เมื่อพระนางบัทเชบากราบถวาย
บัง คมกษั ตริย์ แล้ว กษั ตริย์ ก็ ตรัส ถามว่า “เจ้ าประสงค์ สิง่ ใด � 17 พระนางทูล พระองค์ ว่า “ข้า แต่ เจ้ า
นายของข้า พระองค์ พระองค์ ได้ ทรงปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ ต่อ สาว
ใช้ ของพระองค์ ว่า ‘ซาโลมอนบุตรของเจ้า จะครองสมบั ติ ต่อ จากเราแน่ นอน และเขาจะนั ่ง บนบัล ลั งก
์ ของเรา� 18 ดู เถิด บัดนี้ อาโดนี ยาห์ ทรงราชย์ แล้ว แม้ว ่า พระองค์ คือ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั นก ็
หาทรงทราบไม่ 19 เธอได้ ถวายวัว สัตว์อ้วนพีและแกะเป็ นอันมาก และได้ เชิญบรรดาโอรสของกษั ตริย์
กับ อาบี ยาธาร์ปุ โรหิต กับ โยอาบผู้ บัญชาการกองทัพ แต่ ซาโลมอนผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เธอหาได้ เชิญ
ไม่ 20 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น อิสราเอลทัง้ สิ้ นก ็ เพ่ง ดู พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะตรัส แก่
เขาว่า จะทรงให้ ผู้ ใดนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของกษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น แทนพระองค์ 21 มิ ฉะนั ้น จะเป็น
ดังนี้ คือ เมื่อ กษั ตริย์ เจ้ านายของหม่อมฉั น ล่วงลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ แล้ว หม่อมฉั น และ
ซาโลมอนบุตรของหม่อมฉั นก็จะตกเป็นฝ่ายผิด� 22 ดู เถิด ขณะเมื่อพระนางกําลังกราบทูลกษั ตริย์อยู่
นาธัน ผู้ พยากรณ์ ก็ เข้า มา 23 เขาทัง้ หลายจึง กราบทูล กษั ตริย์ ว่า “ดู เถิด นาธัน ผู้ พยากรณ์ � เมื่อ นาธัน
เข้ามาต่อพระพักตร์กษั ตริย์ เขาก็ซบหน้าลงถึงพื้นถวายคํานั บกษั ตริย์ 24 และนาธันกราบทูลว่า “โอ ข้า
แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ พระองค์ รับสัง่ ไว้หรือ ว่า ‘อาโดนี ยาห์จะครองต่อ จากเรา และจะนั ่ง
บนบัลลั งก์ของเรา� 25 เพราะวันนี้ เธอได้ลงไปถวายวัว สัตว์อ้วนพีและแกะเป็ นอันมาก และได้เชื้อเชิญ
บรรดาโอรสของกษั ตริย์ ทัง้ ผู้บัญชาการกองทัพ และอาบียาธาร์ปุ โรหิต และดู เถิด เขาทัง้ หลายกําลั งก
ินดื่มต่อหน้าเธอและกล่าวว่า ‘ขอกษั ตริย์อาโดนี ยาห์ทรงพระเจริญ� 26 แต่ ส่วนข้าพระองค์ ผู้รบ
ั ใช้ของ
พระองค์ และศาโดกปุโรหิต กับเบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา และซาโลมอนผู้รับใช้ของพระองค์ เธอหา
ได้ เชิญ ไม่ 27 เหตุการณ์ ทัง้ นี้ บังเกิด ขึ้น โดยกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ หรือ และพระองค์ มิได้ ตรัส
บอกแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ว่า จะทรงให้ผู้ ใดนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ต่อ จาก
28
พระองค์� แล ้ วกษั ตริย์ ดาว ิด ตรัส ตอบว่า “จงเรียกบัทเชบาให้มาหาเรา� พระนางก็ เสด็จ เข้า มาเฝ้า
ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ และประทับ ยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 29 แล ้ วกษั ตริย์ ทรงปฏิญาณว่า “พระเย
โฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด คือ พระองค์ ผู้ ทรงไถ่ ชี วิต ของเราจากบรรดาความทุกข์ ยาก 30 เราได้
ปฏิญาณต่อเจ้าในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า ‘ซาโลมอนบุตรของเจ้าจะครองสมบั
ติ ต่อ จากเราแน่ นอน และเธอจะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของเราแทนเรา� เราก็ จะกระทํา อย่างนั ้ นว ัน นี้ แหละ �
31 แล้วพระนางบัทเชบาก็ ซบพระพักตร์ลงถึ งดินถวายบังคมกษั ตริย์ และกราบทูลว่า “ขอกษั ตริย์ดาวิด
เจ้านายของหม่อมฉั นจงทรงพระเจริญเป็นนิ ตย์� 32 กษั ตริยดาว
์
ิดรับสัง่ ว่า “จงเรียกศาโดกปุโรหิต และ
นาธันผู้พยากรณ์ กับเบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดามาหาเรา� เขาทัง้ หลายจึงเข้ามาเฝ้ากษั ตริย์ 33 และ
กษั ตริย์ตรัสสงั ่ เขาทัง้ หลายว่า “จงพาข้าราชการของเจ้านายของเจ้าไปจัดให้ซาโลมอนโอรสของเราขึ้น
ขี่ล่อของเรา และนําเขาลงไปที่ กีโฮน 34 และให้ศาโดกปุโรหิต และนาธันผู้พยากรณ์ เจิมตัง้ เขาไว้เป็นก
ษั ตริย์เหนื ออิสราเอลที่นั ่น แล้วท่านทัง้ หลายจงเป่าแตร และประกาศว่า ‘ขอกษั ตริย์ซาโลมอนทรงพระ
เจริญ� 35 แล้วท่านทัง้ หลายจงติดตามเขาขึ้นมา และเขาจะมานั ่งบนบัลลังก์ของเรา เพราะว่าเขาจะได้
เป็นกษั ตริย์แทนเรา เราได้กําหนดตัง้ เขาไว้ให้เป็นผู้ครอบครองเหนื ออิสราเอลและเหนื อยูดาห์� 36 และ
เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาได้กราบทูลตอบกษั ตริย์ว่า “เอเมน ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งกษั ตริย์เจ้
านายของข้า พระองค์ ตรัสด ัง นั ้น เทอญ 37 พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสถิ ตก ับกษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์
มาแล้วฉั นใด ก็ขอทรงสถิตกับซาโลมอนฉั นนั ้น และขอทรงกระทําให้พระที่นั่งของพระองค์ใหญ่ยิง่ กว่า
พระที่นั่ง ของกษั ตริย์ ดาว ิด เจ้า นายของข้า พระองค์� 38 ดัง นั ้น ศาโดกปุโรหิต นาธัน ผู้ พยากรณ์ และเบ
ไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา และคนเคเรธีกับคนเปเลทได้ลงไปจัดให้ซาโลมอนประทับบนล่อพระที่นั่งขอ
งกษั ตริย์ดาวิดและได้นําท่านมาถึงกีโฮน
การเจิมตัง้ ซาโลมอนไว้ที่กีโฮน
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39 แล้วศาโดกปุโรหิตได้นําเขาสัตว์ที่บรรจุนํ้ามันมาจากพลับพลา

และเจิมตัง้ ซาโลมอนไว้ และเขาทัง้
หลายก็เป่าแตร และประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “ขอกษั ตริย์ซาโลมอนทรงพระเจริญ� 40 และประชาชน
ทัง้ ปวงก็ตามเสด็จ ไปเป่า ปี่ และเปรมปรีดิ ์ ด้วยความชื่นบานยิง่ นั ก แผ่ นดิ นก ็ แยกด้วยเสียงของเขาทัง้
หลาย
แผนการของอาโดนี ยาห์พ่ายแพ้

41 อาโดนี ยาห์และบรรดาแขกที่ อยู่กั บท่านเมื่อ รับประทานเสร็จแล้ วก็ได้ ยินเสียงนั ้น

และเมื่อโยอาบ
ได้ยน
ิ เสียงแตรก็พูดว่า “เสียงอึกทึกครึกโครมนี้ ที่ในกรุ งหมายความว่ากระไร� 42 ขณะที่เขากําลังพูดอยู่
ดูเถิด โยนาธานบุตรชายอาบียาธาร์ปุโรหิตกมาถึ
็
ง และอาโดนี ยาห์ก็กล่าวว่า “เข้ามาเถิด เพราะเจ้าเป็น
คนมีกําลังมากจึงนําข่าวดี มา� 43 โยนาธานกราบเรียนอาโดนี ยาห์ว่า “หามิได้ เพราะกษั ตริย์ดาวิดเจ้า
นายของเราทัง้ ปวงได้ทรงกระทําให้ซาโลมอนเป็นกษั ตริย์ 44 และกษัตริย์ได้รับสัง่ ให้ศาโดกปุโรหิต นาธัน
ผู้ พยากรณ์ และเบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดา กับ คนเคเรธีและคนเปเลทตามซาโลมอนไป และเขาทัง้
หลายก็ได้จัดให้ซาโลมอนประทับบนล่อพระที่นั่งของกษั ตริย์ 45 และศาโดกปุโรหิต กับนาธันผู้พยากรณ์
ได้ เจิมตัง้ ท่านไว้ให้เป็นกษั ตริย์ ณ กี โฮน และเขาทัง้ หลายก็ ข้น
ึ มาจากที่ นั่นด้วยความเปรมปรีดิ ์ เพราะ
ฉะนั ้นในกรุ งจึงอึกทึกครึกโครม นี่ เป็นเสียงที่ท่านทัง้ หลายได้ยิน 46 ซาโลมอนได้ทรงประทับบนพระราช
บัลลังกด้
์ วย 47 ยิง่ กว่านั ้นอก
ี บรรดาข้าราชการของกษั ตริย์ก็เข้าไปถวายพระพรแด่กษั ตริยดาว
์
ิดเจ้านาย
ของเราว่า ‘ขอพระเจ้า ทรงกระทํา ให้พระนามของซาโลมอนบัน ลือ ไปยิง่ กว่า พระนามของพระองค์ และ
ขอทรงกระทําให้บัลลังก์ของซาโลมอนใหญ่ยงิ่ กว่าบัลลังก์ของพระองค์� แล้วกษั ตริย์ก็ทรงโน้ มพระกาย
ลงบนแท่ นที ่ บรรทม 48 และกษั ตริย์ก็ ตรัสด ้วยว่า ‘สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอล ผู้ ได้
ทรงประทานให้มีคนหนึ่ งนั ่งบนบัลลั งก์ของเราในวันนี้ ด้วยตาของเราเองได้เห็นแล้ว� ” 49 แล้วบรรดา
แขกทัง้ ปวงของอาโดนี ยาห์ก็กลัว และลุกขึ้น ต่างคนต่างไปตามทางของตน 50 ฝ่ายอาโดนี ยาห์ก็กลัวซา
โลมอน จึงลุกขึ้นไปจับเชิงงอนของแท่นบูชา 51 มีคนไปกราบทูลซาโลมอนว่า “ดูเถิด อาโดนี ยาห์กลัวกษั
ตริย์ซาโลมอน เพราะดู เถิด เธอจับเชิงงอนที่ แท่นบูชาอยู่กล่าวว่า ‘ขอกษั ตริย์ซาโลมอนได้ ปฏิญาณแก่
ข้าพเจ้า ในวัน นี้ ว่า พระองค์ จะไม่ ประหารผู้ รับ ใช้ของพระองค์ เสียด ้วยดาบ� ” 52 และซาโลมอนตรัสว ่า
“ถ้าแม้เขาสําแดงตัวได้วา่ เป็นคนที่สมควร ผมสักเส้นเดียวของเขาจะไม่ตกลงยังพื้นดิน แต่ถ้าพบความ
ชัว่ อยู่ในตัวเขา เขาจะต้องถึงแก่ ความตาย� 53 กษั ตริย์ซาโลมอนตรัสสงั ่ ให้คนไปนําท่านลงมาจากแท่
นบูชา และท่านก็มากราบลงต่อกษั ตริย์ซาโลมอน และซาโลมอนตรัสแก่ท่านว่า “จงกลับไปวังของท่าน
เถิด�

2
ดาวิดสัง่ สอนซาโลมอน
เมื่อ เวลาที่ ดาว ิด จะสิน
้ พระชนม์ ใกล้ เข้า มา พระองค์ ทรงกําชับ ซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ ว่า
2 “เรากําลัง จะเป็ น ไปตามทางของโลกแล้ว จงเข้ม แข็ง และสําแดงตัว ของเจ้า ให้เป็ น ลูก ผู้ ชาย 3 และจง
รักษาพระบัญชากําชับ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า คือ ดําเนิ น ในบรรดาพระมรรคาของพระองค์
และรักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์ พระบัญญั ติ ของพระองค์ คํา ตัดสิน ของพระองค์ และพระโอวาทของ
พระองค์ ดังที่ได้จารึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสส เพื่อเจ้าจะได้จําเริญในบรรดาการซึ่งเจ้าได้กระทํา
และในที่ ใดๆที่ เจ้ าไป 4 เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะได้ รก
ั ษาพระวจนะของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส เกี่ยวกับ
เราว่า ‘ถ้า ลูก หลานทัง้ หลายของเจ้า ระมัดระวัง ในวิถี ทางทัง้ หลายของเขา ที่ จะดําเนิ น ต่อ หน้า เราด้วย
ความจริง อย่างสุดจิต สุดใจของเขา (พระองค์ ตรัสว ่า� ราชวงศ์ จะไม่ ขาดชายที่ จะนั ่ง บนบัล ลั งก ์ ของ
อิสราเอล� 5 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เจ้ าก็ รู ้อยู่ แล ้ วว ่า โยอาบบุตรนางเศรุ ยาห์ ได้ กระทํา อะไรแก่ เรา คือ ว่า เขา
ได้ กระทํา ประการใดแก่ ผู้ บัญชาการทัง้ สองแห่ง กองทัพ ของอิสราเอล คือ กระทํา แก่ อบ
ั เนอร์บุ ตรเนอร์
และแก่อามาสาบุตรเยเธอร์ที่โยอาบได้ฆ่าเสีย ทําให้โลหิตที่ตกในยามสงครามไหลในยามสันติ และวาง
1
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โลหิตที่ตกในยามสงครามลงบนรัดประคดที่เอวของเขา และลงบนรองเท้าของเขา 6 เพราะฉะนั ้นเจ้าจง
กระทําให้เหมาะสมตามปัญญาของเจ้า อย่าปล่อยให้ศีรษะหงอกของเขาลงไปสู่ แดนคนตายอย่างสันติ
7 แต่ จงปฏิ บั ติด ้วยความเมตตาต่ อบ ุตรชายทัง
้ หลายของบารซิ ล ลัย คนกิ เลอาด จงยอมให้เขาอยู่ในหมู่
คนที ่ รบ
ั ประทานอยู่ ที่ โต ๊ะ ของเจ้า เพราะว่า เมื่อ เราหนี จากอับ ซาโลมพี่ ชายของเจ้า นั ้น เขาทัง้ หลายได้
มาพบกับเราด้วยความเมตตาดังนั ้นแหละ 8 และดูเถิด มีชิเมอีบุตรเก-ราคนเบนยามินจากบ้านบาฮูรม
ิ
อยู่ กับ เจ้า ด้วย เขาเป็น ผู้ ด่า เราอย่างน่า สลดใจในวันที ่ เราเดิน ไปยัง มาหะนาอิม แต่ เขามาต้อนรับ เราที่
แม่น้าํ จอร์แดน และเราจึงได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า ‘เราจะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้าด้วย
9
ดาบ� เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้าอย่าถือว่าเขาไม่มีความผิด เพราะเจ้าเป็นคนมีปัญญา เจ้าจะทราบว่าควร
จะกระทําประการใดแก่เขา และเจ้าจงนําศีรษะหงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายพร้อมกับโลหิต�
ดาวิดสิน
้ พระชนม์ ซาโลมอนขึ้นครองราชย์ (1 พศด 29:23-30)
แล ้ว ดาวิ ดก ็ บรรทมหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง พระศพไว้ ในนครดาวิด
11 และเวลาที่ ดาวิดทรงครอบครองอยู่เหนื ออิสราเอลนั ้นเป็ นสี่ สิ บปี พระองค์ทรงครอบครองในเฮโบรน
เจ็ด ปี และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามสิบ สามปี 12 ดัง นั ้น แหละซาโลมอนจึง ประทับ
บนพระที่นั่งของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ดํารงมัน
่ คงอยู่
10
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13 แล ้ วอา โด นี ยาห์ โอรส ของ พระ นาง ฮั กก ีท ได้ เข ้า เฝ้า พระ นา งบัทเช บา พระ ชนนี ของ ซา โลม อน
พระนางมี พระเสาวนี ย์ ว่า “เจ้ ามาอย่างสันติ หรือ � ท่านทูล ว่า “อย่างสันติ ขอรับ กระหม่ อม � 14 แล ้ วท
่านทูลว่า “เกล้ากระหม่อมมีเรือ
่ งที่จะทูลพระองค์� พระนางมีพระเสาวนี ย์ว่า “จงพูดไปเถิด� 15 ท่านจึง
ทูลว่า “พระองค์ ทรงทราบแล้ วว่าราชอาณาจั กรนน
ั ้ เป็นของกระหม่อม และว่าบรรดาชนอิสราเอลทัง้ สิ้
นก็หมายใจว่า กระหม่อมจะได้ครอบครอง อย่างไรก็ดี ราชอาณาจักรก็กลับกลายมาเป็นของพระอนุชา
ของกระหม่ อม ด้วยราชอาณาจักรเป็น ของเธอจากพระเยโฮวาห์ 16 บัดนี้ กระหม่อมทูล ขอแต่ ประการ
เดียว ขอพระองค์ อย่า ได้ ปฏิเสธเลย� พระนางมี พระเสาวนี ย์ ต่อ เธอว่า “จงพูด ไปเถิด� 17 และท่านทูล
ว่า “ขอพระองค์ ทูล กษั ตริย์ ซาโลมอน (ท่านคงไม่ ปฏิเสธพระองค์� คือ ทูล ขออาบี ชากชาวชู เนมให้ เป็น
ชายาของกระหม่อม� 18 พระนางบัทเชบามีพระเสาวนี ย์ว่า “ดี แล้ว เราจะทูลกษั ตริย์แทนเจ้า� 19 พระ
นางบัทเชบาจึงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน เพื่อทูลพระองค์ ให้อาโดนี ยาห์ และกษั ตริย์ทรงลุกขึ้นต้อนรับ
พระนาง และทรงคํานั บ พระนาง แล้ว ก็ เสด็จ ประทับ บนพระที่นั่ง ของพระองค์ รับสัง่ ให้ นํา พระเก้าอี้ มา
ถวายพระชนนี พระนางก็ เสด็จ ประทั บท ี่ เบื้องขวาของพระองค์ 20 แล ้ว พระนางทูล ว่า “แม่ จะขอจาก
เธอสัก ประการหนึ่ ง ขออย่า ปฏิเสธแม่ เลย � และกษั ตริย์ ทูล พระนางว่า “ขอมาเถิด ผมจะไม่ ปฏิเสธ
เสด็จแม่� 21 พระนางทูลว่า “ขอยกอาบีชากชาวชูเนมให้กับอาโดนี ยาห์เชษฐาของเธอให้เป็นชายาเถิด�
22 กษั ตริย์ ซาโลมอนตรัส ตอบพระชนนี ของพระองค์ ว่า “ไฉนเสด็จ แม่ จึง ขออาบี ชากชาวชู เนมให้แก่ อา
โดนี ยาห์เล่า น่าจะขอราชอาณาจักรให้เขาเสียด้วย เพราะเขาเป็นพระเชษฐาของผม และฝ่ายเขามีอาบี
ยาธาร์ปุโรหิตและโยอาบบุตรนางเศรุ ยาห์� 23 แล้วกษั ตริย์ซาโลมอนทรงปฏิญาณในพระนามของพระ
เยโฮวาห์ว่า “ถ้าถ้อยคํานี้ ไม่เป็นเหตุให้อาโดนี ยาห์เสียชีวต
ิ ของเขาแล้ว ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษผมและ
ให้หนักยิง่ กว่า 24 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด พระองค์ผูทรงสถาปนาผมไว้
้
และตัง้ ผมไว้บนบัลลั งก์ของดาวิดราชบิดาของผม และทรงตัง้ ไว้เป็นราชวงศ์ ดังที่ พระองค์ ทรงสัญญา
ไว้ อาโดนี ยาห์จะต้องตายในวันนี้ ฉั นนั ้น� 25 ดังนั ้นกษั ตริย์ซาโลมอนจึงรับสัง่ ใช้เบไนยาห์บุตรชายเยโฮ
ยาดา เขาก็ไปประหารชีวต
ิ อาโดนี ยาห์เสีย และท่านก็ตาย

อาบียาธาร์ถูกไล่ออกจากหน้าที่ปุโรหิต
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26 ส่วนอาบียาธาร์ปุโรหิตนัน
้ กษั ตริยรั
์ บสัง่ ว่า “จงไปอยูที
่ ่อานาโธท ไปสู่ไร่นาของเจ้า เพราะเจ้าสมควร

ที่จะตาย แต่ในเวลานี้ เราจะไม่ประหารชีวต
ิ เจ้า เพราะว่าเจ้าหามหีบขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าไปข้าง
หน้าดาวิดราชบิดาของเรา และเพราะเจ้าได้เข้าส่วนในบรรดาความทุกข์ใจของราชบิดาเรา� 27 ซาโลม
อนจึง ทรงขับ ไล่ อาบ ี ยาธาร์เสีย จากหน้าที่ ปุ โรหิต ของพระเยโฮวาห์ กระทํา ให้ สําเร็จ ตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรัสเกี่ยวกับวงศ์วานของเอลีที่เมืองชีโลห์

โยอาบถูกประหารชีวต
ิ เพราะท่านฆ่าอับเนอร์
เมื่อ ข่าวนี้ ทราบไปถึง โยอาบ เพราะแม้วา่ โยอาบมิ ได้ สน ับ สนุ นอ ับ ซาโลม ท่านได้ สน ับ สนุ นอาโด
นี ยาห์ โยอาบก็ หนี ไปที่ พล ับ พลาของพระเยโฮวาห์ และจับ เชิง งอนแท่น บูชาไว้ 29 เมื่ อม ี คนไปกราบทูล
กษั ตริย์ซาโลมอนว่า “โยอาบได้หนี ไปที่ พลับพลาของพระเยโฮวาห์ และดูเถิด เขาอยู่ข้างแท่ นบูชานน
ั้ �
30
ซาโลมอนรับ สัง่ เบไนยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดาตรัสว ่า “จงไปประหารชีวต
ิ เขาเสีย� เบไนยาห์ ก็ มาย ัง
พลับพลาของพระเยโฮวาห์ พู ดก ั บท ่า นว่า “กษั ตริย์ มี รับสัง่ ว่า จงออกมาเถิด� ท่านตอบว่า “ไม่ ออกไป
ข้า จะตายที่ นี่ � แล ้วเบไนยาห์ ก็ นํา ความไปกราบทูล กษั ตริย์ อี กว่า “โยอาบพู ดอย ่างนี้ และเขาตอบข้า
พระองค์ อย่างนี้ � 31 กษั ตริย์ตรัสตอบเขาว่า “จงกระทําตามที่ เขาบอก จงประหารเขาเสียและฝังเขาไว้
ทัง้ นี้ จะได้เอาโลหิตไร้ความผิดซึ่งโยอาบได้กระทําให้ไหลนั ้นไปเสียจากเรา และจากวงศ์วานบิดาของเรา
32 พระเยโฮวาห์ทรงทําให้โลหิตของเขากลับมาตกบนศีรษะของเขาเอง เพราะว่าเขาได้โจมตีและฆ่าชาย
สองคนที่ชอบธรรมและดีกว่าตัวเขาด้วยดาบ โดยที่ดาวิดราชบิดาของเราหาทรงทราบไม่ คืออับเนอร์บุ
ตรเนอร์ผูบั
้ ญชาการกองทัพของอิสราเอล และอามาสาบุตรเยเธอร์ผูบั
้ ญชาการกองทัพของยูดาห์ 33 ดัง
นั ้น ต้องให้โลหิต ของเขาทัง้ สองตกบนศีรษะของโยอาบและบนศีรษะเชื้อ สายของเขาเป็น นิ ตย์ แต่ ส่วน
ดาวิด และเชื้อ สายของพระองค์ และราชวงศ์ ของพระองค์ และราชบัล ลั งก ์ ของพระองค์ จะมี สันติ ภาพ
จากพระเยโฮวาห์อยู่เป็นนิ ตย์� 34 แล้วเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาก็ข้น
ึ ไปประหารชีวต
ิ เขาเสีย และฝัง
เขาไว้ในบ้านของเขาเองซึ่งอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร
28

เบไนยาห์รบ
ั ตําแหน่ งเป็นแม่ทัพ ศาโดกรับตําแหน่ งเป็นมหาปุโรหิต

35 กษั ตริยได้
์ ทรงแต่งตัง้ เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาเหนื อกองทัพแทนโยอาบ และกษัตริย์ก็ทรงแต่ง

ตัง้ ศาโดกผู้เป็นปุโรหิตไว้ในตําแหน่ งของอาบียาธาร์

ชิเมอีถูกประหารชีวต
ิ
36 แล ้ วกษั ตริย์ ทรงใช้ คนไปเรียกชิ เมอี ให้ เข ้า มาเฝ้า และตรัส กับ เขาว่า “ท่านจงสร้างบ้านอยู่ ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และอาศัย อยู่ ที่ นั่น อย่า ออกจากที่ นั่น ไปที่ไหนเลย 37 เพราะในวันที ่ ท่านออกไป และข้ามลํา
ธารขิดโรนนั ้น ท่านจงรู เป็
้ นแน่ เถิดว่า ท่านจะต้องตายแน่ แล้วโลหิตของเจ้าจะต้องตกบนศีรษะของเจ้า
เอง� 38 และชิเมอีทูลกษั ตริย์ว่า “ที่พระองค์ตรัสนันก
้ ็ดีแล้ว ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จะกระทําตามที่กษั ตริย์
เจ้านายของข้าพระองค์ตรัสนน
ั ้ � ชิเมอีจึงได้อาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มเป็นเวลานาน 39 ต่อมาเมื่อล่วงไป
สามปี แล้วทาสสองคนของชิเมอีได้หลบหนี ไปยังอาคีชโอรสของมาอาคาห์กษั ตริย์เมืองกัท และเมื่อเขา
มาบอกชิเมอีว่า “ดูเถิด ทาสของท่านอยูใ่ นเมืองกัท� 40 ชิเมอีก็ลุกขึ้นผูกอานขี่ลาไปเฝ้าอาคีชที่เมืองกัท
เพื่อเสาะหาทาสของตน ชิเมอีได้ไปนําทาสของตนมาจากเมืองกัท 41 และเมื่อมีผู้กราบทูลซาโลมอนว่า
ชิเมอีได้ ไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง เมือ งกัท และกลับ มาแล้ว 42 กษั ตริย์ก็ ทรงใช้ให้เรียกชิเมอีมาเฝ้า และ
ตรัสกับเขาว่า “เราได้ให้ท่านปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์มิใช่หรือ และได้ตักเตือนท่านแล้วว่า
‘ท่านจงรู เป็
้ นแน่ ว่า ในวันที่ท่านออกไป ไม่ว่าไปที่ใดๆ ท่านจะต้องตายแน่ � และท่านก็ได้ตอบเราว่า ‘คํา
ตรัสที่ ข้าพระองค์ ได้ ยินนั ้ นก็ดี แล้ว� 43 ทําไมท่านจึงไม่รก
ั ษาคําปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ และรักษา
44
คําบัญชาซึ่งเราได้ กําชับท่านนั ้น� กษั ตริย์ตรัสกับชิเมอีว่า “ท่านเองรู เ้ รือ
่ งเหตุ รา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่งอยู่ในใจ
ของท่าน ซึ่ง ท่านได้ กระทํา ต่อ ดาวิด ราชบิดาของเรา เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงนํา เหตุ รา้ ยมาส
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นองเหนื อ ศีรษะของท่านเอง 45 แต่ กษั ตริย์ ซาโลมอนจะได้ รบ
ั พระพร และพระที่นั่ง ของดาวิด จะตั ้งม น
ั่
คงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่เป็นนิ ตย์� 46 แล้วกษั ตริย์ทรงบัญชาเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาและ
เขาก็ออกไปประหารชีวต
ิ ชิเมอีเสีย ดังนั ้นราชอาณาจักรก็ตังม
้ ัน
่ คงอยูใ่ นพระหัตถ์ของซาโลมอน

3
ซาโลมอนทรงแต่งงานกับราชธิดาของฟาโรห์
ซา โลม อน ได้ ทรง กระทํา ให้ เป็น ทอง แผ่น เดีย วกั นก ับ ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ โดย ได้ ทรง รับ
ราชธิดาของฟาโรห์ และทรงนํา พระนางมาไว้ ในนครของดาวิด จนพระองค์ ทรงสร้างพระราชวัง ของ
พระองค์ และทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และกําแพงรอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม สําเร็จ 2 อย่างไร
ก็ตาม ประชาชนได้ ถวายสัตวบู ชา ณ ปู ชน ีย สถานสูง เพราะในเวลานั ้น ยัง ไม่ ได้ สร้างพระนิ เวศเพื่อ
พระนามของพระเยโฮวาห์ 3 ซาโลมอนทรงรัก พระเยโฮวาห์ ทรงดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของดาวิด ราช
บิดาของพระองค์ เว้นแต่พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอม ณ ปูชนียสถานสูง
1

กษั ตริยถวายเครื
์
อ
่ งสัตวบูชาที่เมืองกิเบโอน (2 พศด 1:2-6)

4 และกษั ตริย์เสด็จไปที่ เมืองกิเบโอนเพื่อถวายเครือ
่ งสัตวบูชาที่นั ่น

สูง ซาโลมอนทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาพันตัวบนแท่นบูชานน
ั้
ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (2 พศด 1:7-13)

เพราะที่นั่นเป็นมหาปูชนียสถาน

5 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอนที่ เมืองกิเบโอนเป็ นพระสุ บินในกลางคืน

และพระเจ้าตรัสว่า
“เจ้ าอยากให้เราให้อะไรเจ้า ก็ จงขอเถิด� 6 และซาโลมอนตรัสว ่า “พระองค์ ได้ ทรงสําแดงความเมตตา
ยิง่ ใหญ่ แก่ ดาว ิด พระราชบิดาผู้ รับ ใช้ของพระองค์ เพราะว่า เสด็จ พ่อ ดําเนิ น ต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วย
ความจริง และความชอบธรรม ด้วยจิตใจเที่ยงตรงต่อ พระองค์ และพระองค์ ทรงรักษาความเมตตายิง่
ใหญ่ นี้ ไว้เพื่อ เสด็จ พ่อ และได้ ทรงประทานบุตรชายคนหนึ่ ง แก่ เสด็จ พ่อ ให้ นั่ง บนราชบัล ลั งก ์ ของท่าน
ในวันนี้ 7 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ถึงแม้ว่าข้าพระองค์ เป็นแต่ เด็ก บัดนี้ พระองค์
ทรงกระทํา ให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เป็นกษั ตริย์ แทนดาวิด เสด็จ พ่อ ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ไม่ ทราบ
ว่า จะเข้า นอกออกในอย่างไรถูก 8 และผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ก็ อยู่ ท่ามกลางประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง
พระองค์ทรงเลือกไว้ เป็นชนชาติใหญ่ ซึ่งจะนั บหรือคํานวณประชาชนก็ไม่ได้ 9 เพราะฉะนั ้นขอพระองค์
ทรงประทานความคิด ความเข้าใจแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพื่อ จะวินิจฉั ย ประชาชนของพระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์ จะประจั กษ ์ ในความผิดแผกระหว่างดี และชัว่ เพราะว่า ผู้ ใดเล่า จะสามารถวินิจฉั ย ประชาชน
ใหญ่ ของพระองค์ นี้ ได้ � 10 ที่ ซาโลมอนทูล ขอเช่น นี้ ก็ เป็ นที ่ พอพระทัย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 11 พระเจ้า จึง
ตรัสกับซาโลมอนว่า “เพราะเจ้าได้ขอสิง่ นี้ และมิได้ขอชีวต
ิ ยืนยาว หรือความมัง่ คัง่ หรือชีวต
ิ ของบรรดาศั
ตรูของเจ้าเพื่อตัวเจ้าเอง แต่เจ้าขอความเข้าใจเพื่อตัวเจ้าเองเพื่อให้ประจักษ์ในการวินิจฉั ย 12 ดูเถิด เรา
จะกระทําตามคําของเจ้า ดูเถิด เราให้จิตใจอันประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจ เพื่อว่าจะไม่มีใครที่
เป็นอยูก่
่ อนเจ้าเหมือนเจ้า และจะไม่มีใครที่ข้น
ึ มาภายหลังเจ้าเหมือนเจ้า 13 เราจะให้สิ่งที่เจ้าไม่ได้ขอแก่
เจ้าด้วย ทัง้ ความมัง่ คัง่ และเกียรติยศ เพื่อว่าตลอดวันเวลาทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะไม่มีกษั ตริย์องค์อื่นเปรียบ
เทียบกับเจ้าได้ 14 และถ้าเจ้าจะดําเนิ นตามทางของเรา รักษากฎเกณฑ์ ของเรา และบัญญัติ ของเราดัง
ดาวิดบิดาของเจ้าได้ ดําเนิ นนั ้น เราก็ จะให้วน
ั เวลาของเจ้ายืนยาว� 15 และซาโลมอนก็ ต่ืนบรรทม และ
ดูเถิด เป็นพระสุ บิน แล้วพระองค์ก็เสด็จมาที่กรุ งเยรู ซาเล็ม และประทับยืนอยู่หน้าหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติบูชา และพระราชทานเลี้ยงแก่บรรดาข้าราชการ
ของพระองค์
การพิสูจน์ สติปัญญาของซาโลมอน
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แล ้ว หญิง แพศยาสองคนมาเฝ้า กษั ตริย์ และยืน อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ 17 หญิง คนหนึ่ ง ทูล ว่า
“โอ ข้าแต่เจ้านายของข้าพระองค์ ข้าพระองค์และผูห
้ ญิงคนนี้ อาศัยอยูใ่ นเรือนเดียวกัน และข้าพระองค์
ก็ คลอดบุตรคนหนึ่ ง ขณะที่ นางนั ้น อยู่ ในเรือน 18 ต่อ มาเมื่อ ข้า พระองค์ คลอดบุตรได้ สามวัน แล้ว นาง
คนนี้ ก็ คลอดบุตรด้วย และข้า พระองค์ ทัง้ สองอยู่ด้วยกัน ไม่มี ผู้ ใดอยู่กับ ข้า พระองค์ ทัง้ สองในเรือนนั ้น
ข้า พระองค์ ทัง้ สองนั ้น อยู่ ในเรือนนั ้น 19 แล ้ว บุตรของหญิง คนนี้ ก็ ตายเสีย ในกลางคืน ด้วยเขานอนทับ
20 พอเที่ยงคืน นางก็ ลุก ขึ้น และเอาบุตรชายของข้า พระองค์ ไปเสีย จากข้างข้า พระองค์ ขณะที่ สาวใช้
ของพระองค์หลับอยู่ และวางเขาไว้ในอกของเธอ และเธอเอาบุตรของเธอที่ตายแล้วนน
ั ้ ไว้ในอกของข้า
21
พระองค์ เมื่อ ข้า พระองค์ ต่ืน ขึ้น ในตอนเช้า เพื่อ ให้บุ ตรของข้า พระองค์ กิน นม ดู เถิด เขาตายเสีย แล้ว
แต่ เมื่อ ข้าพระองค์ พินิจดูในตอนเช้า ดู เถิด เด็กนั ้น ไม่ ใช่บุ ตรชายที่ ข้าพระองค์ คลอดมา� 22 แต่ หญิงอ
ีก คนหนึ่ ง พูด ว่า “ไม่ใช่ เด็ก ที่ เป็น เป็น บุตรชายของฉั น เด็ก ที่ ตายเป็น บุตรชายของเจ้า� หญิง คนที่ หน
่งึ พูด ว่า “ไม่ใช่ เด็ก ที่ ตายเป็น บุตรชายของเจ้า และเด็ก ที่ เป็น เป็น บุตรชายของฉั น� เขาทัง้ สองพู ดก ัน
ดังนี้ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ 23 แล ้ วกษั ตริย์ตรัสว ่า “คนหนึ่ ง พูด ว่า ‘คนนี้ เป็น บุตรชายของฉั น คือ เด็ก ที่
เป็น อยู่ และบุตรชายของเจ้า ตายเสีย แล้ว� และอีก คนหนึ่ ง พูด ว่า ‘ไม่ใช่ แต่ บุ ตรชายของเจ้า ตายเสีย
แล้ว และบุตรชายของฉั นเป็นคนที่มีชว
ิ � ” 24 และกษั ตริย์ตรัสว่า “เอาดาบมาให้เราเล่มหนึ่ ง� เขาจึง
ี ต
เอาพระแสงดาบมาไว้ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 25 และกษั ตริย์ตรัสว่า “จงแบ่งเด็กที่มีชีวิตนัน
้ ออกเป็นสอง
26
ท่อน และให้คนหนึ่ งครึง่ หนึ่ ง และอีกคนหนึ่ งครึง่ หนึ่ ง� แล้วหญิงคนที่บุตรของตนยังมีชีวิตอยูน
่ ั ้นทูล
กษั ตริย์ เพราะว่า จิตใจของเธออาลัย ในบุตรชายของเธอ เธอว่า “โอ ข้า แต่ เจ้ านายของข้า พระองค์ ขอ
ทรงมอบเด็กที่มีชีวิตนัน
้ ให้เขาไป และถึงอย่างไรก็ดีอย่าทรงฆ่าเสีย� แต่หญิงอีกคนหนึ่ งว่า “อย่าให้ฉัน
เป็นเจ้าของหรือของฉั น ขอทรงแบ่งเถิดเพคะ� 27 แล้วกษั ตริย์ตรัสตอบเขาว่า “จงให้เด็กที่มีชีวิตนัน
้ แก่
28
คนนั ้น อย่าฆ่าเสียเลย นางเป็นมารดาของเด็กนั ้น� อิสราเอลทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ งการพิพากษา ซึ่งกษั
ตริย์ประทานการพิพากษานั ้น และเขาทัง้ หลายก็ เกรงกลัวกษั ตริย์ เพราะเขาทัง้ หลายประจั กษ์ว่า พระ
สติปัญญาของพระเจ้าอยูใ่ นพระองค์ที่จะทรงวินิจฉั ย
16

4
ข้าราชการผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลในอาณาจักรของซาโลมอน
1 กษั ตริย์ ซาโลมอนเป็ นกษั ตริ ย์ เหนื ออ ิส ราเอลทัง
้ สิน
้ 2 และคนต่อ ไปนี้ เป็น ข้าราชการผู้ ใหญ่ ของ
พระองค์ คือ อาซาริยาห์ บุ ตรชายศาโดกเป็น ปุโรหิต 3 เอลี โฮเรฟและอาหิ ยาห์ บุ ตรชายชิ ชา เป็น ราช
เลขา เยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรมสารบรรณ 4 เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา เป็นผูบ
้ ัญชาการ
5
กองทัพ ศาโดกและอาบี ยาธาร์เป็น ปุโรหิต อาซาริยาห์ บุ ตรชายนาธัน เป็น หัวหน้า ข้าหลวง ศบุด บุตร
ชายนาธันเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ และเป็นพระสหายของกษั ตริย์ 6 อาหิชาร์เป็นเจ้ากรมวัง และอาโดนี รม
ั
บุตรชายอับดาเป็นผู้ควบคุมคนที่ทํางานโยธา
ข้าหลวงสิบสองคนเป็นผู้จัดหาเสบียงอาหารสําหรับกษั ตริย์สํานั ก
7 ซาโลมอนทรงมี ข้าหลวงสิบ สองคนอยู่ เหนื ออ ิส ราเอลทัง
้ ปวง เป็น ผู้ จัดหาเสบียงอาหารสําหรับ กษั
ตริย์และสําหรับกษั ตริย์สํานั ก ข้าหลวงคนหนึ่ งจัดหาเสบียงอาหารสําหรับเดือนหนึ่ งในหนึ่ งปี 8 ต่อไปนี้
เป็นชื่อของเขาคือ เบนเฮอร์ ประจําแดนเทือกเขาเอฟราอิม 9 เบนเดเคอร์ ประจําในมาคาสและในชาอั
ลบิม เบธเชเมช และเอโลนเบธฮานั น 10 เบนเฮเสด ประจําในอารุ บโบท โสโคห์และแผ่นดินเฮเฟอร์ทัง้
สิน
่ ับเขา 11 เบนอาบีนาดับ ประจําในบริเวณโดร์ทัง้ หมด เขามีทาฟัทธิดาของซาโลมอนเป็นชายา
้ ขึ้นอยูก
12 บาอานาบุตรชายอาหิลูด ประจํา ในทาอานาค เมกิด โดและเบธชานทัง
้ หมดซึ่ง อยู่ ข้างศาเรธานเชิง
เมืองยิสเรเอล และตัง้ แต่เบธชานถึงอาเบลเมโฮลาห์ไปจนถึงฝากข้างโน้ นของโยกเนอัม 13 เบนเกเบอร์
ประจําในราโมทกิเลอาด เขามีเมืองทัง้ หลายของยาอีรบุ
์ ตรชายมนั สเสห์ซ่ึงอยูใ่ นกิเลอาด และเขามีท้อง
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ถิน
่ อารโกบ ซึ่งอยู่ในบาชาน หัวเมืองใหญ่หกสิบหัวเมือง ซึ่งมีกําแพงเมือง และดานทองสัมฤทธิขึ
์ ้นอยู่
แก่เขา 14 อาหินาดับบุตรชายอิดโด ประจําในมาหะนาอิม 15 อาหิมาอัส ประจําในนั ฟทาลี เขาก็เหมือนกัน
ได้ บาเสมัทธิดาของซาโลมอนเป็นชายา 16 บาอานาบุตรชายหุชัย ประจําในอาเชอร์และเบอาโลท 17 เย
โฮชาฟั ทบุตรชายปารู อาห์ ประจําในอิสสาคาร์ 18 ชิเมอีบุ ตรชายเอลาห์ ประจําในเบนยามิน 19 เกเบอร์
บุตรชายอุรี ประจําในแผ่นดินกิเลอาด ในแผ่นดินของสิโหนกษั ตริย์ของคนอาโมไรต์และของโอกกษั ตริ
ย์แห่งเมืองบาชาน ท่านเป็นข้าหลวงคนเดียวที่ประจําในแผ่นดินนั ้น 20 คนยูดาห์และคนอิสราเอลนั ้ นมี
จํานวนมากมายดังเม็ดทรายชายทะเล เขาทัง้ หลายกินและดื่มและมีจิ ตใจเบิกบาน 21 และซาโลมอนท
รงปกครองเหนื อราชอาณาจักรทัง้ สิน
ิ ต์ เขา
้ ตัง้ แต่แม่น้าํ ไปจนถึงแผ่นดินฟีลิสเตียและถึงพรมแดนอียป
ทัง้ หลายถวายส่วยอากร และปรนนิ บัติซาโลมอนตลอดวันเวลาแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์ 22 เสบียง
อาหารสําหรับซาโลมอนในวันหนึ่ งนั ้น คือยอดแป้งสามสิบโคระและแป้งหกสิบโคระ 23 วัวอ้วนสิบตัว วัว
จากทุ่งหญ้ายีสิ
่ บตัว แกะหนึ่ งร้อยตัว นอกจากนี้ มีกวางตัวผู้ เนื้ อสมัน อีเก้งและไก่อ้วน 24 เพราะพระองค์
ทรงครอบครองเหนื อท้องถิน
่ ทัง้ สิน
้ ฟากแม่น้ําข้างนี้ ตัง้ แต่ทิฟสาห์ถึงกาซา และทรงครอบครองเหนื อบร
รดากษั ตริย์ ที่ อยู่ ฟากแม่น้ํา ข้างนี้ และพระองค์ ทรงมี สันติ ภาพอยู่ ทุ กด ้า นรอบพระองค์ 25 ยู ดาห์ และ
อิสราเอลก็อยู่อย่างปลอดภัย ทุกคนก็นั่งอยู่ใต้เถาองุน
่ และใต้ต้นมะเดื่อของตน ตัง้ แต่เมืองดานกระทัง่
ถึงเมืองเบเออร์เชบา ตลอดวันเวลาของซาโลมอน 26 ซาโลมอนยังมีคอกขังม้าเดี่ยวอีกสี่หมื่นสําหรับรถ
รบของพระองค์ และพลม้าหนึ่ งหมื่นสองพันคน 27 และบรรดาข้าหลวงเหล่านั ้นกจ
็ ัดเสบียงอาหารส่งกษั
ตริย์ซาโลมอน และเพื่อทุกคนที่มายังโต๊ะเสวยของกษั ตริย์ซาโลมอน ต่างก็ส่งของตามเดือนของตน เขา
ทัง้ หลายไม่ให้สิ่งหนึ่ งสิง่ ใดขาดไปเลย 28 ทัง้ ข้าวบาร์เลย์และฟางข้าวสําหรับม้าและม้าอาชาไนย เขานํา
มายังสถานที่ของข้าหลวงเหล่านั ้นตามที่ได้มีรับสัง่ แก่ทุกคน
สติปัญญาของซาโลมอนมาจากพระเจ้า

29 และพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่ซาโลมอนอย่างเหลือประมาณ

ทัง้ พระทัยอ
ัน กว้างขวางดุจ เม็ด ทรายที่ ชายทะเล และสติ ปัญญาของซาโลมอนล้ ํา กว่า สติ ปัญญาทัง้ สิน
้ ของชาว
ตะวัน ออกและกว่า บรรดาสติ ปัญญาของอียป
ิ ต์ 31 เพราะพระองค์ ทรงมี สติ ปัญญาฉลาดกว่า คนอื่น ทุก
คน ทรงฉลาดกว่าเอธานคนเอสราห์ และเฮมาน คาลโคล์ และดารดา บรรดาบุตรชายของมาโฮล และ
พระนามของพระองค์ก็เลื่องลือไปในทุกประชาชาติที่อยูล้
่ อมรอบ 32 พระองค์ตรัสสภ
ุ าษิ ตสามพันข้อด้วย
และบทเพลงของพระองค์มีหน่งึ พันห้าบท 33 พระองค์ตรัสถึงต้นไม้ตัง้ แต่ต้นสนสีดาร์ซ่ึงอยูใ่ นเลบานอน
จนถึงต้นหุสบซึ่งงอกออกมาจากกําแพง พระองค์ตรัสถึงสัตว์ป่าด้วย ทัง้ บรรดานก สัตว์เลื้อยคลานและ
ปลา 34 และคนมาจากชนชาติทัง้ หลายเพื่อฟังสติปัญญาของซาโลมอน และมาจากบรรดากษั ตริย์แห่ง
แผ่นดินโลก ผู้ได้ยินถึงสติปัญญาของพระองค์
30

5
ซาโลมอนเตรียมสําหรับการสร้างพระวิหาร (2 พศด 2:1-16)
ฝ่ายฮี รามกษั ตริย์ เมืองไทระได้ ส่ง ข้าราชการของท่านมาเฝ้า ซาโลมอน เมื่อ ท่านได้ ยิ นว ่า เขาได้ เจ
ิม ตัง้ พระองค์ ไว้ เป็นกษั ตริ ย์ แทนราชบิดาของพระองค์ เพราะฮี รามรัก ดาวิ ดอย ู่ เสมอ 2 และซาโลม
อนได้ ส่ง พระดํารัส ไปยัง ฮี รามว่า 3 “ท่านคงทราบอยู่ แล ้ วว ่า ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า สร้างพระนิ เวศ
สําหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ไม่ได้ เพราะการสงครามซึ่งอยู่ล้อมรอบพระองค์
ทุ กด ้าน จนกว่า พระเยโฮวาห์ จะทรงปราบเขาเสีย ให้ อยู่ ใต้ พระบาทของพระองค์ 4 แต่ บัดนี้ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าทรงประทานให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักรอบด้าน ปฏิปักษ์ หรือเหตุรา้ ยก็ไม่มี 5 ดูเถิด
ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะสร้างพระนิ เวศสําหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า ดังที่พระเย
โฮวาห์ได้ ตรัสไว้กับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า ‘บุ ตรชายของเจ้า ผู้ซึ่งเราจะตัง้ ไว้บนบัลลั งก์แทนเจ้า
จะสร้างพระนิ เวศสําหรับ นามของเรา� 6 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอท่านสัง่ ให้ ตัด ไม้ สนสี ดาร์แห่ งเลบานอน
1
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เพื่อข้าพเจ้า และข้าราชการของข้าพเจ้าจะสมทบกับพวกข้าราชการของท่าน ข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้าง
ข้าราชการของท่านแก่ท่านตามที่ท่านตัง้ ไว้ เพราะท่านคงทราบแล้ วว่า ท่ามกลางเรานี้ ไม่มีผู้ใดรู จ
้ ักตัด
7
ไม้ เหมือนชาวซี โดน � และอยู่ มาเมื่อ ฮี รามได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของซาโลมอน ท่านก็ ชื่นชมยินดี ยิง่ นั ก และ
ว่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ ในวัน นี้ ผู้ ทรงประทานบุตรชายที่ ฉลาดองค์ หน ่งึ แก่ ดาวิด ให้ อยู่ เหนื อ
ชนชาติ ใหญ่นี้ � 8 และฮีรามก็ ใช้คนให้มายังซาโลมอนทูลว่า “ข้าพเจ้าได้ พิจารณาสิง่ ต่างๆซึ่งท่านส่งไป
ยังข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าพร้อมที่ จะกระทําสิง่ สารพัดตามที่ ท่านปรารถนาในเรือ
่ งไม้สนสีดาร์ และไม้สน
สามใบ 9 ข้าราชการของข้าพเจ้า จะนํา ลงมาจากเลบานอนถึง ทะเล และข้าพเจ้า จะผูก แพล่องมาตาม
ทะเลถึงที่ ที่ ท่านจะกําหนดให้ และข้าพเจ้า จะให้ แก้ แพท ี่ นั ่น ขอท่านมารับ เอา และขอท่านส่ง เสบียง
อาหารแก่สํานั กวังของข้าพเจ้าก็แล้วกัน เป็ นที่พอใจข้าพเจ้าแล้ว� 10 ฮีรามจึงได้จัดส่งไม้สนสีดาร์และ
ไม้ สนสามใบให้ แก่ ซาโลมอนตามที่ พระองค์ มี พระประสงค์ ทุ กประการ 11 ฝ่ายซาโลมอนทรงประทาน
ข้าวสาลี ให้เป็น อาหารแก่ สํานั ก วัง ของฮีรามสองหมื่น โคระและนํ้า มัน บริสุทธิ์ ยี่ สิ บโคระ ซาโลมอนทรง
ประทานแก่ฮีรามเป็นปีๆไปอย่างนี้ แหละ 12 และพระเยโฮวาห์พระราชทานสติปัญญาแก่ซาโลมอน ดังที่
พระองค์ทรงสัญญาไว้ และมีสันติภาพระหว่างฮีรามและซาโลมอน และทัง้ สองก็ทรงกระทําสนธิสัญญา
กัน
พวกกรรมกรเพื่อสร้างพระวิหาร
กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงเกณฑ์ แรงงานจากชนอิสราเอลทัง้ ปวง คนที ่ ถู กเกณฑ์ แรงนั บ ได้ สามหมื่น
คน 14 และพระองค์ ทรงใช้ เขาไปยัง เลบานอน เวรละหนึ่ ง หมื่น คนต่อ เดือน เขาจะอยู่ ที่ เลบานอนเดือน
หนึ่ ง และอยู่ บ้านสองเดือน และอาโดนี รัม เป็น ผู้ บังคับ บัญชาพวกถูก เกณฑ์ แรง 15 ซาโลมอนมี คนขน
ของหนั กเจ็ดหมื่นคน และคนสกัดหินในถิน
่ เทือกเขาแปดหมื่นคน 16 นอกจากข้าราชการผู้ใหญ่ของซา
โลมอนซึ่งเป็นผู้ดูแลการงานนี้ ก็มีอีกสามพันสามร้อยคนซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลประชาชนผู้ดําเนิ นงาน
17 กษั ตริย์ทรงบัญชาและเขาทัง
้ หลายสกัดก้อนหินใหญ่มีค่าออกมา เพื่อวางรากฐานของพระนิ เวศด้วย
18
หินที่แต่งแล้ว ดังนั ้นพนั กงานก่อสร้างของซาโลมอน และพนั กงานก่อสร้างของฮีราม และช่างสลักหิ
นก็แต่งหินเหล่านั ้น และเตรียมตัวไม้และหินเพื่อสร้างพระนิ เวศ
13
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การเริม
่ สร้างพระวิหาร (2 พศด 3:1-2)
อยู่ มาในปี ที่ สี่ ร้อยแปดสิบ หลัง จากที่ ชนอิสราเอลออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ในปี ที่ สี่ แห่ งการที่ ซา
โลมอนครอบครองอิสราเอล ในเดือนศิฟ ซึ่งเป็นเดือนที่สอง พระองค์ทรงเริม
่ สร้างพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์
1
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2 พระนิ เวศซึ่งกษั ตริย์ซาโลมอนทรงสร้างสําหรับพระเยโฮวาห์นั ้น

ยาวหกสิบศอก กว้างยีสิ
่ บศอกและ
สูง สามสิบ ศอก มุ ขหน้า ห้องโถงของพระนิ เวศนั ้น ยาวยี่ สิ บศอก เท่ ากั บด ้า นกว้างของพระนิ เวศ และ
ลึก เข้าไปหน้า พระนิ เวศสิบ ศอก 4 และพระองค์ ทรงสร้างหน้าต่างสําหรับ พระนิ เวศมี ขอบสอบออกข้าง
นอก 5 พระองค์ ทรงสร้างห้องติด ผนั ง พระนิ เวศอยู่รอบผนั ง ของพระนิ เวศ ทัง้ ที่ ห้องโถงและที่ หอ
้ งหลัง
6
และพระองค์ทรงสร้างห้องระเบียงโดยรอบ ห้องชัน
้ ล่างที่สุดกว้างห้าศอก ชัน
้ กลางกว้างหกศอก และ
ชั ้นที ่ สามกว้างเจ็ด ศอก เพราะรอบด้านนอกของพระนิ เวศพระองค์ ทรงสร้างหยั กบ ่า ไว้ที่ ผนั ง เพื่อ ว่า
ไม้รอดจะไม่ได้ ทะลวงเข้าไปในผนั งพระนิ เวศ 7 เมื่อกําลังสร้าง พระนิ เวศนั ้ นก็สร้างด้วยศิ ลา ซึ่งเตรียม
มาจากบ่อศิ ลา เพราะฉะนั ้น จึง ไม่ ได้ ยิน เสียงค้อนหรือ ขวานหรือ เครือ
่ งมือ เหล็ก ใดๆในพระนิ เวศ ขณะ
8
เมื่อทําการก่อสร้าง ทางเข้าห้องชัน
่ างด้านขวาของตัวพระนิ เวศ และคนขึ้นไปยังห้องชัน
้ ล่างอยูท
้ กลาง
ทางบันไดเวียน และขึ้นจากห้องชัน
้ กลางไปห้องชันที
้ ่สาม 9 พระองค์ทรงสร้างพระนิ เวศดังนี้ และทรงให้
สําเร็จ และพระองค์ ทรงสร้างเพดานของพระนิ เวศ มี ไม้ คร่าวและกระดานเป็นไม้ สนสี ดาร์ 10 พระองค์
ทรงสร้างห้องรอบพระนิ เวศสูง ห้า ศอก และติ ดก ับ ตัวพระนิ เวศด้วยกระดานไม้ สนสี ดาร์ 11 และพระ
3
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วจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงซาโลมอนว่า 12 “เกยวด
ี่
้วยพระนิ เวศนี้ ซ่ึงเจ้าสร้างอยู่ ถ้าเจ้าดําเนิ นตามกฎ
เกณฑ์ ของเรา และประพฤติ ตามคําตัดสินของเรา และรักษาบัญญัติ ของเราทัง้ สิน
้ และดําเนิ นตาม เรา
ก็ จะกระทําถ้อยคําของเรากับเจ้าซึ่งเราพู ดกับดาวิดบิดาของเจ้านั ้นให้สําเร็จ 13 และเราจะอยู่ในหมู่ชน
อิสราเอล และจะไม่ ทอดทิ้งอ ิส ราเอลชนชาติ ของเราเลย� 14 ซาโลมอนได้ ทรงสร้างพระนิ เวศและทรง
ให้สําเร็จ 15 พระองค์ ทรงกรุ ผนั งข้างในพระนิ เวศด้วยกระดานไม้สนสี ดาร์ ตัง้ แต่ พื้นพระนิ เวศจนถึงไม้
เพดาน พระองค์ทรงกรุ ข้างในด้วยไม้ และพระองค์ทรงปูปิดพื้นพระนิ เวศด้วยไม้สนสามใบ 16 พระองค์
ทรงสร้างอีกข้างหนึ่ งของพระนิ เวศยีสิ
่ บศอกด้วยกระดานไม้สนสีดาร์จากพื้นถึงไม้เพดาน และพระองค์
ทรงสร้างห้องนี้ ภายใน ให้เป็นห้องหลัง คือที่ บริสุทธิที
์ ่สุด 17 ตัวพระนิ เวศคือห้องโถงซึ่งอยู่ส่วนหน้านั ้น
ยาวสี่สิบศอก 18 มีไม้สนสีดาร์ที่อยู่ข้างในพระนิ เวศแกะเป็ นรูปดอกตูมและดอกไม้บาน เป็นไม้สนสีดาร์
ทัง้ สิน
้ ในที่ นั่น แลไม่ เห ็น หิน เลย 19 พระองค์ ทรงจัด เตรียมห้องหลัง ไว้ข้างในพระนิ เวศ เพื่อ จะวางหีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ไว้ที่ นั่น 20 ส่วนข้างในห้องหลังนั ้นยาวยี่สิ บศอก กว้างยี่สิ บศอก และสูงยี่
สิบศอก และพระองค์ทรงบุด้วยทองคําบริสุทธิ์ พระองค์ทรงกรุ แท่นบูชาด้วยไม้สนสีดาร์ด้วย 21 และซา
โลมอนทรงบุข้างในพระนิ เวศด้วยทองคําบริสุทธิ์ และพระองค์ทรงลากโซ่ทองคําข้ามข้างหน้าห้องหลัง
และบุด้วยทองคํา 22 และพระองค์ทรงบุพระนิ เวศทัง้ หลังด้วยทองคํา จนพระนิ เวศนั ้นสําเร็จทัง้ สิน
้ แท่น
23
บูชาทัง้ แท่นที่เป็นของห้องหลัง พระองค์ก็ทรงบุด้วยทองคํา ในห้องหลังพระองค์ทรงสร้างเครู บสองรู
ปด้วยไม้มะกอกเทศ สูงรู ปละสิบศอก 24 ปี กข้างหนึ่ งของเครู บยาวห้าศอก ปี กอีกข้างหนึ่ งของเครู บยาว
ห้าศอก จากปลายปีกข้างหนึ่ งไปถึงปลายปี กอีกข้างหนึ่ งยาวสิบศอก 25 เครู บอีกรู ปหนึ่ งก็วด
ั ได้สิ บศอก
26
ด้วย เครูบทัง้ สองมีขนาดเท่ากัน และรูปอย่างเดียวกัน ความสูงของเครูบรู ปหนึ่ งเป็นสิบศอก และเครู
บอีกรู ปหนึ่ งก็เหมือนกัน 27 พระองค์ทรงวางเครู บไว้ในส่วนชัน
้ กา
้ ในที่สุดของพระนิ เวศ ปี กของเครู บนัน
งออกเพื่อ ให้ปี กหนึ่ ง จดผนั ง ข้างหนึ่ ง และปีก ของเครู บอีกรู ปหนึ่ ง จดผนั งอ ีก ข้างหนึ่ ง ส่วนปีก ข้า งอื่นก ็
มาจดกันตรงกลางพระนิ เวศ 28 และพระองค์ ทรงบุเครู บด้วยทองคํา 29 พระองค์ ทรงสลักผนั งของพระ
นิ เวศนั ้นโดยรอบ ด้วยรู ปแกะสลักเป็นรูปเครู บ และต้นอน
ิ ทผลัมและดอกไม้บานทัง้ ข้างในและข้างนอก
30 พื้น ของพระนิ เวศนั ้น พระองค์ ทรงบุ ด้วยทองคํา ทัง
้ ข้างในและข้างนอก 31 สําหรับ ทางเข้า สู่ หอ
้ งหลัง
พระองค์ทรงสร้างประตูด้วยไม้มะกอกเทศ กรอบประตูชิ้นบนและวงกบประตูรวมเข้าเป็นหนึ่ งในห้าของ
ขนาดของผนั ง 32 พระองค์ทรงสร้างบานประตูทัง้ สองด้วยไม้มะกอกเทศ แกะรู ปเครู บ ต้นอน
ิ ทผลัม และ
ดอกไม้ บาน ทรงบุ ด้วยทองคํา พระองค์ ทรงแผ่ ทองคํา หุม
้ เครู บ และห้อมต้ นอ ิ นทผลัม 33 พระองค์ ทรง
สร้างวงกบประตู ทางเข้า ห้องโถงด้วยไม้ มะกอกเทศ เป็น หนึ่ ง ในสี่ ของขนาดของผนั ง 34 และประตู สอง
บานด้วยไม้ สนสามใบ บานสองบานของบานประตู หน่งึ หมุน ได้ และบานอีก สองบานของบานประตู หน่ึ
งก็หมุนได้ 35 พระองค์ทรงแกะเครู บ ต้นอินทผลัมและดอกไม้บานบนบานประตูนั ้น และพระองค์ทรงบุ
ด้วยทองคําสมํ่าเสมอกันบนงานแกะสลักนั ้น 36 พระองค์ ทรงสร้างลานภายในด้วยกําแพงหินสกัดสาม
ชัน
้ และด้วยไม้สนสี ดาร์ชัน
้ หนึ่ ง 37 ในปี ที่ สี่ก็ได้วางรากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในเดือนศิฟ 38 และ
ในปีที่สิบเอ็ดในเดือนบูล ซึ่งเป็นเดือนที่แปด พระนิ เวศนั ้นกส
็ ําเร็จหมดทุกๆส่วน และสําเร็จตามรายการ
ทัง้ สิน
้ พระองค์ทรงสร้างพระนิ เวศนั ้นเจ็ดปี

7
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่ งตกแต่งต่างๆ
ซาโลมอนทรงสร้างพระราชวัง ของพระองค์ สิ บสามปี และพระองค์ ทรงให้ พระราชวัง ของพระองค์
สําเร็จทัง้ สิน
้ 2 พระองค์ ทรงสร้างพระตําหนั กพนาเลบานอน ยาวหนึ่ งร้อยศอก กว้างห้าสิบศอกและสูง
3 ชัน
สามสิบศอก อยูบนเสาไม้
่
สนสีดาร์สีแถว
่
มีคานไม้สนสีดาร์อยูบนเสา
่
้ บนมุงด้วยไม้สนสีดาร์บนห้อง
4
ซึ่งอยู่บนเสาสี่สิบห้าห้อง แถวละสิบห้าห้อง มีกรอบหน้าต่างสามแถบ หน้าต่างอยู่ตรงข้ามหน้าต่างทัง้
1
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สามแถว 5 ประตู และหน้าต่างทัง้ หมดมี กรอบสี่ เหลี่ยม และหน้าต่างก็ อยู่ ตรงข้ามหน้าต่างทัง้ สามแถว
6 และพระองค์ ทรงสร้างท้องพระโรงเสา ยาวห้าสิบศอกและกว้างสามสิบศอก มีมุ ขด้านหน้า และมีเสา
กับหลังคาข้างหน้า 7 และพระองค์ ทรงสร้างท้องพระโรงพระที่ นั ่ง เป็ นที ่ซ่ึงพระองค์ ทรงให้คําพิพากษา
คือท้องพระโรงพินิศจัย ก็ทําทัง้ ห้องสําเร็จด้วยไม้สนสีดาร์ด้วย 8 พระราชวังของพระองค์ซ่ึงพระองค์จะ
ทรงประทั บอย ู่นั้ นม ี ลานอีก แห่ง หนึ่ ง ซึ่ง อยู่ ภายในท้องพระโรง ก็ กระทํา ด้วยฝีมือ ช่างอย่างเดียวกัน ซา
โลมอนได้ ทรงสร้างวัง เหมือนท้องพระโรงนี้ สําหรับ ราชธิดาของฟาโรห์ ซึ่ง พระองค์ ทรงได้ มาเป็น มเหสี
9 ทัง
้ สิน
้ เหล่า นี้ สร้างด้วยหิ นอ ั นม ี ค่า สกัด ออกมาตามขนาด ใช้ เลื่อย เลื่อยทั ้ งด ้านหลัง และด้านหน้า
ตัง้ แต่ ฐานถึงยอดผนั ง และมี ตัง้ แต่ ข้างนอกถึงลานใหญ่ 10 ฐานนั ้นทําด้วยหินมีค่า หินก้อนมหึมา หิน
ขนาดแปดและสิบศอก 11 ข้างบนก็เป็นหินมีค่า สกัดออกมาตามขนาด และไม้สนสีดาร์ 12 กําแพงลาน
ใหญ่ มี หิน สกัด สามชัน
้ โดยรอบ และไม้ สนสี ดาร์ชัน
้ หนึ่ ง ลานชัน
้ ในของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ก็ มี
เหมือนกัน ทังม
้ ุขพระนิ เวศด้วย 13 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงใช้คนให้นําฮีรามมาจากเมืองไทระ 14 ท่านเป็น
บุตรชายของหญิ งม ่ายตระกู ลน ัฟ ทาลี และบิดาของท่านเป็น ชายชาวเมืองไทระ เป็น ช่างทองสัมฤทธิ์
และท่านประกอบด้วยสติปัญญา ความเข้าใจและฝีมือที่จะทํางานทุกอย่างด้วยทองสัมฤทธิ์ ท่านมาเฝ้า
กษั ตริย์ซาโลมอนและทํางานทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 15 ท่านได้ ทําเสาทองสัมฤทธิส
์ องเสา แต่ ละเสาสูงสิบ
แปดศอก วัด ขนาดเส้น รอบแต่ละเสาได้ สิ บสองศอก 16 ท่านทํา บัว ควํา่ หัว เสาสองอัน ด้วยทองสัมฤทธิ์
หล่อ เพื่อจะวางไว้บนยอดเสา บัวควํา่ หัวเสาอันหนึ่ งสูงห้าศอก และความสูงของบัวควํา่ หัวเสาอีกอันหนึ่
งก็หา้ ศอก 17 แล้วมีตาข่ายเป็นตาหมากรุ กด้วยมาลัยโซ่สําหรับบัวควํา่ ที่อยู่บนหัวเสา เจ็ดอันสําหรับบัว
ควํา่ อันหนึ่ ง และเจ็ดอันสําหรับบัวควํา่ อีกอันหนึ่ ง 18 ท่านทําเสานั ้นพร้อมด้วยลูกทับทิม มีสองแถวล้อม
ทับ ตาข่ายผืน หนึ่ ง เพื่อ คลุม บัว ควํา่ ที่ อยู่ ยอดเสา และท่านก็ ทํา เช่น เดียวกัน สําหรับ บัว ควํา่ อี กอ ัน หนึ่ ง
19 ฝ่ายบัวควํา
่ ซึ่งอยู่บนยอดเสาที่ อยู่ในมุ ขนัน
้ เป็นดอกบัว ขนาดสี่ศอก 20 บัวควํา่ ซึ่งอยู่บนเสาสองต้นนั ้
นมีลูกทับทิมด้วย และอยู่เหนื อคิว
้ ซึ่งอยู่ถัดตาข่าย มีลูกทับทิมสองร้อยลูกอยู่ล้อมรอบเป็นสองแถว บัว
21
ควํา่ อีกอันหนึ่ งกมี
็ เหมือนกัน ท่านตัง้ เสาไว้ที่มุขพระวิหาร ท่านตัง้ เสาข้างขวาไว้ และเรียกชื่อว่ายาคีน
และท่านตัง้ เสาข้างซ้ายไว้ เรียกชื่อ ว่า โบอัส 22 และบนยอดเสานั ้น เป็น ลายดอกบัว งานของเสาก็ สํา เร็
จดังนี้ แหละ 23 แล้วท่านได้หล่อขันสาครเป็นขันกลม วัดจากขอบหนึ่ งไปถึงอีกขอบหนึ่ งได้สิบศอก สูงห้า
ศอก และวัดโดยรอบได้ สามสิบศอก 24 ใต้ ขอบเป็นลูกดอกตูม ในระยะหนึ่ งศอกมีลูกดอกตู มสิ บลู ก อยู่
รอบขันสาคร ดอกตูมอยูส
่ องแถวหล่อพร้อมกับเมื่อหล่อขันสาคร 25 ขันสาครนั ้นวางอยูบ
่ นวัวสิบสองตัว
หันหน้า ไปทิศ เหนื อ สามตัว หันหน้า ไปทิศ ตะวันตกสามตัว หัน หน้า ไปทิศ ใต้ สามตัว หันหน้า ไปทิศ ตะวัน
ออกสามตัว เขาวางขันสาครอยูบ
่ นวัว ส่วนหลังทัง้ หมดของวัวอยูด้
่ านใน 26 ขันสาครหนาหนึ่ งคืบ ที่ขอบ
ของขัน ทํา เหมือนขอบถ้วยเหมือนอย่างดอกบัว บรรจุ ได้ สองพัน บัท 27 ท่านทํา แท่น ทองสัมฤทธิสิ
์ บอัน
แท่นอันหนึ่ งยาวสี่ศอก กว้างสี่ศอก สูงสามศอก 28 ท่านสร้างแท่นอย่างนี้ แท่นนี้ มีแผง แผงนี้ ฝังอยู่ใน
กรอบ 29 บนแผงที่ ฝังอยู่ในกรอบนั ้ นมีรู ปสิงโต วัว และเครู บ ข้างบนกรอบมีแท่ นที ่อยู่เหนื อ และใต้ สิ ง
โตและวัว มี ลวดลายเป็น มาลัย ฝี ค้อน 30 แล ้ว แท่น หนึ่ งๆมี ล้อ ทองสัมฤทธิสี
์ ่ ล้อ และมี เพลาทองสัมฤทธิ์
31
ที่ มุ มทงั ้ สี่ มีที่ หนุน ขันที ่หนุนอันหนึ่ งหล่ อมีมาลัยห้อยข้างๆทุกข้าง ช่องเปิ ดอยู่ในบัวควํา่ ซึ่งยื่นขึ้นไป
หนึ่ ง ศอก ช่องเปิด นั ้น กลมอย่างที่ เขาทํา แท่น ลึก หนึ่ ง ศอกคืบ ตรงช่องเปิ ดม ี ลายสลัก และแผงนั ้ นก ็ สี ่
เหลี่ยมไม่กลม 32 ล้อทัง้ สี่ อยู่ใต้ แผง เพลาล้อนั ้นเป็นชิน
้ เดียวกับแท่น ล้ ออันหนึ่ งสูงหนึ่ งศอกคืบ 33 ล้อ
นั ้นเขาทําเหมือนล้อรถรบ ทัง้ เพลา ขอบล้อ ซี่ และดุมก็หล่อ 34 แท่นหนึ่ งๆมีที่หนน
ุ อยูที
่ ่มุมทงั ้ สี่ ที่หนุนนี้
หล่อเป็นชิน
้ เดียวกับแท่น 35 ที่บนยอดแท่นมีแถบกลมยอดสูงคืบหนึ่ ง และบนยอดแท่นนั ้นมีกรอบและ
แผงติดเป็ นอันเดียวกับแท่น 36 ที่ พื้นกรอบและพื้นแผง ท่านสลักเป็ นรูปเครู บ สิงโต และต้นอินทผลัม
ตามที่ว่างของแต่ละสิง่ มีลายมาลัยรอบ 37 ท่านได้ทําแท่นสิบแท่นตามอย่างนี้ หล่อเหมือนกันหมดทุกอ
ัน ขนาดเดียวกันและรู ปเดียวกัน 38 ท่านทําขันทองสัมฤทธิสิ
์ บลูก ขันลูกหนึ่ งจุสี่สิบบัท ขนาดขันลูกหนึ่ ง
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สี่ศอก มีขันแท่นละลูกทัง้ สิบแท่น 39 ท่านวางแท่นขันนั ้นไว้ทางด้านขวาของพระนิ เวศห้าแท่น และทาง
ด้านซ้ายของพระนิ เวศห้า แท่น และท่านวางขัน สาครไว้ที่ ด้านขวาพระนิ เวศทางทิศ ตะวัน ออกเฉี ยงใต้
40 ฮีรามได้ทําขัน พลัว
่ และชามด้วย ดังนั ้นฮีรามก็เสร็จงานทัง้ สิน
้ ซึ่งเขาต้องกระทําถวายกษั ตริย์ซาโลม
อนสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 41 เสาสองต้น คิวท
้ ัง้ สองของบัวควํา่ ที่อยู่บนยอดเสา และตาข่าย
สองผืน ซึ่ง คลุม คิ้ วท งั ้ สองของบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนยอดเสา 42 และลูก ทั บท ิม สี่ รอ
้ ยสําหรับ ตาข่ายสองผืน
ตาข่ายผืนหนึ่ งมล
ี ูกทับทิมสองแถว เพื่อคลุมคิวท
่ นเสา 43 แท่นสิบแท่น และขัน
้ ัง้ สองของบัวควํา่ ซึ่งอยูบ
สิ บลู กซึ่งอยู่บนแท่น 44 และขันสาครลูกหนึ่ ง และวัวสิบสองตั วที่อยู่ใต้ ขันสาคร 45 หม้อ พลว
ั ่ และชาม
ภาชนะทัง้ สิน
้ เหล่า นี้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง ฮีรามได้ ทํา ถวายกษั ตริย์ซาโลมอนเป็น ของที่ ทํา
ด้วยทองสัมฤทธิข
์ ัดมัน 46 กษั ตริย์ทรงหล่อสิง่ เหล่านี้ ในที่ราบลุ่มของแม่น้ําจอร์แดน และในที่ ดินโคลน
ระหว่างเมืองสุ คคทและศาเรธาน 47 ซาโลมอนทรงหาได้ ชงั ่ เครือ
่ งใช้ ทัง้ หมดนี้ ไม่ เพราะว่า มี มากด้วย
กัน จึงมิได้หานํ้าหนั กของทองสัมฤทธิ์ 48 ซาโลมอนได้ทรงกระทําเครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ซึ่งอยู่ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ คือ แท่น บูชาทองคํา และทรงทํา โต๊ะ ขนมปัง หน้า พระพักตร์ด้วยทองคํา 49 เชิง ประทีป ทํา
ด้วยทองคําบริสุทธิ์อยูทางด้
่
านขวาห้าอัน อยู่ทางด้านซ้ายห้าอัน ข้างหน้าห้องหลัง ดอกไม้ ตะเกียง และ
ตะไกรตัดไส้ตะเกียงทําด้วยทองคํา 50 อ่าง ตะไกรตัดไส้ตะเกียง ชาม ช้อน และกระถางไฟทําด้วยทองคํา
บริสุทธิ์ และเดือยสําหรับประตูของส่วนชัน
้ งโถงของ
้ ในพระนิ เวศ คือที่บริสุทธิที
์ ่สุด และสําหรับประตูหอ
พระวิหาร ก็ทําด้วยทองคํา 51 บรรดากิจการซึ่งกษั ตริย์ซาโลมอนกระทําเกี่ยวด้วยพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ก็ได้สําเร็จดังนี้ และซาโลมอนทรงนําบรรดาสิง่ ซึ่งดาวิดราชบิดาทรงถวายไว้เข้ามา คือเครือ
่ งเงิน
เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งใช้ต่างๆ และเก็บไว้ในคลังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์

8
หีบพันธสัญญาและสง่าราศีของพระเจ้าในพระวิหาร (2 พศด 5:2-14)
1 แล ้ว ซาโลมอนทรงประชุม พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอล และบรรดาหัวหน้า ของตระกูล คือ ประมุข ของ
บรรพบุรุษคนอิสราเอล ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ซาโลมอนในกรุ งเยรู ซาเล็ม เพื่อจะนําหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาจากนครดาวิด คือเมืองศิโยน 2 และผู้ชายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลก็ประชุมต่อพระพักตร์
กษั ตริย์ซาโลมอน ณ การเลี้ยงในเดือนเอธานิ ม ซึ่งเป็นเดือนที่เจ็ด 3 พวกผู้ใหญ่ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลมา
และพวกปุโรหิตกย
็ กหีบ 4 และเขาทัง้ หลายนําหีบของพระเยโฮวาห์ และพลับพลาแห่งชุมนุม และเครือ
่ ง
5
ใช้บริสุทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่งอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่านี้ บรรดาปุโรหิตและคนเลวีหามขึ้นมา และกษั ตริย์
ซาโลมอน และชุ มนุมชนอิสราเอลทัง้ สิ้นที ่ได้ ประชุมกันต่อพระองค์ อยู่กับพระองค์ ต่อหน้าหีบ ได้ ถวาย
แกะและวัว มากมาย ซึ่ง เขาจะนั บ หรือ เอาจํานวนก็ ไม่ ได้ 6 แล ้ วปุ โรหิ ตก ็ นํา หีบ พันธสัญญาของพระเย
โฮวาห์ มาย ัง ที่ ของหีบ ที่ อยู่ ในห้องหลัง ของพระนิ เวศ คือ ในที่ บริสุทธิ์ที่สุด ภายใต้ ปี กเครู บ 7 เพราะว่า
เครู บน ั น
้ กางปีก ออกเหนื อ ที่ ของหีบ เครู บ จึง เป็น เครือ
่ งคลุม เหนื อ หีบ และไม้ คานของหีบ 8 พวกเขาดึง
คานหามของหีบนัน
้ ออกบ้าง จึงเห็นปลายคานหามได้จากที่บริสุทธิที
์ ่สุด ซึ่งอยู่ข้างหน้าห้องหลัง แต่เขา
จะเห็นจากข้างนอกไม่ได้ และคานหามก็ยงั อยู่ที่นั ่นจนทุกวันนี้ 9 ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากศิลาสองแผ่น
ซึ่งโมเสสเก็บไว้ ณ โฮเรบ เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกระทําพันธสัญญากับชนอิสราเอล เมื่อเขาทัง้ หลายออก
มาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ 10 และอยู่มาเมื่อปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิที
์ ่สุด เมฆมาเต็มพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ 11 ปุโรหิตจึงยืนปรนนิ บติ
ั อยูไม่
่ ได้เพราะเมฆนั ้น เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์
ซาโลมอนให้พรแก่ชุมนุมชน (2 พศด 6:1-11)
12 แล้วซาโลมอนตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า พระองค์จะประทับในความมืดทึบ 13 ข้าพระองค์ได้
สร้างพระนิ เวศอันเป็ นที ่ประทับสําหรับพระองค์ เป็นสถานที่ ถาวรเพื่อ พระองค์ จะทรงสถิต อยู่เป็นนิ ตย์
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� 14 แล้วกษั ตริย์ก็หันมาและทรงให้พรแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ ปวง (ขณะที่ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ ปวง
ยืนอยู�
่ 15 พระองค์ตรัสว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงกระทําให้สําเร็จด้วย
พระหัตถ์ของพระองค์ ตามที่พระองค์ตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์ต่อดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า 16 ‘ตัง้ แต่วัน
ที่เราได้นําอิสราเอลชนชาติของเราออกจากอียป
ิ ต์ เรามิได้เลือกเมืองหนึ่ งเมืองใดในตระกูลอิสราเอลทัง้
สิน
้ เพื่อจะสร้างพระนิ เวศ เพื่อนามของเราจะอยู่ที่ นั่น แต่เราได้เลือกดาวิดให้อยู่เหนื ออิสราเอลชนชาติ
ของเรา� 17 ดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าทรงตัง้ พระทัยแล้ วที่จะสร้างพระนิ เวศสําหรับพระนามแห่งพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 18 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า ‘ที่เจ้าตัง้ ใจสร้าง
พระนิ เวศสําหรับ นามของเรานั ้น เจ้ าก็ ทําดี อยู่แล้ว ในเรือ
่ งความตัง้ ใจของเจ้า 19 อย่างไรก็ตาม เจ้ าจะ
ไม่สร้างพระนิ เวศ แต่บุตรชายของเจ้าผู้ซ่ึงจะออกมาจากบัน
้ เอวของเจ้าจะสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของ
เรา� 20 บัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรงให้พระดํารัสของพระองค์ ซึ่งพระองค์ตรัสนัน
้ สําเร็จ เพราะข้าพเจ้าได้ข้น
ึ
มาแทนดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้า และนั ่งอยู่บนบัลลังก์ของอิสราเอล ดังที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงสัญญา
ไว้ และข้าพเจ้าได้สร้างพระนิ เวศสําหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล 21 ข้าพเจ้าได้
กําหนดที่ ไว้สําหรับหีบที่นั่นแล้ว ซึ่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์อยู่ในนั ้น ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงกระทําไว้
กับบรรพบุรุษของเรา เมื่อพระองค์ทรงนําเขาทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์�
คําอธิษฐานเพื่อถวายพระวิหาร (2 พศด 6:12-42)
22 แล ้ว ซาโลมอนประทับ ยืน หน้า แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง
้ ปวง และ
23
กางพระหัตถ์ของพระองค์ออกสู่ฟ้าสวรรค์ และทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มี
พระเจ้า องค์ ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้า สวรรค์ เบื้องบน หรือ ที่ แผ่ นดิน เบื้องล่าง ผู้ ทรงรักษาพันธสัญญา
และทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ซึ่ง ดําเนิ น อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจ
24
ของเขา พระองค์ ได้ ทรงกระทํา กับ ดาวิด บิดาของข้า พระองค์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ตามบรรดาสิง่ ซึ่ง
พระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ ท่าน พระองค์ ตรัสด ้วยพระโอษฐ์ ของพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้
สําเร็จในวันนี้ ด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ 25 ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะฉะนั ้นบัดนี้
ขอทรงรักษาสิง่ ที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ราชบิดาของข้าพระองค์ว่า ‘เจ้าจะ
ไม่ขาดชายผู้หน่งึ ในสายตาของเราที่จะนั ่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอล เพื่อว่าลูกหลานทัง้ หลายของเจ้าจะ
ระมัดระวังในวิถีทางของเขา ที่เขาจะดําเนิ นไปต่อหน้าเราอย่างที่เจ้าได้ดําเนิ นต่อหน้าเรานั ้น� 26 เพราะ
ฉะนั ้น บัดนี้ โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ขอพระวจนะของพระองค์ จงดํารงอยู่ ซึ่ง พระองค์ ได้ ตรัส
กับผู้รับใช้ของพระองค์ คือดาวิดบิดาของข้าพระองค์ 27 แต่ พระเจ้าจะทรงประทั บที่แผ่นดินโลกหรือ ดู
เถิด ฟ้า สวรรค์ และฟ้า สวรรค์ อน
ั สูง ที่สุด ยัง รับ พระองค์ อยู่ ไม่ ได้ พระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้างขึ้น จะ
รับพระองค์ไม่ได้ยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด 28 แต่ขอพระองค์สนพระทัยในคําอธิษฐานของผูรั
้ บใช้ของพระองค์
และในคําวิงวอนนี้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงร้องและคําอธิษฐาน
ซึ่ง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระองค์ ในวัน นี้ 29 เพื่อ ว่า พระเนตรของพระองค์ จะทรง
ลืม อยู่ เหนื อ พระนิ เวศนี้ ทัง้ กลางคืน และกลางวัน คือ สถานที่ ซ่ึง พระองค์ ได้ ตรัสว ่า ‘นามของเราจะอยู่
ที่ นั่น � เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงสดับ คํา อธิษฐาน ซึ่ง ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะได้ อธิษฐานตรงต่อ สถานที่ นี้
30 และขอพระองค์ ทรงสดับ คํา วิงวอนของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และของอิสราเอลชนชาติ ของพระองค์
เมื่อ เขาอธิษฐานตรงต่อ สถานที่ นี้ ขอพระองค์ ทรงสดั บอย ู่ ในฟ้า สวรรค์ อัน เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์
และเมื่อ พระองค์ ทรงสดับ แล้ว ก็ ขอพระองค์ ทรงประทานอภัย 31 เมื่อ ชายคนใดกระทํา การละเมิด ต่อ
เพื่อนบ้านของเขา และถู กบ ัง คับ ให้ ทํา สัตย์ ปฏิญาณ และเขามาให้ คํา ปฏิญาณต่อ หน้า แท่น บูชาของ
พระองค์ ในพระนิ เวศนี้ 32 ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ และขอทรงกระทํา และทรงพิพากษาผู้ รับ
ใช้ ทัง้ หลายของพระองค์ กล ่าวโทษผู้ กระทํา ความผิด และทรงนํา ความประพฤติ ของเขาให้ กล ับ ตกบน
ศีรษะของตัวเขาเอง และขอทรงประกาศความบริสุทธิข
์ องผูช
้ อบธรรมสนองแก่เขาตามความชอบธรรม
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ของเขา 33 เมื่ ออ ิส ราเอลชนชาติ ของพระองค์ พ่ายแพ้ ต่อ หน้า ศั ตรู เพราะเขาได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์
ถ้าเขาหันกลับมาหาพระองค์อีก และยอมรับพระนามของพระองค์ และอธิษฐานและกระทําการวิงวอน
ต่อพระองค์ในพระนิ เวศนี้ 34 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และประทานอภัยแก่บาปของอิสราเอล
ชนชาติของพระองค์ และขอทรงนําเขากลับมายังแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้ทรงพระราชทานแก่บรรพบุรุษ
ของเขาทัง้ หลาย 35 เมื่อฟ้าสวรรค์ ปิดอยู่ และไม่ มี ฝน เพราะเขาทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อพระองค์ ถ้า
เขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ สถานที่ นี้ และยอมรับ พระนามของพระองค์ และหัน กลับ เสีย จากบาปของ
เขาทัง้ หลาย เมื่อพระองค์ทรงให้เขาทัง้ หลายรับความทุกข์ใจ 36 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และ
ขอทรงประทานอภัยบาปของผูรั
้ บใช้ของพระองค์ และของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อพระองค์
ทรงสอนทางดีแก่เขา ซึ่งเขาควรจะดําเนิ น และขอทรงประทานฝนบนแผ่นดินของพระองค์ ซึ่งพระองค์
ได้ทรงพระราชทานแก่ชนชาติของพระองค์เป็นมรดกนั ้น 37 ถ้ามีการกันดารอาหารในแผ่นดิน ถ้ามีโรค
ระบาด ข้าวม้าน ราก ิ นข้าว หรือ ตัก
๊ แตนวัย บิน หรือตัก
๊ แตนวัยคลาน หรือถ้า ศั ตรู ของเขาทัง้ หลายล้อม
เมืองของเขาไว้รอบด้าน จะเป็นภัยพิบัติอย่างใด หรือความเจ็บไข้อย่างใด มีขึ้นก็ดี 38 ไม่ว่าคําอธิษฐาน
อย่างใด หรือคําวิงวอนประการใดซึ่งประชาชนคนใด หรืออิสราเอลประชาชนของพระองค์ทัง้ สิน
้ ทูล ต่าง
ก็ สํานึ ก ถึง เรือ
่ งภัย พิบั ติ แห่ งจิตใจของเขาเอง และได้ กางมือ ของเขาสู่ พระนิ เวศนี้ 39 ขอพระองค์ ทรง
สดับในฟ้าสวรรค์ อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และพระราชทานอภัยและทรงกระทํา และทรงประทาน
แก่ ทุกคนซึ่งพระองค์ ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติ ทัง้ สิน
้ ของเขา (เพราะพระองค์ คือพระองค์ เท่ านั ้
นที ่ ทรงทราบจิตใจแห่ งบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์� 40 เพื่อ ว่า เขาทัง้ หลายจะได้ ยาํ เกรงพระองค์ ตลอด
วันเวลาที่ เขาทัง้ หลายอาศัยในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ ทรงประทานแก่ บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย
41 ยิง
่ กว่านั ้ นอีกเกี่ยวกับชนต่างด้าว ผู้ซึ่งไม่ ใช่อิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อเขามาจากประเทศ
เมืองไกล เพราะเห็น แก่ พระนามของพระองค์ 42 (เพราะเขาทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึง พระนามใหญ่ ยงิ่ ของ
พระองค์ และถึงพระหัตถ์อน
ั มหิทธิฤทธิของพระองค์
และถึงพระกรที่เหยียดออกของพระองค์� เมื่อเขา
์
มาอธิษฐานตรงต่อพระนิ เวศนี้ 43 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อน
ั เป็นที่ประทับของพระองค์ และ
ขอทรงกระทําตามทุกสิง่ ซึ่งชนต่างด้าวได้ทูลขอต่อพระองค์ เพื่อว่าชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินโลกจะ
รู จ
้ ักพระนามของพระองค์และเกรงกลัวพระองค์ ดังอิสราเอลประชาชนของพระองค์ยาํ เกรงพระองค์อยู่
นั ้น และเพื่อเขาทัง้ หลายจะทราบว่า พระนิ เวศนี้ ซ่ึงข้าพระองค์ ได้ สร้างไว้เขาเรียกกันด้วยพระนามของ
พระองค์ 44 ถ้าประชาชนของพระองค์ออกไปทําสงครามต่อสู้ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย จะเป็นโดยทางใดๆที่
พระองค์ ทรงใช้ เขาออกไปก็ ตาม และเขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ตรงต่อ เมืองซึ่ง พระองค์
ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อพระนิ เวศซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างสําหรับพระนามของพระองค์ 45 ขอพระองค์
ทรงสดับคําอธิษฐานของเขาและคําวิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์ และขอทรงให้สิทธิอันชอบธรรมของเขา
คงอยู่ 46 ถ้าเขาทัง้ หลายกระทําบาปต่อพระองค์ (เพราะไม่มีมนุษย์สักคนหนึ่ งซึ่งมิได้กระทําบาป� และ
พระองค์ ทรงกริว้ ต่อ เขา และทรงมอบเขาไว้กับ ศั ตรู เขาจึง ถูก จับ ไปเป็น เชลยยัง แผ่น ดิน ของศั ตรู นั ้น
ไม่ว่าไกลหรือใกล้ 47 แต่ ถ้าเขาสํานึ กผิดในใจในแผ่นดินซึ่งเขาได้ ถู กจับไปเป็นเชลยและได้ กลับใจ และ
ได้ ทําการวิงวอนต่อ พระองค์ ในแผ่น ดิน ของผู้ จับ เขาไปเป็น เชลย ทูล ว่า ‘ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา
บาป และได้ ประพฤติ ชัว่ ร้ายและได้ กระทํา ความชัว่ � 48 ถ้า เขาทัง้ หลายกลับ มาหาพระองค์ ด้วยสุดจิต
สุดใจของเขาในแผ่น ดิน แห่ง ศั ตรู ทัง้ หลายของเขา ผู้ ซึ่ง จับ เขาไปเป็น เชลย และอธิษฐานต่อ พระองค์
ตรงต่อ แผ่น ดิน ของเขา ซึ่ง พระองค์ ทรงประทานแก่ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย คือ เมืองซึ่ง พระองค์ ได้
ทรงเลือกสรรไว้ และพระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้างไว้ เพื่อ พระนามของพระองค์ 49 ขอพระองค์ ทรง
สดับ คํา อธิษฐานและคํา วิงวอนของเขาในฟ้า สวรรค์ อัน เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และขอทรงให้ สิทธิ
อัน ชอบธรรมของเขาคงอยู่ 50 และขอทรงประทานอภัย แก่ ประชาชนของพระองค์ ผู้ ได้ กระทํา บาปต่อ
พระองค์ และทรงประทานอภัย ต่อ การละเมิด ทัง้ หลายของเขา ซึ่ง เขาได้ กระทํา ต่อ พระองค์ และให้เขา
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เป็ นที ่ เมตตาของคนเหล่านั ้ นที ่ จับ เขาทัง้ หลายไปเป็น เชลย เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ รบ
ั ความเมตตาจาก
51
เขา เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นประชาชนของพระองค์ และเป็นมรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงนํา
ออกมาจากอียป
ิ ต์ จากท่ามกลางเตาเหล็ก 52 ขอพระเนตรของพระองค์ จงลืมอยู่ต่อคําวิงวอนของผู้รับ
ใช้ของพระองค์ และต่อคําวิงวอนของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ ขอทรงสดับบรรดาเรือ
่ งที่ เขาทัง้
หลายร้องต่อพระองค์ 53 เพราะพระองค์ทรงแยกเขาจากท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินโลก ให้
เป็นมรดกของพระองค์ ตามซึ่งพระองค์ตรัสทางโมเสส ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ในเมื่อพระองค์ทรงนําบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์�
ซาโลมอนตักเตือนและให้พรแก่ประชาชน
ครัน
้ ซาโลมอนทรงจบคํา อธิษฐาน และคํา วิงวอนทัง้ สิน
้ นี้ ต่อ พระเยโฮวาห์ แล้ว ก็ ทรงลุก ขึ้น จาก
หน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ที่ ซึ่งทรงคุกเข่าพร้อมกับกางพระหัตถ์ สู่ ฟ้าสวรรค์ 55 และพระองค์ ทรง
ประทับ ยืน และทรงให้ พรแก่ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ด้วยเสียงดัง ว่า 56 “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์
ผู้ ทรงพระราชทานการหยุด พัก แก่ อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ ตามซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาไว้ ทุ ก
ประการ พระสัญญาอัน ดี ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงสัญญาทางโมเสสผู้ รับใช้ของพระองค์ นั้น
57
ไม่ ล้ม เหลวสัก คํา เดียว ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราทัง้ หลายสถิ ตก ับ เราดัง ที่ พระองค์ ได้ สถิ ตก ับ
บรรพบุรุษของเรา ขอพระองค์ อย่าทรงละเราหรือทอดทิง้ เราเสีย 58 เพื่อพระองค์ ทรงโน้ มจิตใจของเรา
ให้มาหาพระองค์ ที่ จะดําเนิ น ในทางทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และรักษาบรรดาพระบัญญั ติ ของพระองค์ กฎ
เกณฑ์ ของพระองค์ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญญั ติ ไว้แก่ บรรพบุรุษ ของเรา 59 ขอ
ให้ ถ้อยคํา เหล่า นี้ ของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ วงิ วอนขอต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ให้ อยู่ ใกล้ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้า ของพวกเราทัง้ วัน และคืน และขอให้สิทธิอัน ชอบธรรมของผู้ รับ ใช้ของพระองค์ คงอยู่ และ
ให้ สิทธิ อัน ชอบธรรมของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ คงอยู่ ตามต้องการแต่ละวัน 60 เพื่อ บรรดา
ชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกจะทราบว่า พระเยโฮวาห์ นั้น เป็น พระเจ้า ไม่มี องค์ อื่น เลย 61 เพราะ
ฉะนั ้น ขอให้ จิ ตใจของท่านทัง้ หลายบริสุทธิ ์ ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา คือ ที่ จะดําเนิ น อยู่ ในกฎ
เกณฑ์ของพระองค์ และรักษาพระบัญญัติของพระองค์ ดังในเวลานี้ �
54

การถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและการฉลองเทศกาล (2 พศด 7:4-10)

62 แล ้ วกษั ตริย์และชนอิสราเอลทัง
้ ปวงที่ อยู่กับพระองค์ ได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชาต่อพระพักตร์พระเย

โฮวาห์ 63 และซาโลมอนได้ถวายเครือ
่ งสันติบูชา ซึ่งพระองค์ทรงถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวสองหมื่น
สองพันตัว และแกะหนึ่ งแสนสองหมื่นตัว กษั ตริย์และคนอิสราเอลทัง้ ปวงจึ งอุทิศถวายพระนิ เวศแห่ง
พระเยโฮวาห์ 64 ในวัน เดียวกัน นั ้น กษั ตริย์ทรงทํา พิธีชาํ ระส่วนกลางของลาน ซึ่ง อยู่หน ้า พระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ เพราะว่าที่นั่นพระองค์ได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชา และธัญญบูชา และส่วนไขมันของสันติบูชา
เพราะว่า แท่น ทองสัมฤทธิซ
่ งเผาบูชาและ
์ ่ึง อยู่ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์นั้น เล็ก เกิน ไป ไม่ พอรับ เครือ
ธัญญบูชา และส่วนไขมันของสันติบูชา 65 ซาโลมอนจึงทรงฉลองเทศกาลในเวลานั ้น พรอ
้ มกับอิสราเอล
ทัง้ ปวง เป็นชุมนุมมโหฬาร มีคนมาตัง้ แต่ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ําแห่งอียป
ิ ต์ ต่อพระพักตร์พระ
66
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เป็นเจ็ดวันและเจ็ดวันคือสิบสี่วัน ในวันทีแ
่ ปดพระองค์ทรงให้ประชาชนกลับ
เขาทัง้ หลายก็ถวายพระพรแด่กษั ตริย์ และกลับไปสู่เต็นท์ของตน ด้วยจิตใจชื่นบานและยินดี เนื่ องด้วย
ความดี ทัง้ สิน
ิ ราเอลประชาชนของ
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงกระทํา แก่ ดาว ิด ผู้ รับใช้ของพระองค์ และแก่ อส
พระองค์

9
พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (2 พศด 7:12-22)
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1 อยู่มาเมื่อซาโลมอนได้สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และพระราชวังของกษั ตริย์

และบรรดาสิง่ ที่
ซาโลมอนมี พระประสงค์ จะสร้างนั ้นสําเร็จแล้ว 2 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ ซาโลมอนเป็ นครงั ้ ที่ สอง
ดังที่พระองค์ทรงปรากฏแก่ท่านที่กิเบโอน 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของ
เจ้าและคําวิงวอนของเจ้าซึ่งเจ้าได้กระทําต่อเรานั ้นแล้ว เราได้รบ
ั พระนิ เวศซึ่งเจ้าได้สร้างนี้ ไว้เป็นสถาน
บริสุทธิ ์ และได้ ประดิษฐานนามของเราไว้ที่ นั ่น เป็น นิ ตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยู่ ที่ นั ่น ตลอดไป
4 และถ้า เจ้า ดําเนิ น ต่อ หน้า เราดัง ดาวิด บิดาของเจ้า ได้ ดําเนิ น ด้วยใจซื่ อสัตย์ และด้วยความเที่ยงธรรม
กระทํา ทุก อย่างตามที่ เราได้ บัญชาเจ้า ไว้ และรักษากฎเกณฑ์ ของเรา และคํา ตัดสิน ของเรา 5 แล ้ว เรา
จะสถาปนาราชบัลลั งก์ของเจ้าเหนื ออิสราเอลเป็นนิ ตย์ ดังที่ เราได้ สัญญากับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้ า
จะไม่ขาดชายผู้หน่ึงบนบัลลั งก์แห่งอิสราเอล� 6 แต่ ถ้าเจ้าหันไปจากการติดตามเรา ตัวเจ้าเองหรือลูก
หลานของเจ้า ก็ ดี และมิ ได้ รักษาบัญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ์ ของเรา ซึ่ง เราได้ ตัง้ ไว้ต่อ หน้า เจ้า แต่ ไป
ปรนนิ บัติพระอื่นและนมัสการพระนั ้น 7 แล้วเราจะตัดอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขา
ทัง้ หลาย และพระนิ เวศนี้ ซ่ึงเราได้กระทําให้เป็นสถานบริสุทธิเ์ พื่อนามของเรา เราจะเหวีย
่ งออกเสียจาก
สายตาของเรา และอิสราเอลจะเป็น คํา ภาษิ ต และคํา ครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ ปวง 8 และพระนิ เวศนี้
ซึ่งจะเห็นได้ทนโท่ ทุกคนที่ผ่านไปจะฉงนสนเท่ห์ และเขาจะเย้ยหยันและกล่าวว่า ‘เหตุไฉนพระเยโฮวาห์
จึงได้ กระทําดัง่ นี้ แก่ แผ่นดินนี้ และแก่ พระนิ เวศนี้ � 9 แล้วเขาจะตอบว่า ‘เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้ ทอด
ทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา ผูได้
้ ทรงนําบรรพบุรุษของเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และได้ยด
ึ ถือพระ
อื่น และนมัสการและปรนนิ บัติพระนั ้น เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงนําเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ นี้ มาเหนื อเขาทัง้
หลาย� ”
กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทัว่ (2 พศด 8:1-18)
ซึ่งซาโลมอนได้ ทรงสร้างอาคารสองหลัง คือพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
11
พระราชวัง ของกษั ตริย์ (ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ ส่ง ไม้ สนสี ดาร์ ไม้ สนสามใบและทองคํา ให้แก่ ซา
โลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์แล้ว) กษั ตริยซาโลมอนจึ
์
งทรงประทานหัวเมืองในแผ่นดินกาลิลีให้
12
แก่ฮีรามยี่สิบหัวเมือง แต่เมื่อฮีรามเสด็จจากเมืองไทระเพื่อชมหัวเมืองซึ่งซาโลมอนประทานแก่ท่าน
หัวเมืองเหล่านั ้นไม่เป็นทีพ
่ อพระทัยท่าน 13 เพราะฉะนั ้นท่านจึงว่า “พระอนุชาเอ๋ย เมืองซึ่งท่านประทาน
แก่ ข้าพเจ้า นั ้น เป็น เมืองอะไรอย่างนี้ � เขาจึง เรียกเมืองเหล่านั ้ นว ่า แผ่น ดิน คาบูล จนทุก วัน นี้ 14 ฮี ราม
ได้ ส่ง ทองคํา หนึ่ ง ร้อยยี่ สิ บตะลัน ต์ ให้ แก่ กษั ตริย์ 15 นี่ เป็น เรือ
่ งแรงงานเกณฑ์ ซึ่ง กษั ตริย์ ซาโลมอนได้
เกณฑ์ เพื่อ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง ของพระองค์ และป้อมมิลโล และกําแพง
กรุ งเยรู ซาเล็ม และฮาโซร์ และเมกิดโด และเกเซอร์ 16 ฟาโรห์กษั ตริย์อียป
ิ ต์ได้ยกทัพขึ้นมายึดเมืองเก
เซอร์และเอาไฟเผาเสีย และได้ ฆ่าคนคานาอันซึ่งอยู่ในเมืองนั ้น และได้ ยกเมืองนั ้นให้แก่ ธิดาของท่าน
เป็นสินสมรสคือ มเหสีของซาโลมอน 17 ซาโลมอนจึงสร้างเกเซอร์ข้น
ึ ใหม่ และสร้างเมืองเบธโฮโรนล่าง
18 ทัง
19
้ เมืองบาอาลัท และเมืองทัด โมร์ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารในแผ่น ดิน ทัง้ บรรดาหัว เมืองคลัง หลวงที่ ซา
โลมอนมีอยู่ และหัวเมืองสําหรับรถรบของพระองค์ และหัวเมืองสําหรับพลม้าของพระองค์ และสิง่ ใดๆ
ซึ่ง ซาโลมอนมี พระประสงค์ จะสร้างในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในเลบานอน และทัว่ แผ่น ดิน ซึ่ง อยู่ ในอาณาจักร
ของพระองค์ 20 ประชาชนทัง้ ปวงซึ่งเหลืออยูจ
่ ากคนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเย
บุส ผูซึ
้ ่งไม่ใช่คนอิสราเอล 21 ลูกหลานของเขาที่เหลืออยูในแผ่
่
นดิน ซึ่งประชาชนอิสราเอลไม่สามารถจะ
ทําลายให้สิ ้น ได้ บุ คคลเหล่า นี้ ซาโลมอนทรงเกณฑ์ ให้เป็น ทาสอยู่จนทุก วัน นี้ 22 แต่ ประชาชนอิสราเอล
นั ้น ซาโลมอนหาได้ ทรงกระทําให้เป็นทาสไม่ เขาทัง้ หลายเป็นทหาร เป็นข้าราชการ เป็นผู้บังคับบัญชา
ของพระองค์ เป็นนายทหารของพระองค์ เป็นผูบ
้ ังคับการรถรบของพระองค์และเป็นพลม้าของพระองค์
23 เหล่า นี้ เป็ น เจ้า หน้าที่ ชัน
้ ผู้ใหญ่ เหนื อ พระราชกิจ ของซาโลมอนจํานวนห้า ร้อยห้า สิบ คน เป็น ผู้ ดู แล
ประชาชนที่ ทํางาน 24 แต่ ธิดาของฟาโรห์ ได้ ขึ้น ไปจากนครดาวิด ถึง พระตําหนั ก ของพระนางเองซึ่ง ซา
โลมอนได้สร้างให้พระนาง แล้วพระองค์จึงสร้างป้อมมิลโล 25 ปีละสามครัง้ ซาโลมอนได้ทรงถวายเครือ
่ ง
10 อยู่มาเมื่อสิน
้ ยี่สิ บปี
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เผาบู ชา และเครือ
่ งสันติ บูชาบนแท่ นบู ชา ซึ่งพระองค์ ทรงสร้างถวายพระเยโฮวาห์ ทรงเผาเครือ
่ งหอม
บนแท่ นบู ชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ดังนั ้นพระองค์จึงสร้างพระนิ เวศจนสําเร็จ 26 กษั ตริย์ซาโลมอ
นทรงสร้างกองเรือกําปั่ นที่เอซีโอนเกเบอร์ ซึ่งอยู่ใกล้เอโลท บนฝั่ งทะเลแดงในแผ่นดินเอโดม 27 และฮี
รามได้ส่งข้าราชการและพลเรือผู้ซ่ึงคุ้นเคยกับทะเลไปกับกองกําปั่ นพร้อมกับข้าราชการของซาโลมอน
28 เขาทัง
้ หลายไปถึงเมืองโอฟีร ์ และนําทองคํามาจากที่นั ่น จํานวนสี่รอ
้ ยยีสิ
่ บตะลันต์และนํามาถวายกษั
ตริย์ซาโลมอน

10
พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน (2 พศด 9:1-12)
เมื่อ พระ ราชินี แห่ งเช บาท รง ได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ แห่ ง ซา โลม อน เกี่ยว กับ พระนาม ของ พระ เย โฮ วาห์
พระนางก็ เสด็จ มาทดลองพระองค์ ด้วยปัญหายุง่ ยากต่างๆ 2 พระนางเสด็จ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พร ้ อม
ด้วยข้า ราชบริพารมากมาย มี ฝู งอ ูฐ บรรทุก เครือ
่ งเทศและทองคํา เป็ นอ ัน มาก และเพชรพลอยต่างๆ
และเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้ว พระนางก็ทูลเรือ
่ งในพระทัยต่อพระองค์ทุกประการ 3 และซา
โลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทัง้ สิน
้ ไม่มีสิ ่งใดที่ ซ่อนอยู่พ้นกษั ตริย์ซ่ึงพระองค์ จะทรงอธิบายแก่
4
พระนางไม่ได้ และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระสติปัญญาทัง้ สิน
้ ของซาโลมอน และพระราชวัง
5
ที่ พระองค์ ทรงสร้าง ทัง้ อาหารที่ โต ๊ะ เสวย กับ การเข้า เฝ้า ของบรรดาข้าราชการ และการปรนนิ บั ติ รับ
ใช้ของมหาดเล็ก ตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และพนั กงานเชิญ ถ้วยของพระองค์ และการที่ พระองค์
เสด็จขึ้นไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระทัยของพระนางก็ สลดลงที เดียว 6 พระนางทูลกษั ตริย์ว่า
“ข่าวคราวซึ่ง หม่อมฉั น ได้ยน
ิ ในประเทศของหม่อมฉั น ถึง พระราชกิจ และพระสติ ปัญญาของพระองค์
เป็น ความจริง 7 แต่ หม่อมฉั นม ิ ได้ เชื่อ ถ้อยคํา นั ้น จนหม่อมฉั น มาเฝ้า และตาของหม่อมฉั น ได้ เห ็น เอง
และดูเถิด ที่เขาบอกแก่หม่อมฉั นก็ไม่ถึงครึง่ หนึ่ ง พระสติปัญญาและความมัง่ คัง่ ของพระองค์ก็มากยิง่
กว่าข่าวคราวที่หม่อมฉั นได้ยิน 8 บรรดาคนของพระองค์ก็เป็นสุข บรรดาข้าราชการเหล่านี้ ของพระองค์
ผู้ อยู่ งานประจํา ต่อ พระพักตร์พระองค์ และฟัง พระสติ ปัญญาของพระองค์ ก็ เป็นสุข 9 สาธุ การแด่ พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ผู้ ทรงพอพระทัย ในพระองค์ และทรงแต่ง ตัง้ พระองค์ ไว้บนบัล ลั งก ์ แห่
งอ ิส ราเอล เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรักอ ิส ราเอลเป็น นิ ตย์พระองค์ จึง ทรงแต่ง ตัง้ ให้พระองค์ เป็นกษั ตริ
ย์ เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงอํานวยความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรม� 10 แล ้ว พระนางก็ ถวายทองคํา
หนึ่ งร้อยยี่สิบตะลันต์แด่กษั ตริย์ ทัง้ เครือ
่ งเทศเป็นจํานวนมาก และเพชรพลอยต่างๆ ไม่มีเครือ
่ งเทศมา
11
มากมายดังนี้ อีก ดังที่ พระราชินีแห่งเชบาถวายแด่ กษั ตริย์ซาโลมอน ยิง่ กว่านั ้ นอีก กองกําปั่ นของฮี
รามซึ่ง ได้ นํา ทองคํา มาจากโอฟีร ์ ได้ นํา ไม้ จันทน์ แดงและเพชรพลอยต่างๆจํานวนมากหลายมาจากโอ
ฟีร ์ 12 และกษั ตริย์ทรงใช้ไม้จันทน์ แดงทําเสาพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ และสําหรับพระราชวังของกษั
ตริย์ และทําพิณเขาคู่และพิณใหญ่สําหรับนักร้อง จนทุกวันนี้ ก็ไม่เคยมีไม้จันทน์ แดงมาหรือเห็นอย่างนี้
อีก 13 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงพระราชทานทุกอย่างแก่พระราชินีแห่งเชบา ตามที่พระนางมีพระประสงค์
นอกจากสิง่ ที่ พระราชทานมาจากความอุ ดมสมบู รณ์ของกษั ตริย์แล้ว สิ ่งใดๆที่ พระนางทูลขอ ซาโลมอ
นก็พระราชทาน ดังนั ้น พระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนาง พรอ
้ มกับข้าราชการของพระนาง
1

ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ ง่ เรืองของซาโลมอน (2 พศด 9:13-28)

นํ้า หนั ก ของทองคํา ที่ นํา มาส่ง ซาโลมอนในปี หน่งึ นั ้น เป็น ทองคํา หกร้อยหกสิบ หกตะลัน ต์ 15 นอก
เหนื อ จากทองคํา ซึ่ง มาจากพ่อค้า และจากการค้า ของพวกพ่อค้า และจากกษั ตริย์ ทัง้ ปวงของประเทศ
อาระเบีย และจากบรรดาเจ้า เมืองแห่ง แผ่น ดิน 16 กษั ตริย์ซาโลมอนทรงสร้างโล่ ใหญ่ สองร้อยอัน ด้วย
ทองคํา ทุบ โล่ อัน หนึ่ ง ใช้ ทองคํา หกร้อยเชเขล 17 และพระองค์ ทรงสร้างโล่ สามร้อยอัน ด้วยทองคํา ทุบ
โล่ อัน หนึ่ ง ใช้ ทองคํา สามมาเน และกษั ตริย์ ทรงเก็บ โล่ ไว้ในพระตําหนั ก พนาเลบานอน 18 กษั ตริย์ ทรง
กระทํา พระที่นั่ง งาช้างขนาดใหญ่ ด้วย และทรงบุ ด้วยทองคํา อย่างงามที่ สุด 19 พระที่ นั่ง นั ้ นม ี บันไดหก
14
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ขัน
้ พนักหลังของพระที่นั่งนั ้นกลมข้างบน และสองข้างพระที่ นั่งมีที่ วางพระหัตถ์ มี สิ งโตสองตัวยืนอยู่
ข้างๆที่ วางพระหัตถ์ 20 มีสิ งโตอีกสิบสองตัวยืนอยู่ที่ นั ่นบนหกขัน
้ บันไดทัง้ สองข้าง เขาไม่เคยทําในราช
อาณาจักรใดๆเหมือนอย่างนี้ 21 ภาชนะทัง้ สิน
่ งดื่ม ของกษั ตริย์ ซาโลมอนทํา ด้วยทองคํา
้ สําหรับ เครือ
และภาชนะทัง้ สิน
้ ของพระตําหนั ก พนาเลบานอนทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ์ ไม่มี ที่ ทํา ด้วยเงิน เลย เงิน นั ้น
ถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน 22 เพราะว่ากษั ตริย์มีกองกําปั่ นเมืองทารชิช เดินทะเล
พร้อมกับกองกําปั่ นของฮีราม กองกําปั่ นเมืองทารชิชนําทองคํา เงิน งาช้าง ลิง และนกยูงมาสามปี ต่อ
ครัง้ 23 ดังนี้ แหละ กษั ตริย์ ซาโลมอนจึง ได้ เปรียบกว่า บรรดากษั ตริย์ อ่น
ื ๆแห่ง แผ่น ดิน โลกในเรือ
่ งสมบั
24
ติและสติปัญญา และทัวท
่ งั ้ โลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟังพระสติปัญญาซึ่งพระเจ้า
พระราชทานไว้ในใจของท่าน 25 ทุ กคนก็ นํา เครือ
่ งบรรณาการของเขามา เป็น เครือ
่ งทํา ด้วยเงิน เครือ
่ ง
ทําด้วยทองคํา เครือ
่ งแต่งกาย เครือ
่ งอาวุธ เครือ
่ งเทศ ม้า และล่อ ตามจํานวนกําหนดทุกๆปี 26 ซาโลม
อนทรงสะสมรถรบและพลม้า พระองค์ทรงมีรถรบหนึ่ งพันสี่รอ
้ ยคัน และพลม้าหนึ่ งหมื่นสองพันคน ซึ่ง
พระองค์ทรงให้ประจําอยูที
่ ่หัวเมืองรถรบ และอยูก
่ ับกษั ตริย์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 27 และกษั ตริย์ทรงกระทํา
ให้เงินนั ้นเป็นของสามัญในกรุ งเยรู ซาเล็มเหมือนก้อนหิน และทรงกระทําให้มีสนสีดาร์มากมายเหมือน
ไม้ มะเดื่อแห่งหุบเขา 28 ม้าอันเป็นสินค้าเข้าของซาโลมอนมาจากอียป
ิ ต์ พร้อมด้วยเส้นด้ายสําหรับผ้า
ป่าน และบรรดาพ่อค้าของกษั ตริย์รบ
ั เส้นด้ายสําหรับผ้าป่านนั ้นมาตามราคา 29 จะนํารถรบคันหนึ่ งเข้า
มาจากอียป
ิ ต์ ได้ ในราคาหกร้อยเชเขลเงิน ม้า ตัว หนึ่ ง หนึ่ ง ร้อยห้า สิบ ดัง นั ้น โดยทางพวกพ่อค้า เขาก็ ส่ง
ออกไปยังบรรดากษั ตริย์ทัง้ ปวงของคนฮิตไทต์ และบรรดากษั ตริย์ของซีเรีย

11

มเหสีทัง้ หลายของซาโลมอนไหว้รู ปเคารพ
แต่ กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงรัก หญิง ต่างด้าวหลายคน นอกจากธิดาของฟาโรห์ มี หญิง คนโมอับ คน
อัมโมน คนเอโดม คนไซดอน และคนฮิตไทต์ 2 เป็นของประชาชาติซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรัสกับคนอิสราเอล
ว่า “เจ้ าทัง้ หลายอย่า เข้าไปแต่งงานกับ เขาทัง้ หลาย หรือ อย่า เข้า มาแต่งงานกับ เจ้า เพราะเขาจะหัน
จิตใจของเจ้า ไปตามพระของเขาเป็น แน่ � ซาโลมอนทรงติด พั นก ับ คนเหล่า นี้ ด้วยความรัก 3 พระองค์
ทรงมี มเหสี เจ ็ ดร้อยคือ เจ้า หญิง และนางห้ามสามร้อย และบรรดามเหสี ของพระองค์ ก็ ทรงหัน พระทัย
ของพระองค์ ไปเสีย 4 เพราะอยู่มาเมื่อซาโลมอนทรงพระชราแล้ว มเหสี ของพระองค์ ได้ หันพระทัยของ
พระองค์ ให้ ไปตามพระอื่น และพระทัย ของพระองค์ หาได้ บริสุทธิต่
์ อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์
5
ดัง พระทัย ของดาวิด ราชบิดาของพระองค์ ไม่ เพราะซาโลมอนทรงดําเนิ น ตามพระอัช โทเรท พระแม่
เจ้าของคนไซดอน และตามพระมิลโคมสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของคนอัมโมน 6 ซาโลมอนจึงทรงกระทํา
ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และมิ ได้ ทรงติด ตามพระเยโฮวาห์ อย่างเต็ม กําลัง ดัง ดาวิด ราช
บิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา มาแล้ วน น
ั ้ 7 แล ้ว ซาโลมอนได้ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง สําหรับ พระเค
โมช สิ ่ง ที่ น่า สะอิดสะเอียนของโมอับ ในภูเขาที่ อยู่ หน ้า กรุ ง เยรู ซาเล็ม และสําหรับ พระโมเลค สิ ่ง ที่ น่า
สะอิดสะเอียนของคนอัม โมน 8 และพระองค์ จึง ทรงกระทํา ดัง นั ้น เพื่อ มเหสี ต่างด้าวของพระองค์ ทัง้ สิน
้
ผู้ที่ได้เผาเครือ
่ งหอมและถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแก่บรรดาพระของเขา
1

พระเจ้าทรงพระพิโรธและลงโทษซาโลมอน
เพราะพระทัยของท่านได้หน
ั ไปเสียจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่
งอิสราเอล ผู้ได้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครัง้ แล้ว 10 และได้ทรงบัญชาท่านเกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ ว่าท่านไม่ควร
ไปติดตามพระอื่น แต่ ท่านมิ ได้ รักษาพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับ
ซาโลมอนว่า “เนื่ องด้วยเจ้าได้กระทําเช่นนี้ และเจ้ามิได้รักษาพันธสัญญาของเรา และกฎเกณฑ์ของเรา
ซึ่งเราได้ บัญชาเจ้าไว้ เราจะฉี กอาณาจักรเสียจากเจ้าเป็นแน่ และให้แก่ ข้าราชการของเจ้า 12 กระนั ้ นก
็ ดี เพราะเห็น แก่ ดาว ิด บิดาของเจ้า เราจะไม่ กระทํา ในวันเวลาของเจ้า แต่ เราจะฉี ก ออกจากมื อบ ุตรชาย
ของเจ้า 13 อย่างไรก็ดี เราจะไม่ฉีกเสียหมดอาณาจักร แต่เราจะให้ตระกูลหนึ่ งแก่บุตรชายของเจ้า เพื่อ
9 พระเยโฮวาห์ทรงกริว
้ ต่อซาโลมอน
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เห็นแก่ดาวิดผูรั
้ บใช้ของเรา และเพื่อเห็นแก่เยรู ซาเล็มซึ่งเราได้เลือกไว้� 14 พระเยโฮวาห์ทรงให้ปฏิปักษ์
เก ิด ขึ้น ต่อสู้ ซาโลมอน คือ ฮาดัด คนเอโดม ท่านเป็น เชื้อ สายราชวงศ์ แห่งเอโดม 15 เพราะอยู่มาเมื่อ ดา
วิดอย ู่ ในเอโดม และโยอาบผู้ บัญชาการกองทัพ ได้ ข้น
ึ ไปฝัง ผู้ ที่ ถู กฆ่า หลัง จากเขาได้ ฆ่า ผู้ชายทุก คนใน
16
เอโดมเสีย (เพราะโยอาบและคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ยังอยู่ที่นั ่นหกเดือน จนกว่าเขาได้ฆ่าผู้ชายทุกคนใน
เอโดม� 17 ฮาดัดได้ หนี ไปอียป
ิ ต์ พร้อมกับคนเอโดมบางคนผู้เป็นข้าราชการของบิดาของท่าน ครัง้ นั ้น
ฮาดัดยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่ 18 เขาทัง้ หลายยกออกจากมีเดียนมายังปาราน และพาคนจากปารานมากับ
เขาและมาถึงอียป
ิ ต์ เฝ้าฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ ผู้ประทานเรือนหลังหนึ่ งแก่เขา และกําหนดให้ได้รับ
ปัน เสบียงอาหาร และประทานที่ ดิ นให้ เขาด้วย 19 และฮาดัด เป็ นที ่ โปรดปรานยิง่ ในสายตาของฟาโรห์
ฟาโรห์จึง ประทานน้ องสาวของมเหสี ของท่านเอง คือ ขนิ ษฐาของพระราชิ นี ทาเปเนสให้เป็น ภรรยาเขา
20 และขนิ ษฐาของทาเปเนสก็ ประสู ติ เกน ูบัท ให้ ท่านเป็ น บุตรชาย ผู้ ซึ่ง ทาเปเนสให้ หย่านมในวัง ของ
ฟาโรห์ และเกนู บั ทอย ู่ ในวัง ของฟาโรห์ ในหมู่ ราชโอรสของฟาโรห์ 21 แต่ เมื่อ ฮาดั ดอย ู่ ในอียป
ิ ต์ ได้ ยิ นว
่า ดาวิด ได้ ล่วงลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ แล้ว และโยอาบผู้ บัญชาการกองทั พก ็ สิ ้น ชีวต
ิ แล้ว
ฮาดัด จึง ทูล ฟาโรห์ ว่า “ขอข้า พระองค์ ทูล ลาเพื่อ ข้า พระองค์ จะกลับ ไปยัง ประเทศของข้า พระองค์ เอง �
22 แต่ ฟาโรห์ตรัสกั บท่านว่า “ท่านอยู่กับเราขาดสิง
่ ใดหรือ ดูเถิด ท่านจึงเสาะหาที่ จะกลับไปยังประเทศ
ของท่าน� และท่านก็ ทูล พระองค์ ว่า “ไม่ ขาดสิง่ ใดพระเจ้า ข้า แต่ ขอให้ ข้า พระองค์ ไปเถิด� 23 พระเจ้า
ได้ ทรงให้ ปฏิปักษ์ เก ิด ขึ้น ต่อสู้ ท่านอีก คนหนึ่ ง คือ เรโซนบุตรชายของเอลี ยาดา ผู้ ที่ หนี ไปจากฮาดัด เอ
เซอร์กษั ตริย์แห่งโศบาห์เจ้ านายของตน 24 เมื่อดาวิดเข่นฆ่าชาวโศบาห์เขาก็ รวบรวมผู้คนให้อยู่กับเขา
กลายเป็น หัวหน้า ของกองปล้น และเขาทัง้ หลายก็ ไปยัง เมืองดามัสกัส อาศัย อยู่ ที่ นั่น และครอบครอง
เมืองดามัสกัส 25 ท่านเป็นปฏิ ปักษ์ ของอิสราเอลตลอดวันเวลาของซาโลมอน นอกจากเหตุรา้ ยที่ ฮาดัด
ได้กระทํา และท่านเกลียดชังอิสราเอล และได้ปกครองอยูเ่ หนื อซีเรีย
การเลื่อนตําแหน่ งของเยโรโบอัม
เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท คนเอฟราอิม ชาวเมืองเศเรดาห์ ข้าราชการคนหนึ่ ง ของซาโลมอน มาร
ดาชื่อ เศรุ วาห์ เป็น หญิ งม ่าย ได้ ยกมือ ขึ้น ต่อสู้ กษั ตริย์ ด้วย 27 ต่อ ไปนี้ เป็น สาเหตุ ที่ ท่านยกมือ ขึ้น ต่อสู้
กษั ตริย์ คือซาโลมอนทรงสร้างป้อมมิลโล และอุดช่องกําแพงนครของดาวิดราชบิดาของพระองค์ 28 เย
โรโบอัมเป็นทแกล้วทหาร เมื่อซาโลมอนทรงเห็นว่าชายหนุ่มคนนั ้นเป็นคนขยัน พระองค์จึงให้ท่านดูแล
เหนื อ แรงงานเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของวงศ์ วานโยเซฟ 29 และอยู่ มาในคราวนั ้น เมื่อ เยโรโบอัม ออกไปจากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม อาหิ ยาห์ ผู้ พยากรณ์ ชาวชี โลห์ ได้ พบท่านที่ กลางทาง อาหิ ยาห์ สวมเสื้อ ใหม่ ตัว หนึ่ ง และคน
ทัง้ สองก็ อยู่ลําพัง ในทุ่ง นา 30 แล ้ วอาหิยาห์ก็ จับ เสื้อ ใหม่ ที่ สวมอยู่ฉีก ออกเป็น สิบ สองชิน
้ 31 และท่านพู
ดก ับเยโรโบอัม ว่า “ท่านจงเอาไปสิบ ชิน
้ เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ดู เถิด
เราจะฉี ก อาณาจักรจากมือ ของซาโลมอน และจะให้เจ้ าสิบ ตระกูล 32 (แต่ เขาจะมี ตระกูล หนึ่ ง เพื่อ เห็น
แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเรา และเพื่อ เห็น แก่ เยรู ซาเล็ม เมืองซึ่ง เราเลือกจากท่ามกลางตระกูล ทัง้ ปวงของ
อิสราเอล� 33 เพราะเขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ เรา และได้ นม ัส การพระอัช โทเรท พระแม่ เจ้ าของชาวไซ
ดอน เคโมชพระของโมอับ และมิลโคมพระของคนอัมโมน และมิได้ดําเนิ นในทางของเรา เพื่อจะกระทํา
สิง่ ที่ถูกต้องในสายตาของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของเรา และคําตัดสินของเรา อย่างกับดาวิดบิดาของ
เขาได้ กระทํา นั ้น 34 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี เราจะไม่ เอาอาณาจักรทัง้ หมดออกจากมือ ของเขา แต่ เราจะกระทํา
ให้เขาเป็นผู้ครอบครองอยู่ตลอดวันเวลาแห่งชีวต
ิ ของเขา เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราผู้ซ่ึงเราได้
เลือกไว้ เพราะเขาได้ รก
ั ษาบัญญั ติ ของเราและกฎเกณฑ์ ของเรา 35 แต่ เราจะเอาอาณาจักรออกจากมื
อบ ุตรชายของเขา และจะมอบให้เจ้ าสิบ ตระกูล 36 เรายัง จะให้ตระกูล หนึ่ ง แก่ บุ ตรชายของเขา เพื่อ ดา
วิด ผู้ รับ ใช้ ของเราจะมี ประทีป ดวงหนึ่ ง ต่อ หน้า เราในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เสมอ เป็น เมืองซึ่ง เราได้ เลือกเพื่อ
26
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ประดิษฐานนามของเราไว้ที่นั่น 37 เราจะเอาตัวเจ้า และเจ้าจะปกครองให้กว้างขวางตามชอบใจของเจ้า
และเจ้าจะเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล 38 และจะเป็นดังนี้ วา่ ถ้าเจ้าเชื่อฟังทุกสิง่ ที่ เราบัญชาแก่เจ้า และ
จะดําเนิ นในทางทัง้ หลายของเรา และกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายตาของเรา โดยรักษากฎเกณฑ์ของเรา
และบัญญั 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 ด้วยเหตุ นี้ เราจะให้ ความ
ทุกข์ใจแก่เชื้อสายของดาวิด แต่ไม่เป็นนิ ตย์� ” 40 ฉะนั ้นซาโลมอนจึงทรงหาช่องจะประหารเยโรโบอัม
เสีย แต่เยโรโบอัมได้ลุกขึ้นหนี เข้าไปในอียป
ิ ต์ ไปยังชิชก
ิ ต์ และอยู่ในอียป
ิ ต์จนถึงซาโลมอน
ั กษั ตริย์อียป
สิน
้ พระชนม์
ซาโลมอนสิน
้ พระชนม์ (2 พศด 9:29-31)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของซาโลมอน และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และพระสติ ปัญญา
ของพระองค์ มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พระราชกิจ ของซาโลมอนหรือ 42 และเวลาที่ ซาโลมอนทรงครอบ
ครองในเยรู ซาเล็มเหนื ออิสราเอลทัง้ สิน
้ นั ้น เป็นสี่ สิ บปี 43 และซาโลมอนก็ ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ
ของ พระองค์ และ เขา ฝัง พระ ศพ พระองค์ ไว้ ใน นคร ของ ดา วิด ราช บิดา ของ พระองค์ และ เรโห โบ อัม
ราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน
41
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ความโง่เขลาของเรโหโบอัมคนหนุ่ม (2 พศด 10:1-11)
1 เรโหโบอัม ได้ ไปยัง เมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทัง
้ ปวงได้ มาย ังเชเคมเพื่อ จะตัง้ ท่านให้ เป็นกษั ตริ
2
ย์ และอยู่ มาเมื่อ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เพราะท่านยัง อยู่ ในอียป
ิ ต์ (ที่ ซึ่ง ท่านหนี ไป
3
จากพระพักตร์กษั ตริย์ ซาโลมอน เยโรโบอัม อาศัย อยู่ ในอียป
ิ ต์� เขาทัง้ หลายก็ ใช้ คนไปเรียกท่าน เย
โรโบอัม กับ ชุ มนุ มชนอิสราเอลทัง้ หมดได้ มาทูล เรโหโบอัม ว่า 4 “พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา ให้
แอกของข้า พระองค์ หน ัก นั ก เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงผ่อนการปรนนิ บั ติ อย่างทุกข์ หน ัก ของพระราช
บิดาของพระองค์ และแอกอันหนั กของพระองค์เหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลายให้เบาลงเสีย และข้าพระองค์
ทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระองค์ � 5 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “จงกลับ ไปเสีย สัก สามวัน แล ้ว จึง มาหาเรา
อีก� ประชาชนจึงกลับไป 6 แล้วกษั ตริย์เรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่า ผู้อยู่งานประจําซาโลม
อนราชบิดาของพระองค์ ขณะเมื่อ พระองค์ ยงั ทรงพระชนม์ อยู่ ว่า “ท่านทัง้ หลายจะแนะนํา เราให้ ตอบ
ประชาชนนี้ อย่างไร � 7 เขาทัง้ หลายทูล พระองค์ ว่า “ถ้า พระองค์ จะทรงเป็น ผู้ รับ ใช้ ประชาชนนี้ ในวัน นี้
และรับ ใช้ พวกเขา และตรัส ตอบคํา ดี แก่ พวกเขา เขาทัง้ หลายก็ จะเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น นิ ตย์ �
8 แต่ พระองค์ ทรงทอดทิง
้ คํา ปรึกษาซึ่ง ผู้ เฒ่า ถวายนั ้น เสีย และไปปรึกษากับ คนหนุ่ม ซึ่ง เติบโตขึ้น มา
พร้อมกับพระองค์ และอยูง่ านประจําพระองค์ 9 และพระองค์ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “ท่านจะแนะนําเรา
อย่างไร เพื่อพวกเราจะตอบประชาชนนี้ ผู้ที่ทูลเราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่งพระราชบิดาของพระองค์วาง
อยู่ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ เบาลง� ” 10 และคนหนุ่ม เหล่า นั ้น ผู้ ได้ เติบโตมาพร้อมกับ พระองค์ ทูล
พระองค์ ว่า “พระองค์ จงตรัสด ัง นี้ แก่ ประชาชนนี้ ผู้ ทูล พระองค์ ว่า ‘พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา
ให้แอกของข้าพระองค์ ทัง้ หลายหนั ก แต่ ขอพระองค์ ทรงผ่อนแก่ ข้าพระองค์ ให้เบาลง� นั ้น พระองค์ จง
ตรัสแก่เขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘นิ้ วก้อยของเราก็หนากว่าเอวแห่งราชบิดาของเรา 11 ที่พระราชบิดาของ
เราวางแอกหนั ก บนท่านทัง้ หลายก็ ดี แล้ว เราจะเพิม
่ ให้แก่ แอกของท่านทัง้ หลายอีก พระราชบิดาของ
เราตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้เรียว แต่เราจะตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้แมลงป่อง� ” 12 เยโรโบอัมกับ
ประชาชนทัง้ ปวงจึงเข้ามาเฝ้าเรโหโบอัมในวันที ่สาม ดังที่ กษั ตริย์รับสัง่ ว่า “จงมาหาเราอีกในวันที ่สาม
� 13 และกษั ตริย์ตรัสตอบประชาชนอย่างดุ ดัน ทรงทอดทิง้ คําปรึกษาซึ่งผู้เฒ่าได้ ถวายนั ้นเสีย 14 และ
ตรัสกับเขาทัง้ หลายตามคําปรึกษาของพวกคนหนุ่มว่า “พระราชบิดาของเราทําแอกของท่านทัง้ หลาย
ให้ หนั ก แต่ เราจะเพิม
่ ให้ แก่ แอกของท่านทัง้ หลายอีก พระราชบิดาของเราตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยไม้

1 พงศ์กษั ตริย์ 12:15

365

1 พงศ์กษั ตริย์ 12:33

เรียว แต่ เราจะตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � 15 กษั ตริย์ จึ งม ิ ได้ ฟัง เสียงประชาชนเพราะเหตุ
การณ์ นั ้นเป็นมาแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้พระวจนะของพระองค์ได้สําเร็จ ซึ่งพระ
เยโฮวาห์ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห์แก่เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
อาณาจักรอิสราเอลได้แยกกัน
และเมื่ ออ ิส ราเอลทัง้ ปวงเห็ นว ่ากษั ตริย์ มิได้ ทรงฟัง เขาทัง้ หลาย ประชาชนก็ ทูล ตอบกษั ตริย์ ว่า
“ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี ส่วนอะไรในดาวิด ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไม่ มี ส่วนมรดกในบุตรชายของเจสซี โอ
อิสราเอลเอ๋ย กลับไปเต็นท์ ของตนเถิด ข้าแต่ดาวิด จงดูแลราชวงศ์ ของพระองค์เองเถิด� อิสราเอลจึง
จากไปยังเต็นท์ของเขาทัง้ หลาย 17 แต่เรโหโบอัมทรงปกครองเหนื อประชาชนอิสราเอล ผูอาศั
้
ยอยูใ่ นหัว
เมืองของยูดาห์ 18 แล้วกษั ตริย์เรโหโบอัมทรงใช้อาโดรัมนายงานเหนื อแรงงานเกณฑ์ไป และอิสราเอล
ทัง้ ปวงก็ เอาหิน ขว้างท่านถึง ตาย แล ้ วกษั ตริย์เรโหโบอัม ก็ ทรงรีบ ขึ้น รถรบของพระองค์ ทรงหนี ไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม 19 อิสราเอลกบฏต่อราชวงศ์ของดาวิดจนทุกวันนี้ 20 และอยู่มาเมื่ออิสราเอลทัง้ ปวงได้ยิ
นว่าเยโรโบอัมได้ กลับมาแล้ว เขาก็ ใช้ให้ไปเชิญท่านมายังที่ ประชุม แล้วก็ ตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออ
ิสราเอลทัง้ ปวง ไม่มีผู้ใดติดตามราชวงศ์ ของดาวิด เว้นแต่ ตระกูลยู ดาห์เท่านั ้น 21 เมื่อเรโหโบอัมมายัง
กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พระองค์ ได้ เรียกประชุม วงศ์ วานยู ดาห์ ทัง้ หมด และตระกูล เบนยามิน เป็น นั กรบที่
คัดเลือกแล้วหนึ่ งแสนแปดหมื่นคน เพื่อจะสู้รบกับวงศ์วานอิสราเอล เพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้
แก่ เรโหโบอัมโอรสของซาโลมอน 22 แต่ พระวจนะของพระเจ้ามายังเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า 23 “จง
ไปทูล เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ และบอกแก่ วงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ และของ
24
เบนยามิน และแก่ ประชาชนที่ เหลืออยู่ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าอย่าขึ้นไปสู้ รบกับประชาชน
อิสราเอลญาติพี่น้ องของเจ้าเลย จงกลับไปยังบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิง่ นี้ เป็นมาจากเรา� ” เหตุ
ฉะนี้ เขาจึงเชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับไปบ้านเสียตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
16

เยโรโบอัมนําคนอิสราเอลให้ไหว้รู ปเคารพ
25 แล้วเยโรโบอัมก็ สร้างเมืองเชเคมในถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม

และอาศัยอยู่ที่ นั่น และพระองค์ก็ออก
ไปจากที่ นั ่น ไปสร้างเมืองเปนูเอล และเยโรโบอัมรําพึงในใจว่า “คราวนี้ ราชอาณาจักรจะหันกลับไป
ยังราชวงศ์ของดาวิด 27 ถ้าชนชาติเหล่านี้ ขึ้นไปถวายเครือ
่ งสัตวบูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ที่กรุง
เยรู ซาเล็ม แล้วจิตใจของชนชาติเหล่านี้ จะหันกลับไปยังเจ้านายของเขาทัง้ หลาย คือหันไปยังเรโหโบอัม
กษั ตริย์แห่งยูดาห์ และเขาทัง้ หลายจะฆ่าเราเสีย และกลับไปยังเรโหโบอัมกษั ตริย์แห่งยูดาห์� 28 ดังนั ้น
กษั ตริย์ จึง ทรงปรึกษา และได้ ทรงสร้างลูกวัว สองตัว ด้วยทองคํา และพระองค์ ตรัส แก่ ประชาชนว่า “ที่
ท่านทัง้ หลายขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มนานพออยูแล้
่ ว โอ อิสราเอลเอ๋ย จงดูพระของท่าน ดูเถิด พระองค์ผู้
ทรงนําท่านทัง้ หลายออกจากประเทศอียป
ิ ต์� 29 และพระองค์ก็ประดิษฐานไว้ที่เบธเอลรู ปหนึ่ ง และอีกรู
ปหนึ่ งทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดาน 30 และสิง่ นี้ กลายเป็นความบาป เพราะว่าประชาชนได้ไปนมัสการ
รู ปหนึ่ ง คือที่เมืองดาน 31 แล้วพระองค์ได้ทรงสร้างนิ เวศที่ปูชนียสถานสูง ทรงกําหนดตัง้ ปุโรหิตจากหมู่
ประชาชนทัง้ ปวง ผู้ มิได้ เป็น คนเลวี 32 และเยโรโบอัม ทรงกําหนดเทศกาลเลี้ยงในวันที ่ สิ บห้า ของเดือน
ที่ แปดเหมือนกับ การเลี้ยงที่ อยู่ ในยู ดาห์ และพระองค์ ทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาบนแท่ นบู ชา พระองค์
ทรงกระทําในเบธเอลดังนี้ แหละ คือถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแก่ รู ปลูกวัวที่พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้นั ้น และ
พระองค์ทรงสถาปนาปุ โรหิตในเบธเอลประจําที่ ปูชนียสถานสูงซึ่งพระองค์ ทรงสร้างไว้ 33 พระองค์ทรง
ขึ้น ไปยัง แท่น บูชาซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ที่ เบธเอลในวันที ่ สิ บห้า เดือนที่ แปด ในเดือนซึ่ง พระองค์ ทรง
ดําริเอง และพระองค์ ทรงกําหนดเทศกาลเลี้ยงสําหรับ คนอิสราเอล และทรงถวายเครือ
่ งบูชาบนแท่น
และเผาเครือ
่ งหอม
26
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13
คําพยากรณ์ ได้กล่าวโทษแท่นบูชาของเยโรโบอัม

และดู เถิด คนของพระเจ้า คนหนึ่ ง ได้ ออกมาจากยู ดาห์ โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ไปยัง ที่ เบธ
เอล เยโรโบอัม ทรงยืน อยู่ ที่ แท่น เพื่อ จะเผาเครือ
่ งหอม 2 และชายคนนั ้น ได้ รอ
้ งกล่าวโทษแท่น นั ้น โดย
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ว่า “โอ แท่นบูชา แท่นบูชา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ดู เถิด โอรสองค์ หน่ง
ึ
จะประสู ติ มาในราชวงศ์ ของดาวิด ชื่อ โยสิ ยาห์ และบนเจ้า แท่น นี้ จะฆ่า ปุโรหิต แห่ง ปู ชน ีย สถานสูง ผู้ ซ่ึง
เผาเครือ
่ งหอมบนเจ้า และเขาจะเผากระดูกคนบนเจ้า� ” 3 และท่านก็ให้หมายสําคัญในวันเดียวกันนั ้น
กล่าวว่า “นี่ เป็นหมายสําคัญที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า ‘ดูเถิด เขาจะพังแท่นบูชาลงมา และมูลเถ้าซึ่งอยู่
บนนั ้นจะถูกเทออก� ”
1

พระเจ้าทรงทําให้พระหัตถ์กษั ตริยเยโรโบอั
์
มเหีย
่ วแห้งไป
และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์เยโรโบอัม ทรงสดับ คํา กล่าวของคนของพระเจ้า ซึ่ง ร้องกล่าวโทษแท่น นั ้ นที
่เบธเอล พระองค์ ก็ เหย ียดพระหัตถ์ ออกจากที่ แท่น กล่าวว่า “จงจับ เขาไว้� และพระหัตถ์ ของพระองค์
ซึ่ง เหยียดออกต่อ เขานั ้ นก ็ เห ี่ยวแห้ง ไป พระองค์ จะชัก กลับ เข้า หาตั วอ ี กก ็ ไม่ ได้ 5 แท่น บูชาก็ พัง ลงด้วย
และมูล เถ้า ก็ รว่ งลงมาจากแท่น ตามหมายสําคัญ ซึ่ง คนของพระเจ้า ได้ ให้ ไว้โดยพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ 6 และกษั ตริย์ ตรัส กับ คนของพระเจ้า ว่า “จงวิงวอนขอพระกรุ ณาแห่ง พระพักตร์พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน ขอจงอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะชักมือกลับเข้าหาตัวได้อีก� และคนของพระเจ้า
ก็ วงิ วอนต่อ พระเยโฮวาห์ และกษั ตริย์ ก็ ทรงชักพระหัตถ์ กล ับ เข้าหาพระองค์ ได้ อี กและเป็น เหมือนเดิม
7 และกษั ตริย์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “เชิญมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิด และรับประทานด้วยกัน ข้าพเจ้าจะ
ให้รางวัลแก่ท่าน� 8 และคนของพระเจ้าทูลกษั ตริย์ว่า “ถ้าท่านจะให้สักครึง่ ราชสมบัติของท่าน ข้าพเจ้า
จะไม่ไปกั บท่าน และข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั ประทานขนมปังหรือด่ืมน้าํ ในที่ นี้ 9 เพราะว่าพระวจนะของพระเย
โฮวาห์บัญชาข้าพเจ้า ไว้อย่างนั ้ นว ่า ‘เจ้ าอย่า กิน ขนมปัง หรือด่ื มน้าํ หรือกลับ ไปตามทางที่ เจ้ ามานั ้น� ”
10 ดัง นั ้น ท่านจึง ไปเสี ยอ ีก ทางหนึ่ ง และไม่ กล ับ ไปตามทางที่ ท่านมายัง เบธเอล 11 มี ผู้ พยากรณ์ แก่ คน
หนึ่ ง อาศัย อยู่ ในเบธเอล และบุตรชายของเขาก็ ได้ มาบอกเขาถึง เรือ
่ งราวทัง้ สิน
้ ซึ่ง คนของพระเจ้า ได้
กระทําในวันนั ้นที่เบธเอล ถ้อยคําซึ่งท่านได้กล่าวแก่กษั ตริย์ เขาทัง้ หลายก็ได้เล่าให้บิดาของเขาฟังด้วย
12 และบิดาของเขาได้ ถามเขาว่า “ท่านไปทางไหน� เพราะบุตรชายทัง
้ หลายของเขาได้ เห ็ นทางซึ่ง คน
ของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ได้เดินไปนั ้น
4

ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าไม่เชื่อฟังจึงเสียชีวต
ิ

“จงผูกอานลาให้พ่อ� เขาทัง้ หลายจึงผูกอานลาให้เขา แล้วเขาก็
ขึ้นขี่
และได้พบท่านนั ่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กต้นหนึ่ ง เขาจึงพูดกับท่านว่า “ท่าน
เป็น คนของพระเจ้า ซึ่ง มาจากยู ดาห์หรือ � ท่านก็ ตอบว่า “ใช่ แล้ว � 15 เขาจึง ตอบท่านว่า “เชิญ มาบ้าน
กับ ข้าพเจ้า เถิด และมารับ ประทานอาหารบ้าง� 16 ท่านพูด ว่า “ข้าพเจ้า จะกลับ ไปกั บท ่าน หรือ เข้า ไปพั
กกับท่านไม่ได้ ข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั ประทานอาหารหรือด่ืมน้าํ กั บท่านในที่ นี้ 17 เพราะพระวจนะของพระเย
โฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เจ้ าอย่า รับ ประทานอาหารหรือด่ื มน้าํ ที่ นั ่น หรือ กลับ โดยทางที่ เจ้ าได้ มา � ”
18 และเขาจึงพู ดกับท่านว่า “ข้าพเจ้าก็ เป็ นผู้พยากรณ์ อย่างที่ ท่านเป็ นนั ้นด้วย มีทูตสวรรค์ องค์ หน่ึงมา
บอกข้าพเจ้าโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ว่า ‘จงนําเขากลับมากับเจ้ายังเรือนของเจ้า เพื่อเขาจะได้รบ
ั
ประทานอาหารและดื่มน้าํ � ” แต่เขามุสาต่อท่าน 19 ดังนั ้นท่านจึงไปกับเขา และได้รบ
ั ประทานอาหารใน
เรือนของเขา และได้ด่ืมน้าํ 20 และต่อมาขณะที่พวกเขานั ่งอยู่ที่โต๊ะ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังผู้
พยากรณ์ ผู้ที่ได้นําท่านกลับ 21 และเขาร้องต่อคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
ว่า ‘เพราะเจ้าไม่เชื่อฟังพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ และมิได้ รักษาพระบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้า
13 เขาจึงพู ดกับบุตรชายของเขาว่า
14 เขาได้ไปตามคนของพระเจ้า

1 พงศ์กษั ตริย์ 13:22

367

1 พงศ์กษั ตริย์ 14:10

ของเจ้าบัญชาเจ้า 22 แต่เจ้าได้กลับมาและรับประทานอาหารและดื่มน้าํ ในที่ซ่ึงพระเยโฮวาห์ตรัสกับเจ้า
ว่า “อย่ารับประทานอาหารหรือด่มน
ื ้าํ � ศพของเจ้าจะมิได้ไปถึงอโุ มงค์ของบรรพบุรุษของเจ้า� ” 23 และ
อยู่มาหลังจากที่ ท่านได้รบ
ั ประทานอาหารและดื่มน้าํ แล้ว เขาก็ผูกอานลาให้ผู้พยากรณ์ ผู้ซึ่งเขาได้พาก
24
ลับ มา และเมื่อ ท่านไป สิ งโตก็ ออกมาพบท่านที่ ถนนและฆ่า ท่านเสีย และศพของท่านก็ ถู กทิง้ ไว้ใน
ถนน และลาตัวนันก
้ ็ ยน
ื อยู่ข้างๆศพนั ้น สิงโตก็ยน
ื อยู่ข้างๆศพด้วย 25 และดูเถิด มีคนผ่านไป และได้เห
็นศพทิง้ อยู่ในถนน และสิงโตยืนอยู่ข้างศพนั ้น เขาก็มาบอกกันในเมืองที่ที่ผู้พยากรณ์ แก่อยู่นั ้น 26 และ
เมื่อผู้พยากรณ์ ผู้ที่ นําท่านกลับมาจากทางได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เขาพูดว่า “นั ่นเป็นคนของพระเจ้าผู้ไม่เชื่อฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบท่านไว้กับสิงโต ซึ่งได้ฉีกท่านและฆ่า
ท่านเสีย ตามคําซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่าน� 27 เขาจึงพูดกับบุตรชายของเขาว่า “จงผูกอานลาให้พ่อ�
แล้วเขาก็ผูกอานลาให้ 28 เขาจึงไปและพบศพนั ้นทิง้ อยู่ในถนน และลากับสิงโตก็ยน
ื อยู่ข้างๆศพนั ้น สิง
29
โตมิได้กินศพนั ้นหรือฉี กลานั ้น และผูพยากรณ์
้
ก็ยกศพคนของพระเจ้าและวางไว้บนลา นํากลับมายัง
เมืองของผู้พยากรณ์ แก่ เพื่อไว้ทุกข์ให้และฝังท่านเสีย 30 และเขาวางศพนั ้นในที่ฝังศพของตนเอง และ
เขาทัง้ หลายก็ ไว้ทุกข์ ให้กล่าวว่า “อนิ จจา พี่ น้ องเอ๋ย� 31 ต่อ มาเมื่อ ได้ ฝัง ท่านไว้แล้ว เขาจึง พู ดก ับ บุตร
ชายของตนว่า “เมื่อเราตาย จงฝังเราไว้ในที่ ฝังศพซึ่งฝังคนของพระเจ้าไว้นั ้น จงวางกระดูกของเราไว้
ข้างกระดูกของท่าน 32 เพราะว่าคําพูดซึ่งท่านได้รอ
้ งโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์กล่าวโทษแท่นบูชา
ในเบธเอล และต่อบรรดานิ เวศแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยูใ่ นหัวเมืองสะมาเรีย จะสําเร็จเป็นแน่ �
เยโรโบอัมได้รบ
ั คําตักเตือนแล้ว แต่ไม่กลับจากความบาปของตน
ภายหลังสิง่ เหล่านี้ เยโรโบอัมมิ ได้ หันกลับจากทางชัว่ ของพระองค์ แต่ จากท่ามกลางประชาชนได้
สถาปนาบางคนให้เป็นปุโรหิตประจําปูชนียสถานสูงนั ้นอีก ผู้ใดที่พอใจเป็น พระองค์ก็แต่งตัง้ เขาให้เป็น
ปุโรหิต ประจํา บรรดาปู ชน ีย สถานสูง 34 และสิง่ นี้ กลายเป็น ความบาปแก่ ราชวงศ์ เยโรโบอัม เพื่อ จะตัด
และทําลายราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลก
33

14
พระเจ้าทรงสาปแช่งราชวงศ์ของเยโรโบอัม
ครัง้ นั ้น อาบี ยาห์ โอรสของเยโรโบอัม ประชวร 2 และเยโรโบอัม รับ สั ่งก ับ มเหสี ของพระองค์ ว่า “จง
ลุก ขึ้น ปลอมตัว ของเธอ อย่า ให้ รู ้ว่า เธอเป็น มเหสี ของเยโรโบอัม และจงไปยัง ชี โลห์ ดู เถิด อาหิ ยาห์ ผู้
พยากรณ์ อยู่ที่ นั่น ผู้ได้กล่าวเรือ
่ งฉั นว่าฉั นจะได้เป็นกษั ตริย์เหนื อชนชาตินี้ 3 เธอจงเอาขนมปังสิ บก้อน
และขนมหวานบ้างและนํ้า ผึ้ง ไหหนึ่ ง ไปหาท่าน ท่านจะบอกเธอว่า อะไรจะเกิด ขึ้ นก ับ เด็ก นั ้น� 4 มเหสี
ของเยโรโบอัมก็กระทําดังนั ้น พระนางลุกขึ้น เสด็จไปยังชีโลห์เสด็จมาถึงบ้านของอาหิยาห์ ฝ่ายอาหิยาห์
มองไม่เห็น เพราะว่าตาของท่านแข็งด้วยอายุของท่าน 5 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหิยาห์ว่า “ดูเถิด มเหสี
ของเยโรโบอัม กําลัง มาเพื่อ จะถามเจ้า ถึง เรือ
่ งโอรสของเขา เพราะเด็ก นั ้น ป่วย เจ้ าจงบอกเธออย่างนี้
ๆ เพราะเมื่อพระนางเสด็จเข้ามา พระนางก็ แสร้งกระทําเป็นสตรีคนอื่น� 6 แต่ เมื่ออาหิยาห์ได้ ยินเสียง
ฝี พระบาทของพระนาง เมื่อ พระนางเสด็จ มาถึง ประตู ท่านจึง พูด ว่า “ขอเชิญ พระมเหสี ของเยโรโบอัม
เสด็จ เข้า มาข้างใน ไฉนพระองค์ จึง ทรงแสร้ง กระทํา เป็น คนอื่น เล่า เพราะข้า พระองค์ ได้ รับ พระบัญชา
ให้ทูล ข่าวอัน น่า สลดใจแก่ พระนาง 7 ขอเสด็จ กลับ ไปทูล เยโรโบอัม ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส รา
เอลตรัสดังนี้ ว่า เพราะเราได้ เชิดชู เจ้ าขึ้นจากประชาชน และได้ กระทําให้เจ้ าเป็นประมุขเหนื ออิสราเอล
ประชาชนของเรา 8 และได้ฉีกราชอาณาจักรจากราชวงศ์ ของดาวิดมาให้แก่เจ้า และถึงกระนั ้นเจ้าก็ ไม่
เป็นเหมือนดาวิดผูรั
้ บใช้ของเรา ผูได้
้ รักษาบัญญัติทัง้ หลายของเรา และติดตามเราด้วยสุดจิตใจของเขา
กระทําสิง่ ซึ่งเป็ นที ่ถู กต้องพอตาของเรา 9 แต่ เจ้ าได้ กระทําชัว่ ยิง่ กว่าคนทัง้ ปวงที่ อยู่ก่อนเจ้า และได้ ไป
สร้างพระอื่น และรู ป หล่อ และได้ กระทํา ให้ เราโกรธ และได้ เหว ี่ ยงเราไว้เสีย เบื้องหลัง ของเจ้า 10 เพราะ
1
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ฉะนั ้น ดูเถิด เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อราชวงศ์ของเยโรโบอัม และจะตัดคนที่ปัสสาวะรดกําแพงได้เสีย
จากเยโรโบอัม ทัง้ คนที่ยงั อยูแ
่ ละเหลืออยูใ่ นอิสราเอล และจะผลาญคนที่เหลือในราชวงศ์เยโรโบอัมเสีย
อย่างสิน
้ เชิง อย่างคนที่ ขนมูลสัตว์ไปทิง้ จนหมด 11 ผู้ใดในวงศ์ เยโรโบอัมที่ตายในเมืองสุนัขจะกิน และ
ผู้ ใดที่ ตายในทุ่ง นกในอากาศจะกิน เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงลัน
่ พระวาจาไว้� 12 เพราะฉะนั ้น ขอเชิญ
เสด็จ กลับ ไปยัง พระตําหนั ก ของพระนาง เมื่อ พระบาทของพระองค์ เข ้า เมือง กุ มารนั ้ นก ็ จะถึง แก่ มรณ
า 13 และอิสราเอลทัง้ ปวงจะไว้ทุกข์ให้เธอ และจะฝังศพเธอไว้ เพราะเธอผู้เดียวเท่านั ้นในราชวงศ์เยโร
โบอัมที่จะไปถึงหลุมศพ เพราะในตัวเธอนั ้น ยังเห็นบางสิง่ ที่ พอพระทัยพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา
เอลในราชวงศ์ ของเยโรโบอัม 14 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก พระเยโฮวาห์จะทรงตัง้ กษั ตริย์ อี กองค์ หน่งึ เหนื ออ ิส รา
เอลเพื่อพระองค์ ผู้ซึ่งจะตัดราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียในวันนี้ แต่นั ่นอะไร ก็เป็นเวลานี้ 15 เพราะพระเย
โฮวาห์จะทรงตีอิสราเอล ดุจไม้ออ
้ สัน
่ อยู่ในนํ้า และจะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินอันดีนี้
ซึ่งพระองค์ทรงยกให้แก่บรรพบุรุษของเขา และกระจายเขาไปฟากแม่น้ําข้างโน้ น เพราะเขาทัง้ หลายได้
สร้างเสารู ปเคารพของเขา เป็นเหตุให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ 16 และพระองค์จะทรงมอบอิสราเอล
ไว้เพราะบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม ซึ่งเขาได้ กระทําบาปและกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย� 17 แล้ว
มเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้นเสด็จออกไป และมาถึงเมืองทีรซาห์ และเมื่อพระนางเสด็จถึงธรณี ทวาร
กุมารก็ ถึงแก่ มรณา 18 และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ฝังศพเธอและไว้ทุกข์ให้เธอ ตามพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยอาหิยาห์ผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
เยโรโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 13:20)
19 ฝ่ายราชกิจนอกนั ้นของเยโรโบอัมกล่าวถึงว่าพระองค์ทรงทําศึก และทรงครอบครองอย่างไรนั ้น ดู
เถิด ก็ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล 20 เวลาที่ เยโรโบอัมครอบครองนั ้น
เป็นยีสิ
่ บสองปี และพระองค์ก็ล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และนาดับราชโอรสของพระองค์
ก็ขึ้นครองแทน
เรโหโบอัมนําคนยูดาห์ให้กระทําบาป (2 พศด 12:1)
21 ฝ่ายเรโหโบอัม ราชโอรสของซาโลมอนทรงครอบครองอยู่ ในยู ดาห์ เมื่อ เรโหโบอัม ขึ้น ครองนั ้น มี
พระชนมายุสี่สิบเอ็ดพรรษา และทรงครองในเยรู ซาเล็มสิบเจ็ดปี เป็นนครซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือก
จากบรรดาตระกูลอิสราเอล เพื่อจะสถาปนาพระนามของพระองค์ที่นั่น พระชนนี ของกษั ตริย์มีพระนาม
ว่า นาอามาห์คนอัม โมน 22 และยู ดาห์ได้ กระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลาย
ได้ยัว่ ยุให้พระองค์หวงแหนด้วยบาปทัง้ หลายที่ เขาได้กระทํา ซึ่งมากกว่าบาปทัง้ สิ้นที ่บรรพบุรุษของเขา
ได้ กระทําเสี ยอ ีก 23 เพราะเขาได้ สร้างปู ชนีย สถานสู งด้วย และเสาศั กด ิ์สิทธิ์ และเสารู ป เคารพสําหรับ
ตัวเขาไว้บนเนิ นเขาสูงๆทุกเนิ น และใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น 24 และมีกะเทยในแผ่นดินนั ้นด้วย และเขาได้
กระทําตามบรรดาสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้น
หน้าประชาชนอิสราเอล
ชิชักบุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็ม (2 พศด 12:2-12)
25 ต่อ มาในปี ที่ ห้า แห่ งกษั ตริย์เรโหโบอัม ชิ ชัก กษั ตริย์ อียป
ิ ต์ ได้ ขึ้น มารบกรุ ง เยรู ซาเล็ม 26 ท่านได้ เก ็
บทรัพย์สมบัติในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สมบัติในพระราชวังของกษั ตริย์ ท่านได้ เก็บไป
เสีย ทุก อย่าง และท่านได้ เก ็บ โล่ ทองคํา ซึ่ง ซาโลมอนได้ สร้างนั ้น ไปหมดด้วย 27 และกษั ตริย์เรโหโบอัม
ได้ กระทํา โล่ ทองสัมฤทธิ์แทนไว้ และมอบไว้ ในมือ ของพวกทหารรักษาพระองค์ ผู้ เฝ้า ทวารพระราชวัง
28 เมื่อกษั ตริย์เสด็จเข้าไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทหารรักษาพระองค์ก็ถือโล่ออก แลว
้ นํากลับไป
29
เก็บไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิม ฝ่ายพระราชกิจนอกนั ้นของเรโหโบอัม และสรรพสิง่ ที่ทรง
กระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยู ดาห์หรือ 30 มี สงครามระหว่างเรโหโบ
อัมและเยโรโบอัมเสมอไป
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เรโหโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 12:13-16)
และเรโหโบอัม ก็ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ในนครดาวิด พระนามของพระชนนี ของพระองค์คือนาอามาห์คนอัมโมน และอาบียม
ั ราชโอรส
ก็ข้น
ึ ครองแทน
31

15
อาบียม
ั ได้ข้น
ึ ครองเหนื อประเทศยูดาห์ (2 พศด 13:1-2)

ในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัช กาลกษั ตริ ย์เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท อาบ ียม
ั ได้ ขึ้น ครองเหนื อ ประเทศยู
2
ดาห์ พระองค์ ทรงครองในเยรู ซาเล็ม สามปี พระนามของพระชนนี คือ มาอาคาห์ ธด
ิ าของอาบี ชาโลม
3 พระองค์ ดําเนิ น ตามการบาปทุก อย่างซึ่ง ราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา ต่อ พระพักตร์พระองค์ และ
พระทัย ของพระองค์ ก็ ไม่ บริสุทธิ์ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ ดัง พระทัย ของดาวิด บรรพบุรุษ
ของพระองค์ 4 อย่างไรก็ ดีเพื่อทรงเห็นแก่ ดาวิดพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ ทรงประทานประทีป
แก่ พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม คือ ทรงตัง้ ราชโอรสแทน และเพื่อ ทรงสถาปนาเยรู ซาเล็ม 5 เพราะว่า ดาวิด
ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และมิได้ทรงหันไปจากสิง่ ใด ซึ่งพระเยโฮวาห์
ทรงบัญชาแก่ พระองค์ ตลอดพระชนม์ ชี พของพระองค์ นอกจากเรือ
่ งอุ รีอาห์คนฮิต ไทต์ 6 มี ศึก ระหว่าง
เรโหโบอัม กับ เยโรโบอัม ตลอดพระชนม์ ชี พของพระองค์ 7 ราชกิจ นอกนั ้น ของอาบียม
ั และสรรพสิง่ ซึ่ง
พระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ และมีการศึกระ
หว่างอาบียม
ั และเยโรโบอัม
1

อาบียมสิ
ั ้นพระชนม์ อาสาขึ้นครอง (2 พศด 14:1)

8 และอาบียม
ั ก็ล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษและเขาทัง้ หลายก็ฝังพระศพพระองค์ไว้ในนครดาวิด

และ
อาสาราชโอรสของพระองค์ ก็ ขึ้น ครองแทน 9 ในปี ที่ ยี ่ สิ บแห่ง รัช กาลเยโรโบอัม กษั ตริย์ ของอิสราเอล
อาสาได้ข้น
ึ ครองเหนื อประเทศยูดาห์ 10 และพระองค์ทรงครองอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มสี่สิบเอ็ดปี พระอัยก
ี ของพระองค์ คือ มาอาคาห์ ธด
ิ าของอาบี ชาโลม 11 และอาสาทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรพ
ระเยโฮวาห์ ดัง่ ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ ได้ ทรงกระทํานั ้น 12 พระองค์ ทรงกวาดล้างกะเทยเสียจาก
แผ่น ดิน และรือ
้ ถอนรู ป เคารพทัง้ สิน
้ ซึ่ง บรรพบุรุษ ได้ กระทํา ไว้นั้น เสีย 13 และพระองค์ ทรงถอดมาอา
คาห์พระอัยกีเสียจากตําแหน่ งพระราชชนนี เพราะพระนางมีรู ปเคารพน่าเกลียดน่าชังสร้างไว้ในเสารู ป
เคารพ และอาสาทรงฟันรูปเคารพของพระนางลง และทรงเผาเสียที่ ลําธารขิดโรน 14 แต่ มิได้ ทรงรือ
้ ปู
ชนียสถานสูงเหล่านั ้น ถึงอย่างนั ้นพระทัยของอาสาก็บริสุทธิต่
์ อพระเยโฮวาห์ตลอดรัชสมัยของพระองค์
15 พระองค์ทรงนําเงิน ทองคําและเครือ
่ งใช้ต่างๆ อันเป็นสัญญาถวายของราชบิดาของพระองค์ และของ
สัญญาถวายของพระองค์เองมายังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา (2 พศด 16:1-6)

16 มีการศึกระหว่างอาสาและบาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอล

ตลอดสมัยของพระองค์ทัง้ สอง 17 บาอา
ชากษั ตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงยกไปต่อสู้กับยูดาห์ และได้สร้างเมืองรามาห์ เพื่อมิให้ผู้ใดเข้าไปเฝ้าหรือ
ออกมาจากอาสากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ 18 แล ้ วอาสาทรงนํา เงิน และทองคํา ซึ่ง เหลือ อยู่ ในทรัพย์ สิ นแห่ง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สินของพระราชวัง มอบไว้ในมือของข้าราชการของพระองค์ และ
กษั ตริย์อาสาทรงใช้เขาไปเฝ้าเบนฮาดัดโอรสของทับริมโมน ผู้เป็นโอรสของเฮซีโอนกษั ตริย์แห่งซีเรีย ผู้
อยูในเมื
่
องดามัสกัสว่า 19 “มีพันธมิตรระหว่างข้าพระองค์และพระองค์ ระหว่างพระชนกของข้าพระองค์
และพระชนกของพระองค์ ดู เถิด ข้า พระองค์ ได้ ส่ง บรรณาการเป็น เงิน และทองคํา มายัง พระองค์ ขอ
พระองค์เสด็จไปเลิกพันธมิตรกับบาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอลเสีย เพื่อเขาจะได้ยกทัพกลับไปเสียจาก
ข้า พระองค์� 20 แล ้ว เบนฮาดั ดก ็ ทรงฟัง กษั ตริย์อาสาและส่ง ผู้ บังคับ บัญชาทหารของพระองค์ ไปรบหัว
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เมืองอิสราเอล และได้โจมตีเมืองอิโยน ดาน อาเบลเบธมาอาคาห์ และหมดท้องถิน
่ คินเนโรท และหมด
21
ดินแดนนั ฟทาลี และอยูม
่ าเมื่อบาอาชาทรงได้ยน
ิ แล้ว พระองค์ก็ทรงหยุดสร้างเมืองรามาห์ และพระ
22
องค์ ประทั บท ี่ เมืองทีร ซาห์ แล ้ วกษั ตริย์ อาสาทรงประกาศไปทัว่ ยู ดาห์ ไม่ เว้น ผู้ ใดเลย เขาทัง้ หลายก็
มาร้อ
ื เอาหินของเมืองรามาห์ และตัวไม้ของเมืองนั ้นซึ่งบาอาชาทรงสร้างค้างอยู่ กษั ตริยอาสาก็
์
ทรงเอา
มาสร้างเมืองเกบาแห่งเบนยามินและเมืองมิสปาห์
อาสาสิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ เยโฮชาฟัทก็ข้น
ทัง้ ยุทธพลังทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา
และหัวเมืองซึ่งพระองค์ทรงสร้าง มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ แต่
เมื่อ ทรงพระชราแล้ วก ็ เก ิด พระโรคขึ้ นที ่ พระบาท 24 และอาสาก็ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ และเขาฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ที่ ในนครดาวิด ราชบิดาของพระองค์ และเยโฮชาฟัท
ราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครองแทน
23 พระราชกิจนอกนั ้นของอาสา

นาดับได้ครองเหนื ออิสราเอล

25 นาดับราชโอรสของเยโรโบอัมได้เริม
่ ครองเหนื ออิสราเอลในปีที่สองแห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์แห่งยู

ดาห์ และพระองค์ทรงครองเหนื ออิสราเอลสองปี 26 พระองค์ทรงกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาห์ และทรงดําเนิ นในทางแห่งราชบิดาของพระองค์ และในบาปซึ่งพระองค์ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอล
ทําบาปด้วย

บาอาชากบฏและยึดเอาอาณาจักรอิสราเอล
บาอาชาบุตรชายอาหิ ยาห์ วงศ์ วานของอิส สาคาร์ คิด กบฏต่อ พระองค์ และบาอาชาทรงประหาร
พระองค์ เสียที ่กิบเบโธน ซึ่ง เป็น แดนเมืองของฟี ลิ ส เตีย เพราะนาดับ และคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ กําลัง ล้อม
เมืองกิบเบโธนอยู่ 28 ดังนั ้นบาอาชาจึงสําเร็จโทษพระองค์ เสียในปี ที่ สามแห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์แห่ง
ยูดาห์และขึ้นครองแทน 29 ต่อมาพอพระองค์ทรงเป็นกษั ตริย์ก็ทรงประหารราชวงศ์ ของเยโรโบอัมเสีย
สิน
้ ไม่มีผู้ใดของเยโรโบอัมรอดมาสักคนเดียวเลย พระองค์ทําลายเสียสิน
้ ตามพระดํารัสแห่งพระเยโฮ
30
วาห์ซ่ึงพระองค์ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เป็นเพราะบาปทัง้ หลายซึ่งเยโรโบอัม
ได้ ทรงกระทํา และซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย และเพราะพระองค์ ทรงกระทํา ให้
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอลทรงพระพิโรธ 31 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของนาดับ และบรรดาสิง่
ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์แห่งอิสราเอลหรือ
27

การศึกระหว่างอาสาและบาอาชา

32 มีศึกระหว่างอาสาและบาอาชากษั ตริย์แห่งอิสราเอลตลอดสมัยของพระองค์ทัง
้ สอง 33 ในปี ที่สาม

แห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์แห่งยูดาห์ บาอาชาบุตรชายอาหิยาห์ได้ทรงเริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอลทัง้ สิ้
34
นทีเ่ มืองทีรซาห์ และได้ทรงครอบครองอยูยี
่ สิ
่ บสี่ปี พระองค์ทรงกระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเย
โฮวาห์ และดําเนิ นในมรรคาของเยโรโบอัม และในบาปซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย

16

บาอาชาถูกสาปแช่งแล้วจึงสิน
้ พระชนม์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้ มาถึงเยฮู บุ ตรชายฮานานี กล่าวโทษบาอาชาว่า 2 “ในเมื่อเราได้ เชิดชู
เจ้ าขึ้น มาจากผงคลี และกระทํา ให้ เจ้ าเป็น ประมุข เหนื ออ ิส ราเอลประชาชนของเรา และเจ้า ได้ ดําเนิ น
ตามมรรคาของเยโรโบอัม และได้ กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลประชาชนของเราทําบาปด้วย กระทํา ให้ เราโกรธ
ด้วยบาปของเขาทัง้ หลาย 3 ดู เถิด เราจะกวาดล้างผู้อยู่ภายหลังบาอาชาและผู้อยู่ภายหลังราชวงศ์ ของ
เขาเสียอย่างสิน
้ เชิง และกระทําให้ราชวงศ์ของเจ้าเหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท 4 ผู้ใดใน
ราชวงศ์ บาอาชาที่ ตายในเมืองสุนัข จะกิน และผู้ ใดที่ ตายในทุ่ง นา นกในอากาศจะกิน� 5 ส่วนพระราช
กิจ นอกนั ้น ของบาอาชา และบรรดาสิง่ ที่ พระองค์ ได้ กระทํา และยุทธพลัง ของพระองค์ มิได้ บันทึก ไว้ใน
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หนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 6 และบาอาชาก็ ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของ
พระองค์ และเขาก็ ฝังไว้ที่ เมืองทีรซาห์ และเอลาห์ราชโอรสก็ ข้น
ึ ครองแทนพระองค์ 7 นอกจากนั ้นพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ได้ มาถึงโดยผู้พยากรณ์ เยฮูบุ ตรชายฮานานี กล่าวโทษบาอาชาและเชื้อวงศ์ ของ
พระองค์ ทัง้ เรือ
่ งความชัวท
่ ัง้ สิน
้ ซึ่งพระองค์กระทําในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นการยัว่ ยุให้
พระองค์ทรงกริว้ โกรธด้วยพระราชกิจจากพระหัตถ์ของพระองค์ ในการที่เหมือนกับราชวงศ์ของเยโรโบ
อัม และเพราะพระองค์ได้ทรงฆ่าเยโรโบอัมด้วย
เอลาห์ได้ขึ้นครองเหนื ออิสราเอล

8 ในปี ที่ ยี่สิ บหกแห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์ของยู ดาห์

เอลาห์โอรสบาอาชาทรงเริม
่ ขึ้นครองเหนื ออิสรา
เอลในเมืองทีรซาห์ และทรงครอบครองอยู่สองปี
ผู้บัญชาการกองรถ
รบของพระองค์ ครึง่ หนึ่ ง ได้ คิดกบฏต่อพระองค์ เมื่อพระองค์ ประทั บที่เมืองทีรซาห์ พระองค์ ทรงดื่มจน
เมาในเรือนของอารซาผูค
้ รอบครองราชสํานั กในทีรซาห์ 10 ศิมรีได้เข้ามาฟันพระองค์ล้มลง และประหาร
พระองค์เสีย ในปีที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์ของยูดาห์แล้วก็ขึ้นครองแทนพระองค์
9 แต่ ศิ มรีข้าราชการของพระองค์

ศิมรีเสด็จประทับเหนื อราชบัลลังก์ของอิสราเอล
และอยู่ มาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครองราชย์ ทันที ที่ พระองค์ เสด็จ ประทับ บนราชบัล ลั งก ์ พระองค์
ทรงสังหารราชวงศ์ ของบาอาชาเสีย สิน
้ พระองค์ มิได้ ทรงเหลือ ไว้สัก คนหนึ่ ง ที่ ปัสสาวะรดกําแพงได้ ไม่
ว่า จะเป็น ญาติ หรือม ิต รสหายของบาอาชา 12 ศิ มรีทรงทําลายราชวงศ์ ของบาอาชาทัง้ หมดดังนี้ แหละ
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยเยฮูผู้พยากรณ์ กล่าวโทษบาอาชา 13 เหตุด้วยบาป
ทัง้ สิน
้ ของบาอาชา และบาปของเอลาห์ราชโอรสของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทัง้ สองได้กระทําบาป และซึ่ง
พระองค์ ทัง้ สองได้ กระทําให้ชนอิสราเอลทําบาปด้วย กระทํา ให้พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอิสราเอลทรง
กริว้ ด้วยเรือ
่ งความหยิง่ ยโสของพระองค์ทัง้ สองนั ้น 14 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเอลาห์ และบรรดาสิง่
ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 15 ในปี ที่ยี่
สิบเจ็ดแห่งรัชกาลอาสากษั ตริย์ประเทศยูดาห์ ศิมรีทรงครอบครองเจ็ดวัน ณ เมืองทีรซาห์ ฝ่ายพวกพล
ได้ตัง้ ค่ายรบเมืองกิบเบโธน ซึ่งเป็นของคนฟีลิสเตีย 16 และพวกพลซึ่งตัง้ ค่ายอยูน
่ ั ้นได้ยน
ิ เขากล่าวกันว
่า “ศิ มรีได้กบฏและท่านได้ปลงพระชนม์กษั ตริย์เสียแล้ว� เพราะฉะนั ้ นอิสราเอลทัง้ ปวงก็สถาปนาอมรี
ผู้บัญชาการกองทัพให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลในวันนั ้ นที่ในค่าย 17 อมรีจึงเสด็จขึ้นไปจากกิบเบโธน
และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ ข้น
ึ ไปด้วย เขาทัง้ หลายเข้า ล้อมเมืองทีร ซาห์ 18 และต่อ มาเมื่อ ศิ มรีทรงเห็ นว ่า
เมืองนั ้นถูกยึดแล้ วก็เสด็จเข้าไปในพระราชวังแห่งราชสํานั กและทรงเผาราชสํานั กคลอก พระองค์ เอง
สิน
้ พระชนม์เสียในกองไฟนั ้น 19 เหตุด้วยบาปทัง้ หลายซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้ คือทรงกระทําชัว่ ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดําเนิ นอยู่ในมรรคาของเยโรโบอัม และด้วยเหตุบาปซึ่งพระองค์ทรงกระทํา
คือทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 20 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของศิมรีและการกบฏซึ่งพระองค์ทรง
กระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์อส
ิ ราเอลหรือ
11

ทิบนีกับอมรีต่อสู้เพื่อได้ราชบัลลังก์ แล้วทิบนีสิน
ิ
้ ชีวต
21 แล ้ว ชนชาติ อส
ิ ราเอลก็ แบ ่ งออกเป็น สองส่ วน ครึ่ง หนึ่ ง ของประชาชนติด ตามทิ บน ี บุ ตรชายกีนัท
เชิญท่านให้เป็นกษั ตริย์ และอีกครึง่ หนึ่ งติดตามอมรี 22 แต่ประชาชนผู้ติดตามอมรีได้รบชนะประชาชน
ผู้ติดตามทิบนีบุตรชายกีนัท ทิบนีจึงสิน
ิ และอมรีก็ขึ้นเป็นกษั ตริย์
้ ชีวต
อมรีตัง้ เมืองหลวงไว้ที่สะมาเรีย
ในปี ที่ สามสิบ เอ็ด แห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ อมร ี ได้ เริม
่ ต้น ครอบครองอยู่ เหนื ออ ิส รา
เอล และทรงครอบครองอยู่ สิ บสองปี พระองค์ ทรงครอบครองในเมืองทีร ซาห์หกปี 24 พระองค์ ทรงซื้อ
ภูเขาสะมาเรีย จากเชเมอร์เงิน สองตะลัน ต์ และพระองค์ ทรงเสริม ภูเขานั ้น ให้ เป็น ป้ อม และทรงขนาน
นามเมืองที่ พระองค์ ทรงสร้างนั ้ นว่าสะมาเรีย ตามชื่อของเชเมอร์ผู้เป็นเจ้าของภูเขานั ้น 25 อมรีได้ ทรง
23
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กระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ และทรงกระทําเลวทรามกว่าบรรดากษั ตริย์ที่อยู่มาก่อนพ
ระองค์ 26 เพราะว่าพระองค์ทรงดําเนิ นตามมรรคาทัง้ สิน
้ ของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท และตามบาปซึ่ง
พระองค์ กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลพิโรธด้วยความ
หยิง่ ยโสของเขาทัง้ หลาย 27 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอมรีซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา และยุทธพลัง ซึ่ง
พระองค์ทรงสําแดง มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ
อาหับขึ้นครองแทนอมรี

28 และอมรีก็ ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

และเขาฝังไว้ในสะมาเรีย และอาหับราชโอรส
ของพระองค์ ก็ ขึ้น ครองแทนพระองค์ ในปี ที่ สามสิบ แปดแห่ง รัชกาลอาสากษั ตริย์ ของยู ดาห์ อาหับ
ราชโอรสของอมรีได้เริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอล และอาหับราชโอรสของอมรีได้ครองเหนื ออิสราเอล
ในเมืองสะมาเรียยี่สิ บสองปี 30 และอาหับโอรสของอมรีได้ กระทําชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
มากยิง่ เสียกว่าบรรดากษั ตริย์ที่อยูก่
่ อนพระองค์
29

อาหับแต่งงานกับเยเซเบล

31 และอยูม
่ าประหนึ่ งว่าการที่พระองค์ดําเนิ นในบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทนน
ั ้ เป็นสิง่

เล็ก น้ อย พระองค์ ทรงรับ เยเซเบลพระราชธิดาของเอ็ทบาอัลกษั ตริย์ของชาวไซดอนมาเป็น มเหสี และ
ไปปรนนิ บั ติ พระบาอัล และนมัสการพระนั ้น 32 พระองค์ ทรงสร้างแท่น บูชาพระบาอัลในพระนิ เวศพระ
บาอัล ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้ในเมืองสะมาเรีย 33 และอาหับทรงสร้างเสารู ปเคารพ อาหับทรงกระทํา
การที่ กระทํา ให้พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลทรงพระพิโรธ มากยิง่ กว่า บรรดากษั ตริย์แห่งอ ิส รา
เอลซึ่ง อยู่ มาก ่อ นพระองค์ 34 ในรัชกาลของพระองค์ ฮี เอลชาวเบธเอลได้ สร้างเมืองเยรีโค ท่านได้ วาง
รากเมืองนั ้นโดยต้องเสียอาบีรม
ั บุตรหัวปีของท่าน และตัง้ ประตูเมืองโดยต้องเสียเสกุบบุตรสุดท้องของ
ท่าน ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยโยชูวาบุตรชายนูน

17
เอลียาห์พยากรณ์ ว่าจะมีการกันดารเป็นเวลาสามปี
ฝ่ายเอลี ยาห์ชาวทิช บี ผู้ ซึ่ง ตัง้ อาศัย อยู่ในกิ เลอาด ได้ ทูล อาหับ ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส รา
เอลผู้ซ่ึงข้าพระองค์ปฏิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด จะไม่มีน้าํ ค้างหรือฝนในปี เหล่านี้ นอกจากตามคํา
ของข้าพระองค์�
1

นกกาเลี้ยงเอลียาห์

2 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังท่านว่า 3 “จงออกไปจากที่นี่ และหันไปทางตะวันออก และซ่อน

ตัวอยู่ที่ ข้างลําธารเครีท ซึ่งอยู่ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 4 เจ้ าจะดื่ มน้าํ จากลําธาร และเราได้ บัญชาให้
กาเลี้ยงเจ้าที่นั ่น� 5 ท่านจึงไปและกระทําตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านไปอาศัยอยู่ที่ข้างลําธาร
เครีท ซึ่งอยูฟ
่ ากแม่น้ําจอร์แดนข้างนี้ 6 และกาก็นําขนมปังและเนื้ อมาให้ท่านในเวลาเช้า และนําขนมปัง
และเนื้ อมาในเวลาเย็น และท่านก็ด่ืมน้าํ จากลําธาร 7 และต่อมาภายหลังลําธารก็แห้ง เพราะไม่มีฝนใน
แผ่นดิน
หญิงม่ายแห่งเมืองศาเรฟัทเลี้ยงเอลียาห์

8 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังท่านว่า 9 “ลุกขึ้นไปยังเมืองศาเรฟัทเถิด

ซึ่งขึ้นแก่เมืองไซดอน
และอาศัย อยู่ ที่ นั่น ดู เถิด เราได้ บัญชาหญิ งม ่ายคนหนึ่ ง ที่ นั่น ให้ เลี้ยงเจ้า� 10 ท่านจึง ลุก ขึ้น ไปยัง เมือง
ศาเรฟัท และเมื่อมาถึงประตูเมือง ดูเถิด หญิงม่ายคนหนึ่ งที่นั่นกําลังเก็บฟืน ท่านจึงเรียกนางว่า “ขอน
้าํ เล็ก น้ อยใส่ ภาชนะมาให้ฉั น เพื่อ ฉั น จะได้ ด่ื มน้าํ � 11 และขณะเมื่อ นางจะไปเอานํ้า มา ท่านก็ เรียกนาง
แล้วบอกว่า “ขอนําอาหารใส่ มือมาให้ฉันสักหน่ อยหนึ่ ง� 12 และนางตอบว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ท่านทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด ดิ ฉั น ไม่ มี อะไรที่ ปิ้งเสร็จ มี แต่ แป ้ง สัก กํา มือ หนึ่ ง ในหม้อ และนํ้ามัน เล็ก
น้ อยที่ในไห ดูเถิด ดิฉั นกําลังเก็บฟืนสองท่อนเพื่อจะเข้าไปทําสําหรับตัวดิฉันและบุตรชายของดิฉั น เพื่อ
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เราจะได้ กิน แล้ วก ็ จะตาย� 13 และเอลี ยาห์ บอกนางว่า “อย่า กลัว เลย จงไปทํา ตามที่ เจ้ าพูด แต่ จงทํา
ขนมก้อนเล็ก ให้ฉั นก ่อน แล ้ว เอามาให้ฉั น ภายหลัง จึง ทํา สําหรับ ตัว เจ้า และบุตรชายของเจ้า 14 เพราะ
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘แป้งในหม้อนั ้นจะไม่หมดและนํ้ามันในไหนั ้นจะไม่ขาด
จนกว่าจะถึงวันที ่พระเยโฮวาห์ทรงส่งฝนลงมายังพื้นดิน� ” 15 นางก็ ไปกระทําตามคําของเอลี ยาห์ แล
้วนาง ตั วท่านและครอบครัวของนางก็ รบ
ั ประทานอยู่หลายวัน 16 แป้งในหม้อก็ไม่หมด นํ้ามันในไหก็ ไม่
ขาด ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงตรัสทางเอลียาห์
บุตรชายของหญิงม่ายเป็นขึ้นมาจากความตาย
17 และอยู่มาภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ บุ ตรชายของหญิง คนนั ้น ผู้ เป็ น เจ้าของบ้านก็ ล้ม ป่ วย อาการ
ป่วยนั ้นก็สาหัส จนไม่มีลมหายใจเหลืออยูแล้
่ ว 18 นางจึงกล่าวแก่เอลียาห์ว่า “โอ คนของพระเจ้า เจ้าข้า
ฉั นมีเรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน ท่านได้มาหาฉั นเพื่อฟื้ นให้ทรงระลึกถึงความผิดของฉั น และกระทําให้
บุตรชายของฉั นตายหรือ� 19 และท่านก็พูดกับนางว่า “เอาบุตรชายของเจ้ามาให้ฉันเถิด� ท่านก็นําเขา
ไปจากอกของนางอุม
้ ขึ้นไปที่หอ
้ งชัน
้ บนที่ท่านอาศัยอยู่ และวางเขาไว้บนที่นอนของท่านเอง 20 และท่าน
ร้องทูล พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงนํา เหตุ รา้ ยมาจน
กระทัง่ หญิงม่ายนี้ ที่ข้าพระองค์อาศัยอยูด
่ ้วยทีเดียวหรือ โดยที่ทรงประหารบุตรชายของนางเสีย� 21 แล
วท
้ ่านก็เหยียดตัวลงทับเด็กนั ้นสามครัง้ และร้องทูลพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ขอชีวต
ิ ของเด็กคนนี้ มาเข้าในตัวเขาอีก� 22 และพระเยโฮวาห์ทรงฟังเสียงของเอลียาห์ และ
ชีวต
ิ ของเด็ก นั ้น มาเข้า ในตัว เขาอีก และเขาก็ ฟื้นขึ้น 23 และเอลี ยาห์ก็ อุ ้ม เด็ก นั ้น นํา ลงมาจากห้องชัน
้
บนเข้าไปในเรือน และมอบเขาให้แก่มารดาของเด็ก และเอลียาห์บอกว่า “ดูซิ บุตรของเจ้ายังมีชีวิตอยู�
่
24 และหญิงนั ้นพูดกับเอลียาห์ว่า “คราวนี้ ดิฉั นทราบแล้วว่า ท่านเป็ นคนของพระเจ้า และพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ซ่ึงอยูใ่ นปากของท่านเป็นความจริง�

18
เอลียาห์จะไปเฝ้ากษั ตริย์อาหับ
และอยู่ต่อมาหลายวัน พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเอลี ยาห์ในปี ที่ สามว่า “ไปซี และแสดงตัว
ของเจ้าต่ออาหับ และเราจะส่งฝนมาเหนื อพื้นดิน� 2 เอลียาห์ก็ไปแสดงตัวต่ออาหับ การกันดารอาหาร
นั ้นสาหัสมากในสะมาเรีย
1

โอบาดีห์ ผู้ที่เชื่อในพระเจ้า ได้รับใช้อาหับ
และอาหับ รับสัง่ เรียกโอบาดีห์ ผู้ เป็น อธิ บด ี กรมวัง (ฝ่ายโอบาดีห์ นั้น เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ ยิง่ นั ก
4 และเมื่อเยเซเบลขจัดผู้พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ออกไป โอบาดีห์ได้ นําผู้พยากรณ์ หน่ง
ึ ร้อยคนซ่อน
ไว้ตามถํ้าแห่งละห้าสิบคน และเลี้ยงเขาทัง้ หลายด้วยขนมปังและนํ้า� 5 และอาหับรับสัง่ โอบาดีหว่
์ า “จง
ไปให้ทัว่ พื้น แผ่น ดิน ไปหาธารนํ้าพุ และไปให้ทั่วท ุ กลํา ธาร ชะรอยเราจะพบหญ้า และรักษาชีวิตม ้า และ
ล่อให้คงอยู่ได้ และไม่ต้องสูญเสียสัตว์ไปหมด� 6 ดังนั ้นพวกเขาก็แบ่งดินแดนกันเพื่อจะออกไปค้น อา
หับ เสด็จ ไปทางหนึ่ ง ฝ่ายโอบาดีห์ไปอีก ทางหนึ่ ง 7 เมื่อ โอบาดีห์กําลัง ไปตามทาง ดู เถิด เอลี ยาห์ได้ พบ
เขา และโอบาดีห์ ก็ จํา ท่านได้ จึง ซบหน้า ลงพูด ว่า “เอลี ยาห์ เจ้ านายของข้าพเจ้า เป็น ตั วท ่านเองจริง
หรือ� 8 และท่านก็ตอบเขาว่า “ตัวฉั นเอง จงไปบอกเจ้านายของท่านว่า ‘ดูเถิด เอลียาห์อยูที
่ ่นี่� ” 9 และ
เขากล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําผิดประการใด ท่านจึงจะมอบผู้รับใช้ของท่านไว้ในพระหัตถ์ของอาหับให้
ประหารข้าพเจ้าเสีย 10 พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ไม่มีประชาชาติหรือราช
อาณาจักรใด ที่เจ้านายของข้าพเจ้ามิได้ส่งคนไปเสาะหาท่าน และเมื่อเขาทัง้ หลายกราบทูลว่า ‘เขาไม่อยู่
ที่นี่ พระเจ้าข้า� พระองค์ก็ให้ประชาชาติหรือราชอาณาจักรปฏิญาณว่าเขาทัง้ หลายมิได้พบท่าน 11 และ
คราวนี้ ท่านกล่าวว่า ‘จงไปบอกเจ้านายของท่านว่า “ดูเถิด เอลียาห์อยูที
่ ่นี่� ’ 12 อยูมาพอข้
่
าพเจ้าไปจาก
3
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ท่านแล้ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะมาพาท่านไป ณ ที่ใดข้าพเจ้าก็ไม่ทราบ ฉะนั ้นเมื่อข้าพเจ้าไป
ทูลอาหับ และพระองค์หาท่านไม่พบ พระองค์ก็จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าผู้รับใช้ของ
ท่านยํา เกรงพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่ หน ุ่มๆมา 13 ไม่มี ผู้ ใดเรียนเจ้า นายของข้าพเจ้า ดอกหรือ ว่า ข้าพเจ้า ได้
กระทําสิง่ ใดเมื่อเยเซเบลประหารผู้พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์เสีย และข้าพเจ้าได้ซ่อนผู้พยากรณ์ หน่ง
ึ
14
ร้อยคนของพระเยโฮวาห์ไว้ตามถํ้าแห่งละห้าสิบคน และเลี้ยงเขาด้วยขนมปังและนํ้า และคราวนี้ ท่าน
บอกว่า ‘จงไปบอกเจ้า นายของท่านว่า “ดู เถิด เอลี ยาห์ อยู่ ที่ นี่ � ’ แล ้ว พระองค์ จะทรงประหารข้าพเจ้า
เสีย� 15 และเอลี ยาห์กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ซ่ึงข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ทรงพระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด
ข้าพเจ้าจะแสดงตัวของข้าพเจ้าแก่ อาหับในวันนี้ แน่ � 16 โอบาดีห์จึงไปเฝ้าอาหับและทูล พระองค์ อาหั
บก็เสด็จไปพบเอลียาห์
เอลียาห์เข้าเฝ้ากษั ตริย์อาหับแล้วท้าทายพระองค์

17 และอยูม
่ าเมื่ออาหับทอดพระเนตรเห็นเอลียาห์ อาหับกต
็ รัสกับท่านว่า “นี่ ตัวเจ้าหรือ เจ้าผูท
้ ําความ

ลําบากให้อิสราเอล� 18 และท่านจึงทูลว่า “ข้าพระองค์มิได้กระทําความลําบากแก่อิสราเอล แต่พระองค์
ได้กระทํา และราชวงศ์บิดาของพระองค์ เพราะว่าพวกพระองค์ได้ทอดทิง้ พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์
และติดตามพระบาอัล 19 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอทรงสัง่ ให้บรรดาชนอิสราเอลมาพบข้าพระองค์ที่ภูเขาคา
รเมล ทัง้ ผู้ พยากรณ์ ของพระบาอัล สี่ รอ
้ ยห้า สิบ คนนั ้น และผู้ พยากรณ์ ของเสารู ป เคารพสี่ รอ
้ ยคนนั ้น
20
ผู้ ซึ่ง รับ ประทานที่ โต ๊ะ เสวยของพระนางเยเซเบล� อาหับ จึง ทรงส่ง ไปยัง คนอิสราเอลทัง้ ปวง และชุ
มนุ มผู้ พยากรณ์ ที่ ภู เขาคารเมล 21 และเอลี ยาห์ ก็ เข ้า มาใกล้ ประชาชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “ท่านทัง้ หลาย
จะขยัก ขย่อนอยู่ ระหว่างสองฝ่ายนี้ นานสัก เท่าใด ถ้า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า จงติดตามพระองค์
แต่ ถ้า พระบาอัล เป็น ก็ จงตามท่านไปเถิด� และประชาชนไม่ ตอบท่านสัก คํา เดียว 22 แล ้ว เอลี ยาห์ พู
ดก ับ ประชาชนว่า “ตัว ข้าพเจ้า คือ ข้าพเจ้า แต่ ผู้ เดียวเป็น ผู้ พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ที่ เหลือ อยู่ แต่ ผู้
พยากรณ์ พระบาอั ลม ี สี ่ รอ
้ ยห้า สิบ คน 23 ขอให้ เขามอบวัว ผู้ แก่ เราสองตัว แล ้ว ขอให้ เขาทัง้ หลายเลือก
วัว เป็น ของเขาตัว หนึ่ ง ฟัน เป็น ท่อนๆ วางไว้บนกองฟืน แต่ อย่า ใส่ ไฟ และข้าพเจ้า จะเตรียมวัว ผู้ อี กตัว
หนึ่ งนั ้นวางไว้บนฟืน และไม่ใส่ไฟ 24 และท่านทัง้ หลายจงร้องออกพระนามพระของท่าน และข้าพเจ้าจะ
ร้องออกพระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้าองค์ที่ทรงตอบด้วยไฟ พระองค์นั ้นแหละทรงเป็นพระเจ้า� และ
ประชาชนทัง้ ปวงก็ตอบว่า “อย่างที่พูดก็ดีแล้ว�
การพิสูจน์ บนภูเขาคารเมล

แล ้ว เอลี ยาห์ พู ดก ับ ผู้ พยากรณ์ ของพระบาอัล ว่า “จงเลือกวัว ผู้ ตัว หนึ่ ง สํา หรับท ่านและตระเตรี
ยมเสียก่อน เพราะพวกท่านมากคนด้วยกัน จงร้องออกพระนามพระของท่าน แต่อย่าใส่ไฟ� 26 เขาทัง้
หลายก็ เอาวัว ผู้ ที่ เขานํา มาให้ และเขาทัง้ หลายก็ จัด เตรียมและร้องออกพระนามพระบาอัล ตัง้ แต่ เวลา
เช้า จนเที่ยงกล่าวว่า “โอ ข้า แต่ พระบาอัล ขอสดับ พวกข้าพเจ้า เถิด� แต่ ก็ ไม่มี เสียงและไม่ มี ใครตอบ
และเขาก็ โขยกเขยกอยู่ รอบแท่น ซึ่ง เขาได้ สร้างขึ้น นั ้น 27 ครัน
้ ถึง เวลาเที่ยงเอลี ยาห์ ก็ เย้ ยเขาทัง้ หลาย
ว่า “ร้องให้ดังๆซี เพราะท่านเป็นพระองค์หนึ่ ง ท่านกําลังสนทนาอยู่ หรือท่านกําลังแอบซ่อนตัวอยู่ หรือ
ท่านไปเที่ยว หรือ ชะรอยท่านกํา ลัง หลั บอย ู่ และจะต้องปลุก� 28 เขาทัง้ หลายก็ รอ
้ งเสียงดัง และเชือด
เฉื อนตัวเองตามธรรมเนี ยมของเขาด้วยมีดและหลาว จนโลหิตไหลพุ่งออกมาตามตัว 29 และต่อมาเมื่อ
ผ่านเที่ยงวัน ไปแล้ว เขาก็ ทํานายจนถึง เวลาถวายบูชาตอนเย็น แต่ ไม่มี เสียง ไม่มี ใครตอบ ไม่มี ใครฟัง
30 แล ้ว เอลี ยาห์ พู ดก ับ ประชาชนทัง
้ ปวงว่า “จงเข้า มาใกล้ ข้าพเจ้า � และประชาชนทัง้ ปวงก็ เข ้า มาใกล้
ท่าน และท่านก็ซ่อมแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ที่ถูกทําลายลงนั ้น 31 เอลียาห์นําศิลาสิบสองก้อนมาตาม
จํานวนตระกูล ของบุตรชายของยาโคบ ผู้ ซึ่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึงว่า “อิสราเอลจะเป็น ชื่อ
ของเจ้า� 32 และท่านได้สร้างแท่นบูชาด้วยศิลานน
ั ้ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ขุดร่องรอบ
25
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แท่น ใหญ่ พอจุ เมล็ด พืช ได้ สองถัง 33 และท่านก็ วางฟืน ไว้เป็น ระเบียบ และฟั นว ัว ผู้ นั้น เป็น ท่อนๆ และ
วางไว้บนกองฟืน และท่านกล่าวว่า “จงเติมน้าํ ให้เต็มสี่ไห และเทลงบนเครือ
่ งเผาบูชา และบนกองฟืน�
34 และท่านกล่าวว่า “จงกระทําครัง
้ ที่สอง� และเขาก็กระทําครัง้ ที่สอง และท่านกล่าวว่า “จงกระทําครัง้
ที่ สาม � และเขาก็ กระทํา ครัง้ ที่ สาม 35 และนํ้า ไหลรอบแท่ นบู ชา และท่านใส่ น้ํา เต็ม ร่อง 36 และอยู่ มา
เมื่อ ถึง เวลาถวายบูชาตอนเย็น เอลี ยาห์ผู้ พยากรณ์ ก็ เข ้า มาใกล้ ทูล ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่
งอับราฮัม อิสอัคและอิสราเอล ขอให้ทราบเสียทัวก
่ ันในวันนี้ ว่า พระองค์คือพระเจ้าในอิสราเอล และข้า
พระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และข้าพระองค์ได้กระทําบรรดาสิง่ เหล่านี้ ตามพระดํารัสของพระองค์
37 ขอทรงฟังข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ เพื่อชนชาตินี้ จะทราบว่า พระองค์
คือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า และพระองค์ ทรงหัน จิตใจของเขาทัง้ หลายกลับ มาอีก� 38 แล ้ว ไฟของพระเย
โฮวาห์ก็ตกลงมาและไหม้เครือ
่ งเผาบูชา และฟืนและหิน และผงคลีและเลียนํ้าซึ่งอยู่ในร่อง 39 และเมื่อ
ประชาชนทัง้ ปวงได้ เห็น เขาก็ ซบหน้า ลงและร้องว่า “พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า พระเยโฮ
วาห์พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า� 40 และเอลียาห์บอกเขาว่า “จงจับผูพยากรณ์
้
ของพระบาอัล อย่าให้หนี ไป
ได้สักคนเดียว� และเขาทัง้ หลายก็ไปจับเขามา และเอลียาห์ก็นําเขาลงไปที่ลําธารคีโชนและฆ่าเขาเสีย
ที่นั ่น 41 เอลียาห์ทูลอาหับว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปเสวยและดื่มเถิด เพราะมีเสียงฝนกระหึ่มมา�
เอลียาห์อธิษฐานขอให้ฝนตก
อาหั บก ็ เสด็จ ขึ้น ไปเสวยและดื่ม และเอลี ยาห์ ก็ ขึ้น ไปที่ ยอดภู เขาคารเมล ท่านก็ โน ้ม ตัว ลงถึ งด ิน
ซบหน้า ระหว่างเข่า 43 และท่านสัง่ คนใช้ ของท่านว่า “จงลุก ขึ้น มองไปทางทะเล� เขาก็ ลุ กขึ้น มองและ
ตอบว่า “ไม่มีอะไรเลย� และท่านบอกว่า “จงไปดูอีกเจ็ดครัง้ � 44 และอยู่มาเมื่อถึงครัง้ ที่เจ็ดเขาบอกว่า
“ดูเถิด มีเมฆก้อนหนึ่ งเล็กเท่าฝ่ามือคนขึ้นมาจากทะเล� และท่านก็บอกว่า “จงไปทูลอาหับว่า ‘ขอทรง
เตรียมราชรถและเสด็จ ลงไปเพื่อ พระองค์ จะไม่ ติด ฝน � ” 45 และอยู่ มาอีก ครู หน
่ ่งึ ท้องฟ้า ก็ มืด ไปด้วย
46
เมฆและลม และมี ฝนหนั ก อาหับก ็ ทรงรถเสด็จ ไปยัง เมืองยิสเรเอล และพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์
ทรงสถิตอยูบ
่ นเอลียาห์ และท่านก็คาดเอวของท่านไว้ และวิง่ ขึ้นหน้าอาหับไปถึงทางเข้าเมืองยิสเรเอล
42
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เมื่อเอลียาห์หมดกําลัง ทูตสวรรค์มารับใช้ท่าน

1 อาหับจึงบอกเยเซเบลตามการทัง
้ สิน
้ ซึ่งเอลี ยาห์ได้กระทํา

และเรือ
่ งที่ท่านได้ฆ่าผู้พยากรณ์ ทัง้ หมด
เสียด้วยดาบ 2 แล้วเยเซเบลก็รบ
ั สัง่ ให้ผูสื
้ ่ อสารไปหาเอลียาห์ว่า “ถ้าพรุ ง่ นี้ เวลานี้ เรามิได้กระทําชีวต
ิ ของ
เจ้าให้เหมือนอย่างชีวต
ิ ของคนเหล่านั ้นแล้ว ก็ให้พระทัง้ หลายลงโทษเรา และให้หนักยิง่ กว่า� 3 เมื่อท่าน
ทราบแล้วก็ลุกขึ้นหนี ไปเอาชีวต
ิ รอด และมาถึงเบเออร์เชบาเขตประเทศยูดาห์ และละคนใช้ของท่านไว้
ที่ นั่น 4 แต่ ตั วท ่านเองก็ เดิน เข้า ถิน
่ ทุ รก ัน ดารไปเป็น ระยะทางวัน หนึ่ ง มานั ่ง อยู่ที่ ใต้ ต้นไม้ จําพวกสนจู นิ
เปอร์ และท่านทูลขอให้ตัวท่านตายเสียที ว่า “พอแล้วพระองค์เจ้าข้า โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี้ ขอเอา
ชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไปเสีย เพราะข้าพระองค์ก็ไม่ดีไปกว่าบรรพบุรุษของข้าพระองค์� 5 และท่านก็นอน
ลงหลับอยู่ใต้ต้นไม้จําพวกสนจูนิเปอร์ ดูเถิด มีทูตสวรรค์องค์หน่ึงมาถูกต้องท่าน และพูดกับท่านว่า “ลุ
กขึ้นรับประทานซี� 6 และท่านก็ มองดู ดู เถิด ตรงที่ ศีรษะของท่านมี ขนมปัง ที่ ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมี
ไหน้าํ ลูกหนึ่ ง ท่านก็รบ
ั ประทานและดื่ม และนอนลงอีก 7 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็มาอีกเป็นคร
ัง้ ที่สอง ถูกต้องท่านแล้วว่า “ลุกขึ้นรับประทานซี เพราะว่าทางเดินนั ้นเกินกําลังของท่าน�
พระเจ้าทรงให้เอลียาห์ไปทํางานใหม่
และท่านก็ ลุ กขึ้ นร ับ ประทานและดื่ม และเดิน ไปด้วยกําลัง ของอาหารนั ้น สี่ สิ บวัน สี่ สิ บคืน ถึง โฮเรบ
ภูเขาของพระเจ้า 9 ที่นั ่นท่านมาถึงถํ้าแห่งหนึ่ งก็เข้าพักอยู่ และดูเถิด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง
ท่าน และพระองค์ ตรัส กั บท ่า นว่า “เอลี ยาห์เอ๋ย เจ้ าทํา อะไรอยู่ที่ นี่ � 10 ท่านทูล ว่า “ข้า พระองค์ รอ
้ นรน
8
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เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธายิง่ นั ก เพราะประชาชนอิสราเอลได้ทอดทิง้ พันธสัญญาของพระองค์
พังแท่นบูชาของพระองค์ ลงเสีย และประหารผู้พยากรณ์ ของพระองค์ เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ แต่ ผู้ เดียวเหลือ อยู่ และเขาทัง้ หลายแสวงหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เพื่อ จะเอาไปเสีย� 11 และ
พระองค์ตรัสว่า “จงออกไปเถิด ไปยืนอยู่บนภูเขาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์� และดูเถิด พระเยโฮวาห์
ทรงผ่านไป และลมใหญ่ อน
ั แรงกล้า ได้ พัด พัง ภู เขา และทําให้ หน
ิ แตกเป็ นก ้อนๆต่อ พระพักตร์พระเย
โฮวาห์ แต่ พระเยโฮวาห์ มิได้ สถิต ในลมนั ้น ภายหลัง ลมก็ แผ่น ดิน ไหว แต่ พระเยโฮวาห์ หาทรงสถิต ใน
แผ่น ดิน ไหวนั ้น ไม่ 12 ภายหลัง แผ่น ดิน ไหวก็ เก ิดไฟ แต่ พระเยโฮวาห์ หาทรงสถิต ในไฟนั ้น ไม่ ภายหลัง
ไฟก็มีเสียงเบาๆ 13 และเมื่อเอลียาห์ได้ยน
ิ ท่านก็เอาผ้าคลุมหน้าไว้ ออกไปยืนอยู่ที่ปากถํ้า และดูเถิด มี
เสียงมาถึงท่านว่า “เอลียาห์เอ๋ย เจ้าทําอะไรอยูที
่ ่นี่� 14 ท่านทูลว่า “ข้าพระองค์รอ
้ นรนเพื่อพระเยโฮวาห์
พระเจ้า จอมโยธายิง่ นั ก เพราะว่า ประชาชนอิสราเอลได้ ทอดทิง้ พันธสัญญาของพระองค์ พัง แท่น บูชา
ของพระองค์ลงเสีย และประหารผู้พยากรณ์ ของพระองค์เสียด้วยดาบ และข้าพระองค์ ข้าพระองค์แต่ผู้
เดียวเหลืออยู่ และเขาทัง้ หลายแสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์เพื่อจะเอาไปเสีย� 15 และพระเยโฮวาห์ตรัส
กั บท่านว่า “ไปเถอะ จงกลับไปตามทางของเจ้าถึงถิน
่ ทุรกันดารดามัสกัส และเมื่อเจ้าไปถึงแล้ว เจ้ าจง
เจิมฮาซาเอลไว้ให้เป็นกษั ตริย์เหนื อประเทศซีเรีย 16 และเยฮูบุตรนิ มซีนั ้น เจ้าจงเจิมให้เป็นกษั ตริย์เหนื
ออิสราเอล และเอลีชาบุตรชาฟัทชาวอาเบลเมโฮลาห์ เจ้าจงเจิมตัง้ ไว้ให้เป็นผูพยากรณ์
้
แทนเจ้า 17 และ
ต่อมาผู้ที่รอดจากดาบของฮาซาเอล เยฮูจะฆ่าเสีย และผู้ที่รอดจากดาบของเยฮู เอลีชาจะฆ่าเสีย 18 แต่
เรายังมีเหลือเจ็ดพันคนไว้ในอิสราเอล คือทุกเข่าซึ่งมิได้คุกลงต่อพระบาอัล และทุกปากซึ่งมิได้จุบรู ปน
ัน
้ �
เอลียาห์เจิมตัง้ เอลีชา
ท่านก็ ออกไปจากที่ นั่น พบเอลี ชาบุตรชายชาฟัท ผู้ กําลัง ไถนาอยู่ ด้วยวัว สิบ สองคู่ เดิน อยู่ ข้างหน้า
และท่านอยู่กับวัวคู่ ที่ สิบสอง เอลี ยาห์ก็ ผ่านไปทิง้ เสื้อคลุมลงบนท่าน 20 ท่านก็ ละวัวเหล่านั ้ นวงิ่ ตามเอ
ลี ยาห์ไปและกล่าวว่า “ขอให้ข้าพเจ้า ไปจุบ ลาบิดามารดาของข้าพเจ้า ก่อน และข้าพเจ้า จะติดตามท่าน
ไป� เอลี ยาห์จึงกล่าวกับเอลี ชาว่า “กลับไปเถิด เพราะฉั นได้ ทําอะไรแก่ ท่าน� 21 และเอลี ชาก็ กลับจาก
ติดตามเอลียาห์จับวัวคู่นั้นฆ่าเสียเอาเครือ
่ งแอกต้มเนื้ อวัว และให้แก่ประชาชนและเขาก็รับประทาน แล
้วเอลีชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาห์ไปและปรนนิ บัติท่าน
19

20
ครัง้ แรกที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย

เบนฮาดัด กษั ตริย์ ซี เรีย ได้ ประชุม กองทัพ ทัง้ ปวงของท่าน มี กษั ตริย์ สามสิบ สององค์ข้ึ นก ั บท ่าน ทั ้
งม้าและรถรบ และท่านก็ ข้น
ึ ไปล้อมสะมาเรีย สู้ รบกับ เมืองนั ้น 2 และท่านได้ ส่ง ผู้ ส่ือสารเข้าไปในเมือง
หาอาหับ กษั ตริย์ อิสราเอล กล ่าวแก่ พระองค์ ว่า “เบนฮาดัด ว่า ดังนี้ ว่า 3 ‘เงิน และทองคํา ของท่านเป็น
ของเรา บรรดาภรรยาและเด็กๆ ที่ดีที่สุดของท่านก็เป็นของเราด้วย� ” 4 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรง
ตอบไปว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้าพเจ้า ดัง ที่ ท่านว่า มานั ่น แหละ ข้าพเจ้า เป็น ของท่าน ทัง้ ที่
ข้าพเจ้ามีอยู่นั ้นด้วย� 5 บรรดาผู้ส่ือสารได้กลับมาอีกกล่าวว่า “เบนฮาดัดกล่าวดังนี้ ว่า ‘ข้าพเจ้าส่งข่าว
มายัง ท่านว่า “จงส่ง เงิน และทองคํา ของท่าน ภรรยาและเด็ก ของท่านไปให้ ข้าพเจ้า � 6 แต่ ข้าพเจ้า จะ
ส่ง ข้าราชการของข้าพเจ้า ไปหาท่านพรุ ง่ นี้ ประมาณเวลานี้ เขาทัง้ หลายจะค้ นว ัง ของท่าน ทั ้งบ ้านเรือน
ข้าราชการของท่าน สิ ่ง ใดที่ เป็ นที ่ ชอบตาของท่าน เขาจะหยิบ เอาไป� ” 7 แล ้ วกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลก็
เรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ทัง้ ปวงของแผ่นดินตรัสว่า “ขอตรองดู เถิด ดู ว่าชายผู้นี้ หาช่องก่อความลําบาก
เพราะเขาให้คนมารับเมียและลูกของฉั น ทัง้ เงินและทองคําของฉั น และฉั นก็มิได้ปฏิเสธเขา� 8 บรรดา
ผู้ ใหญ่ และประชาชนทัง้ สิ้ นก ็ ทูล พระองค์ ว่า “ขออย่า ทรงฟัง หรือ ทรงยินยอมพ่ะ ย่ะ ค่ะ� 9 พระองค์ จึง
1
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รับสัง่ แก่ผู้สื่อสารของเบนฮาดัดว่า “จงไปทูลกษั ตริย์ เจ้านายของข้าพเจ้าว่า ‘บรรดาสิง่ ที่ท่านเอาจากผู้
รับใช้ของท่านในครัง้ แรกนั ้น ข้าพเจ้าจะกระทําตาม แต่สิ่งนี้ ข้าพเจ้าปฏิบัติตามไม่ได้� ” และผู้ส่ือสารก็
จากไปและกลับมารายงาน 10 เบนฮาดัดส่งข่าวกลับมาว่า “ถ้าผงคลีแห่งสะมาเรียจะพอแก่คนทีติ
่ ดตาม
ข้าพเจ้ามาสักคนละหยิบมือหนึ่ ง ก็ขอให้พระทัง้ หลายลงโทษข้าพเจ้าและให้หนักยิง่ กว่า� 11 และกษัตริย์
แห่งอิสราเอลทรงตอบไปว่า “ขอทูลท่านว่า ‘ขอท่านผู้ที่สวมเกราะ อย่าอวดอ้างอย่างผู้ที่ถอดเกราะแล้ว
เลย� ” 12 ต่อมาเมื่อเบนฮาดัดได้ยน
ิ ข่าวนี้ ขณะที่ ดื่มอยู่กับบรรดากษั ตริย์ทัง้ หลายที่ ในทับอาศัย ท่านก็
สัง่ ข้าราชการของท่านว่า “จงเข้าประจําที่� และเขาทัง้ หลายก็เข้าประจําที่เพื่อต่อสู้กับเมืองนั ้น
พระเจ้าทรงสัญญาว่าอิสราเอลจะชนะ
ดู เถิด ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งเข้ามาใกล้ อาหับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทูลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
เจ้ าเห็นกองทัพใหญ่นี้ หรือ ดู เถิด เราจะมอบไว้ในมือของเจ้าในวันนี้ เจ้ าจะได้ รู ว่
้ าเราคือพระเยโฮวาห์�
14 และอาหับตรัสว่า “ทรงใช้ใครทํา� เขาทูลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ด้วยมือของมหาดเล็กของเจ้า
นายประจําจังหวัดทัง้ หลาย� แล้วพระองค์ตรัสว่า “ใครจะเริม
่ รบ� เขาทูลตอบว่า “พระองค์พ่ะย่ะค่ะ�
13

อาหับชนะชาวซีเรีย
พระองค์ จึง ทรงจัด มหาดเล็ก ของเจ้า นายประจํา จังหวัด เหล่า นั ้น ซึ่ งม ี สองร้อยสามสิบ สองคนด้วย
กัน และภายหลังทรงจัดพลทัง้ หมดคือบรรดาคนอิสราเอลรวมพลเจ็ดพันคน 16 เขาทัง้ หลายยกออกไป
ในเวลาเที่ยงวัน ฝ่ายเบนฮาดัดกําลังด่ม
ื เมาอยูใ่ นทับอาศัย ทัง้ ท่านและกษัตริย์อีกสามสิบสององค์ที่ช่วย
17
ท่าน พวกมหาดเล็ก ของเจ้า นายประจํา จังหวัด ได้ ยกออกไปก่อน เบนฮาดั ดก ็ ส่ง ออกไป เขาทัง้ หลาย
รายงานท่านว่า “มีคนยกออกมาจากสะมาเรีย� 18 ท่านจึงว่า “ถ้าเขาออกมาด้วยสันติจงจับเขามาเป็นๆ
หรือถ้าเขาออกมาทําศึกจงจับเขามาเป็นๆ� 19 คนเหล่านี้ จึงออกไปจากเมืองคือพวกมหาดเล็กของเจ้า
นายประจํา จังหวัด และกองทัพ ซึ่ง ติดตามคนเหล่า นี้ 20 และต่างก็ ฆ่า คู่ รบของตน คนซีเรีย หนี และคน
อิสราเอลไล่ติดตามเขาไป แต่เบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียทรงม้าหนี ไปกับทหารม้า 21 กษั ตริย์แห่งอิสรา
เอลก็ออกไปโจมตีม้าและรถรบ และประหารชนซีเรียเสียอย่างใหญ่โต
15

อาหับได้รบ
ั คําตักเตือนให้เตรียมสําหรับการสู้รบอีกครัง้
แล ้ว ผู้ พยากรณ์ ผู้ นั ้น ได้ เข ้า มาใกล้ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทูล พระองค์ ว่า “มาเถิด ขอเสริม กําลัง
ของพระองค์ และตรึกตรองดูวา่ พระองค์จะทรงกระทําประการใด เพราะสิน
้ ปี นี้ กษั ตริย์แห่งซีเรียจะยก
กองทัพมาสู้กับพระองค์อีก�
22

ครัง้ ที่สองที่อาหับสู้รบกับประเทศซีเรีย

“พระทัง้ หลายของเขาเป็นพระแห่งภู เขา เขาทัง้ หลาย
จึงแข็งกว่าเรา แต่ขอให้เราสู้รบกับเขาในที่ราบ แล้วเราจะต้องแข็งกว่าเขาแน่ นอนทีเดียว 24 ขอกระทํา
อย่างนี้ ขอปลดกษัตริย์เสียทุกองค์จากตําแหน่ งและตัง้ นายทหารขึ้นแทน 25 และเกณฑ์กองทัพเข้าแทน
ส่วนที่ ล้ม ตายไปในคราวก่อน ม้าแทนม้า รถรบแทนรถรบ แล้วเราทัง้ หลายจะสู้ รบกับเขาในที่ ราบ เรา
จะต้องแข็ง กว่า เขาแน่ นอนที เดียว � และท่านก็ ฟัง เสียงของเขาทัง้ หลายและกระทํา ตาม 26 และอยู่มา
พอสิน
้ ปี แล้วเบนฮาดัดก็เกณฑ์ชนซีเรีย ยกขึ้นไปถึงเมืองอาเฟกเพื่อสู้รบกับอิสราเอล 27 และประชาชน
อิสราเอลก็ ถู กเกณฑ์ และอยู่ พร ้ อมกัน หมด และยกออกไปต่อสู้ กับ เขา ประชาชนอิสราเอลตัง้ ค่ายตรง
หน้าเขาเหมือนอย่างแพะสองฝูงเล็กๆ แต่คนซีเรียเต็มท้องทุ่งไปหมด 28 และคนของพระเจ้าคนหนึ่ งได้
เข ้า ไปใกล้ และทูล กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะคนซีเรีย ได้ กล่าวว่า ‘พระ
เยโฮวาห์เป็นพระเจ้าแห่งภูเขา พระองค์มิได้เป็นพระเจ้าแห่งหุบเขา� เพราะฉะนั ้นเราจะมอบประชาชน
หมู่ใหญ่นี้ ไว้ในมือของเจ้า และเจ้าจะได้รู ว่้ าเราคือพระเยโฮวาห์� 29 แล้วเขาก็ตัง้ ค่ายตรงข้ามกันอยูเจ
่ ็ด
วัน แล้วในวันที ่เจ็ดก็ปะทะกัน ประชาชนอิสราเอลก็ ฆ่าคนซีเรียซึ่งเป็นทหารราบเสียหนึ่ งแสนคนในวัน
23 ข้าราชการของกษั ตริย์แห่งซีเรีย ทูล ท่านว่า
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เดียว 30 เหลือนอกนั ้นก็หนี เข้าเมืองอาเฟก และกําแพงเมืองล้มทับคนที่เหลือนอกนั ้นเสียสองหมื่นเจ็ด
พันคน เบนฮาดัดก็หนี ไปด้วย และเข้าไปในห้องชัน
้ ในที่ ในเมือง 31 และข้าราชการของท่านมาทูลว่า “ดู
เถิด เราได้ยนว
ิ ่ากษั ตริย์แห่งวงศ์วานอิสราเอลเป็นกษัตริย์ที่ทรงเมตตา ขอให้เราเอาผ้ากระสอบคาดเอว
และเอาเชือกพันศีรษะของเรา และออกไปหากษั ตริย์แห่งอิสราเอล ชะรอยท่านจะไว้ชีวิตของพระองค์�
32 เพราะฉะนั ้น เขาจึง เอาผ้า กระสอบคาดเอวและเอาเชือกพัน ศีรษะ และเขาไปเฝ้า กษั ตริย์ แห่ งอ ิส รา
เอลทูลว่า “เบนฮาดัดผู้รับใช้ของพระองค์ สัง่ มาว่า ‘ได้ โปรดเถิด ขอให้ข้าพเจ้ารอดชีวต
ิ อยู�
่ ” และพระ
องค์ ตรัสว ่า “ท่านยังม ี ชี วิต หรือ ท่านเป็น น้ องของเรา� 33 ฝ่ายคนเหล่า นั ้น กําลัง หาช่องอยู่แล้ว เขาทัง้
หลายก็ รีบตอบโดยเร็วว ่า “พระเจ้า ข้า เบนฮาดั ดอน ุ ชาของพระองค์� แล ้ว พระองค์ ตรัสว ่า “ไปเถอะ
และนํา ท่านมา� แล ้ว เบนฮาดั ดก ็ ออกมาหาพระองค์ แล ้ว พระองค์ ก็ ให้ท่านขึ้น ไปบนรถรบ 34 และเบน
ฮาดัด ทูล ว่า “หัวเมืองซึ่ งบิดาของข้าพเจ้า ยึดเอาไปจากราชบิดาของท่านนั ้น ข้าพเจ้าขอคืนให้พระองค์
พระองค์ จะสร้างถนนหนทางของพระองค์ ในเมืองดามัสกัสก็ ได้ อย่างที่ บิดาข้าพเจ้าทําไว้ในสะมาเรีย�
แล ้ วอาหับ ตรัสว ่า “เราจะยอมให้ ท่านไปตามพันธสัญญานี้ � พระองค์ จึง ทํา พันธสัญญากั บท ่าน และ
ปล่อยท่านไป
อาหับไว้ชีวิตของเบนฮาดัด

35 มีชายคนหนึ่ งในเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ พูดกับเพื่อนของตนตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ว่า

“ได้โปรดเถอะ ขอตีฉันที� แต่ชายคนนั ้นกป
็ ฏิเสธไม่ยอมตีท่าน 36 แลวท
้ ่านจึงพูดกับเขาว่า “เพราะท่าน
ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ ดูเถิด พอท่านออกไปจากข้าพเจ้า สิงโตตัวหนึ่ งจะสังหารท่าน�
พอเขาจากท่านไป สิ งโตตัว หนึ่ งก ็ มาพบเขาและสังหารเขาเสีย 37 แล ้ วท ่านไปพบชายอีก คนหนึ่ ง และ
ท่านว่า “ได้ โปรดเถอะ ขอตีฉั นที � ชายคนนั ้น ได้ ตี ท่านและทําให้ท่านฟกชํ้า 38 ผู้ พยากรณ์ ผู้ นั ้น จึง จาก
ไป และไปคอยพบกษั ตริย์อยูที
่ ่หนทาง ใส่ขีเถ้
้ าบนหน้าปลอมตัวเสีย 39 พอกษั ตริย์ทรงผ่านไป ท่านก็รอ
้ ง
ทูลกษั ตริย์ว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์เข้าไปในกลางศึก และดูเถิด ทหารคนหนึ่ งหันมา และนําชายคนหนึ่ ง
มาให้ข้าพระองค์ บอกว่า ‘จงระวังชายคนนี้ ไว้นะ ถ้าเขาหลุดไปได้โดยเหตุใดๆ ชีวิตของท่านจะต้องแทน
ชีวต
ิ ของเขา หรือม ิ ฉะนั ้น ท่านจะต้องเสีย เงิน ตะลัน ต์ หนึ่ ง � 40 และเมื่อ ข้า พระองค์ ติ ดธุระอยู่ ที่ นี่ ที่ นั่น
เขาก็หายไป� กษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสกับท่านว่า “โทษของเจ้าต้องเป็นอย่างนั ้นแหละ เพราะเจ้าเอง
ได้ตัดสินแล้ว� 41 แล้วท่านก็รีบเอาขี้เถ้าออกจากหน้าของตน และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็จําท่านได้ว่า
เป็นผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง 42 และท่านจึงทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เพราะเจ้าได้ปล่อยชาย
คนที่อยู่ในมือของเจ้า ผู้ซึ่งเราได้กําหนดให้ทําลายนั ้น ชีวิตของเจ้าจะต้องแทนชีวต
ิ ของเขา และชนชาติ
43
ของเจ้าแทนชนชาติของเขา� และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็เสด็จเข้าไปในพระราชวังด้วยอารมณ์ ขุ่นม
ัวและไม่พอพระทัยยิง่ นั ก และเสด็จมาสะมาเรีย

21

อาหับโลภสวนองุน
่ ของนาโบท
1 และอยู่มาภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้ นาโบทชาวยิสเรเอลมีสวนองุน
่ อยู่ในยิสเรเอล ข้างพระราชวัง
ของอาหับ กษั ตริย์ แห่ งสะมาเรีย 2 อาหับ ตรัส กับ นาโบทว่า “จงให้ สวนองุน
่ ของเจ้า แก่ เราเถิด เพื่อ เรา
จะได้ ทํา สวนผัก เพราะอยู่ ใกล้ วัง ของเรา เราจะให้ สวนองุ ่นที ่ ดี กว่า เพื่อ แลกสวนนี้ หรือ ถ้า เจ้า เห็น ชอบ
เราจะให้ เงิน สมกับ ราคาสวนนั ้น� 3 แต่ นาโบททูล อาหับ ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงห้ามข้า พระองค์ ใน
การที่ จะยกมรดกของบรรพบุรุษ ให้แก่ พระองค์ � 4 อาหับก ็ เสด็จ เข้า ในวังด ้ว ยอารมณ์ ขุ่ นม ัว และไม่ พอ
พระทัยยิง่ นั ก ด้วยเรือ
่ งที่นาโบทชาวยิสเรเอลทูลตอบพระองค์ เพราะเขาได้กล่าวว่า “ข้าพระองค์จะไม่ให้
มรดกแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์แก่พระองค์� และพระองค์ก็เอนพระกายลงบนพระแท่น ทรงเบือน
พระพักตร์ไม่ เสวยพระกระยาหาร 5 แต่ เยเซเบลมเหสี ของพระองค์ เข้ามาเฝ้าพระองค์ ทูลถามพระองค์
ว่า “ไฉนพระจิต ของพระองค์ จึง เสีย พระทัย ไม่ เสวยพระกระยาหาร� 6 และพระองค์ ตรัส ตอบพระนาง
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ว่า “เพราะเราได้ พู ดก ับ นาโบทชาวยิสเรเอลว่า ‘จงขายสวนองุน
่ ของเจ้า ให้ แก่ เรา หรือม ิ ฉะนั ้น ถ้า เจ้า
พอใจ เราจะให้สวนองุ นอ
่ ีกแห่งหนึ่ งแก่ เจ้ าเพื่อแลกกัน� และเขาตอบว่า ‘ข้าพระองค์ จะไม่ให้สวนองุน
่
7
ของข้า พระองค์ แก่ พระองค์ � ” และเยเซเบลมเหสี ของพระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เป็น ผู้ ครอบ
ครองราชอาณาจักรอิสราเอลอยูห
่ รือเพคะ เชิญเสด็จลุกขึ้นเสวยพระกระยาหารเถิด และให้พระทัยของ
พระองค์ร่าเริง หม่อมฉั นจะมอบสวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอลให้แก่พระองค์เอง� 8 พระนางจึงทรง
พระอักษรในพระนามของอาหับ ประทับ ตราของพระองค์ ส่ง ไปยัง พวกผู้ ใหญ่ และขุนนางผู้ อยู่ ในเมือง
กับ นาโบท 9 พระนางทรงพระอักษรว่า “จงประกาศให้ถือ อดอาหาร และตัง้ นาโบทไว้ในที่ สูง ท่ามกลาง
ประชาชน 10 และตัง้ คนอันธพาลสองคนให้นั่งตรงข้ามกับเขา ให้ฟ้องเขาว่า ‘เจ้าได้แช่งพระเจ้าและกษั
ตริย์� แล้วพาเขาออกไปและเอาหินขว้างเสียให้ตาย� 11 และพวกผู้ชายของเมืองนั ้น คือพวกผูใหญ่
้
และ
ขุนนางผู้ อาศัย อยู่ ในเมืองนั ้น ได้ กระทํา ตามที่ เยเซเบลมี ไปถึง พวกเขา ตามที่ ปรากฏในลายพระหัตถ์
ซึ่ง พระนางทรงมี ไปถึง เขานั ้น 12 เขาได้ ประกาศให้ ถือ อดอาหาร และได้ ตัง้ นาโบทไว้ในที่ สูง ท่ามกลาง
ประชาชน 13 และคนอันธพาลสองคนนั ้ นก็เข้ามา นั ่งอยู่ตรงข้ามกับเขา และคนอันธพาลนั ้นได้ ฟ้องนา
โบทต่อ หน้า ประชาชนกล่าวว่า “นาโบทได้ แช่ งพระเจ้า และกษั ตริย์� เขาทัง้ หลายจึง พานาโบทออกไป
นอกเมือง และขว้างเขาถึงตายด้วยก้อนหิน 14 แล้วเขาก็ส่งข่าวไปทูลเยเซเบลว่า “นาโบทถูกขว้างด้วย
หิน เขาตายแล้ว� 15 อยู่มาพอเยเซเบลทรงได้ ยินว่านาโบทถูกขว้างด้วยหินตายแล้ว เยเซเบลจึงทูลอา
หับว่า “ขอเชิญเสด็จลุกขึ้น ไปยึดสวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอล ซึ่งเขาได้ปฏิเสธไม่ขายให้แก่พระองค์
เพราะว่านาโบทไม่อยู่ เขาตายเสียแล้ว� 16 และอยูม
่ าพออาหับทรงได้ยนว
ิ ่านาโบทตายแล้ว อาหับกท
็ รง
ลุกขึ้นไปยังสวนองุน
่ ของนาโบทชาวยิสเรเอล เพื่อยึดถือเป็นกรรมสิทธิ์
เอลียาห์พยากรณ์ ถึงความตายของอาหับ

17 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเอลี ยาห์ชาวทิชบีว่า 18 “จงลุกขึ้นแล้วลงไปพบอาหับกษั ตริย์

แห่งอิสราเอล ผู้อยู่ในสะมาเรีย ดูเถิด เขาอยู่ในสวนองุน
่ ของนาโบท ที่เขาไปยึดเอาเป็นกรรมสิทธิ์ 19 เจ้
าจงพู ดก ับ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ท่านได้ ฆ่า และได้ ยด
ึ ถือ เอาเป็น กรรมสิทธิ์ด้วยหรือ� และ
เจ้า จงพู ดก ับ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง่ นี้ ว่า ในที่ ซ่ึง สุนัข เลีย โลหิต ของนาโบท สุนัข จะเลีย โลหิต ของ
เจ้า ด้วย� ” 20 อาหับ ตรัส กับ เอลี ยาห์ ว่า “โอ ศัตรู ของข้า เอ๋ย เจ้ าพบข้า แล้ว หรือ� ท่านทูล ตอบว่า “ข้า
พระองค์พบพระองค์แล้ว เพราะว่าพระองค์ยอมขายพระองค์เพื่อกระทําสิง่ ชัว่ ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ 21 ดูเถิด เราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อเจ้า เราจะเอาคนชัว่ อายุต่อจากเจ้าออกไปเสีย และจะขจัด
คนที่ปัสสาวะรดกําแพงได้เสียจากอาหับ ทัง้ คนที่ยงั อยู่และเหลืออยู่ในอิสราเอล 22 และเราจะกระทําให้
ราชวงศ์ ของเจ้าเหมือนราชวงศ์ ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือนราชวงศ์ ของบาอาชาบุตรอาหิยาห์
เพราะเจ้า ได้ กระทํา ให้ เราโกรธ และเพราะเจ้า ได้ กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 23 และส่วนเยเซเบล
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘สุนัขจะกินเยเซเบลข้างกําแพงยิสเรเอล� 24 ผู้ใดในราชวงศ์ อาหับที่ตายในเมือง
สุนัข จะกิน และผู้ อยู่ ในราชวงศ์ เขาที่ ตายในทุ่ง นา นกในอากาศจะกิน� 25 ไม่มี ผู้ ใดได้ ขายตนเองเพื่อ
กระทํา ความชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างอาหับ ผู้ ที่ เยเซเบลมเหสี ได้ ยุแหย่ 26 พระองค์
ทรงประพฤติ อย่างน่า สะอิดสะเอียนเป็น อย่างยิง่ ในการดําเนิ น ตามรู ป เคารพ ดัง สิง่ ทัง้ ปวงที่ คนอาโม
ไรต์ได้กระทํา ซึ่งเป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปให้พ้นหน้าประชาชนอิสราเอล
อาหับกลับใจเสียใหม่ พระเจ้าจึงไม่ลงโทษอาหับทันที
และอยู่ มาเมื่อ อาหับ ทรงได้ยน
ิ พระวจนะเหล่า นั ้น พระองค์ ก็ ฉี ก ฉลองพระองค์ และทรงสวมผ้า
กระสอบ และถืออดอาหาร ประทับในผ้ากระสอบ และทรงดําเนิ นไปมาอย่างค่อยๆ 28 และพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์มายังเอลียาห์ชาวทิชบีว่า 29 “เจ้าได้เห็นอาหับถ่อมตัวลงต่อหน้าเราแล้วหรือ เพราะเขาได้
ถ่อมตัวลงต่อหน้าเรา เราจะไม่นําเหตุรา้ ยมาในสมัยของเขา แต่มาในสมัยบุตรชายของเขา เราจะนําเหตุ
ร้ายมาเหนื อราชวงศ์ของเขา�
27
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22
ประเทศซีเรียและอิสราเอลมีสันติกันอยูส
่ ามปี
1 ประเทศซีเรียและอิสราเอลไม่มีศึกสงครามกันอยูส
่ ามปี
เยโฮชาฟัทช่วยอาหับสู้รบกับซีเรีย

2 ต่อไปในปี ที่สามเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์เสด็จลงไปเฝ้ากษั ตริย์แห่งอิสราเอล 3 และกษั ตริย์แห่

งอ ิส ราเอลตรัส ถามบรรดาข้าราชการของพระองค์ ว่า “ท่านทราบกัน หรือ ไม่ วา่ ราโมทกิ เลอาดเป็น ของ
เราและเรา ได้นิ่ งอยู่มิได้เอาออกมาจากมือของกษั ตริย์แห่งซีเรีย� 4 และพระองค์ตรัสกับเยโฮชาฟัทว่า
“ท่านจะยกไปทําศึกที่ ราโมทกิเลอาดกับข้าพเจ้าหรือ� และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า
“ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างที่ท่านเป็น ประชาชนของข้าพเจ้าก็เป็นดังประชาชนของท่าน ม้าของข้าพเจ้าก็เป็น
ดังม้าของท่าน� 5 และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอสอบถามดูพระดํารัสของพระเย
โฮวาห์วันนี้ เถิด�
พวกผู้พยากรณ์ ของอาหับพยากรณ์ เท็จ

แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลก็ เรียกประชุม พวกผู้ พยากรณ์ ประมาณสี่ รอ
้ ยคน ตรัส กับ เขาว่า “ควร
ที่ เราจะไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือ เราไม่ ควรไป� และเขาทัง้ หลายทูล ตอบว่า “ขอเชิญ เสด็จ ขึ้น ไป
เถิด เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์� 7 แต่ เยโฮชาฟัททูลว่า “ที่ นี่ไม่มีผู้
พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์อีกซึ่งเราจะสอบถามได้แล้วหรือ� 8 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทูลเยโฮชาฟั
ทว่า “ยังมีชายอีกคนหนึ่ งซึ่งเราจะให้ทูลถามพระเยโฮวาห์ได้คือ มีคายาห์บุตรอิมลาห์ แต่ข้าพเจ้าชังเขา
เพราะเขาพยากรณ์ แต่ ความร้าย ไม่ เคยพยากรณ์ ความดี เก ี่ย วกับ ข้าพเจ้า เลย� และเยโฮชาฟัท ทูล ว่า
“ขอกษั ตริย์อย่าตรัสดังนั ้นเลย� 9 แล้วกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงเรียกมหาดเล็กคนหนึ่ งเข้ามาตรัสสง
ั ่ ว่า
“ไปพามีคายาห์บุตรอิมลาห์มาเร็วๆ� 10 ฝ่ายกษัตริย์แห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ต่าง
ประทับบนพระที่นั ่ง ทรงฉลองพระองค์ ณ ช่องว่างตรงทางเข้าประตูเมืองสะมาเรีย และผู้พยากรณ์ ทัง้
ปวงก็พยากรณ์ ถวายอยู่ 11 และเศเดคียาห์บุตรชายเคนาอะนาห์จึงเอาเหล็กทําเป็นเขาและพูดว่า “พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ด้วยสิง่ เหล่า นี้ เจ้ าจะผลัก คนซีเรีย ไปจนเจ้า ผลาญเขาทัง้ หลายเสีย สิน
้ � 12 และ
บรรดาผู้ พยากรณ์ ก็ พยากรณ์ อย่างนั ้น ทูล ว่า “ขอเสด็จ ขึ้น ไปราโมทกิ เลอาดเถิด และมี ชัยชนะ เพราะ
พระเยโฮวาห์จะทรงมอบเมืองนั ้นไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์�
6

มีคายาห์เป็นผู้พยากรณ์ แท้

“ดูเถิด ถ้อยคําของบรรดาผู้พยากรณ์ ก็พูดสิง่ ที่ดีแก่
กษั ตริย์เป็นปากเดียวกัน ขอให้ถ้อยคําของท่านเหมือนอย่างถ้อยคําของคนหนึ่ ง ในพวกนั ้น และพูด แต่
สิ ่ง ที่ ดี � 14 แต่ มี คายาห์ตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า
อย่างไร ข้าพเจ้าจะต้องพูดอย่างนั ้น� 15 และเมื่อท่านมาเฝ้ากษั ตริย์ กษั ตริยตรั
์ สถามท่านว่า “มีคายาห์
ควรที่ เราจะไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือเราไม่ ควรไป� และท่านทูล ตอบพระองค์ ว่า “ขอเชิญ เสด็จ ขึ้น
ไปและมีชัยชนะ พระเยโฮวาห์จะทรงมอบไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์� 16 แต่กษั ตริย์ตรัสกับท่านว่า “เรา
ได้ให้เจ้าปฏิญาณกี่ครัง้ แล้วว่า เจ้าจะพูดกับเราแต่ความจริงในพระนามของพระเยโฮวาห์� 17 และท่าน
ก็ ทูล ว่า “ข้า พระองค์ ได้ เห ็น คนอิสราเอลทัง้ ปวงกระจัดกระจายอยู่บนภูเขาอย่างแกะที่ ไม่มี ผู้ เลี้ยง และ
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘คนเหล่านี้ ไม่มีนาย ให้เขาต่างกลับยังเรือนของตนโดยสันติภาพเถิด� ” 18 กษั ตริย์
แห่ งอ ิส ราเอลจึง ทูล เยโฮชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้า มิ ได้ บอกท่านแล้ว หรือ ว่า เขาจะไม่ พยากรณ์ สิ ่ งด ี เก ี่ย วกับ
ข้าพเจ้าเลย แต่ สิ ่งร้ายต่างหาก� 19 และมีคายาห์ทูลว่า “ฉะนั ้นขอสดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ได้เห็นพระเยโฮวาห์ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ และบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ยน
ื ข้างๆ
20
พระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์และข้างซ้าย และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ผู้ใดจะเกลี้ยกล่อมอาหับเพื่อเขาจะ
13 และผู้ส่ ือสารผู้ไปตามมีคายาห์ได้บอกท่านว่า

1 พงศ์กษั ตริย์ 22:21

381

1 พงศ์กษั ตริย์ 22:43

ขึ้น ไปและล้ม ลงที่ ราโมทกิ เลอาด� บ้างก็ ทู ลอย ่างนี้ บ้างก็ ทู ลอย ่างนั ้น 21 แล ้ว มี วญ
ิ ญาณดวงหนึ่ ง มา
ข้างหน้า เฝ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ทูลว่า ‘ข้าพระองค์จะเกลี้ยกล่อมเขาเอง� 22 และพระเยโฮวาห์
ตรัสกับเขาว่า ‘จะทําอย่างไร� และเขาทูลว่า ‘ข้าพระองค์จะออกไป และจะเป็ นวิญญาณมุสาอยู่ในปาก
ของผูพยากรณ์
้
ของเขาทุกคน� และพระองค์ตรัสว่า ‘เจ้าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้ และเจ้าจะทําได้สําเร็จ จง
23
ไปทําเถิด� เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงใส่ วญ
ิ ญาณมุสาในปากของเหล่าผู้พยากรณ์ นี้
ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงตรัสเป็นความร้ายเกี่ยวกับพระองค์� 24 แล้วเศเดคี ยาห์บุ ตรชาย
เคนาอะนาห์ได้ เข ้า มาใกล้ และตบแก้ม มี คายาห์พูด ว่า “พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ไปจากข้า พู ดก
ับ เจ้า ได้ อย่างไร � 25 และมี คายาห์ ตอบว่า “ดู เถิด เจ้ าจะเห็น ในวัน นั ้น เมื่อ เจ้า เข้าไปในห้องชัน
้ ในเพื่อ
26
จะซ่อนตัว เจ้า� และกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลตรัสว ่า “จงจับ มี คายาห์พาเขากลับ ไปมอบให้อาโมนผู้ วา่
ราชการเมืองและแก่ โยอาชราชโอรสกษั ตริย์ 27 และว่า ‘กษั ตริย์ ตรัสด ัง นี้ ว่า “เอาคนนี้ จํา คุก เสีย ให้
อาหารแห่งความทุกข์กับน้าํ แห่งความทุกข์ จนกว่าเราจะกลับมาโดยสันติภาพ� ’ ” 28 และมีคายาห์ทูล
ว่า “ถ้า พระองค์ เสด็จกลับมาโดยสันติ ภาพ พระเยโฮวาห์ก็ มิได้ ตรัสโดยข้าพระองค์� และท่านกล่าวว่า
“โอ บรรดาชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย ขอจงฟังเถิด�
การสู้รบที่ราโมทกิเลอาด อาหับสิน
้ พระชนม์ (2 พศด 18:28-34)

29 กษั ตริย์แห่งอิสราเอลกับเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์จึงเสด็จขึ้นไปยังราโมทกิ เลอาด 30 และกษั

ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทําศึก แต่ ท่านจงสวมเครือ
่ งทรงของ
ท่าน� และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็ ทรงปลอมพระองค์ เข้าทําสงคราม 31 ฝ่ายกษั ตริย์ประเทศซีเรียทรง
บัญชาแม่ทัพ รถรบทัง้ สามสิบ สองคนว่า “อย่า รบกับ ทหารน้ อยหรือ ใหญ่ แต่ มุ ่ง เฉพาะกษั ตริย์ แห่ งอ ิส
ราเอล� 32 และอยู่มาเมื่อผู้บัญชาการรถรบแลเห็นเยโฮชาฟัท เขาทัง้ หลายก็ว่า “เป็นกษั ตริย์อส
ิ ราเอล
33
แน่ แล้ว� เขาจึงหันเข้าไปสู้ รบกับพระองค์ และเยโฮชาฟัททรงร้องขึ้น และอยู่มาเมื่อผู้บัญชาการรถ
รบเห็นว่าไม่ใช่กษั ตริย์แห่งอิสราเอล ก็หันกลับจากไล่ตามพระองค์ 34 แต่มีชายคนหนึ่ งโก่งธนูยงิ เดาไป
ถู กกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลเข้า ระหว่างเกล็ด เกราะและแผ่น บัง พระอุระ พระองค์ จึง รับสัง่ คนขับ รถรบว่า
“หันกลับเถอะ พาเราออกจากการรบ เพราะเราบาดเจ็บแล้ว� 35 วันนั ้นการรบก็ดุเดือดขึ้น เขาก็หนน
ุ กษั
ตริย์ไว้ในราชรถให้หน
ั พระพักตร์เข้าสู่ชนซีเรีย จนเวลาเย็นพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์ และโลหิตที่บาดแผล
ก็ ไหลออกนองท้องรถรบ 36 ประมาณดวงอาทิตย์ตกก็ มี เสียงร้องทัว่ กองทัพ ว่า “ทุ กคนจงกลับ ไปเมือง
ของตัว และทุกคนจงกลับไปภูมิลําเนาของตัว� 37 ครัน
้ กษั ตริย์สิน
้ พระชนม์แล้วเขาก็นํามายังกรุ งสะมา
38
เรีย และฝังพระศพกษั ตริย์ไว้ในสะมาเรีย เขาล้างรถรบที่สระแห่งสะมาเรีย และสุนัขก็เลียโลหิตของ
พระองค์ เขาได้ ล้างเกราะของพระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ ได้ ตรัส 39 ส่วนพระ
ราชกิจ นอกนั ้น ของอาหับ และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และพระราชวัง งาช้างซึ่ง พระองค์ ทรง
สร้างไว้ และหัวเมืองทัง้ ปวงที่พระองค์ทรงสร้าง มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศ
อิสราเอลหรือ
อาหัสยาห์ข้น
ึ ครองแทนอาหับ

40 อาหับทรงล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และอาหัสยาห์ราชโอรสของพระองค์ก็ขึ้นครอง

แทน

เยโฮชาฟัทขึ้นครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 17:1; 20:31)
41 เยโฮชาฟัท ราชโอรสของอาสาเริม
่ ขึ้น ครองเหนื อ ยู ดาห์ ในปี ที่ สี่ แห่ งรัชกาลอาหับ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส
42
ราเอล เยโฮชาฟั ทม ี พระชนมายุ สามสิบ ห้า พรรษาเมื่อ ทรงเริม
่ ขึ้น ครอง และพระองค์ ทรงครองใน
เยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บห้า ปี พระชนนี ของพระองค์ มี พระนามว่า อาซู บาห์ธด
ิ าของชิ ลหิ 43 พระองค์ ทรงดําเนิ น
ตามมรรคาของอาสาราชบิดาทุก ประการ มิได้ หันเหออกไปจากทางนั ้น ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสาย
พระเนตรพระเยโฮวาห์ แต่ปูชนียสถานสูงนั ้นยังมิได้ถูกร้อ
ื ลง ประชาชนยังคงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและ
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เผาเครือ
่ งหอมในปูชนียสถานสูงนั ้น 44 เยโฮชาฟัททรงกระทําไมตรีกับกษัตริย์แห่งอิสราเอลด้วย 45 ส่วน
พระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮชาฟัท และยุทธพลัง ที่ พระองค์ ทรงสําแดง และสงครามที่ พระองค์ ทรง
กระทํา มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ 46 และพวกกะเทยที่ ยงั เหลือ
อยู่คือผู้ที่ ยังเหลือในสมัยของอาสาราชบิดานัน
้ พระองค์ ก็ ทรงกําจัดเสียจากแผ่นดิน 47 ไม่มีกษั ตริย์ใน
ประเทศเอโดม แต่มีผูว่
้ าราชการเป็นกษั ตริย์ 48 เยโฮชาฟัททรงต่อกําปั่ นทารชิช เพื่อจะไปขนทองคําจาก
โอฟีร ์ แต่กําปั่นนั ้นไปไม่ถึงเพราะไปแตกเสียที่เอซีโอนเกเบอร์ 49 แลว
้ อาหัสยาห์ราชโอรสของอาหับตรัส
กับเยโฮชาฟัทว่า “ขอให้ข้าราชการของข้าพเจ้าไปในเรือกําปั่ นกับข้าราชการของท่าน� แต่เยโฮชาฟัทไม่
พอพระทัย
เยโฮรัมขึ้นครองแทนเยโฮชาฟัท

50 และเยโฮชาฟัททรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์

และเขาฝังพระศพไว้กับบรรพบุรุษที่
ในนครดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโฮรัมราชโอรสก็ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
การครอบครองอันชัว่ ร้ายของอาหัสยาห์
อา หัส ยาห์ ราชโอรส ของ อา หับ ทรง เริม
่ ครอง เหนื ออ ิส รา เอล ใน สะ มา เรีย ใน ปี ที่ สิ บ เจ็ด แห่ง รัช
กาล เย โฮ ชา ฟัทกษั ตริ ย์ แห่ ง ยู ดาห์ และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง เหนื ออ ิส รา เอ ล สอง ปี 52 พระองค์
ทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนิ น ในมรรคาแห่ง ราชบิดาของพระองค์
และในมรรคาแห่งพระมารดาของพระองค์ และในมรรคาของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทผู้ทรงกระทํา ให้
อิสราเอลทําบาปด้วย 53 พระองค์ทรงปรนนิ บติ
ั พระบาอัลและนมัสการพระนั ้น และทรงกระทําให้พระเย
โฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพิโรธด้วยทุกวิธที
ี ่ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทําแล้วนัน
้
51
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 พงศ์กษั ตริย์

หนั งสือ 2 พงศ์ กษั ตริย์ บัน ทึก ประวัติ 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 ยาห์ ข้น
ึ
สวรรค์ โดยพายุ และการรับ ใช้ กับ การอัศจรรย์ ของเอลี ชา ในสมัย นี้ ศาสดาพยากรณ์ สองคน คือ อาโม
สและโฮเชยา ได้ พยากรณ์ ในอิสราเอล และในยูดาห์พระเจ้าทรงใช้ศาสดาพยากรณ์ หลายคน คือโอบา
ดีย์ โยเอล อิสยาห์ มีคาห์ นาฮูม ฮะบากุก เศฟันยาห์ และเยเรมีย์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 308 ปี

กษั ตริยอาหั
์
สยาห์แห่งอิสราเอลไปถามบาอัลเซบูบ
1 หลัง จากอาหับ สิน
้ พระชนม์ แล้ว เมืองโมอั บก ็ กบฏต่อ คนอิสราเอล 2 ฝ่ายอาหัส ยาห์ ทรงตกลงมา
จากช่องพระแกลตาข่ายที่ หอ
้ งชัน
้ บนของพระองค์ ในกรุ ง สะมาเรีย และทรงประชวร จึง ทรงใช้ บรรดาผู้
สื่อสารไป รับสัง่ ว่า “จงไปถามบาอัลเซบูบ พระแห่งเอโครนว่า เราจะหายจากความเจ็บป่วยนี้ หรือไม่�
เอลียาห์ติเตียนกษั ตริย์ แล้วได้รอดจากมือทหาร
แต่ ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์พู ดกับเอลี ยาห์ชาวทิชบีว่า “จงลุก ขึ้น ไปพบบรรดาผู้ส่ือสารของกษั
ตริย์แห่งสะมาเรีย และจงพูดกับเขาทัง้ หลายว่า ‘เพราะไม่มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือ ท่านจึงไปถาม
บาอัลเซบูบ พระแห่งเอโครน� 4 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดัง่ นี้ ว่า ‘เจ้าจะไม่ได้ลงมาจากที่นอน
ซึ่งเจ้าขึ้นไปนั ้น แต่เจ้าจะต้องตายแน่ � ” แล้วเอลียาห์ก็ไป 5 ผูสื
้ ่ อสารนั ้นกกล
็ ับมาเฝ้าพระองค์ พระองค์
ตรัสถามเขาทัง้ หลายว่า “ทําไมพวกเจ้าจึงพากันกลับมา� 6 และเขาทัง้ หลายทูลพระองค์ ว่า “มีชายคน
หนึ่ งมาพบกับพวกข้าพระองค์ และพู ดกับพวกข้าพระองค์ว่า ‘จงกลับไปหากษั ตริย์ผู้ใช้ท่านมา และทูล
พระองค์ ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เพราะไม่ มีพระเจ้าในอิสราเอลแล้วหรือเจ้าจึงใช้คนไปถามบาอัล
เซบู บ พระแห่ง เอโครน เพราะฉะนั ้น เจ้า จะไม่ ได้ ลงมาจากที่นอนซึ่ง เจ้า ได้ ข้น
ึ ไปนั ้น แต่ เจ้ าจะต้องตาย
แน่ � ” 7 พระองค์ ตรัส ถามเขาทัง้ หลายว่า “คนที ่ ได้ มาพบเจ้า และบอกสิง่ เหล่า นี้ แก่ เจ้ านั ้น เป็น คนใน
ลักษณะใด� 8 เขาทัง้ หลายทูลตอบพระองค์ว่า “ท่านมีขนมากและมีหนังคาดเอวของท่านไว้� และพระ
องค์ตรัสว่า “เป็นเอลียาห์ชาวทิชบี� 9 แล้วกษั ตริย์ก็รับสัง่ ให้นายกองของทหารห้าสิบคนพร้อมกับทหาร
ห้าสิบคนของเขาไปหาเอลียาห์ เขาได้ข้น
ึ ไปหาท่าน ดูเถิด ท่านนั ่งอยูบ
่ นยอดภูเขา และนายกองห้าสิบคน
นั ้นกล่าวแก่ท่านว่า “ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า กษั ตริยตรั
์ สดังนี้ ว่า ‘ลงมา� ” 10 แต่เอลียาห์ตอบนายกองห้า
สิบคนว่า “ถ้าข้าเป็นคนแห่งพระเจ้า ก็ ขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์ เผาผลาญเจ้าและคนทัง้ ห้าสิบของ
เจ้าเถิด� แล้วไฟก็ลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเขากับคนทัง้ ห้าสิบของเขาเสีย 11 พระองค์ก็รับสัง่
ให้นายกองของทหารห้าสิบคนพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขาอีกพวกหนึ่ งไป และเขาก็กล่าวแก่ท่านว่า
“โอ ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า กษั ตริย์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ลงมาเร็วๆ� ” 12 แต่เอลียาห์ตอบว่า “ถ้าข้าเป็นคนแห่ง
พระเจ้า ก็ขอให้ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์เผาผลาญเจ้าและคนทัง้ ห้าสิบของเจ้าเถิด� และไฟของพระเจ้า
ลงมาจากฟ้าสวรรค์และเผาผลาญเขากับคนทัง้ ห้าสิบของเขาเสีย 13 และพระองค์รบ
ั สัง่ ให้นายกองของ
ทหารห้าสิบคนพวกที่สามไปพร้อมกับทหารห้าสิบคนของเขา และนายกองคนที่สามของทหารห้าสิบคน
นั ้ นก็ขึ้น ไป และมาคุกเข่าลงต่อ หน้า เอลี ยาห์ และวิงวอนท่านว่า “โอ ข้าแต่ คนแห่งพระเจ้า ข้าพเจ้าขอ
อ้อนวอนต่อท่าน ขอได้โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าและชีวต
ิ ของผู้รับใช้ของท่านห้าสิบคนนี้ เป็นสิง่ ประเสริฐ
ในสายตาของท่าน 14 ดูเถิด ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และได้เผาผลาญนายกองห้าสิบทงั ้ สองคนก่อนหน้า
นั ้น เสีย พร้อมทัง้ ทหารห้า สิบ คนของเขาด้วย แต่ บัดนี้ ขอให้ ชี วิต ของข้าพเจ้า เป็น สิง่ ประเสริฐ ในสายตา
3
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ของท่าน� 15 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ กล ่าวแก่ เอลี ยาห์ ว่า “จงลงไปกับ เขาเถิด อย่า กลัว เขา
เลย� ท่านก็ลุ กขึ้นลงไปกับเขาเข้าเฝ้ากษั ตริย์ 16 และทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะ
เจ้า ได้ ส่ง ผู้ ส่ ือสารไปยัง บาอัล เซบู บ พระแห่ง เอโครน เพราะไม่ มี พระเจ้า ในอิสราเอลที่ จะทูล ถามพระ
วจนะของพระองค์ อย่างนั ้น หรือ เพราะฉะนั ้น เจ้า จะไม่ ได้ ลงมาจากที่นอนซึ่ง เจ้า ได้ ข้น
ึ ไปนั ้น แต่ เจ้ าจะ
ต้องตายแน่ � ”
อาหัสยาห์สิน
ิ แล้วเยโฮรัมขึ้นครองแทน
้ ชีวต

17 พระองค์ก็สิ้นชีวต
ิ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเอลียาห์กล่าวนั ้น

และเยโฮรัมก็ข้น
ึ ครองแทน
ในปีที่สองแห่งรัชกาลเยโฮรัมบุตรชายเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ เพราะพระองค์หามโี อรสไม่ 18 ส่วน
พระราชกิจนอกนั ้นของอาหัสยาห์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริ
ย์ประเทศอิสราเอลหรือ

2

เอลียาห์ข้น
ึ ไปสู่สวรรค์
1 และอยู่มาเมื่อถึงเวลาที่พระเยโฮวาห์จะทรงรับเอลียาห์ข้น
ึ ไปสู่สวรรค์ด้วยลมหมุน เอลียาห์และเอลี
ชากําลังเดินทางจากหมู่บ้านกิลกาล 2 และเอลียาห์พูดกับเอลีชาว่า “ขอท่านจงคอยอยูที
่ ่นี่ เพราะพระเย
โฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไปถึงเบธเอล� แต่เอลีชาว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และท่านเองมีชีวิตอยู่
แน่ ฉั นใด ข้าพเจ้าจะไม่จากท่านไปฉั นนั ้น� ดังนั ้นท่านทัง้ สองก็ลงไปยังเบธเอล 3 และเหล่าศิษย์แห่งผู้
พยากรณ์ ผู้ อยู่ ในเบธเอลได้ ออกมาหาเอลี ชาและบอกท่านว่า “ท่านทราบไหมว่า วัน นี้ พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงรับอาจารย์ของท่านไปจากเป็นหัวหน้าท่าน� ท่านตอบว่า “ครับ ข้าพเจ้าทราบแล้ว เงียบๆไว้� 4 เอ
ลี ยาห์พู ดก ั บท ่า นว่า “เอลี ชา ขอท่านคอยอยู่ ที่ นี่ เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้ ข้าพเจ้า ไปถึง เมืองเยรี
โค � แต่ ท่านตอบว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงพระชนม์ อยู่ และท่านเองมี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด ข้าพเจ้า จะไม่ จาก
ท่านไปฉั น นั ้น� เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ สองจึง มายัง เมืองเยรีโค 5 และเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ ผู้ อาศัย
อยู่ในเมืองเยรีโคได้เข้ามาใกล้ เอลี ชาและพูดกับท่านว่า “ท่านทราบไหมว่า วันนี้ พระเยโฮวาห์จะทรงรับ
อาจารย์ ของท่านไปจากเป็น หัวหน้า ท่าน� ท่านตอบว่า “ครับ ข้าพเจ้า ทราบแล้ว เงียบๆไว้� 6 แล ้ว เอลี
ยาห์จึง พู ดก ั บท ่า นว่า “ขอท่านจงคอยอยู่ที่ นี่ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้า ไปถึง แม่ น้ํา จอร์แดน �
แต่ ท่านว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่และท่านเองมี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ข้าพเจ้าจะไม่ จากท่านไปฉั น
นั ้น� แลวท
้ ่านทัง้ สองก็เดินต่อไป 7 คนห้าสิบคนของเหล่าศิษย์แห่งผูพยากรณ์
้
ก็ไปเหมือนกันและยืนอยู่
ตรงหน้าห่างจากท่านทัง้ สอง ฝ่ายท่านทัง้ สองยืนอยู่ที่ แม่น้าํ จอร์แดน 8 เอลี ยาห์ก็เอาเสื้อคลุมของท่าน
ม้วนเข้าแล้วฟาดลงที่น้ํานั ้น นํ้าก็แยกออกไปสองข้าง ท่านทัง้ สองจึงเดินข้ามไปได้บนดินแห้ง 9 และอยู่
มาเมื่อท่านทัง้ สองข้ามไปแล้ว เอลี ยาห์จึงพูดกับเอลีชาว่า “จงขอสิง่ ที่อยากให้ข้าพเจ้าทําเพื่อท่านก่อน
ที่ ข้าพเจ้า จะถู กร ับ ไปจากท่าน� และเอลี ชาตอบว่า “ขอให้ฤทธิเดชของท่
านอยู่กับ ข้าพเจ้า เป็น สองเท่า
์
เดิม� 10 และท่านตอบว่า “ท่านขอสิง่ ที่ยากนั ก แต่ถ้าท่านเห็นข้าพเจ้าถูกรับขึ้นไปจากท่าน ท่านก็จะได้
อย่างนั ้น แต่ถ้าท่านไม่เห็น ก็จะไม่เป็นแก่ท่านอย่างนั ้น� 11 และอยู่มาเมื่อท่านทัง้ สองยังเดินพูดกันต่อ
ไป ดูเถิด รถเพลิงคันหนึ่ งและม้าเพลิงได้แยกท่านทัง้ สองออกจากกัน และเอลียาห์ได้ขึ้นไปโดยลมหมุน
เข้าสวรรค์
ฤทธิเดชของเอลี
ยาห์มาสวมทับเอลีชา
์
และท่านได้รอ
้ งว่า “คุณพ่อของข้าพเจ้า คุณพ่อของข้าพเจ้า รถรบของอิสราเอลและ
พลม้าประจํา� และท่านก็ไม่ได้เห็นเอลียาห์อีกเลย แลวท
้ ่านก็จับเสื้อของตนฉี กออกเป็นสองท่อน 13 แล้
วท่านก็หยิบเสื้อคลุมของเอลียาห์ที่ตกลงมาจากเอลียาห์นั ้น และกลับไปยืนอยูที
่ ่ฝั่ งแม่น้ําจอร์แดน
12 เอลี ชาก็ เห็น

เอลีชามีฤทธิเดชของเอลี
ยาห์
์
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“พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
เอลี ยาห์ ทรงสถิต ที่ ใด � และเมื่อ ท่านฟาดลงที่ นํ้า นํ้า ก็ แยกออกไปสองข้าง และเอลี ชาก็ เดิน ข้ามไป
15 เมื่อเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ที่ อยู่ ณ เมืองเยรีโค แลเห็นท่าน เขาทัง
้ หลายจึงว่า “ฤทธิเดชของเอลี
์
ยาห์อยูกั
่ บเอลีชา� และเขาทัง้ หลายก็มาต้อนรับท่าน แล้วซบหน้าลงถึงดินต่อหน้าท่าน
14 แล้วท่านก็ เอาเสื้อคลุมของเอลี ยาห์ที่ ตกลงมานั ้นฟาดลงที่ น้ํากล่าวว่า

เหล่าศิษย์แห่งผูพยากรณ์
้
ขาดความเชื่อ
16 เขาทัง
้ หลายกล่าวแก่ ท่านว่า “ดู เถิด มี ห้า สิบ คนที่ เป็น ชายฉกรรจ์ อยู่ กับ ผู้ รับ ใช้ ของท่าน ขอจงไป
เที่ยวหาอาจารย์ของท่าน บางทีพระวิญญาณแห่งพระเยโฮวาห์ได้รับท่านไปแล้วเหวีย
่ งท่านลงมาที่ภูเขา
หรือหุบเขาแห่งหนึ่ งแห่งใดบ้าง� และท่านว่า “อย่าใช้เขาไปเลย� 17 แต่เมื่อเขาทัง้ หลายชักชวนท่านจน
ท่านละอายแล้วท่านจึงว่า “ใช้ไปซี� เพราะฉะนั ้นเขาจึงใช้หา้ สิบคนไป เขาทัง้ หลายแสวงหาเอลียาห์อยู่
สามวันก ็ ไม่ พบท่าน 18 เขาทัง้ หลายก็ กล ับ มาหาเอลี ชา (ขณะเมื่อ ท่านพัก อยู่ที่ เมืองเยรีโค) และท่านพู
ดกับเขาว่า “ข้ามิได้บอกท่านทัง้ หลายแล้วหรือว่า ‘อย่าไปเลย� ”
เอลีชารักษานํ้าพุให้หายที่เมืองเยรีโค
19 คนในเมืองพู ดกับเอลี ชาว่า “ดู เถิด ทําเลเมืองนี้ ก็ ร่าเริงดี ดังที่ เจ้ านายของข้าพเจ้าได้ เห็นแล้ว แต่
ทว่านํ้าไม่ดีและชาวแผ่นดินก็แท้งลูก� 20 ท่านพูดว่า “จงเอาชามใหม่มาลูกหนึ่ ง ใส่เกลือไว้ในนั ้น� แล้ว
เขาทัง้ หลายก็หามาให้ 21 แล้วท่านก็ไปที่นํ้าพุ โยนเกลือลงในนั ้นและกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
เราได้กระทํานํ้านี้ ให้ดีแล้ว ตัง้ แต่นี้ ไปจะไม่มีความตายหรือการแท้งลูกมาจากนํ้านี้ อีก� 22 ฉะนั ้นนํ้าจึงดี
มาจนถึงทุกวันนี้ จริงตามถ้อยคําซึ่งเอลีชาได้กล่าวนั ้น
หมีทําโทษคนล้อเลียน

23 ท่านได้ข้น
ึ ไปจากที่นั่นถึงเมืองเบธเอล

และขณะเมื่อท่านขึ้นไปตามทางมีเด็กชายเล็กๆบางคนออก
มาจากเมืองล้อเลียนท่านว่า “อ้ายหัวล้าน จงขึ้นไปเถิด อ้ายหัวล้าน จงขึ้นไปเถิด� 24 ท่านก็เหลียวดู แล
้วจึงแช่งเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ และหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่า ฉี กเด็กชายพวกนั ้นเสียสี่สิบ
สองคน 25 จากที่นั่นท่านก็ข้น
ึ ไปถึงภูเขาคารเมล และจากที่นั่นท่านก็หน
ั กลับมายังสะมาเรีย

3
เยโฮรัมครอบครองเหนื ออิสราเอล

1 ในปีที่สิบแปดของรัชกาลเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ เยโฮรัมโอรสของอาหับได้เริม
่ ครอบครองเหนื

ออ ิส ราเอล ณ กรุ งสะมาเรีย และทรงครองอยู่สิ บสองปี 2 พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ แต่ ไม่เหมือนราชบิดาและราชมารดาของพระองค์ พระองค์ ทรงทําลายเสาศั กดิ์สิทธิ์
แห่งพระบาอัล ซึ่งราชบิดาของพระองค์ทรงสร้างนั ้นเสีย 3 แม้กระนั ้นพระองค์ยงั ทรงเกาะติดอยก
ู่ ับบาป
ทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย พระองค์หาได้ทรง
พรากจากบาปนั ้นไม่
โมอับกบฏต่ออิสราเอล
4 ฝ่ายเมชากษั ตริ ย์ แห่ งโมอับ ทรงเป็ น ผู้ ดํา เนิ นก ิ จการเลี้ยงแกะ และพระองค์ ต้องถวายลูก แกะ
หนึ่ 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 ออก
จากสะมาเรียในครัง้ นั ้น และทรงเกณฑ์คนอิสราเอลทัง้ สิน
้ 7 พระองค์ทรงส่งสารไปยังเยโฮชาฟัทกษั ตริ
ย์แห่งยูดาห์ว่า “กษั ตริยแห่
์ งโมอับได้กบฏต่อข้าพเจ้า ท่านจะไปรบกับโมอับพร้อมกับข้าพเจ้าได้หรือไม่�
และท่านว่า “เราจะไป เราก็เป็นดังที่ท่านเป็น และประชาชนของเราก็เป็นดังประชาชนของท่าน บรรดา
ม้าของเราก็เป็นดังม้าของท่าน� 8 แล้วท่านว่า “เราจะขึ้นไปทางใด� เยโฮรัมทรงตอบไปว่า “ไปทางถิน
่
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ทุรกันดารเมืองเอโดม� 9 กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลจึงเสด็จไปพร้อมกับกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และกษั ตริย์แห่ง
เอโดม และเมื่อทัง้ สามกษั ตริย์เสด็จอ้อมไปได้เจ็ดวันแล้ วก็หานํ้าให้กองทัพและให้สัตว์ที่ ติดตามมานั ้น
ไม่ได้
พระเจ้าทรงติเตียนพันธมิตรระหว่างเยโฮชาฟัทกับเยโฮรัม
แล้วกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงตรัสว่า “อนิ จจาเอ๋ย พระเยโฮวาห์ทรงเรียกสามกษั ตริย์นี้ มาเพื่อจะ
มอบไว้ในมือของโมอับ� 11 และเยโฮชาฟัทตรัสว่า “ที่ นี่ไม่มีผู้พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์ เพื่อเราจะให้
ทูลถามพระเยโฮวาห์หรือ� แล้วข้าราชการคนหนึ่ งของกษั ตริย์อส
ิ ราเอลจึงทูลว่า “เอลีชาบุตรชาฟัทอยู่
12
ที่ นี่พระเจ้าข้า เป็นผู้ที่ เทนํ้าใส่ มือเอลี ยาห์� และเยโฮชาฟัทตรัสว่า “พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์อยู่
กั บท่าน� กษั ตริย์แห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัทและกษั ตริย์แห่งเอโดมจึงเสด็จลงไปหาท่าน 13 และเอ
ลี ชาทูล กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลว่า “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 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาซึ่ง ข้า พระองค์ ปรนนิ บัติ ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด ถ้า ข้า พระองค์ มิได้
เคารพคารวะต่อพระพักตร์เยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์แล้ว ข้าพระองค์ จะไม่มองพระพักตร์พระองค์
หรือดูแลพระองค์ เลย 15 ขอทรงนําผู้เล่นเครือ
่ งสายมาให้ข้าพระองค์ สักคนหนึ่ ง� และต่อมาเมื่อผู้เล่น
เครือ
่ งสายบรรเลงแล้ว พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ก็มาเหนื อท่าน
10

พระเจ้าจะทรงประทานนํ้าและการมีชัย
และท่านทูล ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ทํา หุบเขานี้ ให้ เป็น สระทัว่ ไปหมด� 17 เพราะพระเย
โฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจะไม่ เห ็น ลมและจะไม่ เห ็นฝน ถึง อย่างไรก็ ดี หุบเขานั ้น จะมี น้ํา เต็ม ไป
หมด เพื่อเจ้าจะได้ดื่ม ทัง้ เจ้า ฝูงสัตว์เลี้ยงและสัตว์ใช้ของเจ้า� 18 เรือ
่ งอย่างนี้ เป็นเรือ
่ งเล็กน้ อยในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงมอบคนโมอับ ไว้ในมือ ของเจ้า ด้วย 19 เจ้ าจะโจมตี เมืองที่ มี
ป้อมทุก เมือง และเมืองเอกทุก เมือง และจะโค่น ต้นไม้ ลงทุก ต้น และจะจุก นํ้าพุ ทุ กแห่ง เสีย และทํา ไร่
นาที่ดีทุกแปลงให้เสียด้วยหิน� 20 และอยู่มาพอรุ ง่ เช้าประมาณเวลาถวายเครือ
่ งธัญญบูชา ดูเถิด มีน้าํ
มาจากทางเมืองเอโดม จนแผ่นดินมีน้ําเต็มหมด
16

คนโมอับพ่ายแพ้

21 และเมื่อคนโมอับทัง
้ หลายได้ยนว
ิ ่าบรรดากษั ตริย์ยกไปสู้รบกับตน

คนที่มีอายุสวมเกราะและสูงขึ้น
ไปก็ ได้ รวบรวมกัน เข้า และยกไปตัง้ ที่ พรมแดน เมื่อ เขาตื่น ขึ้น ในตอนเช้า และดวงอาทิตย์ ส่องแสง
อยู่บนนํ้า คนโมอับเห็นนํ้าที่ อยู่ตรงข้ามกับตนแดงอย่างโลหิต 23 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “นี่ เป็นโลหิต บร
รดากษั ตริย์ได้สู้รบกันเอง และฆ่ากันเอง เพราะฉะนั ้นบัดนี้ โมอับเอ๋ย มาริบเอาข้าวของของเขา� 24 แต่
เมื่อเขามาถึงค่ายอิสราเอล คนอิสราเอลก็ลุกขึ้นต่อสู้กับคนโมอับจนเขาทัง้ หลายหนี ไป และเขาก็รุกหน้า
เข้าไปในแผ่น ดิน ฆ่า ฟัน คนโมอับ 25 เขาทัง้ หลายได้ ทลายหัว เมือง และต่างคนก็ ต่างโยนหิน เข้าไปในไร่
นาทีดี
่ ทุกแปลงจนเต็ม เขาจุกนํ้าพุเสียทุกแห่ง และโค่นต้นไม้ดีๆเสียหมด จนในคีรห
์ ะเรเชทมีแต่หินของ
26
เมืองเหลืออยู่ บรรดานั กสลิงได้ ล้อมเมืองไว้และโจมตี ได้ เมื่อกษั ตริย์แห่งโมอับทรงเห็นว่าจะสู้ ไม่ได้
พระองค์ก็ทรงพาพลดาบเจ็ดร้อยคนจะตีฝ่าออกมาทางด้านกษั ตริย์เมืองเอโดม แต่ออกมาไม่ได้ 27 แล
้วพระองค์ทรงนําโอรสหัวปี ผู้ซึ่งควรจะขึ้นครองแทนนั ้น ถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาเสียที่บนกําแพง และ
มีพระพิโรธใหญ่ยงิ่ ต่อพวกอิสราเอล เขาทัง้ หลายก็ยกถอยไปจากพระองค์และกลับบ้านเมืองของตน
22

4
นํ้ามันหนึ่ งไหของหญิงม่ายคนหนึ่ ง
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“ผู้รบ
ั ใช้ของท่าน คือสามีของดิฉัน
สิน
ิ เสียแล้ว และท่านก็ทราบอยู่แล้วว่าผู้รับใช้ของท่านเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ แต่เจ้าหนี้ ได้มาเพื่อ
้ ชีวต
นําเอาบุตรชายสองคนของดิฉันไปเป็นทาสของเขา� 2 และเอลี ชาตอบนางว่า “บอกฉั นมาซิวา่ จะให้ฉัน
ทําอะไรให้ เจ้ ามี อะไรอยู่ในบ้านบ้าง� และนางตอบว่า “สาวใช้ของท่านไม่ มี อะไรในบ้านนอกจากนํ้ามัน
หนึ่ ง ไห� 3 แล ้ วท ่า นกล่า วว่า “จงออกไปนอกบ้าน ขอยืม ภาชนะจากเพื่อนบ้านทุก คนของเจ้า มาเป็น
ภาชนะเปล่า อย่า ให้ น้ อย 4 แล ้ว จงเข้าไปในเรือน ปิด ประตู ขัง ตัว เจ้า และบุตรชายของเจ้า ไว้ และจงเท
นํ้ามัน ใส่ ภาชนะทัง้ หมด เมื่อ ลูก หนึ่ งๆเต็ม แล้ วก ็ ตัง้ ไว้ต่างหาก � 5 นางก็ ลาไป และปิด ประตู ขัง นางและ
บุตรชายของนางไว้ บุตรส่งภาชนะมาให้ และนางก็เทนํ้ามัน 6 และอยูม
่ าเมื่อภาชนะเต็มหมดแล้วนางจึง
บอกบุตรชายว่า “เอาภาชนะมาให้แม่อีกลูกหนึ่ ง� และเขาตอบนางว่า “ไม่มีอีกแล้ว� แล้วน้าํ มันก็หยุด
ไหล 7 นางก็ไปเรียนให้คนของพระเจ้าทราบและท่านบอกว่า “ไปซี ขายนํ้ามันเสียเอาเงินชําระหนี้ ของเจ้า
ที่เหลือนอกนั ้นเจ้าและบุตรของเจ้าจงใช้เลี้ยงชีวต
ิ �
1 ภรรยาของคนหนึ่ งในเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ ร้องต่อเอลีชาว่า

หญิงมงม
ั ่ ีคนหนึ่ งแห่งเมืองชูเนม
วัน หนึ่ ง เอลี ชาเดิน ต่อ ไปถึง เมืองชู เนม เป็ นที ่ ที่ หญิ งม ั ่งม ี คนหนึ่ ง อาศัย อยู่ และนางได้ ชวนท่านให้
รับประทานอาหาร ฉะนั ้นเมื่อท่านผ่านทางนั ้นไปเมื่อไร ท่านก็ แวะเข้าไปรับประทานอาหารที่ นั ่น 9 และ
นางได้บอกสามีของนางว่า “ดูเถิด ดิฉั นเห็นว่าชายคนนี้ เป็นคนบริสุทธิ์ของพระเจ้า เดินผ่านบ้านเราอยู่
เนื องๆ 10 ขอให้เราทํา ห้องเล็กไว้บนกําแพง วางเตียง โต๊ะ เก้าอี้ และตะเกียงไว้ให้ท่าน เพื่อว่าเมื่อ ท่าน
มาหาเรา ท่านจะได้เข้าไปพักในห้องนั ้น� 11 วันหนึ่ งท่านก็มาที่นั ่น และแวะเข้าไปในห้องนั ้น พักอยูที
่ ่นั่น
12 ท่านจึง บอกเกหะซี คนใช้ ของท่านว่า “ไปเรียกหญิง ชาวชู เนมคนนี้ มา � เมื่อ เขาเรียกนาง นางก็ มาย ื
นอยู่ต่อหน้าท่าน 13 ท่านจึงบอกแก่เกหะซีว่า “จงบอกนางว่า ดูเถิด เธอลําบากมากมายอย่างนี้ เพื่อเรา
จะให้เราทําอะไรให้เธอบ้าง มีอะไรจะให้ทูลกษั ตริย์เผื่อเธอหรือ หรือให้พูดอะไรกับผู้บัญชาการกองทัพ�
นางตอบว่า “ดิฉั นอยู่ในหมู่พวกพี่น้องของดิฉันค่ะ� 14 และท่านกล่าวว่า “ถ้าอย่างนั ้นจะให้ทําอะไรเพื่อ
นาง� เกหะซี ตอบว่า “แท้ จริงนางไม่มี บุ ตรและสามีของนางก็ แก่ แล้ว� 15 ท่านจึงบอกว่า “ไปเรียกเธอ
มา� และเมื่อเขาไปเรียกนาง นางก็มายน
ื อยูที
่ ่ประตู 16 ท่านกล่าวว่า “ในฤดูนี้ เมื่อครบกําหนดอุมท
้ ้อง เจ้
าจะได้อุ้มบุตรชายคนหนึ่ ง� และนางตอบว่า “ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า เจ้านายของดิฉั น หามิได้ อย่ามุสา
แก่สาวใช้ของท่านเลย� 17 แต่หญิงคนนั ้นก็ตัง้ ครรภ์และคลอดบุตรชายคนหนึ่ งในฤดูนั้นเมื่อครบกําหน
ดอุมท
้ ้องจริงตามที่เอลีชาบอกแก่นางไว้
8

บุตรชายของหญิงชาวชูเนมฟื้ นขึ้นอีก
18 เมื่อ เด็ก นั ้น โตขึ้น วัน หนึ่ ง เขาออกไปหาบิดาของเขาในหมู่ คนเกี่ยวข้าว 19 เขาบอกบิดาของเขาว่า
“โอยหัว ของฉั น หัว ของฉั น� บิ ดาจึง สัง่ คนใช้ ของเขาว่า “อุ ้ม เขาไปหาแม่ ไป ๊� 20 และเมื่อ เขาอุม
้ มาให้
มารดาของเด็ก เด็ก นั ้ นก ็ นั่ง อยู่ บนตัก มารดาจนเที่ยงวัน แล้ว ก็ สิน
ิ 21 นางจึ งอ ุ้ม ขึ้น ไปวางไว้ บน
้ ชีวต
ที่นอนของคนแห่งพระเจ้า และปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอก 22 นางก็ไปเรียกสามีของนางกล่าวว่า “ขอ
ส่ง คนใช้ คนหนึ่ งก ับ ลาตัว หนึ่ ง มาให้ฉั น เพื่อ ฉั น จะได้ รีบไปหาคนแห่ง พระเจ้า และกลับ มาอีก� 23 และ
เขาถามว่า “จะไปหาท่านทําไมในวันนี้ ไม่ใช่วันขึ้นคํ่าหรือวันสะบาโต� นางตอบว่า “ก็ดีอยูแล้
่ ว� 24 นางก็
ผูกอานลาและสัง่ คนใช้ของนางว่า “จงเร่งลาไปเร็วๆ อย่าให้ฝีเท้าหย่อนลงได้นอกจากฉั นสัง่ � 25 แลว
้ นา
งก็ออกเดิน และมาถึงคนแห่งพระเจ้าที่ภูเขาคารเมล อยู่มาเมื่อคนแห่งพระเจ้าเห็นนางมาแต่ไกล ท่าน
ก็พูดกับเกหะซีคนใช้ของท่านว่า “ดูเถิด หญิงชาวชูเนมมาข้างโน้ น 26 จงวิง่ ไปรับนางทันที และกล่าวแก่
นางว่า ‘นางสบายดี หรือ สามี สบายดี หรือ เด็ก สบายดี หรือ � ” และนางได้ ตอบว่า “สบายดี ค่ะ � 27 และ
เมื่อนางมายังภูเขาถึงคนแห่งพระเจ้าแล้ว นางก็เข้าไปกอดเท้าของท่าน เกหะซีจึงเข้ามาจะจับนางออก
ไป แต่คนแห่งพระเจ้าบอกว่า “ปล่อยเขาเถอะ เพราะนางมีใจทุกข์หนั ก และพระเยโฮวาห์ทรงซ่อนเรือ
่ ง
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นี้ จากฉั น หาได้ ตรัส สําแดงแก่ ฉัน ไม่� 28 แล ้ วนางจึง เรียนว่า “ดิ ฉั น ขอบุตรชายจากเจ้า นายของดิฉัน
หรือคะ ดิ ฉั นไม่ได้ เรียนหรือว่า อย่าลวงดิฉันเลย� 29 ท่านจึงสัง่ เกหะซีว่า “คาดเอวของเจ้าเข้า และถือ
ไม้เท้าของเรา และไปเถอะ ถ้าเจ้าพบใคร อย่าสวัสดีกับเขา และถ้าใครสวัสดีกับเจ้าก็ อย่าตอบ และจง
วางไม้ เท ้า ของเราบนหน้า ของเด็ก นั ้น� 30 แล ้ว มารดาของเด็ก นั ้น เรียนว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์
อยูและตั
่
วท่านเองมีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด ดิฉั นจะไม่พรากจากท่านไป� ดังนั ้นท่านจึงลุกขึ้นตามนางไป 31 เก
หะซีได้ล่วงหน้าไปก่อนและวางไม้เท้าบนหน้าของเด็กนั ้น แต่ไม่มีเสียงหรืออาการเป็น เขาจึงกลับมาพบ
ท่านและเรียนท่านว่า “เด็ก นั ้น ยัง ไม่ ตื่น � 32 เมื่อ เอลี ชาเข้า มาในเรือน ดู เถิด ท่านเห็น เด็ก นอนตายอยู่
บนเตียงของท่าน 33 ท่านจึง เข้าไปข้างในปิด ประตู ให้ทัง้ สองอยู่ข้างในและได้ อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์
34 แล ้ วท ่า นขึ้น ไปนอนทับ เด็ก ให้ปากทับ ปาก ตาทับ ตา และมือ ทับ มือ และเมื่อ ท่านเหยียดตัว ของท่าน
บนเด็ก เนื้ อของเด็กนั ้ นก็อุ่นขึ้นมา 35 แล้วท่านก็ลุกขึ้นอีกเดินไปเดินมาในเรือนนั ้ นครัง้ หนึ่ ง แล้วขึ้นไป
เหยียดตัวของท่านบนเขา เด็กนั ้ นก็จามเจ็ดครัง้ และเด็กนั ้ นก็ลืมตาของตน 36 แล้วท่านก็ เรียกเกหะซี
มาสัง่ ว่า “ไปเรียกหญิงชาวชูเนมคนนี้ มา� เขาจึงไปเรียกนาง และเมื่อนางมาถึงท่านแล้วท่านว่า “จงอุม
้
บุตรชายของเจ้าขึ้นเถิด� 37 นางจึงเข้ามาซบหน้าลงที่เท้าของท่านกราบลงถึงดิน แลว
้ นางก็อุ้มบุตรชาย
ของนางขึ้นออกไปข้างนอก
เอลีชาชําระอาหารที่มีพิษ
เมื่อแผ่นดินเกิดกันดารอาหาร และเมื่อเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ นั ่งอยูต
่ ่อ
หน้าท่าน ท่านก็บอกกับคนใช้ของท่านว่า “จงตัง้ หม้อลูกใหญ่และต้มข้าวให้แก่เหล่าศิษย์แห่งผูพยากรณ์
้
39
� คนหนึ่ งในพรรคออกไปเก็บผักที่ ในทุ่งนา และพบไม้เถาป่าเถาหนึ่ ง เขาเก็บได้น้ําเต้าป่าจนเต็มตัก
กล ับ มาหัน
่ ใส่ ในหม้อ ข้าวต้ม โดยไม่ ทราบว่า เป็น ผลอะไร 40 เขาก็ เทออกให้ คนเหล่านั ้ นร ับ ประทาน ต่อ
มาขณะที่เขากําลังรับประทานข้าวต้มอยู่นั ้น เขาร้องขึ้นว่า “โอ ข้าแต่คนแห่งพระเจ้า มีความตายอยู่ใน
หม้อนี้ � และเขาก็รบ
ั ประทานกันไม่ได้ 41 ท่านก็ว่า “จงเอาแป้งมา� ท่านก็ใส่แป้งลงในหม้อ และบอกว่า
“จงเทออกให้คนเหล่านั ้นรับประทาน� และไม่มีอันตรายอยูใ่ นหม้อนั ้น
38 เอลีชามาถึงกิลกาลอีก

เอลีชาเลี้ยงหนึ่ งร้อยคนอย่างอัศจรรย์

42 มีชายคนหนึ่ งมาจากบ้านบาอัลชาลิชาห์นําของมาให้คนแห่งพระเจ้า

มีขนมปังเป็นผลแรกคือ ขนม
ข้าวบาร์เลย ์ ยี ่ สิ บก ้อน และรวงข้าวใหม่ ใส่ กระสอบของเขามาและเอลี ชาว ่า “จงให้ แก่ คนเหล่านั ้ นร ับ
ประทาน� 43 แต่ คนใช้ คนนี้ ตอบว่า “ข้าพเจ้า จะตัง้ อาหารเท่า นี้ ให้ คนหนึ่ ง ร้อยรับ ประทานได้ อย่างไร �
ท่านจึงสัง่ ซํ้าว่า “จงให้คนเหล่านั ้นรับประทานเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสสงด
ั ่ ังนี้ ว่า ‘เขาทัง้ หลายจะได้
44
รับประทานและยังเหลืออีก� ” เขาจึงตัง้ อาหารไว้ต่อหน้าเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายก็รับประทาน และ
ยังเหลืออยูจร
่ ิงตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์

5
นาอามานชาวซีเรียได้รบ
ั การรักษาให้หาย
นาอามานผู้ บัญชาการกองทัพ ของกษั ตริย์ ประเทศซีเรีย เป็น คนสําคัญ มากของกษั ตริย์ เป็น คนมี
เกียรติ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงนําชัยชนะมายังซีเรียโดยท่านนี้ ท่านเป็ นวีรบุรุษด้วย แต่ท่านเป็นโรค
เรือ
้ น 2 ฝ่ายคนซีเรียยกพวกไปปล้นครงั ้ หนึ่ งนั ้น ได้จับเด็กหญิงคนหนึ่ งมาจากแผ่นดินอิสราเอลมาเป็น
เชลย และเธอมาปรนนิ บัติ ภรรยาของนาอามาน 3 เธอได้ เรียนนายผู้หญิงของเธอว่า “อยากให้เจ้ านาย
ของดิฉันไปอยูก
่ ับผูพยากรณ์
้
ผู้ซึ่งอยูใ่ นสะมาเรีย ท่านจะได้รก
ั ษาโรคเรือ
้ นของเจ้านายเสียให้หาย� 4 นา
อามานจึงไปทูลกษั ตริย์เจ้านายของท่านว่า “สาวใช้จากแผ่นดินอิสราเอลพูดว่าอย่างนั ้นๆ� 5 กษั ตริยแห่
์
งซีเรียตรัสว่า “จงไปเถิด เราจะส่งสารไปยังกษั ตริย์แห่งอิสราเอล� แล้วท่านก็ไป นําเงินหนั กสิบตะลันต์
ทองคําหนั กหกพันเชเขล และเสื้อสิบชุดไปด้วย 6 และท่านก็นําสารไปยังกษั ตริย์แห่งอิสราเอลใจความ
ว่า “เมื่อสารนี้ มาถึงท่าน ดู เถิด ข้าพเจ้าได้ ส่งนาอามานข้าราชการของข้าพเจ้ามา เพื่อขอให้ท่านรักษา
เขาให้หายจากโรคเรือ
้ น� 7 และอยู่มาเมื่อกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั ้นแล้ว พระองค์ก็ทรงฉี ก
1
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ฉลองพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือ ชายคนนี้ จึงส่งสารมาให้เรารักษา
คนหนึ่ ง ที่ เป็น โรคเรือ
้ น ขอใคร่ครวญดูเถิด ว่า เขาแสวงหาเหตุ พิพาทกับ เราอย่างไร� 8 แต่ เมื่อ เอลี ชา
คนแห่งพระเจ้าได้ ยินว่ากษั ตริย์แห่งอิสราเอลได้ ทรงฉี ก ฉลองพระองค์ จึง ใช้คนไปทูลกษั ตริย์ว่า “ไฉน
พระองค์ จึง ทรงฉี ก ฉลองพระองค์ ของพระองค์ เสีย ขอให้ เขามาหาข้า พระองค์ เถิด เพื่อ เขาจะได้ ทราบ
ว่า มี ผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง ในอิสราเอล� 9 นาอามานจึง มาพร้อมกับ บรรดาม้า และรถรบของท่าน มาหยุ
ดอยู่ที่ประตูเรือนของเอลีชา 10 เอลีชาก็ส่งผู้ส่ือสารมาเรียนท่านว่า “ขอจงไปชําระตัวในแม่น้ําจอร์แดน
เจ็ดครัง้ และเนื้ อของท่านจะกลับคืนเป็นอย่างเดิม และท่านจะสะอาด� 11 แต่ นาอามานก็ โกรธและไป
เสีย บ่นว่า “ดูเถิด ข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าเป็นแน่ และมายืนอยูแ
่ ละออกพระนามของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา แล้วโบกมือเหนื อที่นั้นให้โรคเรือ
้ นหาย 12 อาบานาและฟารปาร์แม่น้าํ เมืองดามัสกัสไม่
ดีกว่าบรรดาลํานํ้าแห่งอิสราเอลดอกหรือ ข้าจะชําระตัวในแม่น้ําเหล่านั ้นและจะสะอาดไม่ได้หรือ� ท่าน
จึง หันตัว แล้วไปเสีย ด้วยความเดือดดาล 13 แต่ พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้ และเรียนท่านว่า “คุ
ณพ่อของข้าพเจ้า ถ้า ท่านผู้พยากรณ์ จะสัง่ ให้ท่า นกระทําสิง่ ใหญ่โตประการหนึ่ ง ท่านจะไม่ กระทําหรือ
ถ้าเช่นนั ้นเมื่อท่านผู้พยากรณ์ กล่าวแก่ท่านว่า ‘จงไปล้างและสะอาดเถิด� ควรท่านจะทํายิง่ ขึ้นเท่าใด�
14 ท่านจึง ลงไปจุ่ม ตัว เจ็ด ครัง
้ ในแม่น้ํา จอร์แดนตามถ้อยคํา ของคนแห่งพระเจ้า และเนื้ อ ของท่านก็ กล
ับคืนเป็นอย่างเนื้ อเด็กเล็กๆ และท่านก็สะอาด 15 แล้วท่านจึงกลับไปยังคนแห่งพระเจ้า ทัง้ ตัวท่านและ
พรรคพวกของท่าน และท่านมายืนอยูข
่ ้างหน้าเอลีชาและท่านกล่าวว่า “ดูเถิด บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบแล้วว่า
ไม่มีพระเจ้าทัว่ ไปในโลกนอกจากที่ในอิสราเอล เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอท่านรับของกํานั ลสักอย่างหนึ่ งจาก
ผู้ รับ ใช้ ของท่านเถิด� 16 แต่ ท่านตอบว่า “พระเยโฮวาห์ ซ่ึง ข้าพเจ้า ปรนนิ บั ติ ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ ฉั นใด
ข้าพเจ้าจะไม่รบ
ั สิง่ ใดเลยฉั นนั ้น� และท่านก็ได้ชักชวนให้รบ
ั ไว้แต่เอลีชาได้ปฏิเสธ 17 แล้วนาอามานจึง
กล่าวว่า “มิ ฉะนั ้น ขอท่านได้ โปรดให้ ดิ นบรรทุ กล ่อ สัก สองตัว ให้ แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านเถิด เพราะตัง้ แต่ นี้
ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครือ
่ งเผาบูชาหรือเครือ
่ งสัตวบูชาแด่พระอื่น แต่จะถวายแด่พระเยโฮวาห์
เท่านั ้น 18 ในเรือ
่ งนี้ ขอพระเยโฮวาห์ ทรงโปรดให้ อภัย แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของท่าน ในเมื่อ นายของข้าพเจ้า ไปใน
นิ เวศของพระริมโมนเพื่อจะนมัสการที่นั ่น ทรงพิงอยูที
่ ่มือของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะต้องโน้ มคํานั บใน
นิ เวศของพระริมโมน เมื่อข้าพเจ้าโน้ มตัวลงในนิ เวศของพระริมโมนนั ้น ขอพระเยโฮวาห์ทรงให้อภัยแก่
ผู้รบ
ั ใช้ของท่านในกรณี นี้ � 19 เอลีชาจึงตอบท่านว่า “จงไปโดยสันติภาพเถิด� แต่เมื่อนาอามานออกไป
ได้ไม่ไกลนั ก
ความบาปและการทําโทษของเกหะซี

“ดู เถิด นายของข้าพเจ้าไม่ยอมรับจากมือของนาอา
มานคนซีเรียซึ่งของที่ท่านนํามา พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด ข้าพเจ้าจะวิง่ ตามไปเอามาจาก
เขาบ้าง� 21 เกหะซีจึงตามนาอามานไป และเมื่อนาอามานแลเห็นว่ามีคนวิง่ ตามท่านมา ท่านก็ลงจากรถ
รบต้อนรับเขาพูดว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือ� 22 เขาตอบว่า “เรียบร้อยดี นายของข้าพเจ้าใช้ข้าพเจ้า
มา กล่าวว่า ‘ดู เถิด มีชายหนุ่มสองคนในเหล่าศิษย์แห่งผู้พยากรณ์ มาจากแดนเทือกเขาเอฟราอิม ขอ
ท่านโปรดให้ เงิน แก่ เขาทัง้ หลายสัก หนึ่ ง ตะลัน ต์ และเสื้อ สัก สองชุด� ” 23 และนาอามานกล่าวว่า “ขอ
โปรดรับไปสองตะลันต์เถิด� ท่านก็เชิญชวนเขา และเอาเงินสองตะลันต์ใส่กระสอบผูกไว้ พร้อมกับเสื้อ
สองตัว ให้คนใช้สองคนแบกไป เขาก็แบกเดินขึ้นหน้าเกหะซีมา 24 เมื่อเขามาถึงภูเขา เกหะซีก็รับมาจาก
มือของเขาทัง้ สอง เอาไปเก็บไว้ในเรือนและให้คนเหล่านั ้นกลับ เขาทัง้ สองก็จากไป 25 เกหะซีก็เข้าไปยืน
อยู่ต่อหน้านายของตน และเอลีชาถามเขาว่า “เกหะซี เจ้าไปไหนมา� เขาตอบว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของท่านไม่ได้
26
ไปไหน� แต่ท่านกล่าวแก่เขาว่า “เมื่อชายคนนั ้นหันมาจากรถรบต้อนรับเจ้านั ้น จิตใจของเรามิได้ไป
กับ เจ้า ดอกหรือ นั ่น เป็น เวลาควรที่ จะรับ เงิน รับ เสื้อผ้า สวนต้น มะกอกเทศ และสวนองุน
่ แกะและวัว
และคนใช้ชายหญิงหรือ 27 ฉะนั ้นโรคเรือ
้ นของนาอามานจะติดอยที
ู่ ่เจ้าและที่เชื้อสายของเจ้าเป็นนิ ตย์�
เขาก็ออกไปจากหน้าท่านเป็นโรคเรือ
้ นขาวอย่างหิมะ
20 เกหะซี คนใช้ของเอลี ชาคนแห่งพระเจ้า คิดว่า
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เอลีชาเอาหัวขวานกลับคืน
ฝ่ายเหล่า ศิษย์ แห่ งผู้ พยากรณ์ กล ่า วกับ เอลี ชาว ่า “ดู เถิด สถานที่ ซึ่ง ข้าพเจ้า ทัง้ หลายอยู่ ใต้ ความ
ดูแลของท่านนั ้ นก ็ เล็ก เกิน ไป ไม่ พอแก่ พวกเรา 2 ขอให้เราไปที่ แม่น้าํ จอร์แดน ต่างคนต่างเอาไม้ ท่อน
หนึ่ ง มาสร้างที่ อาศัย ของเราที่ นั ่น � และท่านตอบว่า “ไปเถอะ� 3 แล ้ว คนหนึ่ ง กล่าวว่า “ขอท่านโปรด
ไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วย� และท่านก็ ตอบว่า “ข้าจะไป� 4 ท่านก็ ไปกับเขาทัง้ หลาย และเมื่อเขามาถึง
แม่น้ํา จอร์แดนเขาก็ โค ่น ต้นไม้ 5 ขณะที่ คนหนึ่ ง ฟัน ไม้ อยู่ หัว ขวานของเขาตกลงไปในนํ้า และเขาร้องขึ้
นว ่า “อนิ จจา นายครับ ขวานนั ้น ผมขอยืม เขามา� 6 แล ้ว คนแห่ง พระเจ้า ถามว่า “ขวานนั ้น ตกที่ ไหน �
เมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านแล้ว ท่านก็ตัดไม้อันหนึ่ งทิง้ ลงไปที่นั ่น ทําให้ขวานเหล็กนั ้นลอยขึ้นมา 7 และท่านบอก
ว่า “หยิบขึ้นมาซิ� เขาก็เอ้อ
ื มมือไปหยิบขึ้นมา
1

เอลีชาให้กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอลทราบถึงแผนการของเบนฮาดัด
ฝ่า ยกษั ตริย์ แห่งซีเรีย รบพุ่ งก ับ อิสราเอล พระองค์ ปรึกษากับ ข้าราชการของพระองค์ ว่า “เราจะตัง้
ค่ายของเราที่นั่นๆ� 9 แต่คนแห่งพระเจ้าส่งข่าวไปยังกษัตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอพระองค์ทรงระวังอย่า
ผ่านมาทางนั ้น เพราะคนซีเรีย กําลัง ยกลงไปที่ นั ่น � 10 และกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลทรงใช้ให้ไปยัง สถาน
ที่ซ่ึงคนแห่งพระเจ้าบอกและเตือนให้ พระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที่นั ่ นมิใช่เพียงครัง้ สองครัง้ 11 กษั ตริย์
แห่ งซี เรียก ็ ไม่ สบายพระทัย มากเพราะเรือ
่ งนี้ พระองค์ จึง ทรงเรียกข้า ราชการมาตรัสว ่า “พวกท่านจะ
ไม่บอกเราหรือว่า คนใดในพวกเราที่ อยู่ฝ่ายกษั ตริย์แห่งอิสราเอล� 12 ข้าราชการคนหนึ่ งของพระองค์
ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ ไม่มี ผู้ ใดพระเจ้า ข้า แต่ เอลี ชาผู้ พยากรณ์ ซึ่ง อยู่ ใน
อิสราเอลทูลบรรดาถ้อยคําซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล�
8

เอลีชาอยูใ่ นโดธาน
13 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “จงไปหาดู ว่า เขาอยู่ ที่ไหน เพื่อ เราจะใช้ คนไปจับ เขามา� มี คนทูล พระองค์ ว่า
“ดู เถิด เขาอยู่ ในโดธาน� 14 พระองค์ จึง ทรงส่ งม ้า รถรบ และกองทัพ ใหญ่ เขาไปกัน ในกลางคืน และ
ล้อมเมืองนั ้นไว้ 15 เมื่อคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู แ
่ ละออกไป ดู เถิด กองทัพพร้อมกับ
ม้า และรถรบก็ ล้อมเมืองไว้ และคนใช้ นั้น บอกท่านว่า “อนิ จจา นายของข้าพเจ้า เราจะทํา อย่างไรดี�
16 ท่านตอบว่า “อย่ากลัวเลย เพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขา� 17 แล้วเอลีชาก็อธิษฐานว่า “ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงเบิก ตาของเขาเพื่อ เขาจะได้ เห็น � และพระเยโฮวาห์ ทรงเบิก ตาของชายหนุ่ม คนนั ้น
และเขาก็ได้เห็นและดูเถิด ที่ภูเขาก็เต็มไปด้วยม้า และรถรบเพลิงอยูร่ อบเอลีชา
เอลีชานําทหารซีเรียที่ตาบอดไปยังกรุ งสะมาเรีย
เอลีชาก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า “ขอทรงโปรดให้คนเหล่านี้
ตาบอดไปเสีย� พระองค์จึงทรงให้เขาทัง้ หลายตาบอดไปตามคําของเอลีชา 19 และเอลีชาบอกคนเหล่านั ้
นว่า “ไม่ใช่ทางนี้ และไม่ใช่เมืองนี้ จงตามข้ามา และข้าจะพาไปยังคนนั ้นซึ่งเจ้าแสวงหา� และท่านก็พา
เขาไปกรุ งสะมาเรีย 20 และอยู่มาพอเข้าไปในกรุ งสะมาเรีย เอลี ชาก็ทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรง
เบิกตาของคนเหล่านี้ เพื่อเขาจะเห็นได้� พระเยโฮวาห์จึงทรงเบิกตาของเขาทัง้ หลายและเขาทัง้ หลายก็
เห็น และดูเถิด เขามาอยูก
่ ลางกรุ งสะมาเรีย 21 และเมื่อกษั ตริย์แห่งอิสราเอลเห็นเขาเข้า จึงตรัสแก่เอลี
ชาว่า “บิดาของข้าพเจ้า จะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือ จะให้ข้าพเจ้าฆ่าเขาเสียหรือ� 22 ท่านก็ทูลตอบว่า
“ขอพระองค์อย่าทรงประหารเขาเสีย พระองค์จะประหารคนที่ จับมาเป็นเชลยเสียด้วยดาบและด้วยธนู
ของพระองค์หรือ ขอทรงโปรดจัดอาหารและนํ้าต่อหน้าเขา เพื่อให้เขารับประทานและดื่ม แล้วปล่อยให้
เขาไปหาเจ้า นายของเขาเถิด� 23 พระองค์ จึง ทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ ให้เขา และเมื่อ เขาได้ กิน และดื่ม แล้
วกท
็ รงปล่อยเขาไป และเขาทัง้ หลายได้กลับไปหาเจ้านายของตน และพวกซีเรียมได้
ิ มาปล้นในแผ่นดินอ
ิสราเอลอีกเลย
กองทัพซีเรียล้อมกรุ งสะมาเรีย
18 และเมื่อคนซีเรียลงมารบกั บท่าน
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และอยู่มาภายหลังเบนฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียทรงจัดกองทัพทัง้ สิน
้ ของพระองค์ แล้วได้ เสด็จขึ้น
ไปล้อมกรุ งสะมาเรีย 25 มีการกันดารอาหารอย่างหนั กในสะมาเรีย และดูเถิด ขณะเมื่อเขาล้อมอยูจ
่ นหัว
ลาตัวหนึ่ งเขาขายกันเป็นเงินแปดสิบเชเขล และมูลนกเขาครึง่ ลิตรเป็นเงินห้าเชเขล 26 ขณะที่ กษั ตริย์
แห่งอิสราเอลทรงผ่านไปบนกําแพง มีผู้หญิงคนหนึ่ งร้องทูลพระองค์ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เจ้านายของ
ข้าพระองค์ ขอทรงช่วย� 27 พระองค์ตรัสว่า “ถ้าพระเยโฮวาห์มิได้ทรงช่วยเจ้า เราจะช่วยเจ้าได้จากไหน
จากลานนวดข้าวหรือจากบ่อยํ่าองุน
่ หรือ� 28 และกษั ตริย์ทรงถามนางว่า “เจ้าเป็นอะไรไป� นางทูลตอบ
ว่า “หญิง คนนี้ บอกข้า พระองค์ ว่า ‘เอาลูกชายของเจ้า มาให้ เรากิน เสีย วัน นี้ เถิด และเราจะกิน ลูก ชาย
ของฉั นวันพรุ ง่ นี้ � 29 เราจึงต้มลูกชายของข้าพระองค์และกิน และรุ ง่ ขึ้นข้าพระองค์ก็พูดกับนางว่า ‘เอา
ลูกชายของเจ้ามา เพื่อเราจะกินเสีย� และนางก็ซ่อนลูกชายของนางเสีย� 30 และต่อมาเมื่อกษั ตริย์ทรง
ได้ยน
ิ ถ้อยคําของหญิงนั ้น พระองค์ก็ฉี กฉลองพระองค์ พระองค์กําลังดําเนิ นอยู่บนกําแพง ประชาชนก็
มองดู ดูเถิด พระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้ อ 31 และพระองค์ตรัสว่า “ถ้าศีรษะของ
เอลีชาบุตรชาฟัทยังอยูบ
่ นเขาในวันนี้ ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษแก่เราและให้หนักยิง่ กว่า�
24

เยโฮรัมหาโอกาสฆ่าเอลีชา

32 แต่เอลีชานัง
่ อยู่ในบ้านของท่าน

และพวกผู้ใหญ่ก็นั ่งอยู่ด้วย กษั ตริยทรงใช้
์
คนมาจากต่อเบื้องพระ
พักตร์พระองค์ แต่ ก่อนที่ ผู้สื่อสารจะมาถึง เอลี ชาก็ พู ดกับพวกผู้ใหญ่ว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นหรือไม่ เล่า
ที่ บุ ตรชายของฆาตกรคนนี้ ใช้ คนมาเอาศีรษะของข้าพเจ้า ดู เถิด เมื่อ ผู้ ส่ือสารมา จงปิด ประตู และยึด
ประตู ให้ แน่ นก ัน เขาไว้ เสียงเท้า ของนายของเขาตามเขามามิ ใช่ หรือ � 33 ขณะที่ ท่านยัง พู ดก ับ เขาทัง้
หลายอยู่ ดูเถิด ผู้สื่อสารลงมาหาท่าน และบอกว่า “ดูเถิด เหตุร้ายนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะรอ
คอยพระเยโฮวาห์อีกทําไม�

7

เอลีชาพยากรณ์ วา่ จะมีอาหารพอ
“ขอฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า พรุ ง่ นี้ ประมาณเวลา
นี้ ยอดแป้งถังหนึ่ งเขาจะขายกันหนึ่ งเชเขล และข้าวบาร์เลย์สองถังเชเขล ที่ประตูเมืองสะมาเรีย� 2 แล้
วนายทหารคนสนิ ทของกษั ตริย์ตอบคนแห่งพระเจ้าว่า “ดูเถิด ถ้าแม้พระเยโฮวาห์ทรงสร้างหน้าต่างใน
ฟ้าสวรรค์ สิ่งนี้ จะเป็นขึ้นได้หรือ� แต่ท่านบอกว่า “ดูเถิด ท่านจะเห็นกับตาของท่านเอง แต่จะไม่ได้กิน
� 3 มีคนโรคเรือ
้ นสี่ คนอยู่ที่ ทางเข้าประตู เมือง เขาพู ดกันว่า “เราจะนั ่งที่ นี่ จนตายทําไมเล่า 4 ถ้าเราว่า
‘ให้เราเข้าไปในเมือง� การกันดารอาหารก็อยู่ในเมือง และเราก็จะตายที่นั ่น และถ้าเรานั ่งที่นี่ เราก็ตาย
เหมือนกัน ฉะนั ้นบัดนี้ จงมาเถิด ให้เราเข้าไปในกองทัพของคนซีเรีย ถ้าเขาไว้ชีวิตของเรา เราก็ จะรอด
ตาย ถ้าเขาฆ่าเรา ก็ได้แต่ตายเท่านั ้นเอง�
1 แต่เอลีชาบอกว่า

พระเจ้าทรงทําให้คนซีเรียตกใจแล้วหนี ไป
ดัง นั ้น เขาจึง ลุก ขึ้น ในเวลาโพล้ เพล ้ เพื่อ จะไปยัง ค่ายของคนซีเรีย แต่ เมื่อ เขามาถึง ริม ค่ายของคน
ซีเรีย แล้ว ดู เถิด ไม่มี ใครที่ นั่น สัก คน 6 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงกระทํา ให้ กองทัพ ของคนซีเรีย
ได้ยน
ิ เสียงรถรบ เสียงม้า และเสียงกองทัพใหญ่ เขาจึงพู ดกันและกั นว่า “ดู เถิด กษั ตริย์แห่งอิสราเอล
ได้จ้างบรรดากษั ตริย์แห่งคนฮิตไทต์ และบรรดากษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์มารบเราแล้ว� 7 เขาจึงลุกขึ้นหนี ไป
ในเวลาโพล้ เพล ้ และทิง้ เต็นท์ ม้า และลาของเขา ทิง้ ค่ายไว้อย่างนั ้น เอง และหนี ไปเอาชีวต
ิ รอด 8 และ
เมื่อ คนโรคเรือ
้ นเหล่า นี้ มาถึงที่ รม
ิ ค่าย เขาก็ เข ้า ไปในเต็นท์ หน ่ึ งก ิน และดื่ม และขนเงิน ทองคํา และ
เสื้อผ้าเอาไปซ่อนไว้ แล้วเขาก็ กลับมาเข้าไปในอีกเต็นท์ หน่งึ ขนเอาข้าวของออกไปจากที่ นั่นด้วยเอาไป
ซ่อนไว้ 9 แล ้ว เขาพู ดก ัน และกั นว ่า “เราทํา ไม่ ถู กเสีย แล้ว วัน นี้ เป็ นว ัน ข่าวดี ถ้า เรานิ่ ง อยู่ และคอยจน
แสงอรุ ณขึ้นโทษจะตกอยู่กับเรา เพราะฉะนั ้นบัดนี้ มาเถิด ให้เราไปบอกยังสํานั กพระราชวัง� 10 เขาจึง
5
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มาเรียกนายประตู เมือง และบอกเรือ
่ งราวแก่ เขาว่า “เรามายัง ค่ายของคนซีเรีย และดู เถิด เราไม่ เห ็น
ใครและไม่ได้ยินเสียงผู้ใดที่ นั ่น มีแต่ม้าผูกอยู่ และลาผูกอยู่ และเต็นท์ ตัง้ อยู่อย่างนั ้นเอง� 11 แล้วเขา
บอกแก่เหล่านายประตู และพวกเขาก็บอกกันไปถึงสํานั กพระราชวัง 12 กษั ตริยก็
์ ทรงตื่นบรรทมในกลาง
คืน และตรัส กับ ข้าราชการว่า “เราจะบอกให้วา่ คนซีเรีย เตรียมสู้ รบเราอย่างไร เขาทัง้ หลายรู อยู
้ ่ ว่า เรา
หิว เขาจึง ออกไปซ่อนตัว อยู่ นอกค่ายที่ กลางทุ่ง คิด ว่า ‘เมื่อ เขาออกมาจากในเมืองเราจะจับ เขาทัง้ เป็น
แล้วจะเข้าไปในเมือง� ” 13 และข้าราชการคนหนึ่ งทูลว่า “ขอรับสัง่ ให้คนเอาม้าที่เหลืออยูในเมื
่
องสักห้า
ตัว (ดูเถิด บางทีม้าเหล่านั ้นจะยังเป็นอยูอ
่ ย่างคนอิสราเอลที่เหลืออยูในเมื
่
อง หรือดเถิ
ู ด จะเป็นอย่างคน
14
อิสราเอลที่ ได้ พินาศแล้ วก็ช่างเถิด) ขอให้เราส่งคนไปดู� เขาจึงเอาม้ากับรถรบสองคัน และกษั ตริย์
ทรงส่งให้ไปติดตามกองทัพของคนซีเรีย ตรัสว่า “จงไปดู� 15 เขาทัง้ หลายจึงติดตามไปจนถึงแม่น้ําจอร์
แดน และดู เถิด ตลอดทางมี เสื้อผ้าและเครือ
่ งใช้ ซึ่งคนซีเรียทิง้ เมื่อเขารีบหนี ไป ผู้สื่อสารก็ กลับมาทูล
กษั ตริย์
คําพยากรณ์ เรือ
่ งอาหารสําเร็จ
แล ้ว ประชาชนก็ ยกออกไปปล้น เต็นท์ ทัง้ หลายของคนซีเรีย ยอดแป้ง จึง ขายกัน ถัง ละเชเขล และ
ข้าวบาร์เลย์สองถังเชเขล ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 17 ฝ่ายกษั ตริย์ทรงแต่งตัง้ นายทหารคนสนิ ท
ให้ เป็น นายประตู และประชาชนก็ เหย ียบไปบนเขาตรงประตู เขาจึง สิน
ิ ตามซึ่ง คนแห่ง พระเจ้า ได้
้ ชีวต
กล่าวไว้ในวันเมื่อกษั ตริย์เสด็จลงมาหาท่าน 18 และเป็นไปตามที่ คนแห่งพระเจ้าได้ ทูลกษั ตริย์ว่า “ข้าว
บาร์เลย์สองถังขายหนึ่ งเชเขล และยอดแป้งหนึ่ งถังหนึ่ งเชเขล ประมาณเวลานี้ ในวันพรุ ง่ นี้ ที่ประตูเมือง
สะมาเรีย� 19 และนายทหารคนสนิ ท ก็ ได้ ตอบคนแห่ง พระเจ้า ว่า “ดู เถิด ถ้า แม้ พระเยโฮวาห์ทรงสร้าง
หน้าต่างในฟ้าสวรรค์ สิ่งนี้ จะเป็นขึ้นได้หรือ� และท่านได้ตอบว่า “ดูเถิด ท่านจะเห็นกับตาของท่านเอง
แต่ จะไม่ ได้ กิน � 20 และอยู่มาก ็ บังเกิด เป็น ดัง นั ้น แก่ เขา เพราะประชาชนเหยียบไปบนเขาที่ ประตู เมือง
และเขาก็ได้สิน
ิ
้ ชีวต
16

8

เอลีชาพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหารเจ็ดปี

“จงลุกขึ้นและออกไปทัง้
ครัวเรือนของเจ้า ไปอาศัยอยู่ที่ ใดซึ่งเจ้าจะอาศัยอยู่ได้ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเรียกให้เกิดการกันดาร
อาหาร และจะเป็นแก่แผ่นดินนี้ เจ็ดปี� 2 หญิงคนนั ้นกลุ
็ กขึ้นกระทําตามถ้อยคําของคนแห่งพระเจ้า นาง
ยกออกไปทัง้ ครัวเรือนของนาง ไปอาศัยอยูใ่ นแผ่นดินฟีลิสเตียเจ็ดปี 3 และอยูม
่ าเมื่อสิน
้ เจ็ดปีแล้วหญิง
คนนั ้นก็กลับมาจากแผ่นดินฟีลิสเตีย และได้ออกไปทูลอุทธรณ์ ต่อกษั ตริย์เพื่อขอบ้านและที่ดินของนาง
คืน 4 ฝ่ายกษั ตริย์กําลังตรัสกับเกหะซีคนใช้ของคนแห่งพระเจ้าอยู่ว่า “จงบอกเราถึงบรรดามหกิจที่เอลี
ชาได้กระทํา� 5 และอยู่มาเมื่อเขากําลังทูลกษั ตริย์ถึงเรือ
่ งที่ เอลี ชาได้เรียกชีวต
ิ ของศพคนหนึ่ งกลับคืน
มา ดูเถิด ผู้หญิงคนที่ ท่านได้ให้บุตรชายกลับคืนชีวต
ิ มาได้อุทธรณ์ ต่อกษั ตริย์เพื่อขอบ้านและที่ ดินของ
นางคืน และเกหะซี ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ เจ้ านายของข้า พระองค์ นี่ เป็น นางคนนั ้น และคนนี้ แหละ
เป็นบุตรชายของนาง ซึ่งเอลี ชาได้ ให้กลับคืนชีวต
ิ มา� 6 และเมื่อกษั ตริย์ตรัสถามหญิงคนนั ้น นางก็ ทูล
เรือ
่ งถวายพระองค์ กษั ตริยจึ
์ งทรงตัง้ เจ้าหน้าที่คนหนึ่ งให้แก่นางรับสัง่ ว่า “จงจัดการคืนทุกสิง่ ที่เป็นของ
ของนาง พร้อมทัง้ พืชผลของนานั ้น ตัง้ แต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงบัดนี้ �
1 ฝ่ายเอลี ชาได้ บอกหญิงคนที่ ท่านได้ ให้บุ ตรชายของนางกลับคืนชีวต
ิ มาว่า

เอลีชาพยากรณ์ ถึงการครอบครองของฮาซาเอลเหนื อซีเรีย
ฝ่ายเอลี ชามายัง ดามัสกัส เบนฮาดัด กษั ตริย์ แห่ งซีเรีย ทรงประชวร และเมื่ อม ี คนทูล ว่า “คนแห่ง
พระเจ้ามาที่ นี่ � 8 กษั ตริย์ตรัสกับฮาซาเอลว่า “จงนําของกํานั ลไปพบคนแห่งพระเจ้า ให้ทูลถามพระเย
โฮวาห์โดยท่านว่า ‘ข้าพเจ้า จะหายป่วยไหม� ” 9 ฮาซาเอลจึง ไปพบท่านนํา ของกํานั ล ไปด้วย คือ สินค้า
7
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อย่างดีทุกอย่างของเมืองดามัสกัสจุอูฐต่างสี่สิบตัว เมื่อเขามายืนอยูต
่ ่อหน้าท่าน เขากล่าวว่า “บุตรของ
ท่านคือ เบนฮาดัด กษั ตริย์แห่งซีเรีย ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้า มาหาท่าน กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า จะหายป่วยหรือ� ”
10 และเอลี ชาตอบเขาว่า “จงไปทูล พระองค์ ว่า ‘พระองค์ จะทรงหายประชวรแน่ � แต่ พระเยโฮวาห์ทรง
สําแดงแก่ข้าพเจ้าว่า พระองค์จะสิน
้ พระชนม์แน่ � 11 และท่านก็ เพ่งหน้าจ้องมองเขาแน่ นิ่งจนเขาอาย
12
และคนแห่งพระเจ้าก็ร้องไห้ และฮาซาเอลถามว่า “เหตุใดเจ้านายของข้าพเจ้าจึงร้องไห้� ท่านตอบว่า
“เพราะข้าพเจ้าทราบถึงเหตุรา้ ยซึ่งท่านจะกระทําต่อประชาชนอิสราเอล ท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการ
ของเขาเสีย และท่านจะสังหารคนหนุ่มๆเสีย ด้วยดาบ และจับ เด็กๆโยนลง และผ่า ท้องหญิง ที่ มี ครรภ์
เสีย � 13 และฮาซาเอลตอบว่า “ผู้รบ
ั ใช้ ของท่านผู้ เป็น แต่ เพียงสุนัข เป็น ใครเล่า ซึ่ง จะกระทํา สิง่ ใหญ่
โตนี้ � เอลี ชาตอบว่า “พระเยโฮวาห์ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า ว่า ท่านจะเป็นกษั ตริย์ ครอบครองประเทศ
ซีเรีย� 14 และเขาก็ไปจากเอลี ชามายังนายของตน ผู้ซึ่งถามเขาว่า “เอลี ชาว่าอย่างไรกับเจ้าบ้าง� และ
เขาทูล ตอบว่า “เขาบอกว่า พระองค์ จะหายประชวรแน่ � 15 และอยู่มาในวันร ุ่ง ขึ้น เขาก็ เอาผ้า ปู ที่ นอนจุ่
มน้าํ คลุมพระพักตร์พระองค์ไว้ จนพระองค์สิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ และฮาซาเอลก็ข้น
เยโฮรัมกับเยโฮชาฟัทครอบครองเหนื อยูดาห์พร้อมกัน (2 พศด 21:5)
16 ในปี ที่ห้าแห่งโยรัมโอรสอาหับกษั ตริย์ของอิสราเอล

เมื่อเยโฮชาฟัทยังเป็นกษั ตริย์ของยูดาห์อยู่ เย
โฮรัมโอรสเยโฮชาฟัทกษั ตริย์ของยูดาห์ได้ทรงเริม
่ ครอบครอง 17 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม
ี พระชนมายุ สามสิบ สองพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม แปดปี 18 และพระองค์ ทรง
ดําเนิ นตามมรรคาของบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล ตามอย่างที่ราชวงศ์อาหับกระทํา เพราะว่าธิดาของ
อาหับ เป็น มเหสี ของพระองค์ และพระองค์ ทรงกระทํา ชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 19 อย่างไร
ก็ ดี พระเยโฮวาห์จะไม่ ทรงทําลายยู ดาห์ เพราะทรงเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เหตุ ที่ พระองค์ ได้
ตรัสสัญญาว่า จะทรงประทานประทีปแก่ดาวิด และแก่ราชโอรสของพระองค์เป็นนิ ตย์ 20 ในรัชกาลของ
พระองค์ เอโดมได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ และตัง้ กษั ตริย์ ข้น
ึ เหนื อ ตน 21 แล ้ว โยรัม ก็
เสด็จ พร้อมกับ บรรดารถรบของพระองค์ ผ่านไปถึง ศาอีร ์ พอกลางคืน พระองค์ ก็ ลุ กขึ้น โจมตี คนเอโดม
ซึ่งมาล้อมพระองค์นั ้น พรอ
้ มกับผู้บัญชาการรถรบ แลว
้ กองทัพได้หนี กลับเต็นท์เสีย 22 เอโดมจึงได้กบฏ
ออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์จนทุก วัน นี้ แล ้ว ลิ บนาห์ก็ได้ กบฏในคราวเดียวกัน 23 ส่วนพระราช
กิจ นอกนั ้น ของโยรัม และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั
ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
เยโฮรัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 21:19-20)
24 โยรัม จึง ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง ไว้กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ใน
นครดาวิด และอาหัสยาห์โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทน 25 ในปีที่สิบสองแห่งรัชกาลโยรัมโอรสของ
อาหับกษั ตริย์แห่งอิสราเอล อาหัสยาห์โอรสเยโฮรัมกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้ทรงเริม
่ ครอบครอง 26 เมื่ออา
หัส ยาห์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ ยี ่ สิ บสองพรรษา และทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม หนึ่ ง
ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามอาธาลิ ยาห์ พระนางเป็น ธิดาของอมรี กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล
27 พระองค์ ทรงดําเนิ น ตามมรรคาราชวงศ์ ของอาหั บด ้วย และทรงกระทํา ชัว
่ ในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์ ดังที่ราชวงศ์ของอาหับได้กระทํา เพราะทรงเป็นราชบุตรเขยในราชวงศ์ของอาหับ
อาหัสยาห์รวมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่ราโมทกิเลอาด (2 พศด 22:5)
28 พระองค์เสด็จกับโยรัมโอรสของอาหับเพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรียที่ราโมทกิเลอ

าด และคนซีเรียกระทําให้โยรัมบาดเจ็บ

อาหัสยาห์เสด็จไปเยีย
่ มเยโฮรัมที่ยส
ิ เรเอล (2 พศด 22:6)

2 พงศ์กษั ตริย์ 8:29
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และกษั ตริย์ โยรัม ได้ กล ับ มารักษาพระองค์ ที่ ยิสเรเอลให้ หายบาดเจ็บ จากที่ คนซีเรีย ได้ กระทํา แก่
พระองค์ที่รามาห์ เมื่อพระองค์ทรงสู้กันกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย และอาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมก
ษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เสด็จลงไปหาโยรัมโอรสของอาหับในยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์ทรงประชวร
29

9
เยฮูได้รับการเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล

และพู ดกับเขาว่า “จงคาดเอว
ของเจ้าไว้ ถือนํ้ามันขวดนี้ ไปที่ ราโมทกิ เลอาด 2 และเมื่อเจ้าไปถึงแล้ว จงมองดูเยฮู บุ ตรเยโฮชาฟั ทบุต
รนิ มซี จงเข้าไปหาเขา ให้ลุ กขึ้นจากหมู่พวกพี่น้ อง และนําเขาเข้าไปในห้องชัน
้ ใน 3 แล้วจงเอานํ้ามันใน
ขวดเทลงบนศีรษะของเขา และกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราเจิมตัง้ เจ้าให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิส
ราเอล� แล้วจงเปิดประตูออกหนี ไป อย่ารอช้าอยู�
่ 4 คนหนุ่มนน
ั ้ คือคนหนุ่มทเี่ ป็นผูพยากรณ์
้
จึงไปยังรา
โมทกิเลอาด 5 และเมื่อเขามาถึง ดูเถิด บรรดาผู้บังคับบัญชาทหารกําลังประชุมกันอยู่ และเขากล่าวว่า
“โอ ข้าแต่ท่านผู้บัญชาการ ข้าพเจ้ามีธุระด่วนมาถึงท่าน� และเยฮูพูดว่า “มาหาคนใดในพวกเรา� และ
เขาว่า “โอ ข้าแต่ท่านผู้บัญชาการ มาหาท่าน� 6 ท่านก็ลุ กขึ้นเข้าไปในเรือน และคนหนุ่มนันก
้ ็เทนํ้ามัน
บนศีรษะของท่าน กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เราเจิมตัง้ เจ้าไว้เป็นกษั ตริ
ย์ เหนื อ ประชาชนของพระเยโฮวาห์ คือ เหนื ออ ิส ราเอล 7 และเจ้า จงโค่น ราชวงศ์ ของอาหับ นายของเจ้า
เพื่อ เราจะได้ จัดการสนองเยเซเบลเพราะโลหิต ของบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเรา และเพราะโลหิต
ของบรรดาผู้รับใช้ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ 8 เพราะว่าราชวงศ์อาหับทัง้ หมดจะต้องพินาศ และเราจะตัด
คนที่ปัสสาวะรดกําแพงได้ออกเสียจากอาหับ ทัง้ คนที่ยงั อยูแ
่ ละเหลืออยูใ่ นอิสราเอล 9 และเราจะกระทํา
ราชวงศ์ของอาหับให้เหมือนราชวงศ์ของเยโรโบอัมบุตรเนบัท และเหมือนราชวงศ์ของบาอาชาบุตรอาหิ
ยาห์ 10 และสุนัขจะกินเยเซเบลในที่ดินส่วนพระองค์ ณ ยิสเรเอล และจะไม่มีผู้ใดฝังศพพระนาง� แล้ว
เขาก็เปิดประตูหนี ไป
1 แล ้ว เอลี ชาผู้ พยากรณ์ ได้ เรียกเหล่า ศิษย์แห่งผู้ พยากรณ์ มาคนหนึ่ ง

ทหารอิสราเอลยอมรับเยฮูเป็นกษั ตริย์

คนหนึ่ งพูดกับท่านว่า “ทุกอย่างเรียบร้อยดี
หรือ ทําไมคนบ้าคนนี้ จึงมาหาท่าน� ท่านพูดกับเขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ักชายคนนั ้นและทราบ
เขาพูดอะไรแล้ว� 12 และเขาทัง้ หลายว่า “นั ่นไม่เป็นความจริง ขอบอกเรามาเถิด� และท่านว่า “เขาพู
ดอย่างนี้ กับข้าพเจ้าว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราเจิมตัง้ เจ้าให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล� ” 13 แล
้ วท ุก คนก็ รีบเปลื้องเสื้อผ้า ของตนออกวางไว้รองท่านที่ ขน
ั ้ บันไดซึ่ง เปล่า อยู่ และเขาทัง้ หลายเป่า แตร
และป่าวร้องว่า “เยฮูเป็นกษั ตริย์�
11 เมื่อเยฮูออกมาสู่ พวกข้าราชการของเจ้านายของท่าน

เยฮูฆ่าโยรัม
ดังนี้ แหละ เยฮู บุ ตรชายเยโฮชาฟั ทบ ุตรชายนิ ม ซี ได้ ร่วมกัน คิด กบฏต่อ โยรัม (ฝ่ายโยรัม พร้อมกับ
อิสราเอลทัง้ ปวงยังระวังป้องกันราโมทกิเลอาดอยูเ่ พราะเหตุฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย 15 แต่กษั ตริยโย
์
รัม ทรงกลับ ไปรักษาพระองค์ ที่ ยิสเรเอล เพราะบาดแผลซึ่ง ชนซีเรีย ได้ กระทํา แก่ พระองค์ เมื่อ พระองค์
ทรงสู้ รบกับฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย� เยฮูจึงตรัสว่า “ถ้านี่ เป็นความประสงค์ของท่านทัง้ หลาย ก็ขอ
อย่าให้คนหนึ่ งคนใดเล็ดลอดออกไปจากเมืองเพื่อบอกข่าวที่ยส
ิ เรเอล� 16 แล้วเยฮูก็เสด็จทรงรถรบ และ
เสด็จไปยังยิสเรเอล เพราะโยรัมบรรทมที่นั ่น และอาหัสยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้เสด็จลงมาเยีย
่ มโยรัม
17 ฝ่ายทหารยามยืน อยู่ บนหอคอยที่ ยส
ิ เรเอล เขามองเห็น พวกของเยฮูม าจึง ว่า “ข้าพเจ้า เห็น คนพวก
หนึ่ ง� โยรัมตรัสว่า “จงใช้ให้พลม้าคนหนึ่ งไปพบเขาให้ถามเขาว่า ‘มาอย่างสันติ หรือ� ” 18 คนนั ้นจึงขึ้
นม ้า ไปพบท่านและพูด ว่า “กษั ตริย์ ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘มาอย่างสันติ หรือ � ” และเยฮู ตอบว่า “ท่านเกี่ยวข้อง
อะไรกับ สันติ จงเลี้ยวกลับ ตามเรามา� และทหารยามก็ รายงานว่า “ผู้ สื่อสารไปถึง เขาแล้ว แต่ เขาไม่
14
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กลับมา� 19 พระองค์จึงรับสัง่ ใช้พลม้าคนที่สองออกไป ผู้นั ้นมาถึงเขาแล้วก็พูดว่า “กษั ตริย์ตรัสดังนี้ ว่า
‘มาอย่างสันติ หรือ � ” และเยฮู ตอบว่า “ท่านเกี่ยวข้องอะไรกับ สันติ จงเลี้ยวกลับ ตามเรามา� 20 ทหาร
ยามก็ รายงานว่า “เขาไปถึง แล้ว แต่ เขาไม่ กลับ มา และการขับ รถนั ้ นก ็ เหมือนกับ การขับ รถของเยฮู บุ ต
รนิ มซี เพราะเขาขับรวดเร็วนัก� 21 โยรัมตรัสว่า “จงเตรียมพร้อม� และเขาก็ จัดรถรบของพระองค์ ให้
พรอ
้ มไว้ แล้วโยรัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและอาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ก็เสด็จออกไป ต่างก็ทรงรถรบ
ของพระองค์ เอง ทรงออกไปปะทะกับเยฮู มาพบกันเข้า ณ ที่ ดิ นแปลงของนาโบทชาวยิสเรเอล 22 และ
อยู่มาเมื่อโยรัมเห็นเยฮูแล้วจึงตรัสว่า “เยฮูมาอย่างสันติหรือ� เยฮูตอบว่า “จะสันติอย่างไรได้ เมื่อการ
เล่นชูแ
ี มากเช่
่
นนี้ � 23 แล้วโยรัมทรงชักบังเหียนหันกลับ
้ ละวิทยาคมของเยเซเบลมารดาของท่านยังมอยู
หนี ไปพลางรับสังก
่ ับอาหัสยาห์ว่า “โอ ข้าแต่อาหัสยาห์ เขาร่วมกันคิดกบฏ� 24 และเยฮูก็โก่งธนูด้วยสุด
กําลัง ยิงถูกเยโฮรัมระหว่างพระอังสาทัง้ สอง ลูกธนูจึงแทงทะลุพระหทัยของพระองค์ พระองค์ก็ทรงล้ม
ลงในรถรบของพระองค์ 25 เยฮู ตรัส กับ บิด คาร์นายทหารของพระองค์ ว่า “จงยกศพเขาขึ้น และโยนทิง้
ลงไปในที่ ดิ นแปลงของนาโบทชาวยิสเรเอล จําไว้เถอะ เมื่อฉั นและท่านขี่ม้าเคียงกันมาตามอาหับบิดา
ของเขาไป พระเยโฮวาห์ทรงกล่าวโทษเขาดังนี้ 26 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘เราได้เห็นโลหิตของนาโบทและ
โลหิตของลูกหลานของเขาเมื่อวานนี้ � พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘แน่ ทีเดียวเราจะสนองเจ้าบนที่ดินแปลงนี้
แหละ� ฉะนั ้นบัดนี้ จงยกเขาขึ้นทิง้ ไว้บนที่ดินแปลงนี้ แหละตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์�
อาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ถูกฆ่าเสีย (2 พศด 22:9)
27 เมื่ออาหัสยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์เห็นดังนั ้น พระองค์ทรงหนี ไปทางบ้านในสวน และเยฮูก็ติดตามพ
ระองค์ ไปตรัสว ่า “จงยิง ท่านในรถรบด้วย� และเขาทัง้ หลายได้ ยงิ พระองค์ ตรงทางข้ามเขาตําบลกูร
ซึ่ง อยู่ ใกล้ อิบ เลอั ม และพระองค์ ทรงหนี ไปถึง เมืองเมกิด โด และสิน
้ พระชนม์ ที่ นั่น 28 ข้าราชการของ
พระองค์ ก็ บรรทุก พระศพใส่ รถรบไปยัง เยรู ซาเล็ม และฝัง ไว้ ในอุโมงค์ ของพระองค์ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ในนครดาวิด 29 ในปี ที่ สิ บเอ็ดแห่งรัชกาลโยรัมโอรสของอาหับ อาหัสยาห์เริม
่ ครอบครองเหนื อ
ยูดาห์
เยเซเบลสิน
้ พระชนม์ตามคําพยากรณ์
เยเซเบลทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น พระนางก็ทรงเขียนตาและแต่งพระเศียร
และทรงมองออกไปทางพระแกล 31 และเมื่อเยฮูผ่านเข้าประตูวงั มา พระนางมีพระเสาวนี ย์ว่า “ศิ มรีผู้
ฆ่า นายของเขามี สันติ หรือ � 32 แล ้วเยฮู แหงนพระพักตร์ทอดพระเนตรที่ พระแกลตรัสว ่า “ใครอยู่ ฝ่าย
เรา ใครบ้าง� มี ขันที สองสามคนชะโงกหน้าต่างออกมาดู พระองค์ 33 พระองค์ ตรัสว่า “โยนนางลงมา�
เขาจึง โยนพระนางลงมา และโลหิต ของพระนางก็ กระเด็น ติด ผนั ง กําแพงและติ ดม ้า และพระองค์ ทรง
ม้ายํ่าไปบนพระนาง 34 แล้วพระองค์เสด็จเข้าไป เสวยและทรงดื่ม และพระองค์ตรัสว่า “จัดการกับหญิง
ที่ถูกสาปคนนี้ เอาไปฝังเสีย เพราะเธอเป็นธิดาของกษั ตริย์� 35 แต่เมื่อเขาจะไปฝังศพพระนาง เขาก็พบ
แต่กะโหลกพระเศียร พระบาทและฝ่าพระหัตถ์ ของพระนาง 36 เมื่อเขากลับมาทูลพระองค์ พระองค์ตรั
สว่า “นี่ เป็นไปตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสทางเอลียาห์ชาวทิชบีผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
ว่า ‘สุนัขจะกินเนื้ อของเยเซเบลในเขตแดนยิสเรเอล� 37 และศพของเยเซเบลจะเป็นเหมือนมูลสัตว์บน
พื้นทุ่งในเขตแดนยิสเรเอล เพื่อว่าจะไม่มีใครกล่าวว่า ‘นี่ คือเยเซเบล� ”
30 เมื่อเยฮูมาถึงเมืองยิสเรเอล

10
การพิพากษาราชวงศ์ของอาหับ

1 ฝ่ายอาหับมีโอรสเจ็ดสิบองค์ในสะมาเรีย เยฮูจึงทรงพระอักษรส่งไปยังสะมาเรียถึงบรรดาผูป
้ กครอง

เมืองยิสเรเอลนั ้น ถึงพวกผู้ใหญ่ และถึงบรรดาพี่เลี้ยงแห่งโอรสของอาหับว่า 2 “เพราะบรรดาโอรสของ
นายของท่านอยู่กับท่าน และท่านมีรถรบและม้า และเมืองที่ มี ป้อมด้วยและอาวุธ พอจดหมายนี้ มาถึง
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ท่าน 3 จงคัดเลือกโอรสนายของท่านองค์ที่ดีที่สุด และเหมาะสมที่สุด จงตัง้ ท่านไว้บนพระที่นั่งของพระ
ชนกของท่าน และจงสู้รบเพื่อราชวงศ์นายของท่าน� 4 แต่เขาทัง้ หลายกลัวอย่างที่สุด และพูดว่า “ดูเถิด
กษั ตริยสององค์
์
ยงั ต้านทานพระองค์ไม่ได้แล้ว เราจะต่อสู้พระองค์ได้อย่างไร� 5 ฉะนั ้นผูที
้ ่ปกครองดูแล
พระราชวัง และผูที
้ ่ปกครองดูแลบ้านเมือง พรอ
้ มทัง้ พวกผูใหญ่
้
และพวกพีเ่ ลี้ยงของราชโอรส ก็ใช้คนให้
ไปทูลเยฮูว่า “ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ และข้าพระองค์จะกระทําทุกอย่างที่พระองค์
ตรัสส งั ่ แก่ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะไม่ ตัง้ กษั ตริย์ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใด ขอทรงกระทํา ตามที่ ชอบพระทัย ในสาย
พระเนตรของพระองค์เถิด� 6 แล้วพระองค์ทรงมีลายพระหัตถ์ไปถึงเขาฉบับที่สองว่า “ถ้าท่านทัง้ หลาย
อยู่ ฝ่ายเรา และถ้า ท่านพร้อมที่ จะเชื่อ ฟัง เสียงของเรา จงนํา ศีรษะของบรรดาโอรสนายของท่านมาหา
เราที่ยส
ิ เรเอลพรุ ง่ นี้ เวลานี้ � ฝ่ายโอรสของกษั ตริย์เจ็ดสิบองค์ด้วยกัน อยูกั
่ บคนใหญ่คนโตในเมือง ผู้ซึ่ง
7
ได้ ชุบ เลี้ยงท่านทัง้ หลายมา และอยู่มาเมื่อ ลายพระหัตถ์ มาถึง เขาทัง้ หลาย เขาก็ จับ โอรสของกษั ตริย์
ฆ่าเสียเจ็ดสิบองค์ด้วยกัน เอาศีรษะใส่ตะกร้าส่งไปยังพระองค์ที่ยิสเรเอล 8 เมื่อผู้ส่ือสารมาทูลพระองค์
ว่า “เขานําศีรษะโอรสของกษั ตริย์มาแล้วพระเจ้าข้า� พระองค์ ตรัสว่า “จงกองไว้เป็นสองกองตรงทาง
เข้าประตูเมืองจนถึงรุ ง่ เช้า� 9 อยู่มาพอรุ ง่ เช้าพระองค์เสด็จออกไปประทับยืน ตรัสกับประชาชนทัง้ ปวง
ว่า “ท่านทัง้ หลายเป็นผู้ไร้ความผิด ดูเถิด ส่วนเราได้กบฏต่อนายของเราและประหารพระองค์เสีย แต่ผู้
ใดเล่าที่ฆ่าบรรดาคนเหล่านี้ 10 จงทราบเถิดว่าพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับ
ราชวงศ์ของอาหับ จะไม่ตกดินแต่อย่างไรเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําตามที่พระองค์ตรัสโดยเอ
ลี ยาห์ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์� 11 เยฮู ทรงประหารราชวงศ์ ของอาหับที่เหลืออยู่ในยิสเรเอลทัง้ สิน
้ คนใหญ่
คนโตทุก คนของพระองค์ และญาติ พี่ น้ องของพระองค์ และปุโรหิต ของพระองค์ ดังนี้ แหละไม่ เหลือ ไว้
สัก คนเดียวเลย 12 แล ้ว พระองค์ ก็ ทรงลุก ขึ้น เสด็จ ออกไปยัง สะมาเรีย เมื่อ พระองค์ ประทั บท ี่ โรงตัด ขน
แกะตามทางที่ เสด็จ 13 เยฮู ทรงพบพระญาติ ของอาหัส ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และพระองค์ ตรัส ถาม
ว่า “ท่านทัง้ หลายคือ ใคร� และเขาทัง้ หลายทูล ตอบว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายคือ ญาติ ของอาหัส ยาห์ และ
ข้าพเจ้าทัง้ หลายลงมาเยีย
่ มบรรดาโอรสของกษั ตริย์และโอรสของราชมารดา� 14 พระองค์รับสัง่ ว่า “จับ
เขาทัง้ เป็น� เขาทัง้ หลายก็จับเขาทัง้ เป็นและประหารเขาเสียที่บ่อโรงตัดขนแกะสี่สิบสองคนด้วยกัน ไม่
เหลือไว้สักคนเดียว
เยฮูไว้ชีวิตของเยโฮนาดับ
และเมื่อ พระองค์ เสด็จ จากที่ นั่ นก ็ ทรงพบเยโฮนาดับ บุตรชายเรคาบมาหาพระองค์ พระองค์ ทรง
ต้อนรับ เขาและตรัส กับ เขาว่า “จิ ตใจของท่านซื่อตรงต่อ จิตใจของฉั น อย่างจิตใจของฉั น ตรงต่อ จิตใจ
ของท่านหรือ� และเยโฮนาดั บท ูล ว่า “ตรง พระเจ้า ข้า� เยฮูตรัสว ่า “ถ้า ตรงก็ ย่ื นม ื อมาให้เรา � เขาจึง
ยื่ นม ือ ของเขา และเยฮู ก็ จับ เขาขึ้น มาบนรถรบ 16 พระองค์ ตรัสว ่า “มาก ับ เราเถิด และดู ความร้อนรน
ของเราเพื่อ พระเยโฮวาห์� พระองค์ จึง ให้ เขานั ่ง รถรบของพระองค์ ไป 17 และเมื่อ พระองค์ มาถึง สะมา
เรีย พระองค์ทรงประหารคนทัง้ ปวงที่เป็นราชวงศ์ของอาหับที่เหลืออยู่ในสะมาเรียเสีย จนพระองค์ทรง
ทําลายอาหับเสียสิน
้ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงพระองค์ตรัสกับเอลียาห์ 18 แล้วเยฮูทรงประชุม
บรรดาประชาชนทัง้ สิน
้ และตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “อาหับ ปรนนิ บั ติ พระบาอัล แต่ เล็ก น้ อย แต่ เยฮู จะ
ปรนนิ บัติพระองค์มาก
15

เยฮูทําลายการนั บถือพระบาอัลในอิสราเอล
19 ฉะนั ้นบัดนี้ จงเรียกผู้พยากรณ์ ของพระบาอัลมาให้หมด ทัง
้ บรรดาผู้รับใช้และปุโรหิตของท่าน อย่า
ให้ผู้ใดขาดไปเลย เพราะเราจะมีสัตวบูชาอย่างใหญ่โตที่จะถวายแก่พระบาอัล ผู้ใดขาดจะมีชีวิตอยูไม่
่ ได้
� แต่เยฮูทรงกระทําเป็นอบ
ุ ายเพื่อจะทําลายผูน
้ ั บถือพระบาอัล 20 และเยฮูตรัสสงั ่ ว่า “จงจัดประชุมอันศั
กดิสิ
่ ิสราเอล และผู้
์ ทธิสํ
์ าหรับพระบาอัล� เขาก็ป่าวร้องเรียกประชุมเช่นนั ้น 21 และเยฮูทรงใช้ให้ไปทัวอ
นั บถือพระบาอัลก็มาทัง้ หมดจึงไม่มีเหลือสักคนหนึ่ งที่ไม่ได้มา และเขาทัง้ หลายก็เข้าไปในนิ เวศของพระ

2 พงศ์กษั ตริย์ 10:22

397

2 พงศ์กษั ตริย์ 11:4

บาอัล และนิ เวศของพระบาอัลก็เต็มแน่ น 22 พระองค์ตรัสสัง่ ผู้ที่ดูแลตู้เสื้อว่า “จงเอาเสื้อสําหรับบรรดา
ผู้นับถือพระบาอัลออกมา� เขาก็เอาเสื้อออกมาให้เขาทัง้ หลาย 23 แล้วเยฮูเสด็จเข้าไปในนิ เวศของพระ
บาอัล พร้อมกับเยโฮนาดับบุตรชายเรคาบ พระองค์ตรัสกับผู้นับถือพระบาอัลว่า “จงค้นดู ดูให้ดีว่าไม่มี
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์อยูในหมู
่
่พวกท่าน ให้มีแต่ผูนั
้ บถือพระบาอัลเท่านั ้น� 24 แล้วเขาทัง้ หลายเข้าไป
ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งเผาบูชา เยฮูทรงวางคนแปดสิบคนไว้ภายนอก และตรัสว่า “ชายคนใด
ที่ ปล่อยให้คนหนึ่ ง คนใดซึ่ง เรามอบไว้ในมือ เจ้า หนี รอดไปได้ เขาต้องเสีย ชีวต
ิ ของเขาแทน� 25 และอยู่
มาเมื่อ พระองค์ เสร็จ การถวายเครือ
่ งเผาบู ชา เยฮู รบ
ั สัง่ แก่ ทหารรักษาพระองค์ และพวกนายทหารว่า
“จงเข้าไปฆ่าเขาเสีย อย่าให้รอดสักคนเดียว� เมื่อเขาฆ่าเขาทัง้ หลายเสียด้วยคมดาบแล้ว ทหารรักษา
พระองค์ และพวกนายทหารก็ โยนศพเขาทัง้ หลายออกไปข้างนอก แล้ว ก็ ไปที่ เมืองแห่ง นิ เวศของพระ
บาอัล 26 เขานําเอาเสาศั กดิ์สิทธิซึ
์ ่งอยู่ในนิ เวศของพระบาอัลออกมาเผาเสีย 27 และเขาทัง้ หลายทลาย
เสาศั กด ิ์ สิทธิ์แห่ งพระบาอัล และทลายนิ เวศของพระบาอัล และกระทํา ให้ เป็น ส้วมจนทุก วัน นี้ 28 เยฮู
ทรงกวาดล้างพระบาอัลจากอิสราเอลดังนี้ แหละ 29 แต่เยฮูมิได้ทรงหันจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย คือวัวทองคําซึ่งอยูใ่ นเมืองเบธเอลและใน
เมืองดาน
พระสัญญาสําหรับชัว่ อายุที่สี่ของเยฮู
30 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เยฮู ว่า “เพราะเจ้า ได้ ทําดี ในการที่ กระทํา สิง
่ ที่ ถู กต้องในสายตาของเรา
และได้ กระทํา ต่อ ราชวงศ์ อาหับ ตามทุก อย่างที่ อยู่ ในใจของเรา ลูก หลานของเจ้า ชัว่ อายุ ที่ สี่ จะได้ นั่ง บน
บัลลั งก์แห่งอิสราเอล� 31 แต่เยฮูมิได้ทรงระมัดระวังที่ จะดําเนิ นตามพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยสิน
้ สุดพระทัยของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงหันเสียจากบาปทัง้ หลายของเย
โรโบอัม ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย 32 ในสมัยนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงเริม
่ ตัดส่วนของ
อิสราเอลออก ฮาซาเอลได้ รบชนะตามบรรดาพรมแดนอิสราเอล 33 ตัง้ แต่ แม่น ้าํ จอร์แดนฟากตะวัน
ออก ทัว่ แผ่นดิ นกิเลอาด คนกาด คนรู เบนและคนมนั สเสห์ ตัง้ แต่ อาโรเออร์ ซึ่งอยู่ข้างที่ ลุ ่มแม่น้ําอาร
โนน คือกิเลอาดและบาชาน
เยฮูสิน
้ พระชนม์ เยโฮอาหาสครอบครองแทน
34 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยฮู และบรรดาสิง
่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และยุทธพลัง ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 35 เยฮูจึงทรงล่วงหลับไป
อยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังไว้ในกรุ งสะมาเรีย และเยโฮอาหาสโอรสของพระองค์ได้เสวย
ราชย์แทนพระองค์ 36 เวลาที่เยฮูทรงครอบครองเหนื ออิสราเอลในสะมาเรียนั ้นเป็นยีสิ
่ บแปดปี

11
เชื้อพระวงศ์ของยูดาห์ถูกทําลายเสียสิน
้ เว้นแต่โยอาช (2 พศด 22:10-12)

1 เมื่ออาธาลิยาห์พระมารดาของอาหัสยาห์ทรงเห็นว่าโอรสของพระนางสิน
้ พระชนม์

พระนางก็ลุกขึ้น
ทรงทําลายเชื้อพระวงศ์ เสียสิน
้ 2 แต่เยโฮเชบาธิดาของกษั ตริย์โยรัม พระน้ องนางของอาหัสยาห์ ได้นํา
โยอาชโอรสของอาหัส ยาห์ และลอบลัก เธอไปจากท่ามกลางโอรสของกษั ตริย์ ผู้ ซึ่ง จะถูก ประหารชีวต
ิ
และพระนางเก็บ เธอและพี่ เลี้ยงของเธอไว้ในห้องบรรทมเพื่อ ซ่อนเธอเสีย จากอาธาลิ ยาห์ ดังนี้ แหละ
เธอจึ งมิได้ ถู กประหารชีวต
ิ 3 และเธออยู่กับพระนางหกปี ซ่อนอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และอา
ธาลิยาห์ก็ครอบครองแผ่นดิน
โยอาชรับตําแหน่ งเป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พศด 23:1-11)
4 แต่ ในปี ที่ เจ ็ดเยโฮยาดาได้ ใช้ ให้ บรรดานายทัพ นายกอง ผู้ บังคับ บัญชากองและพวกทหารรักษา
พระองค์ ให้เขาทัง้ หลายมาหาท่านที่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ทําพันธสัญญากับเขาทัง้

2 พงศ์กษั ตริย์ 11:5
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หลาย และให้เขาปฏิญาณในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และท่านได้ นํา โอรสของกษั ตริย์มาให้เขาเห็น
5 และท่านบัญชาเขาทัง
้ หลายว่า “นี่ เป็นสิง่ ที่ท่านทัง้ หลายพึงกระทํา คือหนึ่ งในสามของพวกท่าน ผู้เข้า
เวรวันสะบาโต ให้เฝ้าพระราชวัง 6 ฝ่ายอีกหนึ่ งในสามประจําอยูที
่ ่ประตูสูร และอีกหนึ่ งในสามประจําอยู่
ที่ประตูข้างหลังทหารรักษาพระองค์ ให้เฝ้าพระราชวังเพื่อป้องกันไว้ 7 ส่วนท่านทัง้ หลายอีกสองพวก คือ
ผู้ที่ ออกเวรวันสะบาโต ให้เฝ้าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์รอบกษั ตริย์ 8 ท่านทัง้ หลายจงล้อมกษั ตริย์ไว้
รอบ ทุกคนถืออาวุธของตนไว้ ผู้ที่เข้ามาใกล้แถวให้ประหารชีวต
ิ เสีย จงอยูก
่ ับกษั ตริย์เมื่อพระองค์เสด็จ
ออกและเสด็จเข้า� 9 นายทัพนายกองก็ได้กระทําตามที่เยโฮยาดาปุโรหิตสัง่ ทุกประการ ต่างก็นําคนของ
ตนที่ จะเข้ าเวรวัน สะบาโต พร ้ อมกับ คนที่ จะออกเวรวัน สะบาโตนั ้น มาหาเยโฮยาดาปุโรหิต 10 และปุ
โรหิตก็มอบหอกและโล่ ซ่ึงอยู่ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ อันเป็นของกษั ตริย์ดาวิดแก่ นายทัพนายก
อง 11 และทหารรักษาพระองค์ถืออาวุธทุกคนยืนประจําอยู่ตัง้ แต่พระวิหารด้านขวาไปถึงพระวิหารด้าน
ซ้าย รอบแท่นบูชาและพระวิหารอยู่รอบกษั ตริย์ 12 แล้วท่านก็นําโอรสของกษั ตริย์ออกมาสวมมงกุฎให้
และมอบพระโอวาทให้ และเขาทัง้ หลายตัง้ ท่านไว้เป็นกษั ตริย์ และได้เจิมท่าน และเขาทัง้ หลายก็ตบมือ
พูดว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ�
อาธาลิยาห์ถูกประหารชีวต
ิ (2 พศด 23:12-15)
13 เมื่อ อาธาลิ ยาห์ ทรงสดับ เสียงทหารรักษาพระองค์ และเสียงประชาชน พระนางก็ เสด็จ เข้าไปหา
ประชาชนที่พระวิหารของพระเยโฮวาห์ 14 และเมื่อพระนางทอดพระเนตร ดูเถิด กษั ตริยประทั
์
บยืนอยูที
่ ่
ข้างเสาตามธรรมเนี ยมประเพณี มีนายทัพนายกองและพลแตรอยู่ข้างกษั ตริย์ และประชาชนแห่งแผ่น
ดิน ทัง้ สิ้นก ็ ร่าเริง และเป่า แตร พระนางอาธาลิ ยาห์ก็ ฉี ก ฉลองพระองค์ ทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ � 15 แล
้วเยโฮยาดาปุ โรหิตก ็ บัญชานายทัพ นายกองทัง้ ปวง ผู้ ที่ ได้ ตัง้ ให้ควบคุม กองทัพ ว่า “จงคุม พระนางออก
มาระหว่างแถวทหาร ผู้ใดติดตามพระนางไปก็จงประหารเสียด้วยดาบ� เพราะปุโรหิตกล่าวว่า “อย่าให้
พระนางถูกประหารในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 16 เขาทัง้ หลายจึงจับพระนาง และพระนางก็ไปตาม
ทางที่ม้าเข้าพระราชวัง และถูกประหารเสียที่นั ่น
การฟื้ นฟูมาโดยเยโฮยาดา (2 พศด 23:16-21)

17 และเยโฮยาดาได้กระทําพันธสัญญาระหว่างพระเยโฮวาห์และกษั ตริย์และประชาชนว่า

ให้เขาเป็น

ประชาชนของพระเยโฮวาห์ และระหว่างกษัตริย์กับประชาชนด้วย 18 แล้วประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินก็

เข้าไปในนิ เวศของพระบาอัล และพังนิ เวศเสีย เขาทําลายแท่นบูชาและรู ปเคารพของพระบาอัลเสียเป็น
ชิน
ิ ัทตานปุโรหิตของพระบาอัลเสียที่หน้าแท่นบูชา และปุโรหิตก็วางยามไว้ดูแล
้ ๆ และได้ประหารชีวตม
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 19 และท่านได้ นํา นายทัพนายกอง ผู้บังคับบัญชากอง ทหารรักษาพระองค์
และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน และเขาทัง้ หลายได้ นํา กษั ตริย์ ลงมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ไปตามทางประตูทหารรักษาพระองค์ไปถึงพระราชวัง และพระองค์เสด็จประทับบนพระที่นั่งของกษั ตริ
ย์ 20 ประชาชนทุก คนแห่ง แผ่น ดิน จึง ร่าเริง และบ้านเมืองก็ สงบเงียบ และอาธาลิ ยาห์ ทรงถูก ประหาร
ด้วยดาบแล้วที่พระราชวัง 21 เมื่อเยโฮอาชได้เริม
่ ครอบครองนั ้นมีพระชนมายุเจ็ดพรรษา

12
การครอบครองของเยโฮอาช (2 พศด 24:2)
เยโฮอาชได้เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ทรงปกครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสี่
สิบปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่าศิบียาห์ชาวเบเออร์เชบา 2 และเยโฮอาชทรงกระทําสิง่ ที่ถู
กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตลอดรัช สมัย ของพระองค์ ตามที่ เยโฮยาดาปุโรหิต ได้ สัง่ สอน
พระองค์ 3 ถึงกระนั ้นเขาก็ยงม
ั ิได้รือ
้ ปูชนียสถานสูงเอาไป ประชาชนยังคงถวายสัตวบูชา และเผาเครือ
่ ง
หอมในปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น
1 ในปี ที่ เจ็ดแห่งรัชกาลเยฮู

2 พงศ์กษั ตริย์ 12:4
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พวกปุโรหิตที่ไม่สัตย์ซ่ือ (2 พศด 24:4-5)
4 เยโฮอาชตรัส กับ พวกปุโรหิต ว่า “เงิ นอ ัน เป็ น ของถวายที่ บริสุทธิ์ ทัง
้ สิน
้ ซึ่ง เขานํา มาในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ เงินที ่ เรียกจากรายบุคคล คือ เงินที ่ กําหนดให้ เสีย ตามรายบุคคล และบรรดาเงิน ซึ่ง
ประชาชนถวายด้วยความสมัครใจที่จะนํามาไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 5 ให้ปุโรหิตรับเงินนั ้นจาก
หมู่คนที่รู จั
้ กกัน ให้เขาซ่อมพระนิ เวศตรงที่ที่เขาเห็นว่าต้องการซ่อมแซม� 6 แต่เมื่อถึงปีที่ยี่สิบสามแห่ง
รัชกาลกษั ตริย์เยโฮอาชปรากฏว่า ปุโรหิตมได้
ิ ทําการซ่อมแซมพระนิ เวศ 7 เพราะฉะนั ้นกษั ตริย์เยโฮอาช
จึง ตรัส เรียกเยโฮยาดาปุโรหิต และปุ โรหิตอ่น
ื ๆและตรัส กับ เขาว่า “ไฉนท่านจึ งม ิ ได้ ซ่อมแซมพระนิ เวศ
เพราะฉะนั ้น บัดนี้ อย่า เก็บ เงิน จากคนที่ ท่า นรู จ
้ ั กอ ีก ต่อ ไปเลย แต่ ให้ส่ง ไปเพื่อ การซ่อมแซมพระนิ เวศ�
8 ปุโรหิตจึงตกลงว่าจะไม่รบ
ั เงินจากประชาชนอีก และเขาไม่ต้องทําการซ่อมแซมพระนิ เวศ
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 24:8-14)
9 แล ้วเยโฮยาดาปุโรหิต นํา หีบ มาใบหนึ่ ง เจาะรู ๆ หนึ่ ง ที่ ฝาหี บน ัน
้ และตัง้ ไว้ที่ ข้างๆแท่ นบู ชาด ้า นขวา
เมื่อเข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพวกปุโรหิตผู้ที่ เฝ้าอยู่ที่ ธรณี ประตู ก็ นําเงินทัง้ หมดซึ่งเขา
นํามาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ใส่ ไว้ในหีบนน
ั ้ 10 และเมื่อเขาเห็นว่ามี เงินในหีบมากแล้ว ราชเลขา
ของกษั ตริย์และมหาปุโรหิต มานั บ เงิน และเอาเงินที ่ เขาพบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั้น ใส่ ถุ งม ัด
ไว้ 11 แล้วเขาจะมอบเงินที ่ชงั ่ ออกแล้ วนน
ั ้ ใส่ มือของคนงานผู้ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ แล้วเขา
จะจ่ายต่อ ให้แก่ ช่างไม้ และช่างก่อสร้าง ผู้ ทํางานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 12 และให้แก่ ช่างก่อ และ
ช่างสกัดหิน ทัง้ จ่ายซื้อตัวไม้ และหินสกัด ที่ ใช้ในการซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเพื่อค่า
ใช้จ่ายทัง้ หมดในงานซ่อมแซมพระนิ เวศนั ้น 13 แต่ ว่าเงินที ่นํามาถวายในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั้
นมิได้ นําไปใช้ในการทําอ่างเงิน ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง ชาม แตร หรือภาชนะทองคําใดๆ หรือภาชนะเงิน
14 เพราะเงินนั ้นเขาให้แก่คนงานซึ่งทํางานซ่อมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 15 และเขามิได้ขอบัญชีจาก
คนที่ เขามอบเงินใส่ ในมือให้เอาไปจ่ายแก่คนงาน เพราะว่าเขาปฏิบัติงานด้วยความสัตย์ซื่อ 16 เงินที ่ได้
จากการไถ่ การละเมิด และเงินที ่ ได้ จากการไถ่ บาป มิได้ นํา มาไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เงิน นั ้น
เป็นของปุโรหิต
ทหารซีเรียได้ยด
ึ เมืองกัท แต่เยโฮอาชทรงไถ่กรุ งเยรู ซาเล็มไว้
17 แล ้ว คราวนั ้น ฮาซาเอลกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย 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 ิ์สิทธิ์
ทัง้ หมดที่ เยโฮชาฟัท และเยโฮรัม และอาหัสยาห์บรรพบุรุษของพระองค์ กษั ตริย์แห่งยูดาห์ถวายไว้นั ้น
และส่วนศักดสิ
ิ์ ทธิของพระองค์
เอง และทองคําทัง้ หมดที่พบในคลังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และของ
์
สํานั กพระราชวัง และส่งสิง่ เหล่านี้ ไปกํานั ลฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย แล้วฮาซาเอลก็ถอยทัพจากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม
โยอาชสิน
้ พระชนม์ อามาซิยาห์ครอบครองแทน (2 พศด 24:25-27)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยอาช และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ
พงศาวดาร แห่ งกษั ตริ ย์ ประเทศ ยู ดาห์ หรือ 20 ข้าราชการ ของ พระองค์ ลุ ก ขึ้น กระทํา การ ทรยศ และ
ประหารโยอาชเสีย ในวั งม ิลโลตามทางที่ ลงไปยัง สิ ล ลา 21 คือ โยซาคาร์บุ ตรชายชิ เมอัท และเยโฮซา
บาดบุตรชายโชเมอร์ ข้าราชการของพระองค์ได้ประหารพระองค์ พระองค์จึงสิน
้ พระชนม์ และเขาฝังไว้
กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทน
19

13
เยโฮอาหาสครอบครองเหนื ออิสราเอล

2 พงศ์กษั ตริย์ 13:1

400

2 พงศ์กษั ตริย์ 13:19

ในปี ที่ ยี่สิ บสามแห่งรัชกาลโยอาชโอรสของอาหัสยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ เยโฮอาหาสโอรสของเยฮู
ได้เริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอลในสะมาเรีย และทรงครอบครองอยู่สิบเจ็ดปี 2 พระองค์ทรงกระทําสิง่
ที่ชว
ั ่ ช้าในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และกระทําตามบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย พระองค์ หาได้ พรากจากสิง่ เหล่า นั ้น ไม่ 3 และพระพิโรธ
ของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่ออิสราเอล และพระองค์ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของฮาซาเอลกษั ตริย์
แห่งซีเรีย และในมือของเบนฮาดัดโอรสของฮาซาเอลเนื องๆ
1

เยโฮอาหาสแสวงหาพระเยโฮวาห์

4 แล้วเยโฮอาหาสได้วง
ิ วอนพระเยโฮวาห์

และพระเยโฮวาห์ทรงสดับท่าน เพราะพระองค์ทรงเห็นการ
บีบบังคับอิสราเอล คือที่กษั ตริยแห่
์ งซีเรียบีบบังคับเขาอย่างไร 5 (เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงประทาน
ผู้ชว
่ ยผู้หน่งึ แก่อิสราเอล เขาจึงรอดพ้นจากมือคนซีเรีย และประชาชนอิสราเอลก็อาศัยอยู่ในเต็นท์ เขา
อย่างเดิม 6 ถึงกระนั ้นเขาก็มิได้พรากจากบาปทัง้ หลายของราชวงศ์เยโรโบอัม ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้
อิสราเอลทําด้วย แต่ ทรงดําเนิ นในบาปนั ้น และเสารู ปเคารพก็ ยงั คงอยู่ในสะมาเรียด้ วย� 7 เพราะมิได้
เหลือกองทัพ ไว้ให้เยโฮอาหาสเกิน 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 และยุทธพลัง ของ
พระองค์ มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอลหรือ 9 และเยโฮอาหาสทรง
ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง ไว้ ในสะมาเรีย และโยอาชโอรสของพระองค์ ข้น
ึ
10
ครองแทนพระองค์ ในปี ที่ สามสิบ เจ็ด แห่ง รัชกาลโยอาชกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เยโฮอาชโอรสเยโฮอา
หาสได้เริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอลในสะมาเรีย และพระองค์ทรงครอบครองสิบหกปี 11 พระองค์ทรง
กระทําสิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ พรากจากบรรดาบาปของเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําด้วย แต่พระองค์ทรงดําเนิ นในบาปนั ้น
8

เยโฮอาชสิน
้ พระชนม์ (2 พกษ 14:15-16)
และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา และยุทธพลังซึ่งพระองค์
ทรง สู้ รบ กับ อา มา ซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ ง ยู ดาห์ มิได้ บันทึก ไว้ ใน หนั งสือ พงศาวดาร แห่ งกษั ตริ ย์ ประเทศ
อิสราเอลหรือ 13 โยอาชจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเยโรโบอัมทรงประทับบน
บัล ลั งก ์ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพโยอาชไว้ในสะมาเรียก ับกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล 14 เมื่อ เอลี ชา
ล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องสิน
ิ โยอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลได้เสด็จลงไปหาท่าน และกันแสงต่อ
้ ชีวต
หน้าท่าน ตรัสว่า “โอ บิดาของข้า บิดาของข้า ราชรถของอิสราเอล และพลม้าของประเทศ� 15 และเอลี
ชาทูลพระองค์ ว่า “ขอทรงเอาคันธนูและลูกธนูมา� พระองค์ จึงทรงเอาคันธนูและลูกธนูมา 16 แล้วท่า
นทูลกษั ตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอทรงหยิบธนู� และพระองค์ทรงหยิบมา และเอลีชาเอามือของตนวาง
บนพระหัตถ์ ของกษั ตริย์ 17 และท่านทูลว่า “ขอทรงเปิดหน้าต่างด้านตะวันออก� และพระองค์ทรงเปิด
แล้วเอลีชาทูลว่า “ขอทรงยิง� และพระองค์ก็ทรงยิง และท่านทูลว่า “ลูกธนูแห่งการช่วยให้รอดพ้นของ
พระเยโฮวาห์ ลูก ธนู แห่ งการช่วยให้ รอดพ้น จากซีเรีย เพราะพระองค์ จะทรงต่อสู้ กับ คนซีเรีย ที่ อาเฟก
จนกว่าพระองค์จะทรงกระทําให้เขาสิน
้ ไป�
12 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของโยอาช

โยอาชมีความเชื่อน้ อย
และท่านทูล ว่า “ขอทรงหยิ บลู กธนู� และพระองค์ ทรงหยิบ มัน และท่า นทูลกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอ
ลว่า “เอาลูกธนูตี พื้นดิน� และพระองค์ ทรงตี สามครัง้ แล้วทรงหยุดเสีย 19 แล้วคนแห่งพระเจ้าก็ โกรธ
พระองค์ และทูลว่า “พระองค์ควรจะได้ตีสักห้าหรือหกครัง้ แล้วพระองค์จะได้ตีซีเรียจนกว่าพระองค์จะ
ทรงกระทําให้เขาสิน
้ ไป แต่บัดนี้ พระองค์จะตีซีเรียได้เพียงสามครัง้ เท่านั ้น�
18

เอลีชาสิน
ิ การอัศจรรย์ที่อุโมงค์ของเอลีชา
้ ชีวต

2 พงศ์กษั ตริย์ 13:20

401

2 พงศ์กษั ตริย์ 14:15

และเอลี ชาสิน
ิ เขาก็ ฝัง ไว้ ฝ่ายหมู่ คนโมอับ เคยปล้น แผ่น ดิน นั ้น ในฤดู แล้ง 21 อยู่ มาเมื่อ เขา
้ ชีวต
กําลังส่งศพคนหนึ่ งไป ดูเถิด เขาเห็นโจรหมู่หนึ่ ง เขาจึงโยนศพชายคนนั ้นลงไปในอุโมงค์ของเอลีชา พอ
ศพชายคนนั ้นลงไปแตะต้องกระดูกของเอลีชา เขาก็คืนชีวต
ิ ลุกขึ้นยืน 22 ฝ่ายฮาซาเอลกษั ตริย์แห่งซีเรีย
ได้บีบบังคับคนอิสราเอลอยูต
่ ลอดรัชกาลของเยโฮอาหาส 23 แต่พระเยโฮวาห์ทรงพระกรุ ณาต่อเขา และ
ทรงเมตตาเขา และพระองค์ ทรงหันมาทางเขาเพราะพันธสัญญาของพระองค์ กับอับราฮัม อิสอัค และ
ยาโคบ และจะไม่ทรงทําลายเขาหรือทอดทิง้ เขาเสียให้พ้นพระพักตร์จนบัดนี้ 24 เมื่อฮาซาเอลกษั ตริย์แห่
งซีเรียสิน
้ พระชนม์ เบนฮาดัดโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทนพระองค์ 25 แล้วเยโฮอาชโอรสของเยโฮ
อาหาสได้ยด
ึ บรรดาหัวเมืองจากพระหัตถ์เบนฮาดัดบุตรชายฮาซาเอลกลับคืนมา เป็นหัวเมืองที่พระองค์
ตีไปได้จากพระหัตถ์เยโฮอาหาสพระชนกของพระองค์เมื่อทําสงครามกัน โยอาชได้รบชนะพระองค์สาม
ครัง้ และได้หว
ั เมืองอิสราเอลกลับคืนมา
20

14

กษั ตริยอามาซิ
์
ยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 25:1)
1 ในปี่ สองแห่ง รัชกาลโยอาชโอรสของเยโฮอาหาสกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล อามาซิ ยาห์โอรสของโยอา
ชกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ได้ เริม
่ ครอบครองนั ้น 2 เมื่อพระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์ มี พระชนมายุ
ยี ่ สิ บห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครองในเยรู ซาเล็ม ยี่ สิ บเก้า ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า
เยโฮอัด ดานชาวเยรู ซาเล็ม 3 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
แต่ ยัง ไม่ เหมือนกับ ดาวิด บรรพบุรุษ ของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ที่ โยอาชราชบิดาของ
พระองค์ ได้ ทรงกระทํา 4 แต่ ว่าปู ชนียสถานสูงนั ้นยังมิได้ ทรงรือ
้ เสีย ประชาชนยังคงถวายสัตวบูชาและ
เผาเครือ
่ งหอมบนปู ชน ีย สถานสูง เหล่า นั ้น 5 และอยู่ มาเมื่อ ราชอาณาจักรอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์
อย่างมัน
่ คงแล้ว พระองค์ ก็ ทรงประหารชีวต
ิ ข้าราชการของพระองค์ ผู้ ที่ ฆ่า กษั ตริย์คือ พระราชบิดาของ
6
พระองค์ เสีย แต่ พระองค์ มิได้ ทรงประหารชีวต
ิ ลูก หลานของเหล่า ฆาตกรนั ้น ตามซึ่ง ได้ บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือ พระราชบัญญั ติ ของโมเสส ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาว่า “อย่า ให้ บิ ดาต้องรับ โทษถึง ตายแทน
บุตรของตน หรือให้บุตรต้องรับโทษถึงตายแทนบิดาของตน ให้ทุกคนรับโทษถึงตายเนื่ องด้วยบาปของ
คนนั ้นเอง� 7 พระองค์ทรงประหารชีวต
ิ คนเอโดมหนึ่ งหมื่นคนในหุบเขาเกลือ และยึดเมืองเส-ลาด้วยกา
รสงคราม และเรียกเมืองนั ้นว่า โยกเธเอล ซึ่งเป็นชื่อมาถึงทุกวันนี้
สงครามระหว่างอิสราเอลกับยูดาห์ (2 พศด 25:17-24)

8 และอามาซิยาห์ทรงใช้ผู้สื่อสารไปหาเยโฮอาชโอรสของเยโฮอาหาสโอรสของเยฮูกษั ตริย์แห่งอิสรา

เอลทูลว่า “มาเถิด ขอให้เราเผชิญหน้ากัน� 9 และเยโฮอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงส่งข่าวไปยังอามา
ซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ว่า “ต้นผักหนามบนภูเขาเลบานอนส่งข่าวไปหาต้นสนสีดาร์บนภูเขาเลบานอน
ว่า ‘จงยกบุตรสาวของเจ้าให้เป็นภรรยาบุตรชายของเรา� และสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ่ งแห่งเลบานอนผ่านมา
และยํ่าต้นผักหนามลงเสีย 10 จริงอยู่ ท่านได้โจมตีเอโดม และพระทัยของท่านก็ทําให้ท่านผยองขึ้น จง
พอใจในสง่าราศีของท่านเถิด และอยูก
่ ับบ้าน เพราะไฉนท่านจึงเร้าใจตนเองให้ต่อสู้และรับอันตราย อัน
จะให้ท่านล้มลง ทัง้ ท่านและยูดาห์ด้วย� 11 แต่อามาซิยาห์หาทรงฟังไม่ เยโฮอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
จึง 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 ไปเต็นท์ ของตน 13 และเยโฮอาชกษั ตริย์ แห่ งอ
ิส ราเอลก็ จับ อามาซิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ โอรสของเยโฮอาชโอรสของอาหัส ยาห์ ได้ที่ เมืองเบธเชเมช
และได้เสด็จมายังเยรู ซาเล็ม และทลายกําแพงเยรู ซาเล็มลงเสียสี่รอ
้ ยศอก ตัง้ แต่ประตูเอฟราอิมจนถึง
14
ประตูมุม และพระองค์ทรงริบทองคําและเงินทัง้ หมด และเครือ
่ งใช้ทัง้ หมดที่พบในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ และในคลังของสํานั กพระราชวัง พรอ
้ มกับคนประกัน และพระองค์กลับไปยังสะมาเรีย 15 ส่วน
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พระราชกิจนอกนั ้นของเยโฮอาช ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา ทัง้ ยุทธพลังของพระองค์ และที่พระองค์ทรงสู้
รบกับอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์อย่างไรนั ้น มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศ
อิสราเอลหรือ 16 และเยโฮอาชทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้ในสะมาเรียก
ับบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล และเยโรโบอัมโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
อามาซิยาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 25:26-28)

17 อามาซิ ยาห์โอรสของโยอาชกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ทรงพระชนม์ อยู่สิ บห้าปี

หลังจากสวรรคตของเยโฮ
อาชโอรสของเยโฮอาหาสกษั ตริย์แห่งอิสราเอล 18 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอามาซิยาห์ มิได้บันทึกไว้
ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ 19 และเขาได้รว่ มกันกบฏต่อพระองค์ในเยรู ซาเล็ม
และพระองค์ทรงหนี ไปยังลาคีช แต่เขาใช้คนไปตามพระองค์ที่ลาคีช และประหารชีวต
ิ พระองค์เสียทีนั
่ ่น
20 และเขานํา พระศพบรรทุก ม้า กลับ มา และฝัง ไว้ในเยรู ซาเล็ม อยู่กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดา
วิด 21 และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง ยู ดาห์ ก็ ตัง้ อาซาริยาห์ ผู้ ซึ่ งม ี พระชนมายุ สิ บหกพรรษา ให้ เป็นกษั ตริย์
แทนอามาซิยาห์พระราชบิดาของพระองค์ 22 พระองค์ทรงสร้างเมืองเอลัทและให้กลับขึ้นแก่ยูดาห์ หลัง
จากที่กษั ตริยทรงล่
์
วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์
เยโรโบอัมที่สองครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปี ที่ สิ บห้า แห่ง รัชกาลอามาซิ ยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ เยโรโบอัม โอรสของโยอา
ชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลได้เริม
่ สิ
่ บเอ็ดปี 24 และพระองค์
่ ครอบครองในสะมาเรีย และทรงครอบครองอยูสี
ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทัง้ สิน
้ ของเยโร
โบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้อส
ิ ราเอลทําบาป 25 พระองค์ ทรงตี เอาดินแดนอิสราเอล
คืน มาตัง้ แต่ ทางเข้า เมืองฮามั ท ไกลไปจนถึง ทะเลแห่ง ที่ ราบ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห่งอิสราเอล ซึ่งพระองค์ตรัสโดยผู้รับใช้ของพระองค์คือโยนาห์ ผู้เป็นบุตรชายอามิททัย ผู้พยากรณ์ ผู้
มาจากกัธเฮเฟอร์ 26 เพราะพระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรเห็นว่า ความทุกข์ใจของอิสราเอลนั ้นขมขื่นนั ก
เพราะไม่มีใครยังอยู่หรือเหลืออยู่ และไม่มีผู้ใดช่วยอิสราเอล 27 พระเยโฮวาห์มิได้ตรัสว่าจะทรงลบนาม
อิสราเอลเสียจากใต้ฟ้าสวรรค์ แต่พระองค์ทรงช่วยเขาโดยพระหัตถ์ของเยโรโบอัมโอรสของโยอาช
23

เยโรโบอัมที่สองสิน
ึ ครองแทน
้ พระชนม์ เศคาริยาห์ข้น
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโรโบอัม และบรรดาสิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และยุทธพลัง ของ
พระองค์ พระองค์ สู้ รบอย่างไร และเรือ
่ งที่ พระองค์ ทรงตี เอาดามัสกัส และฮามั ท คืน แก่ อิสราเอล ซึ่ง ได้
เคยเป็นของยูดาห์ มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ 29 และเยโรโบ
อัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ คือบรรดากษั ตริย์แห่งอิสราเอล และเศคาริยาห์โอรส
ของพระองค์ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
28

15

อาซาริยาห์ (อุสซียาห์� ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 26:1-3)
1 ในปี ที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอล อาซาริยาห์โอรสของอามาซิยาห์กษั ตริย์
แห่ งยู ดาห์ ได้ เริม
่ ครอบครอง 2 เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์ ทรงมี พระชนมายุ สิ บหก
พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ห้า สิบ สองปี พระมารดามี พระนามว่า เยโคลี
ยาห์ชาวเยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ได้ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ ที่
อามาซิยาห์ราชบิดาของพระองค์ทรงกระทํา 4 ถึงกระนั ้นปูชนียสถานสูงก็ยงม
ั ได้
ิ ถูกกําจัดเสีย ประชาชน
5
ยังถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น และพระเยโฮวาห์ทรงลงทัณฑ์กษั ตริย์
กษั ตริย์ จึง ทรงเป็น โรคเรือ
้ นจนถึง วัน สิน
้ พระชนม์ และทรงประทับ ในวัง ต่างหาก และโยธามโอรสขอ
งกษั ตริย์ควบคุมสํานั กพระราชวัง และทรงวินิจฉั ยประชาชนแห่งแผ่นดิน
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อาซาริยาห์สิน
้ พระชนม์ โยธามขึ้นครองแทนพระองค์
ส่วน พระ ราช กิจ นอก นั ้น ของ อา ซา ริ ยาห์ และ บรรดา สิง่ ซึ่ง พระองค์ ทรง กระทํา มิได้ บันทึก ไว้ ใน
หนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ หรือ 7 และอาซาริยาห์ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเขาฝัง ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนครดาวิด และโยธามโอรสของพระองค์ ข้น
ึ
ครองแทนพระองค์ 8 ในปี ที่ สามสิบแปดแห่งรัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ เศคาริยาห์โอรสของ
เยโรโบอัม ขึ้น ครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย หกเดือน 9 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ ดังที่ บรรพบุรุษของพระองค์ ทรงกระทํา พระองค์ มิได้ ทรงพรากจากบาปทัง้
หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท ซึ่งพระองค์ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป
6

เศคาริยาห์สิน
้ พระชนม์ ชัลลูมขึ้นครองแทนพระองค์
10 ชัลลูมบุตรชายยาเบชร่วมกันกบฏต่อพระองค์ และล้มพระองค์ เสียต่อหน้าประชาชน และประหาร
พระองค์ เสีย และขึ้น ครองแทนพระองค์ 11 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเศคาริยาห์ ดู เถิด ได้ บันทึก ไว้
ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล 12 เหตุการณ์ นี้ เป็นไปตามพระดํารัสที่พระเยโฮวาห์
ตรัสแก่เยฮูว่า “บุตรชายของเจ้าจะนั ่งบนบัลลังกแห่
์ งอิสราเอลถึงชัว่ อายุที่สี่� และเป็นไปอย่างนั ้นแหละ
13 ชัลลูมบุตรชายยาเบชได้เริม
่ ครอบครองในปี ที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลอุสซียาห์กษั ตริย์ของยูดาห์ และ
ท่านครองในสะมาเรียเวลาหนึ่ งเดือนเต็ม 14 แล้วเมนาเฮมบุตรชายกาดี ได้ ขึ้นมาจากเมืองทีรซาห์และ
มายังสะมาเรีย และท่านก็ล้มชัลลูมบุตรชายยาเบชเสียที่ในสะมาเรีย และประหารชีวต
ิ ท่านเสีย และได้
15
ขึ้นครอบครองแทนท่าน ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของชัลลูม และการร่วมกันคิดกบฏที่ ท่านได้กระทํา
ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
เมนาเฮมครอบครองเหนื ออิสราเอล

16 ในคราวนั ้นเมนาเฮมเข้าปล้นทิฟสาห์และบรรดาผูที
้ ่อยูในเมื
่
องนั ้น

และดินแดนของเมืองนั ้นตัง้ แต่
ที รซาห์ไป เพราะเขามิ ได้ เปิด ให้แก่ ท่าน ท่านจึง โจมตี เมืองนั ้น และท่านได้ ผ่าท้องหญิงมีครรภ์ ในเมือง
นั ้น เสีย ทุก คน 17 ในปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง รัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ เมนาเฮมบุตรชายกาดี ได้
เริม
่ ครอบครองเหนื ออิสราเอล และพระองค์ทรงครอบครองในสะมาเรียสิบปี 18 และพระองค์ทรงกระทํา
สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ พรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัม บุตร
ชายเนบัท ตลอดรัช สมัย ของพระองค์ 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 จะให้ ปู ลช่วย
ให้พระองค์ ยึดพระราชอาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ 20 เมนาเฮมได้ เร่งรัดเอาเงินนั ้นมาจาก
อิสราเอล คือจากคนมังม
่ ีทุกคน เงินคนละห้าสิบเชเขล เพื่อถวายแก่กษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย กษั ตริย์แห่งอ
ัสซีเรียจึงยกทัพกลับ และมิได้ทรงยับยัง้ อยูใ่ นแผ่นดินนั ้น
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 ใน
หนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริย์ ประเทศอิสราเอลหรือ 22 และเมนาเฮมก็ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเปคาหิยาห์โอรสก็ข้น
ึ ครองแทนพระองค์
21

เปคาหิยาห์สิน
ึ ครองแทนพระองค์
้ พระชนม์ เปคาห์ข้น
ในปี ที่ ห้า สิบ แห่ง รัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ เปคาหิยาห์โอรสของเมนาเฮมได้ เริม
่ ครอบ
24
ครองเหนื ออิสราเอลในสะมาเรีย และพระองค์ทรงครอบครองสองปี และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั่
ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์มิได้ทรงพรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชาย
เนบัท ซึ่งพระองค์ ทรงกระทําให้อส
ิ ราเอลทําบาป 25 แต่ เปคาห์บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ แม่ทัพของพระองค์
ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์ และได้ประหารพระองค์เสียในสะมาเรีย ในพระราชวังแห่งราชสํานั ก กับ
23
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อารโกบและอารีเอห์ และมี คนกิ เลอาดห้า สิบ คนร่วมกั บท ่าน ท่านได้ สังหารพระองค์ และได้ ข้น
ึ ครอบ
26
ครองแทนพระองค์ ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเปคาหิยาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา ดู
เถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศอิสราเอล
เปคาห์ครอบครองเหนื ออิสราเอล เปคาห์สิน
้ พระชนม์

27 ในปี ที่ ห้าสิบสองแห่งรัชกาลอาซาริยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์

เปคาห์บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ได้ เริม
่ ครอบ
ครองเหนื ออ ิส ราเอลในสะมาเรีย และทรงครอบครองยี่สิ บปี และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์ มิได้ ทรงพรากจากบาปทัง้ หลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้อส
ิ ราเอลทําบาป 29 ในรัช กาลของเปคาห์กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล ทิ กล ัทปิเลเส
อร์กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ยกมาและยึดเมืองอิโยน อาเบลเบธมาอาคาห์ ยาโนอาห์ คาเดช ฮาโซร์ กิเลอ
าด กาลิลี แผ่นดินนั ฟทาลีทัง้ หมด และกวาดต้อนประชาชนเป็นเชลยไปยังอัสซีเรีย 30 แล้วโฮเชยาบุตร
ชายเอลาห์ ได้ ร่วมกัน คิด กบฏต่อ เปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ และล้ม พระองค์ ลง และประหารพระองค์
เสีย และขึ้นครองแทนพระองค์ในปี ที่ยี่สิบแห่งรัชกาลโยธามโอรสของอุสซียาห์ 31 ส่วนพระราชกิจนอก
นั ้นของเปคาห์ และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์
ประเทศอิสราเอล
28

โยธามครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 26:23)
32 ในปี ที่ สองแห่ง รัช กาลเปคาห์บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์กษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล โยธามโอรสของอุส ซี ยาห์
กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ได้เริม
ี ระชนมายุยีสิ
่ บห้าพรรษา
่ ครอบครอง 33 เมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้นมพ
และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ มสิ บหกปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เยรู ชาบุตร
สาวของศาโดก 34 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ที่ อุ สซี ยาห์ พระราชบิดาของพระองค์ ทรงกระทํา 35 ถึง กระนั ้น ปู ชน ีย สถานสู งก
็ยังมิได้ถูกกําจัดเสีย ประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมบนปูชนียสถานสูงนั ้น พระองค์ทรง
36
สร้างประตู บนของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของโยธาม และบรรดาสิง่
ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์หรือ 37 ในกาล
ครัง้ นั ้น พระเยโฮวาห์ได้ ทรงใช้ เรซี นกษั ตริย์ แห่งซีเรีย และเปคาห์บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ให้มาสู้ กับ ยู ดาห์
38 โยธามได้ทรงล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และได้ฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนคร
ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และอาหัสโอรสของพระองค์ข้น
ึ ครอบครองแทน

16
อาหัสครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 28:1)
ในปี ที่ สิ บเจ็ด แห่ง รัช กาลเปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ อาหัส โอรสของโยธามกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้
เริม
่ ครอบครอง 2 อาหั สม ี พระชนมายุ ยี ่ สิ บพรรษาเมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครองราชย์ และพระองค์ ทรง
ครองราชย์ในกรุ งเยรู ซาเล็มสิบหกปี และพระองค์มิได้ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ ดัง ดาวิด บรรพบุรุษ ของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา 3 แต่ พระองค์ ทรงดําเนิ น
ตามทางของกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่งอิสราเอล และถวายโอรสของพระองค์ให้ลุยไฟ ตามการกระทําอันน่า
สะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปจากเบื้องหน้าประชาชนอิสราเอล 4 และ
พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครือ
่ งหอมบนปูชนียสถานสูง และในเนิ นสูง และใต้ต้นไม้สีเขียวทุก
ต้น
1

ซีเรียกับอิสราเอลบุกรุ กยูดาห์ (2 พศด 28:5-8)
5 แล ้วเรซี นกษั ตริย์ แห่ งซีเรีย และเปคาห์ บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงยกขึ้น มาทํา
สงครามกับกรุ งเยรู ซาเล็ม และกษั ตริย์ทัง้ สองได้ล้อมอาหัสไว้ แต่ทรงเอาชัยชนะยังไม่ได้ 6 คราวนั ้นเรซี
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นกษั ตริย์แห่งซีเรียได้เข้ายึดเมืองเอลัทคืนให้ซีเรีย และทรงขับไล่พวกยิวเสียจากเอลัท และคนซีเรียมา
ที่ เอลัท และอยู่ที่ นั ่นจนทุกวันนี้ 7 อาหัสจึงทรงส่งผู้ส่ือสารไปยังทิ กลัทปิเลเสอร์กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียว่า
“ข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของท่าน และเป็นบุตรของท่าน ขอเชิญขึ้นมาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากมือของกษั ตริย์
แห่งซีเรีย และจากมือ ของกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล ผู้ ซึ่ง ลุก ขึ้น ต่อสู้ ข้าพเจ้า � 8 อาหัส ทรงนํา เอาเงิน และ
ทองคําซึ่งมีอยู่ในพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ และในคลังสํานั กพระราชวัง และส่งเป็นของกํานั ลถวาย
แก่กษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย 9 กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรงฟังพระองค์ กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรงยกทัพขึ้นไป
ยัง ดามัสกัส และยึด ได้ จับ ประชาชนเมืองนั ้น ไปเป็น เชลยยัง เมืองคีร ์ และทรงประหารเรซีน เสีย 10 เมื่อ
กษั ตริย์อาหัสเสด็จไปดามัสกัสเพื่อพบกับทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรงเห็นแท่นบูชาที่ดาม
ัสกัส และกษั ตริย์ อาหัส ทรงส่ง หุน
่ แท่น บูชาไปยั งอ ุ รียาห์ ปุ โรหิต พร้อมทัง้ แบบแปลนตามลักษณะการ
11
สร้าง และอุ รียาห์ ปุ โรหิ ตก ็ ได้ สร้างแท่ นบู ชาน น
ั ้ ตามแบบทุก ประการซึ่ง กษั ตริย์ อาหัส ได้ ส่ง มาจาก
ดามัสกัส อุ รียาห์ ปุ โรหิต จึง ได้ สร้างแท่ นบู ชาน ั ้นก ่อ นที่ กษั ตริย์ อาหัส เสด็จ จากดามัสกัส มาถึง 12 และ
เมื่อกษั ตริย์เสด็จจากดามัสกัสถึงแล้ว กษั ตริย์ก็ทรงเห็นแท่นบูชา แล้วกษั ตริย์ทรงเข้ามาใกล้แท่นบูชา
เสด็จ ขึ้น ถวายบนนั ้น 13 และทรงเผาเครือ
่ งเผาบูชาของพระองค์ และธัญ ญบูชาของพระองค์ และทรง
เทเครือ
่ งดื่ม บูชาของพระองค์ และทรงพรมเลือดเครือ
่ งสันติ บูชาของพระองค์ ลงบนแท่น นั ้น 14 และ
พระองค์ทรงย้ายแท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ ซึ่งอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ออกเสียจากข้างหน้าพระนิ เวศ
จากสถานที่ ระหว่างแท่น บูชาและพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และตัง้ ไว้ทางด้านเหนื อ แห่ง แท่ นบู ชาน
ัน
้ 15 และกษั ตริย์ อาหัส ทรงบัญชากับ อุ รียาห์ปุ โรหิต ว่า “บนแท่น ใหญ่ นี้ ท่านจงเผาเครือ
่ งเผาบูชาตอน
เช้าและธัญญบูชาตอนเย็น และเครือ
่ งเผาบูชาของกษั ตริย์ และเครือ
่ งธัญญบูชาของพระองค์ พร้อมกับ
เครือ
่ งเผาบูชาของบรรดาประชาชนแห่งแผ่นดิน และธัญญบูชาของเขาทัง้ หลาย และเครือ
่ งดื่มบูชาของ
เขาทัง้ หลาย และจงพรมเลือดทัง้ หมดของเครือ
่ งเผาบูชาบนนั ้น และเลือดทัง้ หมดของเครือ
่ งสัตวบู ชา
16
แต่ แท่นบูชาทองสัมฤทธิให้
์ เป็ นที ่ที่ ข้าจะทูล ถามพระเจ้า� อุ รียาห์ปุ โรหิตได้ กระทําการเหล่า นี้ ทัง้ สิน
้
ตามพระบัญชาของกษั ตริย์อาหัส 17 และกษั ตริย์อาหัสทรงตัดแผงแท่นนั ้นออก และทรงยกขันออกไป
จากแท่นเสีย และพระองค์ทรงเอาขันสาครลงมาเสียจากวัวทองสัมฤทธิที
่ ้น ทรงวางไว้บนพื้นก
์ ่รองอยูนั
18
้อนหิน และศาลาวันสะบาโตซึ่งเขาได้สร้างไว้ในพระนิ 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 ไว้ในหนั งสือ พงศาวดารแห่
งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ 20 และอาหัสทรงล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังไว้กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ในนครดาวิด และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ข้น
ึ ครอบครองแทนพระองค์
19

17
โฮเชยาครอบครองเหนื ออิสราเอล
ในปี ที่ สิ บสองแห่งรัชกาลอาหัสกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ โฮเชยาบุตรชายเอลาห์ได้ เริม
่ ครอบครองในกรุ ง
2
สะมาเรียเหนื ออิสราเอล และพระองค์ทรงครอบครองเก้าปี และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่ก็ไม่เหมือนกับกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่งอิสราเอลที่อยูมาก
่
่อนพระองค์
1

อิสราเอล (คือตระกูลภาคเหนื อ� ถูกกวาดไปเป็นเชลยยังอัสซีเรีย
และโฮเชยาทรงยอมเป็นผู้รับใช้และ
ถวายเครือ
่ งบรรณาการ 4 แต่ กษั ตริย์ อัส ซีเรีย ได้ ทรงพบความทรยศในโฮเชยา เพราะพระองค์ ทรงใช้
ผู้สื่อสารไปยังโสกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ และไม่ ถวายเครือ
่ งบรรณาการแก่ กษั ตริย์อัสซีเรียตามซึ่งพระองค์
ทรงเคยกระทําทุกปี เพราะฉะนั ้นกษัตริย์แห่งอัสซีเรียจึงขังพระองค์ไว้ และจําพระองค์ไว้ในคุก 5 แลว
้ กษั
3 แชลมาเนเสอร์กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียได้ยกทัพมารบกับพระองค์
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ตริย์แห่งอัสซีเรียก็ทรงบุกเข้าทัว่ แผ่นดินและมายังสะมาเรีย และพระองค์ทรงล้อมเมืองไว้สามปี 6 ในปี
ที่เก้าแห่งรัชกาลโฮเชยา กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียยึดได้เมืองสะมาเรีย และพระองค์ทรงนําชนอิสราเอลไปยั
งอัสซีเรีย ให้เขาอยู่ที่ฮาลาห์ และข้างแม่น้ําฮาโบร์ แม่น้าํ เมืองโกซาน และในหัวเมืองแห่งชาวมีเดีย 7 ที่
เป็นอย่างนั ้น ก็เพราะประชาชนอิสราเอลได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน ผู้ทรงนําเขาขึ้น
ออกมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ จากพระหัตถ์ ของฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ และได้ เกรงกลัวพระอื่นๆ 8 และ
ได้ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์แห่งประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงขับไล่ไปเสียให้พ้นหน้าประชาชน
อิสราเอล และตามกฎเกณฑ์ ซ่ึงกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงทําขึ้นมา 9 และประชาชนอิสราเอลได้ กระทํา
สิง่ ที่ไม่ชอบต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตนอย่างลับๆ เขาได้สร้างปูชนียสถานสูงทัว่ บ้านทัว่ เมืองสําหรับ
ตน ตัง้ แต่ ที่ ที่ มี หอคอยเหตุ กระทัง่ ถึงเมืองที่ มี ป้อม 10 เขาได้ ตัง้ เสาศั กดิ์สิทธิและเสารู
ปเคารพบนเนิ น
์
เขาสูง ทุก แห่ง และใต้ ต้นไม้ เข ียวทุก ต้น 11 ณ ที่ นั ่น เขาได้ เผาเครือ
่ งหอมบนปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หมดนั ้น
ตามอย่างประชาชาติ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ทรงกวาดไปเสีย ต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายได้ กระทํา
สิง่ ชัว่ ร้ายกระทําให้พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธ 12 และเขาทัง้ หลายปรนนิ บัติรู ปเคารพ ซึ่งพระเยโฮวาห์
ได้ตรัสแก่เขาแล้วว่า “เจ้าอย่ากระทําอย่างนี้ � 13 พระเยโฮวาห์ยงั ทรงตักเตือนอิสราเอลและยูดาห์โดย
ผู้ พยากรณ์ ทุ กคนและโดยผู้ ทํานายทุก คนว่า “จงหัน กลับ จากทางชัว่ ร้ายทัง้ หลายของเจ้า และรักษา
บัญญัติ ของเราและกฎเกณฑ์ ของเรา ตามราชบัญญัติ ทุ กข้อซึ่งเราได้ บัญชาแก่ บรรพบุรุษของเจ้า และ
ซึ่ง เราได้ ส่ง มายัง เจ้า โดยผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของเรา� 14 เขาไม่ ฟัง แต่ ทําให้ คอของตนแข็ง ดัง คอของ
บรรพบุรุษของเขาได้ เป็นมาแล้ว ผู้ซึ่งมิได้ เชื่อถือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 15 เขาทอดทิง้ กฎเกณฑ์
ของพระองค์ และพันธสัญญาของพระองค์ ซ่ึงได้ ทรงกระทําไว้กับบรรพบุรุษของเขา และพระโอวาทซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงประทานแก่ เขา เขาทัง้ หลายติดตามสิง่ ที่ ไร้สาระและกลายเป็น ผู้ ที่ ไร้สาระไป และเขา
ติดตามประชาชาติ ที่ อยู่ รอบๆเขา ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงบัญชาเขามิ ให้ เขากระทํา ตาม 16 และเขาทัง้
หลายได้ ละทิง้ พระบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน และได้ หล่อรู ปเคารพสําหรับตนเป็น
ลูกวัวสองตัว และเขาได้สร้างเสารู ปเคารพ และนมัสการบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์ และปรนนิ บติ
ั พระ
17
บาอัล และเขาทัง้ หลายได้ ถวายบุตรชายหญิง ของเขาให้ ลุ ยไฟ ใช้ การทํานายและใช้ เวทมนตร์ และ
ยอมขายตัว เองเพื่อ กระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ ให้ พระองค์
ทรงกริว้ โกรธ 18 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธต่ ออิสราเอลยิง่ นั ก และทรงให้เขาออกไปเสีย
จากสายพระเนตรของพระองค์ ไม่มี ผู้ ใดเหลือ อยู่นอกจากตระกูล ยู ดาห์เท่านั ้น 19 ยู ดาห์มิได้ รักษาพระ
บัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาด้วย แต่ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ซ่ึงอิสราเอลทําขึ้นมา 20 และพระ
เยโฮวาห์ทรงปฏิเสธไม่รบ
ั เชื้อสายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล และได้ให้เขาทัง้ หลายทุกข์ใจ และทรงมอบเขาไว้
ในมือของผู้ปล้น จนกว่าพระองค์ได้ทรงเหวีย
่ งเขาเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ 21 เพราะพระองค์
ทรงฉี กอ ิส ราเอลจากราชวงศ์ ของดาวิด และเขาได้ ตัง้ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ให้ เป็นกษั ตริย์ และเย
โรโบอัมทรงชักนําอิสราเอลไปจากการที่ ติดตามพระเยโฮวาห์ และกระทําให้เขาทําบาปอย่างใหญ่หลวง
22 ประชาชนอิสราเอลได้ดําเนิ นในความบาปทัง
้ สิน
้ ซึ่งเยโรโบอัมได้ทรงกระทํา เขาทัง้ หลายไม่พรากจาก
บาปเหล่านั ้นเลย 23 จนพระเยโฮวาห์ทรงให้อส
ิ ราเอลออกไปเสียจากสายพระเนตรของพระองค์ ตามที่
พระองค์ ตรัส โดยบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ อิสราเอลจึง ถูก กวาดไปเป็น เชลยจากแผ่น ดิน
ของตนยังประเทศอัสซีเรียจนทุกวันนี้
คนต่างชาติมาอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองต่างๆของอิสราเอล
และกษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย ได้ นํา ประชาชนมาจากบาบิ โลน คู ธาห์ อิฟ วาห์ ฮาม ัท เสฟารวาอิม และ
บรรจุ เขาไว้ในหัวเมืองสะมาเรียแทนประชาชนอิสราเอล เขาทัง้ หลายก็ เข้าถือกรรมสิทธิส
์ ะมาเรีย และ
25
อาศัยอยูใ่ นหัวเมืองของประเทศนั ้น และตัง้ แต่ต้นทีเ่ ขามาอาศัยอยูที
่ ่นั่น เขามิได้ยําเกรงพระเยโฮวาห์
24
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ฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงทรงใช้สิงโตมาท่ามกลางเขา ซึ่งได้ฆ่าเขาเสียบ้าง 26 เพราะฉะนั ้นมีผู้ไปทูลกษั ตริ
ย์ แห่ งอ ัสซี เรียว ่า “ประชาชาติ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงพาเอาไปให้ อยู่ ในหัว เมืองสะมาเรียนั ้ น ไม่ รู ้ลักษณะ
ของพระเจ้า ของแผ่น ดิน นั ้น ฉะนั ้น พระองค์ จึง ส่ง สิงโตมาท่ามกลางเขา และดู เถิด สิ งโตนั ้น ได้ ฆ่า เขา
เสีย เพราะเขาไม่ รู พระลั
้
กษณะแห่ง พระเจ้า ของแผ่น ดิน นั ้น� 27 แล ้ วกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย จึ งบ ัญ ชาว่า
“จงส่ง ปุโรหิต สัก คนหนึ่ ง ไปที่ นั่น จากบรรดาที่ เจ้ ากวาดเอามา จงให้ เขาไปอยู่ ที่ นั่น และให้ สัง่ สอนพระ
ลักษณะแห่งพระเจ้าของแผ่นดินนั ้น� 28 ฉะนั ้นปุโรหิตผู้หน่งึ ในบรรดาซึ่งเขากวาดมาจากสะมาเรียจึง
มาอาศัยอยู่ที่ เบธเอลและสัง่ สอนเขาทัง้ หลายว่า เขาจะต้องยําเกรงพระเยโฮวาห์อย่างไร 29 แต่ ว่าทุกๆ
ประชาชาติ ยงั สร้างรู ปพระของตนเอง และตัง้ ไว้ในนิ เวศแห่งปู ชนียสถานสูงซึ่งชาวสะมาเรียได้ สร้างไว้
ทุ กๆประชาชาติ ในหัว เมืองที่ เขาอาศัย อยู่ 30 ชาวบาบิ โลนสร้างพระสุ คคทเบโนท ชาวคู ท สร้างพระเนอ
ร์กัล ชาวฮามัทสร้างพระอาชิมา 31 และชาวอิฟวาห์สร้างพระนิ บหัสและพระทารทัก และชาวเสฟารวา
อิม เผาลูก ของตนในไฟถวายพระอัด รัม เมเลคและพระอานั ม เมเลค ซึ่ง เป็น พระของเมืองเสฟารวาอิม
32 เขาทัง
้ หลายเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ด้วย และได้กําหนดประชาชนจากท่ามกลางเขาให้เป็นปุโรหิตของ
ปูชนียสถานสูงนั ้น ซึ่งถวายสัตวบูชาสําหรับพวกเขาในนิ เวศแห่งปูชนียสถานสูงเหล่านั ้น 33 เขาจึงเกรง
กลัวพระเยโฮวาห์ แต่ปรนนิ บัติพระของเขาเองด้วย ตามอย่างประชาชาติ ซ่ึงเขาได้ถู กนําให้จากออกมา
เสียนั ้น 34 ทุกวันนี้ เขาก็ กระทําตามอย่างเดิม เขาทัง้ หลายไม่ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายไม่
กระทํา ตามกฎเกณฑ์ หรือ กฎ หรือ พระราชบัญญั ติ หรือ พระบัญญั ติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ ลูก
หลานของยาโคบ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงประทานนามว่าอิสราเอล 35 ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทําพันธสัญญา
กับเขาทัง้ หลายและบัญชาแก่ เขาว่า “เจ้ าอย่ายําเกรงพระอื่นๆ หรือกราบนมัสการพระนั ้น หรือปรนนิ บั
ติ หรือถวายสัตวบูชาแก่พระนั ้น 36 แต่เจ้าจงยําเกรงพระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งนําเจ้าขึ้นออกมาจากแผ่นดินอ
ียป
ิ ต์ด้วยกําลังอันยิง่ ใหญ่และด้วยพระหัตถ์ที่เหยียดออก เจ้าจงโน้ มตัวลงต่อพระองค์ และเจ้าจงถวาย
สัตวบู ชาต ่อ พระองค์ 37 และกฎเกณฑ์ และกฎ และพระราชบัญญั ติ และพระบัญญั ติ ซึ่ง พระองค์ ทรง
จารึก ให้ แก่ เจ้า เจ้ าทัง้ หลายจงระวัง ที่ จะกระทํา ตามเสมอ เจ้ าอย่า ยําเกรงพระอื่น เลย 38 เจ้ าทัง้ หลาย
อย่าลืมพันธสัญญาซึ่งเราได้กระทําไว้กับเจ้า และอย่ายําเกรงพระอื่นเลย 39 แต่เจ้าทัง้ หลายจงยําเกรง
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า และพระองค์ จะทรงช่วยเจ้าให้พ้นมือศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า� 40 ถึงอย่างนั ้น
เขาทัง้ หลายก็ มิได้ ฟัง แต่ เขายัง กระทํา ตามอย่างเดิม ของเขา 41 ประชาชาติ เหล่า นี้ จึง เกรงกลัว พระเย
โฮวาห์ และปรนนิ บัติ รู ปเคารพสลักของเขาด้วย ลูกของเขาก็ เช่นเดียวกัน หลานของเขาก็ เช่นเดียวกัน
บรรพบุรุษของเขาทําอย่างไร เขาก็กระทําอย่างนั ้นจนทุกวันนี้

18
เฮเซคียาห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 29:1)
1 อยูมาในปี
่
ที่สามแห่งรัชกาลโฮเชยาบุตรชายเอลาห์กษั ตริยแห่
์ งอิสราเอล เฮเซคียาห์โอรสของอาหัส
กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ได้ เริม
่ ครอบครอง 2 เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บ
ห้าพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มยี่สิ บเก้าปี พระมารดาของพระองค์ มีพระนาม
ว่าอาบีบุตรสาวของเศคาริยาห์ 3 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
ตามทุกสิง่ ที่ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทํา
การฟื้ นฟูในสมัยของเฮเซคียาห์ (2 พศด 29:3-31:21)
4 พระองค์ทรงรือ
้ ปูชนียสถานสูงทิง้ ไป และทรงพังเสาศักดิสิ
์ ทธิเสี
์ ย และตัดเสารู ปเคารพลงเสีย และ
พระองค์ ทรงทุบ งู ทองสัมฤทธิซึ
่ ง
์ ่ง โมเสสสร้างขึ้น นั ้น เป็น ชิน
้ ๆ เพราะว่า ประชาชนอิสราเอลได้ เผาเครือ
5
หอมให้แก่งูนั้นจนถึงวันเหล่านั ้น เขาเรียกงู นั้นว่าเนหุชทาน พระองค์ ทรงวางพระทัยในพระเยโฮวาห์
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พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล เพราะฉะนั ้น ในบรรดากษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ต่อ จากพระองค์ มาหรือ ในบรรดาผู้ อยู่
ก่อนพระองค์ ไม่มี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ 6 เพราะว่า พระองค์ ทรงยึดพระเยโฮวาห์แน่ น พระองค์ มิได้ ทรง
พรากจากการติดตามพระองค์เลย แต่ได้รักษาพระบัญญัติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่โมเสส 7 และ
พระเยโฮวาห์ ทรงสถิ ตก ับ พระองค์ พระองค์ ทรงออกไปยัง ที่ ใด พระองค์ ก็ ทรงกระทํา ความสําเร็จ ที่ นั ่น
พระองค์ได้ทรงกบฏต่อกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และไม่ยอมปรนนิ บัติท่าน
เฮเซคียาห์ทรงชนะคนฟีลิสเตีย
พระองค์ ทรงโจมตี คนฟี ลิ ส เตีย ไกลไปจนถึง เมืองกาซาและดิน แดนเมืองนั ้น ตัง้ แต่ ที่ ที่ มี หอคอย
เหตุกระทัง่ ถึงเมืองที่มีป้อม 9 และอยูม
่ าในปีที่สี่แห่งรัชกาลกษั ตริย์เฮเซคียาห์ ซึ่งเป็นปีที่เจ็ดแห่งรัชกาล
โฮเชยาบุตรชายเอลาห์กษั ตริย์แห่งอิสราเอล แชลมาเนเสอร์กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ทรงยกขึ้นมารบสะ
มาเรียและล้อมเมืองไว้ 10 และเมื่อสิน
ึ เมืองนั ้นได้ ในปีที่หกแห่งรัชกาลเฮเซคียาห์ ซึ่งเป็น
้ สามปีเขาก็ยด
ปีที่เก้าแห่งรัชกาลโฮเชยากษั ตริย์แห่งอิสราเอล สะมาเรียกถู
็ กยึดไป 11 กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรียได้กวาดเอา
คนอิส ราเอลไปยั งอ ัส ซีเรีย ไปไว้ที่ ฮาลาห์ และข้างแม่น้ํา ฮาโบร์แม่น้าํ เมืองโกซาน และในหัว เมืองของ
คนมีเดีย 12 เพราะว่าเขาทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของตน แต่ได้ละเมิด
พันธสัญญาของพระองค์ คือทุกอย่างซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้ และเขาทัง้ หลายไม่
ฟัง ไม่กระทําตาม
8

เซนนาเคอริบบุกรุ กยูดาห์

ในปี ที่ สิ บสี่ แห่งรัชกาลกษั ตริย์เฮเซคี ยาห์ เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ ทรงยกขึ้นมาต่อสู้
บรรดานครที่ มี ป้อมของยู ดาห์ และยึด ได้ 14 และเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ทรงใช้ ให้ ไปทูล กษั ตริย์
แห่งอัสซีเรียที่เมืองลาคีชว่า “ข้าพเจ้าได้กระทําผิด ขอถอนทัพไปเสียจากข้าพเจ้า ท่านจะปรับสักเท่าใด
ข้าพเจ้าจะยอมทัง้ สิน
้ � และกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้เรียกร้องเอาเงินสามร้อยตะลันต์ และทองคําสามสิบ
ตะลันต์ จากเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ 15 และเฮเซคียาห์ได้มอบเงินทัง้ หมดซึ่งมีอยู่ในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ และในคลัง สํานั ก พระราชวัง 16 ในครัง้ นั ้น เฮเซคี ยาห์ทรงลอกทองคํา จากประตู ทัง้ หลาย
ของพระวิหารแห่งพระเยโฮวาห์ และจากเสาประตูซ่ึงเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงบุทองคําไว้ และ
ทรงมอบให้แก่กษั ตริยแห่
์ งอัสซีเรีย
13

การอวดอ้างอย่างหยิง่ ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พศด 32:9-19)
17 และกษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย ได้ รบ
ั สัง่ ให้ทารทาน รับสารีสและรับชาเคห์ไปพร้อมกับกองทัพใหญ่จาก
เมืองลาคีชถึงกรุ งเยรู ซาเล็มเข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคียาห์ เขาก็ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม เมื่อเขาขึ้นมาเขาก็
มายน
ื อยูท
่ างรางระบายนํ้าสระบน ซึ่งอยูที
่ ่ถนนลานซักฟอก 18 และเมื่อเขาเรียกหากษั ตริย์แล้ว เอลียาคิ
มบุตรชายฮิลคียาห์ ผู้บัญชาการราชสํานั ก พร้อมกับเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์บุตรชายของอาสาฟ
เจ้า กรมสารบรรณ ก็ ออกไปหาพวกเขา 19 และรับ ชาเคห์ พู ดก ับ เขาว่า “จงทูล เฮเซคี ยาห์ ว่า ‘พระมหา
กษั ตริย์ คือกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย ตรัสดังนี้ ว่า ท่านวางใจในอะไร 20 ท่านคิดว่า (แต่เป็นเพียงแต่ ถ้อยคํา
ไร้สาระ) “เรามียุทธศาสตร์และแสนยานุภาพ� หรือ เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในใคร ท่านจึงได้กบฏต่อเรา 21 ดู
เถิด เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในไม้เท้าอ้อชํ้า คืออียป
ิ ต์ ซึ่งจะตํามือของคนใดๆที่ใช้ไม้เท้านั ้นยัน ฟาโรห์กษั ตริย์
แห่งอียป
ิ ต์เป็นเช่นนั ้นต่อทุกคนที่วางใจในเขา 22 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายจะบอกเราว่า “เราวางใจในพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเรา� ก็ ปู ชนียสถานสูงและแท่นบูชาของพระองค์ นั้นมิใช่หรือที่ เฮเซคี ยาห์รอ
้ื ทิง้ เสีย
แล้ว พลางกล่าวแก่ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ว่า “ท่านทัง้ หลายจงนมัสการที่ หน ้า แท่ นบู ชาน ี้ ในเยรู ซาเล็ม
เถิด� 23 ฉะนั ้น บัดนี้ มาเถิด มาทํา สัญญากั นก ับกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย นายของข้า เราจะให้ ม้า สองพัน
ตัวแก่ เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนที่ ขี่ม้าเหล่านั ้นได้ 24 แล้วอย่างนั ้นเจ้าจะขับไล่ นายกองแต่ เพียงคนเดียวใน
หมู่ข้าราชการผู้น้อยที่สุดของนายของเราอย่างไรได้ แต่ เจ้ายังวางใจพึ่งอียป
ิ ต์เพื่อรถรบและเพื่อพลม้า
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25 ยิง
่ กว่านั ้นอีกที่เรามาต่อสู้สถานที่นี้ เพื่อทําลายเสีย

ก็ขึ้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์หรือ พระเยโฮ
วาห์ตรัสแก่ข้าว่า “จงขึ้นไปต่อสู้กับแผ่นดินนี้ และทําลายเสีย� ’ ”
รับชาเคห์ดูหมิน
่ พวกยิว
26 แล้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์และเชบนาห์และโยอาห์ เรียนรับชาเคห์ว่า “ขอทีเถอะ ขอพูดกับผู้
รับใช้ของท่านเป็นภาษาอารัมเถิด เพราะเราเข้าใจภาษานั ้น ขออย่าพูดกับเราเป็นภาษาฮีบรูให้ประชาชน
ผู้อยู่บนกําแพงนั ้นได้ยน
ิ เลย� 27 แต่รับชาเคห์พูดกับเขาทัง้ หลายว่า “นายของข้าใช้ให้เรามาพูดถ้อยคํา
เหล่า นี้ แก่ นายของเจ้า และแก่ เจ้า และไม่ ให้พู ดก ับ คนที่ นั่ง อยู่ บนกําแพง ผู้ ที่ จะต้องกิน ขี้ และกิน เยีย
่ ว
ของเขาพร้อมกับเจ้าอย่างนั ้นหรือ� 28 แล้วรับชาเคห์ได้ยืนร้องตะโกนเสียงดังเป็นภาษาฮีบรู ว่า “จงฟัง
พระวจนะของพระมหากษั ตริย์ คือ กษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย 29 กษั ตริย์ ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘อย่า ให้เฮเซคี ยาห์ลวง
เจ้า เพราะเขาไม่สามารถที่ จะช่วยเจ้าให้พ้นจากพระหัตถ์ ของพระองค์ 30 อย่าให้เฮเซคียาห์กระทําให้เจ้
าวางใจในพระเยโฮวาห์โดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเราให้พ้นแน่ และจะไม่ทรงมอบเมืองนี้ ไว้
ในมือ ของกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย� ’ 31 อย่า ฟัง เฮเซคี ยาห์ เพราะกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘จงทํา
สัญญาไมตรีกับเราด้วยของกํานั ล และออกมาหาเรา แลวท
้ ุกคนจะได้กินจากเถาองุน
่ ของตน และทุกคน
32
จะกินจากต้นมะเดื่อของตน และทุกคนจะดื่มน้าํ จากที่ขังนํ้าของตน จนเราจะมานําเจ้าไปยังแผ่นดินที่
เหมือนแผ่น ดิน ของเจ้า เอง เป็น แผ่นดิ นที ่ มี ข้าวและนํ้า องุน
่ เป็น แผ่นดิ นที ่ มี ขนมปัง และสวนองุน
่ เป็น
แผ่นดินที่มีน้าํ มันมะกอกเทศและนํ้าผึ้ง เพื่อเจ้าทัง้ หลายจะมีชีวิตอยูแ
่ ละไม่ตาย และอย่าฟังเฮเซคียาห์
เมื่อเขานําเจ้าผิดไปโดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเราทัง้ หลายให้พ้น� 33 มีพระแห่งประชาชาติ
องค์ใดเคยช่วยแผ่นดินของตนให้พ้นจากพระหัตถ์ของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้หรือ 34 พระของเมืองฮามั
ทและเมือ งอารปั ดอย ู่ ที่ไหน พระของเมืองเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟ วาห์อยู่ที่ไหน เขาได้ ชว
่ ยสะมาเรีย
ให้พ้น จากมือ ของเราหรือ 35 พระองค์ ใดในบรรดาพระทัง้ หลายของประเทศเหล่า นี้ ได้ ช่วยประเทศของ
ตนให้ พ้น จากมือ ของเรา แล ้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงช่วยเยรู ซาเล็ม ให้ พ้น จากมือ ของเราหรือ� ” 36 แต่
ประชาชนนิ่ ง ไม่ ตอบเขาสัก คํา เดียว เพราะพระบัญชาของกษั ตริย์ มี ว่า “อย่า ตอบเขาเลย� 37 แล ้ว เอลี
ยาคิ ม บุตรชายฮิ ล คี ยาห์ ผู้ บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์บุ ตรชายอาสาฟเจ้า
กรมสารบรรณ ได้เข้าเฝ้าเฮเซคียาห์ด้วยเสื้อผ้าฉี กขาด และกราบทูลถ้อยคําของรับชาเคห์

19
ข่าวสารจากเฮเซคียาห์ถึงอิสยาห์
อยู่ มา เมื่อ กษั ตริ ย์ เฮ เซ คี ยาห์ ทรง ได้ ยิน พระองค์ ก็ ทรง ฉี ก ฉลอง พระองค์ เสีย และ ทรง เอา ผ้า
กระสอบคลุม พระองค์ และเสด็จ เข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 2 และพระองค์ ทรงใช้ เอลี ยาคิ ม
ผู้ บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ ราชเลขา และพวกปุโรหิต ใหญ่ คลุม ตัว ด้วยผ้า กระสอบ ไปหาอิส
ยาห์ผู้ พยากรณ์ บุ ตรชายของอามอส 3 เขาทัง้ หลายเรียนท่านว่า “เฮเซคี ยาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘วัน นี้ เป็ นว ัน
ทุกข์ใจ วันถูกติ เตียนและหมิน
่ ประมาท เด็ กก็ถึงกําหนดคลอด แต่ ไม่มีกําลังเบ่งให้คลอด 4 ชะรอยพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของท่านคงจะสดับบรรดาถ้อยคําของรับชาเคห์ ผู้ซึ่งกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนายของเขา
ได้สัง่ มาให้เย้ยพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และจะทรงขนาบถ้อยคําซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรง
สดับ เพราะฉะนั ้นขอท่านถวายคําอธิษฐานเพื่อส่วนชนที่เหลืออยูนี
่ ้ � ” 5 ดังนั ้นข้าราชการของกษั ตริย์เฮ
เซคียาห์มาถึงอิสยาห์ 6 อิสยาห์ก็บอกเขาทัง้ หลายว่า “จงทูลนายของท่านเถิดว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
ว่า ‘อย่ากลัวเพราะถ้อยคําที่เจ้าได้ยน
ิ นั ้น ซึ่งข้าราชการของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้กล่าวหยาบช้าต่อเรา
7 ดู เถิด เราจะบรรจุ จิ ตใจอย่างหนึ่ ง ในเขา เพื่อ เขาจะได้ยน
ิ ข่าวลือ และกลับ ไปยังแผ่น ดิน ของเขา และ
เราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง� ”
1

เซนนาเคอริบท้าทายพระเจ้า (2 พศด 32:17)

2 พงศ์กษั ตริย์ 19:8
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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 งเอธิโอเปีย ว่า “ดู เถิด เขา
ได้ ยกออกมาสู้ รบกับ พระองค์ แล้ว � พระองค์ จึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปเฝ้า เฮเซคี ยาห์ ทูล ว่า 10 “เจ้ าจงพู ดก ับ
เฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ดังนี้ ว่า ‘อย่า ให้พระเจ้า ของท่านซึ่ง 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
ซีเรียได้กระทําอะไรกับแผ่นดินทัง้ สิน
้ บ้าง ทําลายเสียหมดอย่างสิน
้ เชิง ส่วนท่านเองจะรับการช่วยให้พ้น
12
หรือ บรรดาพระของบรรดาประชาชาติ ได้ ช่วยเขาให้รอดพ้นหรือ คือประชาชาติ ซ่ึงบรรพบุรุษของเรา
ได้ ทําลาย คือโกซาน ฮาราน เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอัสสาร์ 13 กษั ตริย์ของฮามัท
กษั ตริยของอารปั
์
ด กษั ตริยของเมื
์
องเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน� ”
8

เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐาน (2 พศด 32:20)

14 เฮเซคียาห์ทรงรับจดหมายจากมือของผู้สื่อสาร

และทรงอ่าน และเฮเซคียาห์ได้ขึ้นไปยังพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ และทรงคลี่ จดหมายนั ้นออกต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 15 และเฮเซคี ยาห์ทรง
อธิษฐานต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผูทรงประทั
้
บ
ระหว่างพวกเครู บ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก พระองค์แต่องค์
เดียว พระองค์ ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 16 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ
สดับ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิก พระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดับ ถ้อยคํา ของเซนนาเค
อริบ ซึ่ง เขาได้ ใช้ มาเย้ย พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ 17 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เป็น ความจริง ที่ กษั ตริย์ แห่ งอ ัส
ซีเรียได้กระทําแก่ประชาชาติทัง้ หลายและแผ่นดินของประชาชาตินั้นร้างเปล่า 18 และได้เหวย
ี่ งพระของ
ประชาชาติ นั้น เข้า ไฟ เพราะเขามิ ใช่ พระ เป็น แต่ ผลงานของมื อมนุษย์ เป็น ไม้ และหิน เพราะฉะนั ้น เขา
จึงถูกทําลายเสีย 19 ฉะนั ้น บัดนี้ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเย
โฮวาห์พระเจ้าแต่พระองค์เดียว�
พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานโดยทางอิสยาห์

“พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรั
สด ัง นี้ ว่า เราได้ยน
ิ คํา อธิษฐานของเจ้า เรือ
่ งเซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย แล้ว 21 ต่อ ไปนี้ เป็น พระ
วจนะที่ พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกั บท่านนั ้ นว่า ‘ธิดาพรหมจารีแห่งศิ โยนดู หมิน
่ เจ้า และหัวเราะเยาะเย้ย
เจ้า ธิดาแห่ง เยรู ซาเล็ม สัน
่ ศีรษะใส่ เจ้า 22 เจ้ าเย้ย และกล่าวหยาบช้า ต่อ ผู้ ใด เจ้ าขึ้น เสียงของเจ้า ต่อ ผู้
ใด แล ้ว เบิง่ ตาของเจ้า อย่างเย่อ หยิง่ ต่อ ผู้ ใด ต่อ องค์ บริสุทธิแห่
์ งอ ิส ราเอลน่ ะ ซิ 23 เจ้ าได้ เย้ยองค์ พระผู้
เป็นเจ้าด้วยผู้ส่ ือสารของเจ้า และเจ้าได้ว่า “ด้วยรถรบเป็นอันมากของข้า ข้าได้ข้น
ึ ไปที่สูงของภูเขา ถึงที่
ไกลสุด ของเลบานอน ข้า จะโค่น ต้นสนสี ดาร์ที่ สูง ที่สุด ของมัน ลง ทัง้ ต้นสนสามใบที่ ดี ที่ สุด ของมัน ข้า
จะเข้าไปในที่ พํานั กในชายแดนของมัน และที่ ป่าไม้แห่งคารเมล 24 ข้าขุดบ่อและดื่ มน้าํ ต่างด้าว ข้าเอา
ฝ่าเท้าของข้ากวาดธารนํ้าทัง้ สิน
้ ของสถานที่ ที่ ถู กล้อมโจมตีให้แห้งไป� 25 เจ้าไม่ได้ยินหรือว่า เราได้จัด
ไว้นานแล้ว เราได้ กะแผนงานไว้แต่ ดึกดําบรรพ์ ณ บัดนี้ เราให้เป็นไปแล้ว คือเจ้าจะทําเมืองที่ มีป้อมให้
พังลงให้เป็นกองสิง่ ปรักหักพัง 26 ส่วนชาวเมืองนั ้ นมีอาํ นาจน้ อย เขาสะดุ้งกลัวและอับอาย เขาเหมือน
หญ้าที่ทุ่งนา และเหมือนหญ้าอ่อน เหมือนหญ้าที่บนยอดหลังคาเรือน เหมือนข้าวเกรียมไปก่อนที่มันจะ
งอกงามอย่างนั ้น 27 แต่เราได้รู จั
้ กการที่เจ้านั ่งลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย
้ วกราด
ของเจ้า ต่อ เรา 28 เพราะเจ้า ได้ เกรีย
้ วกราดต่อ เรา และความจองหองของเจ้า ได้ มาเข้าหู ของเรา ฉะนั ้น
เราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจ้า และบังเหียนของเราใส่รม
ิ ฝีปากเจ้า และเราจะหันเจ้ากลับไปตามทาง
29
ซึ่งเจ้ามานั ้น และนี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้า คือปีนี้ เจ้าจะกินสิง่ ที่งอกขึ้นเอง และในปีที่สองสิง่ ที่ผลิ
จากเดิม แล้วในปีที่สาม จงหว่านและเกี่ยว และปลูกสวนองุน
่ และกินผลของมัน 30 ส่วนที่รอดและเหลือ
20 แล้วอิสยาห์บุตรชายอามอสได้ใช้ให้ไปเฝ้าเฮเซคียาห์ทูลว่า

2 พงศ์กษั ตริย์ 19:31
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แห่ง วงศ์ วานของยู ดาห์ จะหยัง่ รากลงไป และเกิด ผลขึ้น บน 31 เพราะว่า ส่วนคนที่ เหลือ จะออกไปจาก
เยรู ซาเล็ม และส่วนที่รอดมาจะออกมาจากภูเขาศิโยน ความกระตือรือร้นของพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะ
กระทําการนี้ � 32 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงตรัสเกี่ยวกับกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียดังนี้ ว่า ‘ท่านจะไม่เข้าใน
นครนี้ หรือยิงลูกธนูไปที่นั ่น หรือถือโล่เข้ามาข้างหน้านคร หรือสร้างเชิงเทินสู้มัน 33 ท่านมาทางใด ท่าน
จะต้องกลับ ไปทางนั ้น ท่านจะไม่ เข ้า มาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 34 เพราะเราจะป้องกัน
นครนี้ ไว้เพื่อ ให้รอด เพื่อ เห็น แก่ เราเอง และเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของเรา� ” 35 และอยู่มาในคืน นั ้น ทูต
สวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ ออกไป และได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสียหนึ่ งแสนแปดหมื่นห้า
พันคน และเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด ดูเถิด พวกเหล่านั ้นเป็นศพทัง้ นั ้น
เซนนาเคอริบกลับบ้านและถูกประหารชีวต
ิ

36 แล้วเซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียกได้
็ ยกไป และกลับบ้าน และอยูใ่ นนี นะเวห์ 37 และอยูม
่ าเมื่อ

ท่านนมัสการในนิ เวศของพระนิ สโรกพระของท่าน อัด รัม เมเลคและชาเรเซอร์โอรสของท่านประหาร
ท่านเสียด้วยดาบ และหนี ไปยังแผ่นดินอาร์มีเนี ย และเอสารฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทน
ท่าน

20
เฮเซคียาห์ทรงประชวร แล้วหายเป็นปกติ (2 พศด 32:24)
ในวัน เหล่า นั ้น เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวรใกล้ จะสิน
้ พระชนม์ และผู้ พยากรณ์ อิส ยาห์ บุ ตรชายของอา
มอสเข้า มาเฝ้า พระองค์ และทูล พระองค์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘จงจัดการบ้านการเมืองของ
เจ้า ให้ เรียบร้อย เจ้ าจะต้องตาย เจ้ าจะไม่ ฟื้ น � ” 2 แล ้ว เฮเซคี ยาห์ ทรงหัน พระพักตร์เข ้า ข้างฝา และ
อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า 3 “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ขอวิงวอนต่อพระองค์ ขอทรงระลึกว่า
ข้าพระองค์ดําเนิ นอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ด้วยความจริงและด้วยใจที่เพียบพร้อม และได้กระทํา
สิง่ ที่ประเสริฐในสายพระเนตรของพระองค์มาอย่างไร� และเฮเซคียาห์ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว 4 และ
อยู่ มาก ่อ นที่ อส
ิ ยาห์ จะออกไปถึง ลาน พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ท่านว่า 5 “จงกลับ ไปบอกเฮเซ
คี ยาห์เจ้ านายแห่ง ประชาชนของเราว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของดาวิด บรรพบุรุษ ของเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
‘เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าแล้ว เราได้เห็นนํ้าตาของเจ้าแล้ว ดูเถิด เราจะรักษาเจ้า ในวันทีส
่ ามเจ้าจะ
6
ขึ้นไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเราจะเพิม
ิ ของเจ้าอีกสิบห้าปี เราจะช่วยเจ้าและเมืองนี้
่ ชีวต
พ้นจากมือของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และจะป้องกันเมืองนี้ ไว้ เพื่อเห็นแก่ เราเอง และเพื่อเห็นแก่ ดาวิด
ผู้รับใช้ของเรา� ” 7 และอิสยาห์บอกว่า “เอาขนมมะเดื่อมาอันหนึ่ ง� เขาก็เอามาวางไว้บนพระยอดนั ้น
พระองค์ จึงทรงหายเป็นปกติ 8 และเฮเซคี ยาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “อะไรจะเป็นหมายสําคัญว่าพระเยโฮ
วาห์จะทรงรักษาข้าพเจ้า และว่าข้าพเจ้าจะได้ ข้น
ึ ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ในวันที ่สาม� 9 และ
อิสยาห์ทูลว่า “ต่อไปนี้ เป็นหมายสําคัญสําหรับพระองค์ จากพระเยโฮวาห์ ที่ พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา
ตามที่ พระองค์ ทรงตรัสไว้ คือว่า จะให้เงาคืบหน้า ไปสิบ ขัน
้ หรือย้อนกลับ มาสิบขัน
้ � 10 เฮเซคี ยาห์ตรัส
ตอบว่า “เป็นการง่ายที่เงาจะยาวออกไปอีกสิบขัน
้ แต่ให้เงาย้อนกลับมาสิบขัน
้ ต่างหาก� 11 และอิสยาห์
ผู้ พยากรณ์ ก็ ร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรงนํา เงาย้อนกลับ มาสิบ ขัน
้ ซึ่ง เงานั ้น ได้ เลยไปใน
นาฬิกาแดดของอาหัส
1

เฮเซคียาห์สําแดงคลังทรัพย์ทัง้ หมดของพระองค์ให้คนจากบาบิโลนเห็น (2 พศด 32:27-31)
คราวนั ้น เบโรดัค บาลาดัน โอรสของบาลาดัน กษั ตริ ย์ แห่ งบาบิ โลนทรงส่ง ราชสารและเครือ
่ ง
บรรณาการมายัง เฮเซคี ยาห์ เพราะพระองค์ ทรงได้ ยิ นว ่า เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวร 13 และเฮเซคี ยาห์
ได้ ทรงต้อนรับ เขา และพระองค์ ทรงพาเขาชมคลัง ทรัพย์ ทัง้ หมดของพระองค์ ให้ ชมเงิน ทองคํา และ
เครือ
่ งเทศ และนํ้ามัน ประเสริฐ และคลัง พระแสงของพระองค์ ทุ กอย่างซึ่ งม ี ในท้องพระคลัง ไม่มี สิ ่ง
ใดที่ ในพระราชวัง หรือ ในราชอาณาจักรของพระองค์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เฮเซคี ยาห์มิได้ สําแดงแก่ เขา 14 แล ้ วอ ิส
ยาห์ผู้พยากรณ์ ก็เข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคียาห์ และทูลพระองค์ว่า “คนเหล่านี้ ทูลอะไรบ้าง และเขามาเฝ้า
12
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พระองค์แต่ไหน� และเฮเซคียาห์ตรัสว่า “เขาได้มาจากเมืองไกล จากบาบิโลน� 15 ท่านทูลว่า “เขาเห็น
อะไรในพระราชวังของพระองค์ บ้าง� และเฮเซคี ยาห์ตรัสตอบว่า “เขาเห็นทุกอย่างในวังของเรา ไม่มีสิ
่งใดในพระคลังของเราซึ่งเรามิได้สําแดงแก่เขา� 16 แล้วอิสยาห์ทูลเฮเซคียาห์ว่า “ขอทรงฟังพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ 17 ดูเถิด วันเวลากําลังย่างเข้ามาเมื่อสรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ในวังของเจ้า และสิง่ ซึ่งบรรพบุรุษ
ของเจ้า ได้ สะสมจนถึง ทุก วัน นี้ จะต้องถูก เอาไปยังบาบิ โลน ไม่มี สิ ่ง ใดเหลือ เลย พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ 18 และลูกบางคนซึ่งถือกําเนิ ดจากเจ้า ผู้ซึ่งเกิดมาแก่เจ้า จะถูกนําเอาไป และเขาจะเป็นขันที ใน
วังของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน� 19 แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงท่านก
ล่าวนั ้ นก็ดี อยู่� เพราะพระองค์ ดําริว่า “ก็ดีแล้วมิ ใช่หรือ ในเมื่ อมีความอยูเ่ ย็นเป็นสุขและความจริงใน
วันเวลาของเรา�
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 พระองค์ ทรง
สร้างสระและรางระบายนํ้า นํา นํ้า เข้า มาในกรุ ง อย่างไร มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ พงศาวดารแห่ งกษั ตริ
ย์ประเทศยูดาห์หรือ 21 และเฮเซคียาห์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และมนั สเสห์โอรส
ของพระองค์ข้น
ึ ครอบครองแทนพระองค์
20

21

มนัสเสห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 33:1-9)
1 มน ัส เสห์ มี พระชนมายุ สิ บสองพรรษาเมื่อ พระองค์ เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครองใน
กรุ งเยรู ซาเล็มห้าสิบห้าปี พระมารดาของพระองค์มีพระนามว่าเฮฟซีบาห์ 2 และพระองค์ทรงกระทําสิง่
ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่งพระ
เยโฮวาห์ ทรงขับ ไล่ ออกไปให้ พ้น หน้า ประชาชนอิสราเอล 3 เพราะพระองค์ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง
เฮเซคี ยาห์พระราชบิดาของพระองค์ ทรงทําลายเสียนั ้นขึ้นใหม่ และพระองค์ ทรงสร้างแท่นบูชาสําหรับ
พระบาอัล และทรงสร้างเสารู ป เคารพ ดัง ที่ อาหับ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงกระทํา และทรงนมัสการ
บริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า สวรรค์ และปรนนิ บั ติ พระเหล่า นั ้น 4 และพระองค์ ทรงสร้างแท่น บูชาในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า “เราจะบรรจุนามของเราไว้ในเยรู ซาเล็ม� 5 และพระองค์ได้
สร้างแท่นบูชาสําหรับบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ในลานทัง้ สองของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ 6 และ
พระองค์ได้ทรงถวายโอรสของพระองค์ให้ลุยไฟ ถือฤกษ์ ยาม การใช้เวทมนตร์ ทรงเจ้าเข้าผี และพ่อมด
หมอผี พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายเป็ นอ ัน มากในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง เป็นการยัว่ ยุ
ให้พระองค์ทรงกริว้ โกรธ 7 ส่วนรู ปเคารพสลักจากเสารู ปเคารพที่พระองค์ทรงสร้างนั ้น พระองค์ทรงตัง้
ไว้ในพระนิ เวศ คือพระนิ เวศที่ พระเยโฮวาห์ตรัสกับดาวิดและซาโลมอนโอรสของพระองค์ ว่า “ในนิ เวศ
นี้ และในเยรู ซาเล็ม ซึ่ง เราได้ เลือกออกจากตระกูล ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เราจะบรรจุ นามของเราไว้เป็น
นิ ตย์ 8 เราจะไม่เป็นเหตุให้เท้าของอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้กับบรรพบุรุษของเขา
อีก ถ้าเขาเพียงแต่ระมัดระวังที่จะกระทําตามทุกอย่างซึ่งเราได้บัญชาเขา และตามราชบัญญัติทัง้ สิน
้ ซึ่ง
โมเสสผู้ รับ ใช้ ของเราบัญชาเขา� 9 แต่ เขามิ ได้ ฟัง และมนั ส เสห์ได้ ชักจูง เขาให้กระทํา ชัว่ มากยิง่ ไปกว่า
บรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงทําลายเสียต่อหน้าประชาชนอิสราเอลได้เคยกระทําแล้วเสียอีก
พระเจ้าทรงเตือนเรือ
่ งความชัว่ ร้ายของมนั สเสห์

10 และพระเยโฮวาห์ตรัสโดยเหล่าผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ว่า 11 “เพราะมนั สเสห์กษั ตริย์แห่ง

ยูดาห์ได้กระทําการอันน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ และได้ประพฤติชัว่ ร้ายยิง่ กว่าสิง่ ทัง้ ปวงที่คนอาโมไรต์ได้
กระทํา ผู้ซึ่งอยู่มาก่อนพระองค์ และได้ ทรงกระทําให้ยูดาห์ทําบาปด้วยรู ปเคารพทัง้ หลายของพระองค์
อีก ด้วย 12 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ดู เถิด เรากําลัง นํา เหตุ รา้ ยมา
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ถึงเยรู ซาเล็มและยูดาห์ อย่างที่ผู้ใดซึ่งได้ยน
ิ แล้วหูทัง้ สองของเขาจะซ่าไป 13 และเราจะเอาเชือกอย่างที่
วัดกรุ งสะมาเรียขึงเหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม และใช้ลูกดิง่ อย่างที่วด
ั ราชวงศ์อาหับ และเราจะล้างเยรู ซาเล็ม
อย่างเขาล้างชาม ล้างและพลิก ควํา่ 14 และเราจะทอดทิง้ มรดกส่วนที่ เหลือ ของเรา และมอบเขาไว้ใน
มือ ศั ตรู ของเขา และเขาทัง้ หลายจะเป็น เหยื่อ และเป็น ของริบ ของศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเขา 15 เพราะเขาได้
กระทําสิง่ ที่ชว
ิ ต์
ั ่ ร้ายในสายตาของเรา และได้ยัว่ ยุให้เราโกรธ ตัง้ แต่วันที่บรรพบุรุษของเขาออกจากอียป
กระทัง่ ถึงทุกวันนี้ � ”
มนัสเสห์ ผู้กระทําให้โลหิตตก สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 33:18-20)

16 ยิง
่ กว่านั ้นมนั สเสห์ได้ทรงกระทําให้โลหิตที่ไร้ความผิดตกเป็ นอันมาก

จนเต็มเยรู ซาเล็มจากปลาย
ข้างหนึ่ ง ถึง ปลายอีก ข้างหนึ่ ง นอกเหนื อ จากบาปที่ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ยู ดาห์ทํา ด้วย โดยประพฤติ สิ
่ง ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 17 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของมนั ส เสห์ และบรรดาสิง่
ซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา และบาปซึ่งพระองค์ ทรงกระทํา มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์
ประเทศยู ดาห์ หรือ 18 และมนั ส เสห์ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง ไว้ในพระ
อุทยานริมพระราชวังของพระองค์ในสวนของอุสซา และอาโมนโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทน
พระองค์
อาโมนได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 33:20-23)
19 อาโมนมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บสองพรรษาเมื่อ พระองค์ เริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครอง
ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม สอง ปี พระมารดา ของ พระองค์ มี พระนาม ว่า เม ชุลเล เมท บุตร สาว ของ ฮา รู ส ชาว โย
ทบาห์ 20 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างมนั ส เสห์ บิ ดา
ของพระองค์ได้ทรงกระทํา 21 พระองค์ทรงดําเนิ นในทางทัง้ สิน
ิ าของพระองค์ทรงดําเนิ น และปรน
้ ซึ่งบด
นิ บัติรู ปเคารพซึ่งบิดาของพระองค์ทรงปรนนิ บัติ และนมัสการรู ปเหล่านั ้น 22 พระองค์ทรงทอดทิง้ พระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์ และมิได้ทรงดําเนิ นในมรรคาของพระเยโฮวาห์
อาโมนสิน
้ พระชนม์ โยสิยาห์ได้ครอบครองแทนพระองค์ (2 พศด 33:24-25)
และข้าราชการของอาโมนได้ รว่ มกัน คิด กบฏต่อ พระองค์ และประหารกษั ตริย์ ในพระราชวัง ของ
พระองค์ เสีย 24 แต่ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ได้ ประหารทุก คนที่ รว่ มกัน คิด กบฏต่อ กษั ตริย์ อาโมน และ
ประชาชนแห่งแผ่นดินได้ ตัง้ โยสิ ยาห์โอรสของพระองค์ ให้เป็นกษั ตริย์แทนพระองค์ 25 ส่วนพระราชกิจ
นอกนั ้นของอาโมนซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์
หรือ 26 และเขาฝัง ไว้ในอุโมงค์ ของพระองค์ ในสวนของอุส ซา และโยสิ ยาห์ โอรสของพระองค์ ได้ ครอบ
ครองแทนพระองค์
23
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โยสิยาห์ได้ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 34:1)
1 โย สิ ยาห์ มี พระ ชนมายุ แปด พรรษา เมื่อ เริม
่ ครอบ ครอง และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม สามสิบ เอ็ด ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เยดี ดาห์ บุ ตรสาวของอาดายาห์ ชาวโบ
สคาท 2 และพระองค์ ได้ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และทรงดําเนิ น ใน
มรรคาทัง้ สิน
้ ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และมิได้ทรงหันไปทางขวามือหรือซ้ายมือ
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พศด 34:8-13)
3 และอยู่ มาในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ โยสิ ยาห์ กษั ตริย์ ทรงใช้ ชาฟานบุตรชายอาซาลิ ยาห์
บุ ตรชายเมชุ ล ลามราชเลขา ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ รับสัง่ ว่า 4 “จงขึ้น ไปหาฮิ ล คี ยาห์ มหา
ปุโรหิต เพื่อ ให้ท่านรวมเงิน ซึ่ง เขานํา เข้า มาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง ผู้ รก
ั ษาธรณี ประตู ได้ เก ็บ
5
จากประชาชน และให้มอบไว้ในมือของคนงานผู้ดูแลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และให้เขาจ่ายแก่คน
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งานผู้ที่อยู่ ณ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ที่ทําการซ่อมแซมพระนิ เวศอยู่ 6 คือให้แก่ช่างไม้ และแก่ช่าง
ก่อสร้าง และแก่ช่างปูน ทัง้ สําหรับซื้อตัวไม้และหินสกัดเพื่อซ่อมแซมพระนิ เวศ� 7 แต่ไม่ได้ขอบัญชีจาก
เขาเรือ
่ งเงินที่จ่ายใส่มือของเขา เพราะเขากระทําด้วยความสัตย์ซื่อ
พวกเขาได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พศด 34:14-15)
และฮิ ล คี ยาห์มหาปุโรหิต พู ดก ับ ชาฟานราชเลขาว่า “ข้าพเจ้า ได้ พบหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์� และฮิ ล คี ยาห์ ได้ มอบหนั งสือ นั ้น ให้ ชาฟานและท่านก็ อ่าน 9 และชาฟานราช
เลขาได้เข้าเฝ้ากษั ตริย์และทูลรายงานต่อกษั ตริย์อีกว่า “ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้เทเงินที่พบในพระนิ เวศ
ออก และได้ มอบไว้ในมือของคนงานผู้ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 10 แล้วชาฟานราชเลขาได้ ทูล
กษั ตริย์ ว่า “ฮิ ล คี ยาห์ ปุ โรหิต ได้ มอบหนั งสือ แก่ ข้า พระองค์ ม้วนหนึ่ ง� และชาฟานก็ อา่ นถวายกษั ตริย์
11 และอยู่ มาเมื่อ กษั ตริย์ ได้ ฟัง ถ้อยคํา ของหนั งสือ แห่ง พระราชบัญญั ติ พระองค์ ทรงฉี ก ฉลองพระองค์
12 และกษั ตริย์ ทรงบัญชาฮิ ล คี ยาห์ ปุ โรหิต และอาหิคัม บุตรชายชาฟาน และอัค โบร์บุ ตรชายมี คายาห์
และชาฟานราชเลขา และอาสายาห์ผู้รบ
ั ใช้ของกษั ตริย์ รับสัง่ ว่า 13 “จงไปทูลถามพระเยโฮวาห์ให้เรา ให้
ประชาชนและให้ยูดาห์ทัง้ หมดเกี่ยวกับถ้อยคําในหนั งสือนี้ ที่ได้พบ เพราะว่า พระพิโรธของพระเยโฮวาห์
ซึ่งพลุ่งขึ้นต่อเราทัง้ หลายนั ้นใหญ่หลวงนั ก เพราะว่าบรรพบุรุษของเรามิได้เชื่อฟังถ้อยคําของหนั งสือนี้
กระทําทุกสิง่ ซึ่งเขียนไว้เกี่ยวกับเราทัง้ หลาย� 14 ฮิลคียาห์ปุโรหิต และอาหิคัม และอัคโบร์ และชาฟาน
และอาสายาห์ ได้ไปหาฮุลดาห์หญิงผู้พยากรณ์ ภรรยาของชัลลูม บุตรชายของทิกวาห์บุตรชายฮารฮัสผู้
ดูแลตู้เสื้อ (เวลานั ้นนางอยูใ่ นเยรู ซาเล็มแขวงสอง� และเขาทัง้ หลายได้สนทนากับนาง
8

คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พศด 34:22-28)

“พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘จงบอกชายคนที่ใช้พวก
เจ้า มาหาเรานั ้ นว ่า 16 “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะนํา เหตุ รา้ ยมาเหนื อ สถานที่ นี้ และเหนื อ
ชาวเมืองนี้ ตามบรรดาถ้อยคํา ในหนั งสือ ซึ่ง กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ได้ อ่านนั ้น 17 เพราะเขาทัง้ หลายได้ ทอด
ทิง้ เรา และได้เผาเครือ
่ งหอมถวายพระอื่น เพื่อเขาจะได้กระทําให้เราโกรธด้วยผลงานทัง้ สิน
้ แห่งมือของ
เขา เพราะฉะนั ้น ความพิโรธของเราจึง จะพลุ่ง ขึ้น ต่อ สถานที่ นี้ และจะดับ เสีย ไม่ ได้ � 18 แต่ ฝ่า ยกษั ตริ
ย์ แห่ งยู ดาห์ ผู้ ได้ ส่ง เจ้า มาถามพระเยโฮวาห์ นั ้น เจ้ าจงไปบอกเขาว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอลตรัสด ัง นี้ ว่า เก ี่ย วกับ เรือ
่ งถ้อยคํา ที่ เจ้ าได้ ยิน 19 เพราะจิตใจของเจ้า อ่อนโยน และเจ้า ได้ ถ่อมตัว ลง
ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เมื่อเจ้าได้ยน
ิ เรากล่าวต่อต้านสถานที่ นี้ และต่อต้านชาวเมืองนี้ วา่ เขาจะต้อ
งกลายเป็ นที ่รกร้างและที่ ถู กสาป และเจ้าได้ฉีกเสื้อและร้องไห้ต่อหน้าเรา เราก็ได้ยินเจ้าแล้วด้วย พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 20 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะรวบเจ้าไปไว้กับ บรรพบุรุษของเจ้า และเจ้า จะถูก
รวบไปยังอุโมงค์ของเจ้าอย่างสันติ และตาของเจ้าจะไม่เห็นเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่งเราจะนํามาเหนื อที่นี้ � ’ ”
และเขาทัง้ หลายก็ได้นําถ้อยคําเหล่านั ้นมาทูลกษั ตริย์อีก
15 และนางตอบพวกเขาว่า

23
การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนฟัง (2 พศด 34:29-30)
แล ้ วกษั ตริย์ ทรงใช้ และบรรดาผู้ ใหญ่ ของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ได้ มาชุ มนุ มกับ พระองค์ 2 และกษั
ตริย์เสด็จขึ้นไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และคนยูดาห์ทัง้ สิน
้ และบรรดาชาวกรุ งเยรู ซาเล็มพร้อม
กับ พระองค์ และปุโรหิต และผู้ พยากรณ์ และประชาชนทัง้ ปวงทัง้ เล็ก และใหญ่ และพระองค์ ทรงอ่าน
ถ้อยคํา ทัง้ หมดในหนั งสือ พันธสัญญา ซึ่ง ได้ พบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ให้ เขาฟัง 3 และกษั ตริย์
ทรงประทับ ยืน ข้างเสา และทรงกระทํา พันธสัญญาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ว่า จะดําเนิ น ตามพระ
เยโฮวาห์ และรักษาพระบัญญั ติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ ของพระองค์ ด้วยสุด พระจิต สุด พระทัย ของ
1

2 พงศ์กษั ตริย์ 23:4

415

2 พงศ์กษั ตริย์ 23:19

พระองค์ จะปฏิบัติตามถ้อยคําของพันธสัญญานี้ ซึ่งเขียนไว้ในหนั งสือนี้ และประชาชนทัง้ ปวงก็เข้าส่วน
ในพันธสัญญานั ้น
โยสิยาห์นําคนอิสราเอลในการปฏิรู ปใหม่ (2 พศด 34:33)
4 และกษั ตริย์ทรงบัญชาฮิลคียาห์มหาปุโรหิต และพวกปุโรหิตรอง และผูร
้ ก
ั ษาธรณี ประตู ให้นําเครือ
่ ง

ใช้ทัง้ สิ้นที่ทําขึ้นสําหรับพระบาอัล สําหรับเสารู ปเคารพ และสําหรับบรรดาบริวารของฟ้าสวรรค์ออกมา
จากพระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเผาเสียที่ภายนอกกรุ งเยรู ซาเล็มในทุ่งนาแห่งขิดโรน และ
ขนมูลเถ้าของมันไปยังเบธเอล 5 และพระองค์ทรงกําจัดปฏิมากรปุโรหิต ผู้ซึ่งบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์
ได้ สถาปนา ให้ เผาเครือ
่ งหอมในปู ชน ีย สถานสูง ที่ หว
ั เมืองแห่ง ยู ดาห์ และรอบๆกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัง้ คน
เหล่านั ้ นที ่ เผาเครือ
่ งหอมถวายพระบาอัล ถวายดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และหมู่ ดาวประจํา ราศี และ
บริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้าสวรรค์ 6 และพระองค์ ทรงนําเสารู ปเคารพออกมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ภายนอกเยรู ซาเล็ม ถึง ลํา ธารขิด โรน และเผาเสีย ที่ ลํา ธารขิด โรน และทรงทุบ ให้เป็น ผงคลี และเหวีย
่ ง
ผงคลี นั้น ลงบนหลุม ศพของคนสามัญ 7 และพระองค์ ทรงทําลายเรือนกะเทย ซึ่ง อยู่ ข้างพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์เสีย เป็ นที ่ที่ ผู้หญิงทอม่านสําหรับเสารู ปเคารพ 8 และพระองค์ ทรงให้ปุ โรหิตทัง้ หมดออก
จากหัว เมืองยู ดาห์ และทรงกระทํา ให้ ปู ชน ีย สถานสูง เสีย ความศั กด ิ์ สิทธิ์ คือ ที่ ที่ ปุ โรหิต ได้ เผาเครือ
่ ง
หอม ตัง้ แต่เมืองเกบาถึงเบเออร์เชบา และพระองค์ทรงทําลายปูชนียสถานสูงของประตูเมือง ซึ่งอยูต
่ รง
ทางเข้า ประตู 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 ขนมปัง ไร้เชื้อ
ท่ามกลางพวกพี่น้องของเขาเอง 10 และทรงกระทําให้โทเฟทเสียความศักดิสิ
์ ทธิ์ คือที่ที่หุบเขาบุตรแห่ง
ฮินโนม เพื่อจะไม่มีผู้ใดถวายบุตรชายหญิงของตนให้ลุ ยไฟต่อพระโมเลค 11 และพระองค์ทรงกําจัดม้า
ซึ่งบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้ ถวายแก่ ดวงอาทิตย์ ที่ ตรงทางเข้าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ข้างห้อง
นาธันเมเลคข้าราชสํานั ก ซึ่งอยูใ่ นบริเวณ และพระองค์ทรงเผารถรบของดวงอาทิตย์เสียด้วยไฟ 12 และ
แท่น บนหลังคาห้องชัน
้ บนของอาหัส ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ ของยู ดาห์ได้ สร้างไว้ และแท่น บูชาซึ่ง มนั ส เสห์
ได้ สร้างไว้ในลานทัง้ สองของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ทรงดึง ลงมาให้หก
ั เสีย ที่ นั ่น และทรง
เหวีย
่ งผงคลี ของมัน ลงไปในลํา ธารขิด โรน 13 และกษั ตริย์ ทรงกระทํา ให้ ปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง อยู่ หน ้า กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เสีย ความศั กด ิ์สิทธิ์ ซึ่ง อยู่ทางมือขวาของภูเขาพินาศ ซึ่ง ซาโลมอนกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลได้
สร้างสําหรับพระอัชโทเรทสิง่ น่าสะอิดสะเอียนของคนไซดอน และสําหรับพระเคโมชสิง่ น่าสะอิดสะเอียน
ของคนโมอับ และสําหรับ พระมิล โคมสิง่ น่า สะอิดสะเอียนของชนอัม โมน 14 และพระองค์ ทรงทุบ เสาศั
กดิสิ
์ ทธิเป็
์ นชิน
้ ๆ และตัดเหล่าเสารู ปเคารพลงเสีย และเอากระดูกมนุษย์ถมที่นั ้น 15 ยิง่ กว่านั ้ นอีกแท่น
บูชาที่ เบธเอล ปู ชน ีย สถานสูง ซึ่ง เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ ตัง้ ไว้ ผู้ ซึ่ง กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลทําบาปด้วย
พระองค์ ทรงรือ
้ แท่น บูชากับ ปู ชน ีย สถานสูง นั ้น ลงและทรงเผาปู ชน ีย สถานสูง นั ้น บดให้เป็น ผงคลี และ
พระองค์ ทรงเผาเสารู ป เคารพเสีย ด้วย 16 และเมื่อ โยสิ ยาห์ ทรงหัน พระพักตร์ พระองค์ ทอดพระเนตร
อุโมงค์ฝังศพอยู่บนภูเขา และพระองค์ทรงใช้ให้ไปเอากระดูกออกมาเสียจากอุโมงค์ และเผาเสียบนแท่
นบู ชา และทรงกระทําให้เสียความศั กดิ์สิทธิ์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงคนแห่งพระเจ้าได้ ป่าว
ร้องไว้ ผู้ซึ่งป่าวร้องถึงสิง่ เหล่านี้ 17 แล้วพระองค์ตรัสว่า “อนุสาวรีย์ที่เรามองเห็นข้างโน้ นคืออะไร� คน
เมืองนั ้ นก ็ ทูล พระองค์ ว่า “เป็ นอ ุ โมงค์ ฝัง ศพของคนแห่ง พระเจ้า ผู้ มาจากยู ดาห์ และได้ ป่าวร้องถึง สิง่
เหล่านี้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ต่อ แท่นบูชาที่ เบธเอล� 18 และพระองค์ ตรัสว่า “ให้เขาอยู่ที่ นั ่น แหละ
อย่า ให้ ผู้ ใดย้ายกระดูก ของเขา� เขาทัง้ หลายจึง ทิง้ กระดูก ของเขาไว้ อย่างนั ้น พร้อมกับ กระดูก ของผู้
พยากรณ์ ผู้ ออกมาจากสะมาเรีย 19 โยสิ ยาห์ทรงกําจัด นิ เวศทัง้ สิน
้ ของปู ชน ีย สถานสูง ที่ อยู่ ในหัว เมือง
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สะมาเรีย ซึ่ง บรรดากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลได้ ทรงสร้างไว้กระทํา ให้ พระเยโฮวาห์ ทรงกริว้ พระองค์ ทรง
กระทําต่อที่เหล่านั ้นตามทุกอย่างที่พระองค์ทรงกระทําที่เบธเอล 20 และพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทัง้
ปวงแห่งปู ชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่ นั ่นเสียบนแท่ นบู ชา และเผากระดูกคนเสียบนนั ้น แล้วพระองค์ก็ เสด็จ
กลับกรุ งเยรู ซาเล็ม
การถือเทศกาลปัสกา (2 พศด 35:1-19)
และกษั ตริย์ ทรงบัญชาประชาชนทัง้ ปวงว่า “จงถือ เทศกาลปัส กาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้า ดังที่เขียนไว้ในหนั งสือพันธสัญญานี้ � 22 เพราะว่าเทศกาลปัสกาอย่างนี้ มิได้ถือกันมาตัง้ แต่สม
ัย ผู้ วิน ิจฉั ย ผู้ ที่ ครอบครองอิสราเอล หรือ ระหว่างสมัย บรรดากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลหรือ กษั ตริย์ แห่ งยู
ดาห์ 23 แต่ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลกษั ตริย์โยสิยาห์ได้ถือเทศกาลปัสกานี้ ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 24 ยิง่ กว่านั ้นอีกโยสิยาห์ได้กําจัดคนทรง และแม่มด และเทราฟิม และรู ปเคารพ และบรรดา
สิง่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง เห็ นก ัน อยู่ ในแผ่น ดิน ยู ดาห์ และในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ พระองค์ จะทรงสถาปนา
ถ้อยคํา แห่ง พระราชบัญญั ติ ซึ่ง เขียนอยู่ ในหนั งสือ ที่ ฮิ ล คี ยาห์ ปุ โรหิต ได้ พบในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ 25 ก่อนพระองค์ หาม ี กษั ตริย์องค์ ใดเหมือนพระองค์ ไม่ ผู้ ซึ่ง หัน หาพระเยโฮวาห์ด้วยสุด พระจิต สุด
พระทัย และด้วยสิน
้ สุด พระกําลัง ตามพระราชบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ของโมเสส หรือผู้ ที่ เกิ ดมาทีหลัง พระองค์
26
ก็ ไม่มี ใครเหมือนพระองค์ ถึง กระนั ้นพระเยโฮวาห์มิได้ ทรงหันจากพระพิโรธอันแรงกล้า และยิง่ ใหญ่
ของพระองค์ พระพิโรธของพระองค์ได้พลุ ่งขึ้นต่อยูดาห์ ด้วยการกระทําทัง้ สิน
ั เป็นเหตุ
้ ของมนั สเสห์อน
ให้พระองค์ ทรงพระพิโรธ 27 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เราจะให้ยู ดาห์ออกเสีย จากสายตาของเราด้วย
ดังที่ เราได้ กระทําให้อส
ิ ราเอลออกเสีย และเราจะเหวีย
่ งเมืองนี้ ซ่ึงเราได้ เลือกออกไปเสีย คือเยรู ซาเล็ม
กับนิเวศซึ่งเราได้บอกว่า ‘นามของเราจะอยูที
่ ่นั่น� ”
21

กษั ตริยโยสิ
์
ยาห์สิน
้ พระชนม์ (2 พศด 35:20-27)
และบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือ
พงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ 29 ในสมัยของพระองค์ ฟาโรห์เนโคกษั ตริย์ของอียป
ิ ต์ เสด็จ
ขึ้นไปยังกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียถึงแม่น้ํายูเฟรติ ส กษั ตริย์โยสิ ยาห์เสด็จไปปะทะพระองค์ และเมื่อฟาโรห์
เนโคทรงเห็น พระองค์ ก็ ประหารพระองค์ เสียที ่ เมืองเมกิด โด 30 ข้าราชการของพระองค์ ก็ นํา พระศพใส่
รถรบไปจากเมืองเมกิดโด และนํามายังกรุ งเยรู ซาเล็ม และฝังไว้ในอุโมงค์ ของพระองค์ และประชาชน
แห่งแผ่นดินนั ้ นก็รบ
ั เยโฮอาหาสโอรสโยสิ ยาห์เจิมท่านไว้ และตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์แทนราชบิดาของ
ท่าน
28 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของโยสิยาห์

ฟาโรห์ปลดกษั ตริย์เยโฮอาหาสออกจากราชสมบัติ (2 พศด 36:1-2)

31 เยโฮอาหาสมีพระชนมายุยี่สิบสามพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง

และพระองค์ทรงครอบ
ครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามเดือน พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า ฮาม ุ ทาลบุต รสาวของเยเรมีย์
ชาวลิ บนาห์ 32 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่ ซึ่ง
บรรพบุรุษของพระองค์ได้กระทํา 33 และฟาโรห์เนโคก็จับพระองค์ขังไว้ที่ริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท เพื่อม
ิ ให้ พระองค์ ครอบครองในเยรู ซาเล็ม และกําหนดบรรณาการจากแผ่น ดิน นั ้น เป็น เงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์
และทองคําหนึ่ งตะลันต์
เยโฮยาคิมครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พศด 36:4-5)
34 และฟาโรห์เนโคทรงตัง
้ เอลียาคิมโอรสโยสิยาห์เป็นกษั ตริย์แทนโยสิยาห์บิดาของท่าน และเปลี่ยน
ชื่อ ของท่านเป็น เยโฮยาคิ ม แต่ ได้ พาเยโฮอาหาสไปเสีย และท่า นมาถึ งอ ียป
ิ ต์ และสิน
ิ เสีย ที่ นั ่น
้ ชีวต
35 และเยโฮยาคิ มก็ มอบเงิน และทองคํา แก่ ฟาโรห์ แต่ พระองค์ ทรงเก็บ ภาษี จากชาวแผ่น ดิน เพื่อ มอบ
เงินตามบัญชาของฟาโรห์ พระองค์ทรงเร่งรัดเอาเงินและทองคําของประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้น จากทุก
คนตามการประเมิน เพื่อ มอบแก่ ฟาโรห์ เนโค 36 เยโฮยาคิ ม มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษาเมื่อ พระองค์
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ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ มสิ บเอ็ด ปี พระมารดาของพระองค์ มี
พระนามว่า เศบูดาห์บุตรสาวเปดายาห์ชาวรูมาห์ 37 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตร
ของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิง่ ซึ่งบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทํา

24
เยโฮยาคิมรับใช้เนบูคัดเนสซาร์ (2 พศด 36:6-7)

1 ในรัชกาลของพระองค์

เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนยกขึ้นมา และเยโฮยาคิมเป็นคนใช้ของ
พระองค์ สามปี แล ้ วท ่า นก็ กล ับ กบฏต่อ พระองค์ 2 และพระเยโฮวาห์ ทรงใช้ พวกคนเคลเดีย และพวก
คนซีเรีย และพวกคนโมอับ และพวกคนอัม โมนมาต่อ สู้ กั บท ่าน และทรงใช้ เขาทัง้ หลายไปต่อสู้ ยู ดาห์
เพื่อ จะทําลายเสีย ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์ ตรัส โดยบรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของ
3
พระองค์ แท้จริงเหตุการณ์ นี้ เกิดขึ้นกับยูดาห์ตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์เพื่อจะให้เขาออกไปเสีย
จากสายพระเนตรของพระองค์ เพราะบรรดาบาปของมนั ส เสห์ ตามทุก อย่างซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา
4 และเพราะโลหิตที่ ไร้ความผิดซึ่งท่านได้ ทําให้หลัง
่ นั ้นด้วย เพราะท่านได้กระทําให้โลหิตไร้ความผิดตก
เต็มเยรู ซาเล็ม และพระเยโฮวาห์ไม่ทรงอภัย 5 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของเยโฮยาคิม และบรรดาสิง่ ซึ่ง
พระองค์ทรงกระทํา มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารแห่งกษั ตริย์ประเทศยูดาห์หรือ
เยโฮยาคิมสิ้นพระชนม์ รัชสมัยของเยโฮยาคีน (2 พศด 36:8-9)
6 เยโฮยาคิ ม จึง ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเยโฮยาคี น โอรสของพระองค์ ข้น
ึ
ครอบครองแทนพระองค์ 7 และกษั ตริย์ แห่งอ ียป
ิ ต์ มิได้ ทรงยกออกมาจากแผ่น ดิน ของพระองค์ อีก เพ
ราะกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ยด
ึ แดนทัง้ สิน
ิ ต์ตัง้ แต่แม่น้าํ อียป
ิ ต์ถึงแม่น้ํายูเฟรติส
้ ซึ่งเป็นของกษั ตริย์อียป
8 เยโฮยาคีนมีพระชนมายุสิบแปดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครอง
ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม สามเดือน พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เนหุช ทาบุตรสาวของเอลนาธัน ชาว
เยรู ซาเล็ม 9 และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุก สิง่ ซึ่ง ราช
10
บิดาของพระองค์ทรงกระทํา คราวนั ้นข้าราชการของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนยกขึ้นมายัง
กรุ งเยรู ซาเล็มล้อมกรุ งไว้
เนบูคัดเนสซาร์ส่งชาวเยรู ซาเล็มหลายคนไปเป็นเชลย

และเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนเสด็จ มาที่ เมืองนั ้น ขณะเมื่อ ข้าราชการของพระองค์ ยงั
ล้อมเมืองอยู่ 12 และเยโฮยาคี นกษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ทรงมอบพระองค์ แก่ กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน พระองค์
เอง และพระมารดาของพระองค์ และข้าราชการของพระองค์ และเจ้า นายของพระองค์ และข้า ราช
สํานั ก ของพระองค์ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนจับ พระองค์ เป็น นั กโทษในปี ที่ แปดแห่ง รัชกาลของพระองค์
13 ได้ ขนเอาบรรดาทรัพย์ สิ นในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์ สิ นในสํานั ก พระราชวัง และตัด
บรรดาเครือ
่ งใช้ ทองคํา เป็น ชิน
้ ๆ ซึ่ง ซาโลมอนกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงสร้างไว้ในพระวิหารของพระ
เยโฮวาห์ ดังที่ พระเยโฮวาห์ตรัสไว้ก่อนแล้ว 14 พระองค์ ทรงกวาดชาวเยรู ซาเล็มไปหมด ทัง้ เจ้านายทัง้
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 บาบิ โลน ทัง้ พระชนนี
บรรดาพระมเหสี ข้า ราชสํานั ก ของพระองค์ และบุคคลชัน
้ หัวหน้า ของแผ่น ดิน พระองค์ จับ เป็น เชลย
16
จากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลน และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนทรงนําเชลยมายังบาบิโลน คือทแกล้วทหาร
ทัง้ หมดเจ็ดพันคน และช่างฝีมือและช่างเหล็กหนึ่ งพัน ทุกคนแข็งแรง และเหมาะสําหรับการรบ
11
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2 พงศ์กษั ตริย์ 24:17

418

2 พงศ์กษั ตริย์ 25:19

17 และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนตังม
้ ัทธานิ ยาห์ปิตุลาของเยโฮยาคีนเป็นกษัตริย์แทนพระองค์ และเปลี่ยน

พระนามว่าเศเดคียาห์ 18 เศเดคียาห์มีพระชนมายุยีสิ
่ บเอ็ดพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริม
่ ครอบครอง และ
พระองค์ ทรงครอบครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ มสิ บเอ็ด ปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า ฮาม ุ ทาลบุต
รสาวของเยเรมีย์ชาวลิ บนาห์ 19 และพระองค์ ทรงกระทําสิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
ตามทุกสิง่ ซึ่งเยโฮยาคิมทรงกระทํา
เศเดคียาห์กบฏต่อบาบิโลน
20 เพราะว่า โดยพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ นั้น เหตุ การณ์ มาถึง ขีด ที่ พระองค์ ทรงเหวีย
่ งเยรู ซาเล็ม
และยูดาห์ไปให้พ้นพระพักตร์พระองค์ และเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษั ตริย์แห่งบาบิโลน

25
การล้อมกรุ งเยรู ซาเล็ม การนําคนไปเป็นเชลยครัง้ สุดท้าย (2 พศด 36:17-20; ยรม 39:8-10)

และอยู่ มาเมื่อ วันที ่ สิ บเดือนที่ สิ บปี ที่ เก ้า แห่ง รัชกาลของพระองค์ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบา
บิ โลนได้ ยกมาพร้อมกับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ เข ้า สู้ รบกรุ ง เยรู ซาเล็ม และล้อมกรุ ง นั ้น ไว้ และเขา
2
ทัง้ หลายได้ สร้างเครือ
่ งล้อมไว้รอบ กรุ งนั ้น จึง ถู กล้อมอยู่ถึง ปี ที่ สิ บเอ็ดแห่งรัชกาลกษั ตริย์เศเดคี ยาห์
3 เมื่อ วันที ่ เก ้า ของเดือนที่ สี ่ การก ัน ดารอาหารในกรุ ง นั ้ นก ็ รา
้ ยกาจนั ก ไม่มี อาหารให้แก่ ประชาชนแห่ง
แผ่น ดิน 4 แล ้ วกรุ งนั ้ นก ็ แตก ทหารทัง้ สิน
้ หนี ออกไปในกลางคืน ตามทางประตู เมืองระหว่างกําแพงทัง้
สองซึ่ง อยู่ รม
ิ ราชอุทยาน (ทัง้ ๆที่ คนเคลเดีย อยู่ รอบเมือง� และกษั ตริย์ ก็ เสด็จ ตามทางไปที่ ราบ 5 แต่
กองทัพของคนเคลเดียได้ไล่ตามกษั ตริย์ และมาทันพระองค์ในที่ราบเมืองเยรีโค และกองทัพทัง้ สิน
้ ของ
6
พระองค์ ก็ กระจัดกระจายไปจากพระองค์ แล้วเขาจึงจับกษั ตริย์นําขึ้นมายังกษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ รบ
ิ
ลาห์ และพวกเขาได้ พิพากษาพระองค์ 7 เขาได้ ประหารชีวต
ิ บรรดาโอรสของเศเดคี ยาห์ ต่อ พระพักตร์
ของพระองค์ แล้วทําพระเนตรเศเดคี ยาห์ให้บอดไป ได้ ผูกมัดพระองค์ ไว้ด้วยโซ่ตรวนทองสัมฤทธิ์ และ
พาพระองค์ไปยังบาบิโลน 8 เมื่อวันที่เจ็ดเดือนที่หา้ ซึ่งเป็นปี ที่สิบเก้าของรัชกาลกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
กษั ตริย์แห่งบาบิโลน เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ข้าราชการคนหนึ่ งของกษั ตริย์แห่
งบาบิโลน ได้มายังเยรู ซาเล็ม 9 ท่านได้เผาพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เสีย และเผาพระราชวัง และเผา
บ้านเรือนทัง้ หมดของเยรู ซาเล็ม ท่านเผาบ้านใหญ่ทุกหลังลงหมด 10 และทหารคนเคลเดียทัง้ หมดผู้อยู่
กับผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ทลายกําแพงรอบเยรู ซาเล็มลง 11 และประชาชนที่เหลืออยู่ซึ่งอยู่
ในเมือง และคนหลบหนี ซ่ึงหลบหนี ไปยังกษั ตริย์แห่งบาบิโลน พร้อมกับมวลชนที่เหลืออยู่นั ้น เนบูซาระ
ดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ กวาดไปเป็น เชลย 12 แต่ ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ ละ
คนจนแห่งแผ่นดินไว้ให้เป็นคนทําสวนองุน
่ และเป็นคนทําไร่ไถนา 13 และเสาทองสัมฤทธิซ
์ ่ึงอยู่ในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเชิงกับขันสาครทองสัมฤทธิซ
์ ่ึงอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์นั ้น คนเคล
เดียได้ ทุบเป็นชิน
้ ๆ และขนเอาทองสัมฤทธิไ์ ปยังบาบิโลน 14 เขาขนหม้อ พลัว่ และตะไกรตัดไส้ ตะเกียง
และช้อน และบรรดาเครือ
่ งใช้ทองสัมฤทธิซึ
ั เอาไปเสีย 15 ทัง้ ถาดรองไฟด้วย กับชาม
์ ่งใช้ในงานปรนนิ บติ
สิ ่งใดที่ ทําด้วยทองคํา ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ก็ ขนเอาไปเป็นทองคํา และสิง่ ใดที่ ทําด้วยเงินก็
ขนเอาไปเป็นเงิน 16 ส่วนเสาสองต้น ขันสาครหนึ่ งลูก และเชิงซึ่งซาโลมอนทรงสร้างสําหรับพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์นั ้น ทองสัมฤทธิของภาชนะทั
ง้ หมดนี้ ก็ เหลือที่ จะชัง่ ได้ 17 เสาต้นหนึ่ งสูงสิบแปดศอก
์
และบัวควํา่ ทองสัมฤทธิมี
ิ ว
้ นทองสัมฤทธิอยู
่
ว
์ บนเสา บัวควํา่ นั ้นสูงสามศอก มีตาข่ายกับลูกทับทมล
์ บนบั
ควํา่ โดยรอบ และเสาต้นที่สองก็เหมือนกันพร้อมตาข่าย 18 และผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ก็จับเส
ไรอาห์ปุ โรหิตผู้ใหญ่และเศฟันยาห์ปุ โรหิตที่ สอง กับผู้รก
ั ษาธรณี ประตู สามคนไปด้วย 19 และจากเมือง
นั ้นท่านได้จับข้าราชสํานั กซึ่งเป็นผูบ
้ ัญชาการกองทัพ กับทป
ี่ รึกษาของกษั ตริย์อีกห้าคนที่พบในเมืองนั ้น
1
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และเลขาธิการคือ ผู้ บัญชาการกองทัพ ผู้ เกณฑ์ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน และอีก หกสิบ คนจากประชาชน
แห่งแผ่นดินซึ่งพบในเมือง 20 และเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับคนเหล่านี้ ไป พา
มาถึงกษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ รบ
ิ ลาห์ 21 และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ทรงฟันเขา และประหารชีวต
ิ เขาทัง้
หลายเสียที่รบ
ิ ลาห์ในแผ่นดินฮามัท ยูดาห์จึงถูกกวาดเป็นเชลยไปจากแผ่นดินของตน
เกดาลิยาห์ได้รับการตัง้ ให้เป็นเจ้าเมือง

22 พระองค์ทรงตัง
้ เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมบุตรชายชาฟานให้เป็นเจ้าเมืองเหนื อประชาชนผู้เหลือ

อยู่ ในแผ่น ดิน ยู ดาห์ ผู้ ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ บาบิ โลนได้ ทรงเหลือ ไว้ 23 เมื่อ บรรดาผู้ บังคับ บัญชา
พลรบ ทัง้ ตัวเขาทัง้ หลายและคนของเขาได้ ยินว่า กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ แต่ งตัง้ เกดาลิ ยาห์ให้เป็นเจ้า
เมือง เขาก็มาหาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ คืออิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ และโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์
และเสไรอาห์บุ ตรชายทันหุเมทชาวเนโทฟาห์ และยาอาซันยาห์บุ ตรชายคนมาอาคาห์ ทัง้ เขาทัง้ หลาย
และคนของเขา 24 และเกดาลิ ยาห์ก็กระทําสัตย์ปฏิญาณแก่เขาและคนของเขาว่า “อย่ากลั วที่จะเป็นผู้
รับ ใช้ ของคนเคลเดีย เลย จงอาศัย ในแผ่น ดิน และปรนนิ บั ติ กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน แล ้ วท ่า นก็ จะอยูเ่ ย็น
เป็นสุข� 25 แต่ อยู่มาในเดือนที่ เจ็ดอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์บุ ตรชายเอลี ชามาผู้เป็น เชื้อพระวงศ์
ได้ เข ้า มาพร้อมกับ ชายสิบ คน ได้ โจมตี และฆ่า เกดาลิ ยาห์ และพวกยิ วก ับ คนเคลเดีย ผู้ อยู่ กั บท ่า นที่ มิ ส
ปาห์เสีย 26 แล ้ว ประชาชนทัง้ ปวง ทัง้ เล็ก และใหญ่ และผู้ บังคับ บัญชาพลรบได้ ลุก ขึ้น และไปยั งอ ียป
ิ ต์
27
เพราะเขากลัวคนเคลเดีย และอยู่มาในปี ที่สามสิบเจ็ดแห่งการเนรเทศเยโฮยาคีนกษั ตริย์แห่งยูดาห์
ในเดือนที่ สิ บสองเมื่อวันที ่ยี่สิ บเจ็ดของเดือนนั ้น เอวิลเมโรดักกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ในปี ที่ พระองค์ทรง
เริม
่ ครอบครอง ทรงพระกรุ ณาโปรดให้เยโฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยูดาห์พ้นจากเรือนจํา 28 พระองค์ ตรัสด
้วยคํา อ่อนหวานแก่ ท่าน และให้นั่ง สูง กว่า บรรดาที่ นั่ง ของกษั ตริย์ ที่ อยู่ ในบาบิ โลนกับ พระองค์ 29 เยโฮ
ยาคีนจึงได้ ถอดเครือ
่ งแต่งกายของนั กโทษออก และได้ รบ
ั ประทานที่ โต๊ะเสวยของกษั ตริย์เป็นปกติ ทุ ก
วันตลอดชีวต
ิ 30 ส่วนงบประมาณที่ ให้นั ้ นก็ได้ รับพระราชทานจากกษั ตริย์ตามความต้องการรายวันอยู่
เสมอตลอดเมื่อท่านมีชีวิตอยู่
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 พงศาวดาร

เราไม่รู ว่
้ าใครเขียนหนั งสือเล่มนี้ แต่ตามธรรมเนี ยมของพวกยิว เอสราเป็นผู้เขียน หนั งสือ 1 และ 2
พงศาวดารรวมเป็นเล่มเดียวในพระคัมภีรข
์ องพวกยิว ทัง้ สองเล่ มนี้บันทึกประวัติศาสตร์ของอิสราเอล
สมัยเดียวกันกับหนั งสือ 1 และ 2 ซามูเอลและหนั งสือ 1 และ 2 พงศ์กษั ตริย์ คือตัง้ แต่ความตายของซา
อูล จนถึง เวลาที่ อส
ิ ราเอลกับ ยู ดาห์เป็น เชลย บางเรือ
่ งที่ อยู่ในหนั งสือ ซามู เอลและพงศ์ กษั ตริย์ก็ อยู่ ใน
ทัง้ สองเล่มนี้ และบางเรือ
่ งไม่อยู่ บทที่ 1 ถึง 9 ของเล่มนี้ส่วนใหญ่เป็นลําดับวงศ์ อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาช
ชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 41 ปี
ตัง้ แต่อาดัมถึงโนอาห์

1 อาดัม เสท เอโนช 2 เคนัน มาหะลาเลล ยาเรด 3 เอโนค เมธเู สลาห์ ลาเมค 4 โนอาห์ เชม ฮาม ยาเฟท

บุตรชายทัง้ หลายของยาเฟท

5 บุตรชายทัง
้ หลายของยาเฟท

ชื่อ โกเมอร์ มาโกก มีเดีย ยาวาน ทูบัล เมเชค และทิราส 6 บุตรชายทัง้
หลายของโกเมอร์ ชื่อ อัชเคนั ส รีฟาท และโทการมาห์ 7 บุตรชายทัง้ หลายของยาวาน ชื่อ เอลี ชาห์ ทาร
ชิช คิทธิม และโดดานิ ม
ผู้สืบสายโลหิตของฮาม

8 บุตรชายทัง
้ หลายของฮาม

ชื่อ คูช มิสรายิม พูต และคานาอัน 9 บุตรชายทัง้ หลายของคูช ชื่อ เส-บา
ฮาวิลาห์ สับทา ราอามา และสับเทคา บุตรชายทัง้ หลายของราอามา ชื่อ เชบาและเดดาน 10 คูชให้กําเนิ ด
บุตรชื่อนิ มโรด เขาเริม
่ เป็นคนมีอาํ นาจมากบนแผ่นดินโลก 11 มิสรายิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อลูดิม อานามิม
เลหะบิม นั ฟทูฮม
ิ 12 ปัทรุ สิ ม คัสลู ฮม
ิ (ผู้ซึ่งออกมาจากเขาคือคนฟี ลิสเตีย� และคัฟโทริม 13 คานาอัน
ให้กําเนิ ดบุตรหัวปี ช่อ
ื ไซดอนและเฮท 14 และคนเยบุส คนอาโมไรต์ คนเกอร์กาชี 15 คนฮีไวต์ คนอารคี
คนสินี 16 คนอารวัด คนเศเมอร์ และคนฮามัท
บุตรชายทัง้ หลายของเชม

บุ ตรชายทัง้ หลายของเชม ชื่อ เอลาม อัส ชูร อารฟัค ชาด ลูด อารัม อูส ฮุล เกเธอร์ และเมเชค
18 อารฟัคชาดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเชลาห์ และเชลาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอเบอร์ 19 เอเบอร์ให้กําเนิ ดบุตรชาย
สองคน คนหนึ่ งชื่อเพเลก เพราะในสมัยของเขาแผ่นดินถูกแบ่งแยก และน้ องชายของเขาชื่อโยกทาน
20 โยกทานให้กําเนิ ด บุตรชื่ออ ัล โมดัด เชเลฟ ฮาซาร-มาเวท และเยราห์ 21 ฮาโดรัม อุ ซาล และดิ คลาห์
22 เอบาล อาบีมาเอล เชบา 23 โอฟีร ์ ฮาวิลาห์ และโยบับ คนเหล่านี้ เป็ นบุตรชายทัง
้ หลายของโยกทาน
17

ตัง้ แต่เชมถึงอับราฮัม
อารฟัคชาด เชลาห์ 25 เอเบอร์ เปเลก เรอู 26 เสรุ ก นาโฮร์ เทราห์ 27 อับราม คืออับราฮัม 28 บุ
ตรชายของอับราฮัม ชื่อ อิสอัค และอิชมาเอล
24 เชม

บุตรชายทัง้ หลายของอิชมาเอล

29 ต่อไปนี้ เป็ นพงศ์พันธุของเขา
์
บุตรหัวปีของอิชมาเอล คือ เนบาโยธ และเคดาร์ อัดบีเอล มิบสัม 30 มิ

ชมา ดูมาห์ มัสสา ฮาดัด เทมา 31 เยทูร ์ นาฟิช และเคเดมาห์ คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของอิชมาเอล
บุตรชายทัง้ หลายของนางเคทูราห์
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บุ ตรชายทัง้ หลายของนางเคทู ราห์ภรรยาน้ อยของอับราฮัม คือ นางให้กําเนิ ดบุตรชื่อศิ มราน โยก
ชาน เมดาน มีเดียน อิชบาก และชูอาห์ และบุตรชายของโยกชาน ชื่อ เชบาและเดดาน 33 บุตรชายของ
มีเดียน ชื่อ เอฟาห์ เอเฟอร์ ฮาโนค อาบีดา และเอลดาอาห์ ทัง้ หมดนี้ เป็นลูกหลานของนางเคทูราห์
32

บุตรชายทัง้ หลายของอับราฮัมกับอิสอัค
34 อับราฮัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออิสอัค บุตรชายของอิสอัค ชื่อ เอซาว และอิสราเอล
บุตรชายทัง้ หลายของเอซาว
35 บุ ตรชายของเอซาว ชื่อ เอลี ฟัส เรอ ูเอล เยอ ูส ยาลาม และโคราห์ 36 บุ ตรชายของเอลี ฟัส ชื่อ เท
มาน โอมาร์ เศฟี กาทาม เคนัส ทิมนาและอามาเลข 37 บุตรชายของเรอูเอล ชื่อ นาหาท เศ-ราห์ ชัมมาห์
และมิสซาห์ 38 บุตรชายของเสอีร ์ ชื่อ โลทาน โชบาล ศิเบโอน อานาห์ ดีโชน เอเซอร์ และดีชาน 39 บุตร
ชายของโลทาน ชื่อ โฮรี และโฮมาม และน้ องสาวของโลทานชื่อทิมนา 40 บุตรชายของโชบาล ชื่อ เอลียัน
มานาฮาท เอบาล เชฟี และโอนั ม บุตรชายของศิเบโอน ชื่อ อัยยาห์ และอานาห์ 41 บุตรชายของอานาห์
ชื่อ ดีโชน บุตรชายของดีโชน ชื่อ อัมราม เอชบาน อิธราน และเคราน 42 บุตรชายของเอเซอร์ ชื่อ บิลฮาน
ศาวาน และยาอาคัน บุตรชายของดีโชน ชื่อ อูศ และอารัน
บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินเอโดม (ปฐก 36:1-43)
43 ต่อไปนี้ เป็ นกษั ตริย์ผู้ทรงครอบครองอยู่ในแผ่นดินเอโดม ก่อนที่ มีกษั ตริย์ครอบครองอยู่เหนื อคน
อิสราเอล คือ เบลาบุตรชายเบโอร์ เมืองหลวงของท่านชื่ อด ิน ฮาบาห์ 44 เมื่อ เบลาสิน
้ พระชนม์ แล้ว โย
45
บับบุตรชายเศ-ราห์ชาวเมืองโบสราห์ข้น
ึ ครอบครองแทน เมื่อโยบับสิน
้ พระชนม์แล้ว หุชามชาวแผ่น
ดินของคนเทมานขึ้นครอบครองแทน 46 เมื่อหุชามสิน
้ พระชนม์แล้ว ฮาดัดบุตรชายของเบดัดผู้รบชนะ
คนมี เดีย นในทุ่ง แห่ง โมอับ ขึ้น ครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อ อาวีท 47 เมื่อ ฮาดัด สิน
้ พระชนม์
48
แล้ว สัมลาห์ชาวเมืองมัสเรคาห์ข้น
ึ ครอบครองแทน เมื่อสัมลาห์สิน
้ พระชนม์แล้ว ชาอูลชาวเมืองเรโห
49
โบทอยู่ที่ แม่น้าํ ขึ้นครอบครองแทน เมื่อชาอูลสิน
ึ ครอบ
้ พระชนม์แล้ว บาอัลฮานั นบุตรชายอัคโบร์ข้น
ครองแทน 50 เมื่อ บาอัล ฮานั น สิน
้ พระชนม์ แล้ว ฮาดัด ขึ้น ครอบครองแทน เมืองหลวงของท่านชื่อ ปาอี
และมเหสีของท่านมีพระนามว่า เมเหทาเบล ธิดาของมัทเรด ธิดาของเมซาหับ
เจ้านายทัง้ หลายของเอโดม

51 และฮาดัดกสิ
็ น
้ พระชนม์ เจ้านายของเอโดมคือ เจ้านายทิมนา เจ้านายอาลียาห์ เจ้านายเยเธท 52 เจ้
านายโอโฮลีบามาห์ เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน 53 เจ้านายเคนั ส เจ้านายเทมาน เจ้านายมิบซาร์ 54 เจ้

านายมักดีเอล และเจ้านายอิราม คนเหล่านี้ เป็นเจ้านายของเอโดม

2

บุตรชายทัง้ หลายของอิสราเอล
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 บุ ตรชายของยู ดาห์ ชื่อ เอร์ โอน ัน และเช-ลาห์ ทัง
้ สามคนนี้ บุ ตรสาวของชู วาคนคานาอัน ให้กําเนิ ด
แก่ ท่าน ฝ่ายเอร์บุ ตรหัวปี ของยู ดาห์นั้น เป็น คนชัว่ ในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ ทรง
สังหารเขาเสีย 4 ทามาร์บุ ตรสะใภ้ ของท่านก็ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เปเรศและเศ-ราห์ ให้ ท่านด้วย ยู ดาห์ มี บุ
ตรชายห้าคนด้วยกัน 5 บุตรชายของเปเรศชื่อเฮสโรน และฮามูล 6 บุตรชายของเศ-ราห์คือ ศิมรี เอธาน
เฮมาน คาลโคล์ และดารา ห้า คนด้วยกัน 7 บุ ตรชายของคารมี ชื่อ อาคาน ผู้ นํา ความเดือดร้อนให้ แก่
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อิสราเอล ผูละเมิ
้
ดในเรือ
่ งของที่ถูกสาปแช่งนั ้น 8 และบุตรชายของเอธานชื่อ อาซาริยาห์ 9 บุตรชายของ
เฮสโรนซึ่งกําเนิ ดแก่ ท่านนั ้นคือ เยราเมเอล ราม และเคลุ บัย 10 รามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมมี นาดับ และ
อัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโชน เจ้านายในบุตรของยูดาห์ 11 นาโชนให้กําเนิ ดบุตรชื่อสัลมา สัลมาให้
กําเนิ ดบุตรชื่อโบอาส 12 โบอาสให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอเบด โอเบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี
ผู้สืบสายโลหิตของเจสซี
13 เจสซีให้กําเนิ ดเอลีอบ
ั บุตรหัวปี ของท่าน อาบีนาดับที่สอง ชิเมอาที่สาม 14 นาธันเอลที่สี่ รัดดัยที่ห้า
15 โอเซมที่หก ดาวิดที่เจ็ด 16 และพี่สาวของเขาคือเศรุ ยาห์ และอาบีกายิล บุตรชายของนางเศรุ ยาห์ช่ อ
ื
17
อาบีชัย โยอาบและอาสาเฮล สามด้วยกัน อาบีกายิลให้กําเนิ ดบุตรชื่ออามาสา และบิดาของอามาสา
ชื่อเยเธอร์คนอิชมาเอล
ผู้สืบสายโลหิตของคาเลบ
18 คาเลบบุตรชายเฮสโรนให้กําเนิ ด บุตรกับ อาซุบ าห์ภรรยาของตน และกับ เยรีโอท ต่อ ไปนี้ เป็ น บุตร
ชายของนาง คือ เยเชอร์ โชบับ และอารโดน 19 เมื่ออาซุบาห์สิ้นชีพแล้ว คาเลบก็แต่งงานกับเอฟราธาห์
ผู้ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮอร์ให้แก่ท่าน 20 เฮอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุรี และอุรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อเบซาเลล
ผู้สืบสายโลหิตคนอื่นของเฮสโรนโดยบุตรสาวของมาคีร ์
21 ภายหลัง เฮสโรนได้ เข ้า หาบุตรสาวของมาคีร บิ
์ ดาของกิ เลอาด และได้ แต่ งงานด้วยเมื่อท่านมีอายุ
22
หกสิบ ปี และนางได้ กําเนิ ด บุตรให้ ท่านชื่อ เสก ุบ และเสกุบ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาอีร ์ ผู้ มี หัว เมืองยี่ สิ บ
สามหัวเมืองในแผ่นดิ นกิเลอาด 23 แต่ จากหัวเมืองเหล่านั ้น เขาได้ ยด
ึ เกชูรก
์ ับอารัม พร้อมกับหัวเมือง
ต่างๆของยาอีร ์ และหัวเมืองเคนาท กับบรรดาชนบทของหัวเมืองหกสิบชนบทด้วยกัน ทัง้ สิน
้ เหล่านี้ เป็น
ของลูกหลานมาคีรบิ
์ ดาของกิเลอาด 24 ภายหลังเฮสโรนสิน
้ อาบียาห์ภรรยา
้ ชีพในคาเลบเอฟราธาห์ แลว
ของเฮสโรนก็คลอดบุตรให้แก่เขาชื่ออัชฮูรผู
์ ้เป็นบิดาของเทโคอา
ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอล

25 บุตรชายทัง
้ หลายของเยราเมเอลบุตรหัวปี ของเฮสโรน

คือ ราม บุตรหัวปี ของท่าน บุนาห์ โอเรน โอ
เซม และอาหิยาห์ 26 เยราเมเอลมีภรรยาอีกคนหนึ่ งชื่ออาทาราห์ นางเป็นมารดาของโอนั ม 27 บุตรชาย
ของรามบุตรหัวปีของเยราเมเอลชื่อ มาอัส ยามีน และเอเคอร์ 28 บุตรชายของโอนั มชื่อ ชัมมัยและยาดา
บุตรชายของชัมมัยชื่อ นาดับและอาบีชูร์ 29 ภรรยาของอาบีชูร์ช่อ
ื อาบีฮาอิล และนางคลอดอัคบานและ
30
โมลิดให้ท่าน บุตรชายของนาดับชื่อ เสเลด และอัปปาอิม แต่เสเลดได้สิ้นชีพไม่มีบุตร 31 บุตรชายของ
อัปปาอิมชื่อ อิชอี บุตรชายของอิชอีชื่อ เชชัน บุตรของเชชันชื่อ อัคลัย 32 บุตรชายของยาดาน้ องชายของ
ชัมมัยชื่อ เยเธอร์ และโยนาธาน และเยเธอร์สิ้นชีพไม่มีบุตร 33 บุตรชายของโยนาธานชื่อ เปเลธ และศา
ซา เหล่านี้ เป็นลูกหลานของเยราเมเอล
ผู้สืบสายโลหิตของเชชัน
34 ฝ่ายเชชัน ไม่ มี บุ ตรชายมี แต่ บุตรสาว แต่ เชชั นม ี ทาสชาวอียป
ิ ต์ อยู่ คนหนึ่ ง ชื่อ ยารฮา 35 เชชัน จึง
ยกบุตรสาวของตนให้เป็นภรรยาของยารฮาทาสของตน และนางก็คลอดบุตรให้เขาชื่อ อัททัย 36 อัททัย
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาธัน และนาธันให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาบาด 37 ศาบาดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอฟลาล และเอ
ฟลาลให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอเบด 38 โอเบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยฮู เยฮูให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ 39 อาซา
ริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮเลส และเฮเลสให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลาอาสาห์ 40 เอลาอาสาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
สิ สะมัย และสิ สะมัย ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ชัลลูม 41 ชัลลูม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เยคามิ ยาห์ และเยคามิ ยาห์ ให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเอลีชามา
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ผู้สืบสายโลหิตของเยราเมเอลและคาเลบ
42 บุตรชายของคาเลบน้ องชายของเยราเมเอลชื่อ เมชาบุตรหัวปีของท่าน ผูเป็
้ นบิดาของศิฟ และบุตร
ชายของมาเรชาห์ ผู้เป็นบิดาของเฮโบรน 43 บุตรชายของเฮโบรนชื่อ โคราห์ ทัปปูวาห์ เรเคม และเชมา
44 เชมาให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ราฮัม ผู้ เป็ น บิดาของโยรเคอัม และเรเคมให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ชัม มัย 45 บุ ตรชาย
ของชัมมัยคือ มาโอน และมาโอนเป็นบิดาของเบธซูร ์ 46 เอฟาห์ภรรยาน้ อยของคาเลบคลอดบุตรชื่อฮา
ราน โมซาและกาเซส และฮารานให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ กาเซส 47 บุ ตรชายของยาดั ย ชื่อ เรเกม โยธาม เก
ชาน เปเลท เอฟาห์ และชาอัฟ 48 มาอาคาห์ภรรยาน้ อยของคาเลบคลอดบุตรชื่อเชเบอร์และที รหะนาห์
49 นางคลอดบุตรชื่อชาอัฟ ผูเป็
้ นบิดาของมัดมันนาห์ เชวาผู้เป็นบิดาของมัคเบนาห์ และบิดาของกิเบอา
ด้วย บุตรสาวของคาเลบชื่ออัคสาห์
ตัง้ แต่คาเลบบุตรเฮอร์
50 เหล่านี้ เป็ นลูกหลานของคาเลบบุตรชายของเฮอร์ บุตรหัวปี ของเอฟราธาห์ ชื่อ โชบาล บิดาของคีร ิ
ยาทเยอาริม 51 สัลมาบิดาของเบธเลเฮม และฮาเรฟบิดาของเบธกาเดอร์ 52 โชบาลบิดาของคีรย
ิ าทเยอ
าริม มี บุ ตรชายอีก ชื่อ ฮาโรเอห์ และครึง่ หนึ่ ง ของคนเมนูโหท 53 และครอบครัว ของคี รียาทเยอาริม คือ
ครอบครัวอิทไรต์ ครอบครัวปุ ไท ครอบครัวชุมัท ครอบครัวมิชรา จากคนเหล่านี้ บังเกิดชาวโศราห์ และ
ชาวเอชทาโอล 54 บุตรชายของสัลมาคือ เบธเลเฮม ชาวเนโทฟาห์ อัทโรท วงศ์วานของโยอาบ และครึง่
หนึ่ งของคนเมนูโหท ผู้เป็นชาวโศราห์ 55 ทัง้ ครอบครัวของอาลักษณ์ ซ่ึงอยู่ ณ เมืองยาเบสคือ ครอบครั
วทิราไธต์ ครอบครัวชิเมอี และครอบครัวสุ คา เหล่านี้ เป็นคนเคไนต์ผู้มาจากฮัมมัท ผู้เป็นบิดาวงศ์วานข
องเรคาบ
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ผู้สืบสายโลหิตของดาวิด (2 ซมอ 3:2-5; 5:13-16)
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น โอรสของดาวิด ประสู ติ ให้ แก่ พระองค์ ในกรุ ง เฮโบรน อัม โนนโอรสหัวปี พระนางอาหิ โน
อัมชาวยิสเรเอลประสูติ องค์ที่สองคือดาเนี ยล พระนางอาบีกายิลชาวคารเมลประสูติ 2 องค์ที่สามคืออับ
ซาโลม โอรสของมาอาคาห์ราชธิดาของทัลมัย กษั ตริยของเมื
์
องเกชูร ์ องค์ที่สี่คืออาโดนี ยาห์ โอรสของฮั
กกีท 3 องค์ที่ห้าคือเชฟาทิยาห์ พระนางอาบีทัลประสู ติ องค์ที่หกคืออิทเรอัม เอกลาห์มเหสีของพระองค์
ประสูติ 4 ทัง้ หกองค์ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุ งเฮโบรน ที่นั ่นพระองค์ทรงครอบครองเจ็ดปีกับหกเดือน
และพระองค์ ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มสามสิบสามปี 5 ต่อไปนี้ เป็นโอรสที่ ประสูติให้แก่ พระองค์
ในกรุ งเยรู ซาเล็ม คือ ชิเมอา โชบับ นาธันและซาโลมอน สี ่องค์นี้ พระนางบัทชู วา บุตรสาวของอัมมีเอล
ประสูติ 6 แล้วก็มีอิบฮาร์ เอลีชามา เอลีเฟเลท 7 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 8 เอลีชามา เอลียาดา และเอลีเฟ
เลท เก้าองค์ด้วยกัน 9 ทัง้ สิน
้ นี้ เป็นโอรสของดาวิด นอกเหนื อจากบุตรชายของนางสนม และทามาร์เป็น
ขนิ ษฐาของโอรส
ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดถึงเศเดคียาห์

10 โอรสของซาโลมอนคือเรโหโบอัม โอรสของเรโหโบอัมคืออาบียาห์ โอรสของอาบียาห์คืออาสา โอรส
ของอาสาคือเยโฮชาฟัท 11 โอรสของเยโฮชาฟัทคือโยรัม โอรัสของโยรัมคืออาหัสยาห์ โอรสของอาหัส
ยาห์คือ โยอาช 12 โอรสของโยอาชคืออามาซิ ยาห์ โอรสของอามาซิ ยาห์คือ อาซาริยาห์ โอรสของอาซาริ
ยาห์คือโยธาม 13 โอรสของโยธามคืออาหัส โอรสของอาหัสคือเฮเซคี ยาห์ โอรสของเฮเซคี ยาห์คือมนั ส
เสห์ 14 โอรสของมนั สเสห์คืออาโมน โอรสของอาโมนคือโยสิยาห์ 15 โอรสของโยสิยาห์คือโยฮานั นโอรส

หัวปี องค์ที่สองคือเยโฮยาคิม องค์ที่สามคือเศเดคียาห์ องค์ที่สี่คือชัลลูม 16 โอรสของเยโฮยาคิมคือเยโค
นิ ยาห์ โอรสของเยโคนิ ยาห์คือเศเดคียาห์
ผู้สืบสายโลหิตของเยโคนิ ยาห์
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17 และโอรสของเยโคนิ ยาห์ช่ ืออัสสีร ์ เชอัลทิ เอลโอรสของพระองค์ 18 มัลคีราม เปดายาห์ เชนาสซาร์
เยคามิยาห์ โฮชามา เนดาบียาห์ 19 และบุตรชายของเปดายาห์คือ เศรุ บบาเบลและชิเมอี และบุตรชาย

ของเศรุ บบาเบลคือ เมชุลลาม ฮานั นยาห์ และน้ องสาวของเขาชื่อเชโลมิท 20 ฮาชูบาห์ โอเฮล เบเรคิยาห์
ฮาสาดิยาห์ และยูชบ
ั เฮเลด ห้าคนด้วยกัน 21 บุตรชายของฮานั นยาห์คือ เป-ลาที ยาห์และเยชายาห์ ลูก
หลานของเรไฟยาห์ ลูก หลานของอารนั น ลูก หลานของโอบาดีห์ ลูก หลานของเชคานิ ยาห์ 22 บุ ตรชาย
ของเชคานิ ยาห์คือ เชไมอาห์ และบุตรชายของเชไมอาห์คือ ฮัทธัช อิกาล บารียาห์ เนอารียาห์และชาฟัท
หกคนด้วยกัน 23 บุตรชายของเนอารียาห์คือ เอลีโอนัย เฮเสคียาห์ และอัสรีคัม สามคนด้วยกัน 24 บุตร
ชายของเอลีโอนัยคือ โฮดาวิยาห์ เอลียาชีบ เปไลยาห์ อักขูบ โยฮานั น เดไลยาห์ และอานานี เจ็ดคนด้วย
กัน

4

ผู้สืบสายโลหิตของยูดาห์
เปเรศ เฮสโรน คารมี เฮอร์ และโชบาล 2 เรอายาห์บุตรชายโชบาลให้กําเนิ ด
บุตรชื่อ ยาหาท และยาหาทให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาหุ มัย และลาฮาด เหล่า นี้ เป็น ครอบครัว ของชาวโศราห์
3 ต่อ ไปนี้ มาจากบิดาของเอตาม คือ ยิสเรเอล อิชมา และอิด บาช และน้ องสาวของเขาชื่อ ฮัส เซเลลโพนี
4 และเปนูเอลผู้เป็ นบิดาของเกโดร์ และเอเซอร์ผู้เป็ นบิดาของหุชาห์ เหล่านี้ เป็ นบุตรชายของเฮอร์ บุตร
หัวปีของเอฟราธาห์ผู้เป็นบิดาของเบธเลเฮม
1 บุ ตรชายของยูดาห์คือ

ผู้สืบสายโลหิตของอัชฮูร ์
อัชฮูร ์บิ ดาของเทโคอา มี ภรรยาสองคนคือ เฮลาห์ และนาอาราห์ 6 นาอาราห์ คลอดอาหุส ซาม เฮ
เฟอร์ เทเมนี และฮาอาหัชทารีให้แก่เขา เหล่านี้ เป็นบุตรชายของนาอาราห์ 7 บุตรชายของเฮลาห์ คือ เศ
เรท ยาโศอาร์ และเอทนาน 8 ฮักโขสให้กําเนิ ดบุตรชื่ออานูบ โศเบบาห์และบรรดาครอบครัวของอาหาร
เฮลบุตรชายฮารู ม
5

ยาเบสและคําอธิษฐานของตน
9 ฝ่ายยาเบสเป็ น ผู้ มี เกียรติ กว่า พี่ น้องทัง
้ หลายของเขา มารดาของเขาเรียกชื่อ เขาว่า ยาเบส กล่าว
ว่า “เพราะเราคลอดเขาด้วยความเจ็บปวด� 10 ยาเบสทูลพระเจ้าของอิสราเอลว่า “โอ ขอพระองค์ทรง
อวยพระพรแก่ ข้า พระองค์ และขยายเขตแดนของข้า พระองค์ และขอพระหัตถ์ ของพระองค์ อยู่ กับ ข้า
พระองค์ และขอพระองค์ทรงรักษาข้าพระองค์ให้พ้นจากเหตุร้าย เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย�
และพระเจ้าทรงประสาทตามที่เขาทูลขอ 11 เคลูบพี่ชายของชูฮาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเมหิร ์ ผู้เป็นบิดาของ
เอชโทน 12 เอชโทนให้กําเนิ ดบุตรชื่อเบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหินนาห์ ผู้เป็นบิดาของอิรนาหาช เหล่า
นี้ เป็น คนของเรคาห์ 13 บุ ตรชายของเคนั ส คือ โอทนี เอล และเสไรอาห์ และบุตรชายของโอทนี เอล คือ
ฮาธาท 14 เมโอโนธัยให้กําเนิ ดบุตรชื่อโอฟราห์ และเสไรอาร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยอาบ ผู้เป็นบิดาของชาว
หุบเขาเกหะราชิม เพราะพวกเขาเป็นช่างฝีมือ 15 บุตรชายของคาเลบผู้เป็นบุตรชายเยฟุนเนห์คือ อิรู เอ
ลาห์ และนาอัม และบุตรชายของเอลาห์คือเคนั ส 16 บุตรชายของเยฮาลเลเลลคือ ศิฟ ศิฟาห์ ทีรียา และ
อาสาเรล 17 บุตรชายของเอสราห์คือเยเธอร์ เมเรด เอเฟอร์ และยาโลน และนางก็คลอดบุตรชื่อมิเรียม
ชัมมัย และอิชบาห์ ผูเป็
้ นบิดาของเอชเทโมอา 18 และภรรยาของท่านชื่อเยฮูไดยาห์คลอดเยเรดบิดาของ
เกโดร์ เฮเบอร์บิดาของโสโค และเยคูธเี อลบิดาของศาโนอาห์ เหล่านี้ เป็นบุตรชายของบิทิยาห์ธด
ิ าของ
ฟาโรห์ผู้ที่เมเรดได้แต่งงานด้วย 19 บุตรชายภรรยาของท่านชื่อโฮดียาห์น้องสาวของนาฮัมเป็นบิดาของ
เคอีลาห์ ผู้เป็นคนเกเรม และเอชเทโมอาผู้เป็นคนมาอาคาห์ 20 บุตรชายของชิโมนคือ อัมโนน รินนาห์
เบนฮานั น และทิโลน บุตรชายของอิชอีคือ โศเหท และเบนโซเฮท
ผู้สืบสายโลหิตของเช-ลาห์
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21 บุตรชายของเช-ลาห์ผูเป็
้ นบุตรชายยูดาห์ คือ

เอร์ บิดาของเลคาห์ ลาอาดาห์บิดาของมาเรชาห์ และ
บรรดาครอบครัวแห่งวงศ์ วานของผู้ ทํา ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดแห่ง วงศ์ วานอัชเบอา 22 และโยคิ ม และคน
เมืองโคเซบา และโยอาช และสาราฟผู้ปกครองในเมืองโมอับ และยาชูบิเลเฮม เป็นเรือ
่ งแต่โบราณกาล
23 คนเหล่านี้ เป็ นช่างหม้อ เขาอยูก
่ ับต้นไม้เล็กๆและรัว้ ต้นไม้ ที่นั ่นเขาอาศัยอยูก
่ ับกษั ตริย์รับราชการ
ผู้สืบสายโลหิตและหัวเมืองต่างๆของสิเมโอน

บุ ตรชายของสิ เมโอนชื่อ เนมูเอล ยามีน ยารีบ เศ-ราห์ และชาอูล 25 บุ ตรชายของชาอู ลคือชัลลูม
บุ ตรชายของชัลลูมคื อมิบสัม บุ ตรชายของมิบสัมคื อมิชมา 26 บุ ตรชายของมิ ชมาคือฮัมมู เอล บุ ตรชาย
ของฮัม มู เอลคือ ศัก เกอร์ บุ ตรชายของศัก เกอร์คือ ชิ เมอี 27 ชิ เมอี มี บุ ตรชายสิบ หกคน และบุตรสาวหก
คน แต่ พี่ น้ องของชิ เมอี หาม ี บุ ตรมากไม่ ครอบครัว ของเขาก็ ไม่ ทวีมากขึ้น อย่างกับ คนยู ดาห์ 28 เขาทัง้
หลายอาศัยอยูใ่ นเมืองเบเออร์เชบา โมลาดาห์ ฮาซารชูอาล 29 และที่บิลฮาห์ เอเซม โทลัด 30 เบธูเอล โฮ
รมาห์ ศิกลาก 31 เบธมารคาโบท ฮาซารสูสิม เบธบิรี และที่ชาอาราอิม เหล่านี้ เป็นหัวเมืองของเขาจนถึง
ดาวิด ขึ้น ครอบครอง 32 และชนบทของเขาทัง้ หลายคือ เอตาม อาย ิน ริม โมน โทเคน และอาชัน ห้า หัว
เมือง 33 รวมอยูก
่ ับบรรดาชนบทของเขาซึ่งอยูร่ อบหัวเมืองเหล่านี้ ไกลไปจนถึงเมืองบาอัล เหล่านี้ เป็นภูมิ
ลําเนาของเขา และสํามะโนครัวเชื้อสายของเขา 34 เมโชบับ ยัมเลค โยชาห์บุตรชายอามาซิยาห์ 35 โยเอล
เยฮูบุตรชายโยชิบย
ี าห์ ผูเป็
้ นบุตรชายเสไรอาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายอาสิเอล 36 เอลีโอนัย ยาอาโคบาห์ เยโชฮา
ยาห์ อาสายาห์ อาดีเอล เยสิมีเอล เบไนยาห์ 37 ศีซาบุตรชายชิฟี ผู้เป็นบุตรชายอาโลน ผู้เป็นบุตรชายเย
ดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายชิมรี ผู้เป็นบุตรชายเชไมอาห์ 38 ท่านที่กล่าวชื่อมานี้ เป็นเจ้านายในครอบครัวของ
ท่าน และเรือนบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลายก็เพิม
่ ขึ้นมากมาย
24

คนสิเมโอนชนะเกโดร์และคนอามาเลขที่ภูเขาเสอีร ์

39 เขาทัง
้ หลายได้เดินทางไปถึงทางเข้าเมืองที่เกโดร์

ถึงข้างทิศตะวันออกของหุบเขา เพื่อหาทุ่งหญ้า
ให้ ฝูง แพะแกะของเขา เขาทัง้ หลายก็ พบทุ่ง หญ้า อุดมดี และแผ่น ดิน นั ้ นก ็ กว้างขวางเงียบและสงบ
สันติ เพราะชาวเมืองที่อยู่ก่อนนั ้นเป็นคนฮาม 41 แล้วคนเหล่านี้ ซ่ึงมีช่อ
ื ในสํามะโนครัวได้เข้ามาในสมัย
ของเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และโจมตี เต็นท์ ของเขา และที่ อยู่ อาศัย ทัง้ หลายที่ พบอยู่ ที่ นั่น และ
กวาดล้างเขาเสียจนถึงทุกวันนี้ แล้วก็ตัง้ ภูมิลําเนาอยู่ในที่ ของเขา เพราะที่ นั่นมีทุ่งหญ้าให้ฝูงแพะแกะ
ของเขา 42 ส่วนหนึ่ ง ของเขาเหล่า นั ้น คือ ส่วนคนสิ เมโอนห้า ร้อยคนพากัน ไปที่ ภู เขาเสอีร ์ มี ประมุข ชื่อ
เป-ลาที ยาห์ เนอารียาห์ เรไฟยาห์และอุส ซี เอลบุตรชายทัง้ หลายของอิช อี 43 และเขาได้ โจมตี คนอามา
เลขส่วนที่เหลืออยูซึ
่ ่งหนี รอดไป แล้วเขาทัง้ หลายก็อาศัยอยูที
่ ่นั ่นจนทุกวันนี้
40

5
ผู้สืบสายโลหิตของรู เบนถึงสมัยการเป็นเชลย

บุ ตรชายของรู เบนบุตรหัวปี ของอิสราเอล (เขาเป็น บุตรหัวปี ก็ จริง แต่ เพราะเขาได้ กระทํา ให้ที่ นอน
ของบิดาของเขามีมลทิน สิทธิบุตรหัวปี ของเขาจึงตกอยู่กับบุตรชายของโยเซฟผู้เป็นบุตรชายอิสราเอล
แต่โยเซฟมิได้ขึ้นทะเบียนไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสายตามสิทธิบุตรหัวปี 2 แม้ว่ายูดาห์มีกําลังมากในพวก
พี่น้องของตน และเจ้านายองค์ หน่ึงก็มาจากเขา แต่ สิทธิบุ ตรหัวปี ก็ ยังเป็นของโยเซฟ� 3 บุ ตรชายของ
รู เบนบุตรหัวปี ของอิสราเอล คือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรนและคารมี 4 บุตรชายของโยเอลคือเชไมอาห์ บุตร
ชายของเชไมอาห์คือโกก บุตรชายของโกกคือชิเมอี 5 บุตรชายของชิเมอีคือมค
ี าห์ บุตรชายของมีคาห์คือ
เรอายาห์ บุตรชายของเรอายาห์คือบาอัล 6 บุตรชายของบาอัลคือเบเอราห์ ผู้ซึ่งทิกลัทปิเลเสอร์กษั ตริย์
เมืองอัสซีเรียได้กวาดไปเป็นเชลย ท่านเป็นเจ้านายของคนรู เบน 7 และญาติของท่านตามครอบครัวเมื่อ
1
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ขึ้นทะเบียนสํามะโนครัวเชื้อสายไว้นั้นคือ เจ้ าเยอีเอล และเศคาริยาห์ 8 และเบลาบุตรชายอาซาส บุ ตร
ชายเชมา บุตรชายโยเอล ผู้อาศัยอยูใ่ นอาโรเออร์ ไกลไปถึงเมืองเนโบและบาอัลเมโอน
คนรู เบนทวีมากขึ้นในทางทิศตะวันออก

9 ท่านอาศัย อยู่ทางทิศ ตะวันออกไกลออกไปถึง ทางเข้า ถิน
่ ทุรกันดาร

ซึ่งอยู่ฟากข้างนี้ ของแม่น้ํายูเฟ
รติ สด้วย เพราะสัตว์เลี้ยงของเขาทวีมากขึ้นในแผ่นดิ นกิเลอาด 10 ในรัชกาลของซาอูลเขาทัง้ หลายทํา
สงครามกับ คนฮาการ์ผู้ ต้องล้ม ตายด้วยมือ ของเขา เขาทัง้ หลายอาศัย อยู่ ในเต็นท์ ของเขาตลอดแถบ
ตะวันออกของกิเลอาด
ผู้สืบสายโลหิตของกาด

11 ลูกหลานของกาดอาศัยอยู่ตรงหน้าเขาในแผ่นดินบาชานไปจนถึงเมืองสาเลคาห์ 12 โยเอลเป็ นเจ้า

ชาฟามเป็นทีสอง
่
ยานัย และชาฟัทในบาชาน 13 และวงศ์ญาติของเขาตามเรือนบรรพบุรุษของเขา คือมี
คาเอล เมชุลลาม เชบา โยรัย ยาคาน ศิอา และเอเบอร์ เจ็ดคนด้วยกัน 14 คนเหล่านี้ เป็นบุตรอาบีฮาอิล
ผู้ เป็น บุตรชายหุ รี ผู้ เป็น บุตรชายยาโรอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายกิ เลอาด ผู้ เป็น บุตรชายมี คาเอล ผู้ เป็น บุตร
ชายเยชิชัย ผู้เป็นบุตรชายยาโด ผู้เป็นบุตรชายบุส 15 อาหิเป็นบุตรชายอับดีเอล ผู้เป็นบุตรชายกุนี เป็น
เจ้านายในเรือนบรรพบุรุษของเขา 16 และเขาทัง้ หลายอาศัยอยู่ในกิเลอาด ในบาชาน และตามหัวเมือง
และในเขตทุ่งหญ้าทัง้ สิน
้ ของชาโรนจนสุดเขต 17 คนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ขึ้นทะเบียนสํามะโนครัวเชื้อสายไว้ใน
รัชกาลของโยธามกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และในรัชกาลของเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
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
ชํานาญศึกสี่หมื่นสี่ พันเจ็ดร้อยหกสิบคน พร้อมที่ จะเข้ารบ 19 เขาทําศึ กกับคนฮาการ์ เยทูร ์ นาฟิช และ
โนดับ 20 และเมื่อเขาได้รบ
ั ความช่วยเหลือ คนฮาการ์และพวกที่อยู่ด้วยทุกคนก็ถูกมอบไว้ในมือของเขา
เพราะเขาร้องทูลต่อพระเจ้าในการสงคราม และพระองค์ ทรงประสาทตามคําทูลของเขา เพราะเขาทัง้
หลายวางใจในพระองค์ 21 เขาได้ กวาดเอาฝูงสัตว์ของข้าศึกไป คื ออูฐห้าหมื่นตัว แกะสองแสนห้าหมื่น
ตัว ลาสองพัน และคนหนึ่ ง แสน 22 เพราะเขาล้ม ตายเสีย มาก ด้วยการศึก ครัง้ นั ้น เป็น มาจากพระเจ้า
และเขาทัง้ หลายอาศัยอยู่ในที่ ของเขาจนถูกกวาดไปเป็นเชลย 23 คนตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งอาศัยอยู่
ในแผ่นดินนั ้น เขามีคนมากขึ้นด้วยกันตัง้ แต่เมืองบาชานถึงเมืองบาอัลเฮอร์โมน เสนี ร ์ และภูเขาเฮอร์
โมน 24 ต่อไปนี้ เป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขาคือ เอเฟอร์ อิชอี เอลีเอล อัสรีเอล เยเรมีย์ โฮดาวิยาห์
และยาดีเอล เป็นทแกล้วทหาร คนมีชื่อเสียง เป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา
18
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แต่ เขาทัง้ หลายละเมิด ต่อ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา และเล่น ชู้ กับ บรรดาพระของชนชาติ ทัง้
หลายแห่งแผ่นดินนั ้น ผู้ซึ่งพระเจ้าทรงทําลายเสียต่อหน้าเขาทัง้ หลาย 26 พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงทรง
เร้า จิตใจของปู ลกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย และจิต ใจของทิ กล ัทปิเลเสอร์กษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย และพระองค์
ทรงกวาดเขาไปเสียคือ คนรู เบน คนกาด และคนตระกูลมนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง และพาเขาทัง้ หลายไปยังฮา
ลาห์ ฮาโบร์ ฮารา และแม่น้ําเมืองโกซาน จนถึงทุกวันนี้
25
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1 บุ ตรชายของเลวีคือ

เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 2 บุตรชายของโคฮาทชื่อ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน
และอุสซีเอล 3 บุตรของอัมรามคือ อาโรน โมเสส และนางมิเรียม บุตรชายอาโรนคือ นาดับ อาบีฮู เอเลอ
าซาร์ และอิธามาร์
ผู้สืบสายโลหิตของพวกปุโรหิตถึงสมัยการเป็นเชลย

เอเลอาซาร์ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ฟีเนหัส ฟี เนหัส ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ อาบี ชู วา 5 อาบ ี ชู วาให้ กําเนิ ด บุตรชื่
อบ ุ คค ี บุ คค ี ให้กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ุสซี 6 อุ สซี ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เศ-ราหิยาห์ เศ-ราหิยาห์ให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เม
ราโยท 7 เมราโยทให้กําเนิ ดบุตรชื่ออามาริยาห์ อามาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหิทูบ 8 อาหิทูบให้กําเนิ ด
บุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหิมาอัส 9 อาหิมาอัสให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ อาซาริยาห์
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยฮานั น 10 และโยฮานั นให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ (ท่านนี้ แหละที่ ทําหน้าที่ ปุ โรหิต
อยู่ในพระวิหารซึ่งซาโลมอนทรงสร้างในเยรู ซาเล็ม� 11 อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออามาริยาห์ อามาริ
ยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหิทูบ 12 อาหิทูบให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้กําเนิ ดบุตรชื่อชัลลูม 13 ชัลลูม
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อฮิลคียาห์ ฮิลคียาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซาริยาห์ 14 อาซาริยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเสไรอาห์
เสไรอาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮซาดัก 15 และเยโฮซาดักถูกกวาดไปเป็นเชลย เมื่อพระเยโฮวาห์ได้ทรงให้
ยูดาห์ และเยรู ซาเล็มเข้าสู่การถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วยหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์
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16 บุ ตรชายของเลวีคือ

เกอร์โชม โคฮาท และเมรารี 17 ต่อไปนี้ เป็นชื่อบุตรชายของเกอร์โชมคือ ลิบนี
และชิเมอี 18 บุตรชายของโคฮาทคือ อัมราม อิสฮาร์ เฮโบรน และอุสซีเอล 19 บุตรชายของเมรารีคือ มาห์
ลี และมูชี เหล่านี้ เป็นครอบครัวของคนเลวีตามพงศ์พันธุบิ
์ ดาของเขา 20 บุตรชายของเกอร์โชมคือลิบนี
บุตรชายของลิบนีคือยาหาท บุตรชายของยาหาทคือศิมมาห์ 21 บุตรชายของศิมมาห์คือโยอาห์ บุตรชาย
ของโยอาห์คืออิดโด บุตรชายของอิดโดคือเศ-ราห์ บุตรชายของเศ-ราห์คือเยอาเธรัย 22 บุตรชายของโค
ฮาทคือ อัมมีนาดับ บุตรชายของอัมมีนาดับคือโคราห์ บุตรชายของโคราห์คืออัสสีร ์ 23 บุตรชายของอัสส
ีรค
์ ือเอลคานาห์ บุ ตรชายของเอลคานาห์คืออาบียาสาฟ บุ ตรชายของอาบียาสาฟคื ออัสสีร ์ 24 บุ ตรชาย
ของอัสสีรค
์ ือทาหัท บุตรชายของทาหัทคืออรี
ุ เอล บุตรชายของอุรีเอลคืออุสซียาห์ บุตรชายของอุสซียาห์
คือชาอูล 25 บุตรชายของเอลคานาห์คือ อามาสัย และอาหิโมท 26 สําหรับเอลคานาห์นั ้น บุตรชายของเอ
ลคานาห์คือโศฟัย บุตรชายของโศฟัยคือนาหัท 27 บุตรชายของนาหัทคือเอลีอับ บุตรชายของเอลีอบ
ั คือ
28
เยโรฮัม บุตรชายของเยโรฮัมคือเอลคานาห์ บุตรชายของซามูเอลคือ วัสนีบุตรหัวปี ของเขา และอาบี
ยาห์ 29 บุ ตรชายของเมรารีคือ มาห์ลี บุ ตรชายของมาห์ลีค ือลิ บน ี บุ ตรชายของลิ บน ี คือ ชิ เมอี บุ ตรชาย
ของชิเมอีคืออุสซาห์ 30 บุตรชายของอุสซาห์คือชิเมอี บุตรชายของชิเมอีคือฮักกียาห์ บุตรชายของฮักก
ย
ี าห์คืออาสายาห์ 31 เหล่านี้ เป็นบุคคลที่ดาวิดทรงแต่งตัง้ ให้ดูแลการร้องเพลงในพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ หลังจากที่ หีบพันธสัญญามาตัง้ อยู่ที่ นั ่นแล้ว 32 เขาทัง้ หลายทําการปรนนิ บัติด้วยเพลง ข้างหน้าที่
พักอาศัยในพลับพลาแห่งชุมนุม จนซาโลมอนได้ทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ในเยรู ซาเล็ม และ
เขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามตําแหน่ ง 33 ต่อไปนี้ เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยูพร
่ ้อมกับบุตรของเขา พวก
บุตรชายของคนโคฮาทคือ เฮมานนั กร้อง ผูเป็
้ นบุตรชายโยเอล ผูเป็
้ นบุตรชายเชมูเอล 34 ผูเป็
้ นบุตรชาย
35
เอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายเอลีเอล ผู้เป็นบุตรชายโทอาห์ ผู้เป็นบุตรชายศูฟ ผู้
เป็นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้เป็นบุตรชายมาฮาท ผู้เป็นบุตรชายอามาสั ย 36 ผู้เป็นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้
เป็นบุตรชายโยเอล ผู้เป็นบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเศฟันยาห์ 37 ผู้เป็นบุตรชายทาหัท ผู้เป็น
บุตรชายอัสสีร ์ ผูเป็
้ นบุตรชายอาบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายโคราห์ 38 ผูเป็
้ นบุตรชายอิสฮาร์ ผูเป็
้ นบุตรชาย
39
โคฮาท ผู้ เป็น บุตรชายเลวี ผู้ เป็น บุตรชายอิสราเอล กับ อาสาฟพี่ น้องของเขา ผู้ ซึ่ง ยืน อยู่ ข้างขวามือ
ของเขา คืออาสาฟบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายชิเมอา 40 ผู้เป็นบุตรชายมีคาเอล ผู้เป็นบุตรชาย
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บาอาเสยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมัลคิ ยาห์ 41 ผู้ เป็น บุตรชายเอทนี ผู้ เป็น บุตรชายเศ-ราห์ ผู้ เป็น บุตรชายอา
ดายาห์ 42 ผู้เป็นบุตรชายเอธาน ผู้เป็นบุตรชายศิมมาห์ ผู้เป็นบุตรชายชิเมอี 43 ผู้เป็นบุตรชายยาหาท ผู้
เป็นบุตรชายเกอร์โชม ผูเป็
้ นบุตรชายเลวี 44 ที่ข้างซ้ายมือมบุ
ี ตรชายของเมรารี พีน้
่ องของเขาคือ เอธาน
45
ผูเ้ ป็นบุตรชายคีชี ผูเป็
้ นบุตรชายอับดี ผูเป็
้ นบุตรชายมัลลูค ผูเป็
้ นบุตรชายฮาชาบิยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชาย
46
อามาซิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายฮิลคี ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอัมซี ผู้เป็น บุตรชายบานี ผู้ เป็น บุตรชายเชเมอร์
47 ผู้เป็ นบุตรชายมาห์ลี ผู้เป็ นบุตรชายมูชี ผู้เป็ นบุตรชายเมรารี ผู้เป็ นบุตรชายเลวี 48 และคนเลวีพี่น้ อง
ของเขาได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้ปฏิบัติงานทุกอย่างของพลับพลาของพระนิ เวศของพระเจ้า
ผู้สืบสายโลหิตของอาโรน

49 แต่อาโรนกับบุตรชายของท่านถวายเครือ
่ งบูชาบนแท่นเครือ
่ งเผาบูชาและบนแท่นเครือ
่ งหอม และ

ปฏิ บั ติ งานทัง้ สิน
้ ในที่ บริสุทธิที
์ ่สุด และกระทํา การลบมลทิน บาปของอิสราเอล ตามทุก อย่างที่ โมเสสผู้
รับใช้ของพระเจ้าได้บัญชาไว้ 50 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของอาโรนคือเอเลอาซาร์ บุตรชายของเอเลอาซาร์
คือฟีเนหัส บุตรชายของฟีเนหัสคืออาบีชูวา 51 บุตรชายอาบีชูวาคือบุคคี บุตรชายของบุคคีคืออุสซี บุตร
ชายของอุส ซี คือ เศ-ราหิยาห์ 52 บุ ตรชายของเศ-ราหิยาห์คือ เมราโยท บุ ตรชายของเมราโยทคือ อามาริ
ยาห์ บุตรชายของอามาริยาห์คืออาหิทูบ 53 บุตรชายของอาหิทูบคือศาโดก บุตรชายของศาโดกคืออาหิม
าอัส
บรรดาหัวเมืองของคนเลวี
ต่อ ไปนี้ เป็ นที ่ อาศัย ของเขาตามค่ายในเขตแดนของเขา คือ ลูก หลานของอาโรน ครอบครัว คนโค
ฮาท เพราะสลากตกเป็นของเขา 55 เขาได้รบ
ั เมืองเฮโบรนในแผ่นดินยูดาห์ และทุ่งหญ้าซึ่งอยู่ล้อมรอบ
56
นั ้น แต่ทุ่งนาและตามชนบทของเมืองนั ้น เขายกให้แก่คาเลบบุตรชายเยฟุนเนห์ 57 เขาให้เมืองต่างๆ
แห่งยูดาห์แก่ลูกหลานของอาโรน คือเมืองเฮโบรนซึ่งเป็นเมืองลี้ภัย เมืองลิบนาห์กับทุ่งหญ้า เมืองยาท
ทีร ์ เมืองเอชเทโมอากับทุ่งหญ้า 58 ฮีเลนพร้อมกับทุ่งหญ้า เดบีรพร
์ อ
้ มกับทุ่งหญ้า 59 อาชานพร้อมกับทุ่ง
60
หญ้า และเบธเชเมชพร้อมกับทุ่งหญ้า และจากดินแดนตระกูลเบนยามินก็มอบเมืองเกบาพร้อมกับท
ุ่งหญ้า อาเลเมทพร้อมกั บทุ่งหญ้า และอานาโธทพร้อมกั บทุ่งหญ้า หัวเมืองทัง้ สิน
้ ของเขาทุกครอบครัว
61
เป็นสิบสามหัวเมืองด้วยกัน ส่วนคนโคฮาทที่เหลืออยู่นั ้นได้รบ
ั ส่วนมอบโดยสลากที่ได้จากครอบครัว
62
ของตระกูล จากตระกูลมนั สเสห์ครึ่งหนึ่ งมสิ
ี บหัวเมือง และมอบสิบสามหัวเมืองจากตระกูลอิสสาคาร์
ตระกูลอาเชอร์ ตระกูลนัฟทาลี และจากตระกูลมนั สเสห์ในบาชานให้แก่คนเกอร์โชมตามครอบครัวของ
เขา 63 และมอบโดยสลากสิบสองหัวเมืองจากตระกูลรู เบน ตระกูลกาด และตระกูลเศบู ลุ นให้แก่ คนเม
รารีตามครอบครัว ของเขา 64 ดังนี้ แหละประชาชนอิสราเอลได้ มอบหัว เมืองพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า ให้แก่ คน
เลวี 65 และคนอิสราเอลได้จับสลากให้หว
ั เมืองจากตระกูลยูดาห์ ตระกูลสิ เมโอน และตระกูลเบนยามิน
66
ตามที่ กล ่าวชื่อ ไว้นั้น ด้วย และครอบครัว คนโคฮาทที่ เหลือ อยู่ มี หัว เมืองอัน เป็น ดิน แดนของเขาจาก
ตระกูลเอฟราอิม 67 คนอิสราเอลได้ ให้หัวเมืองลี้ ภัย คือเมืองเชเคมพร้อมกั บทุ่งหญ้าในถิน
่ ภู เขาเอฟรา
อิม เมืองเกเซอร์พร้อมกับทุ่งหญ้า 68 เมืองโยกเมอัมพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองเบธโฮโรนพร้อมกับทุ่งหญ้า
69 เมืองอัยยาโลนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองกัทริมโมนพร้อมกับทุ่งหญ้า 70 และมอบเมืองจากตระกูลมนั ส
เสห์ครึง่ หนึ่ ง คือเมืองอาเนอร์พรอ
้ มกับทุ่งหญ้า เมืองบิเลอัมพร้อมกับทุ่งหญ้าให้แก่ครอบครัวคนโคฮาท
ที่ เหลือ อยู่ 71 ดิ นแดนของมนั ส เสห์ ครึ่ง ตระกูล ที่ มอบให้ แก่ คนเกอร์โชมคือ โกลานในเมืองบาชานพร้
อมกับทุ่งหญ้า และอัชทาโรทพร้อมกับทุ่งหญ้า 72 และจากตระกูลอิสสาคาร์ คือเมืองเคเดชพร้อมกับทุ่ง
หญ้า เมืองดาเบรัทพร้อมกับทุ่งหญ้า 73 และเมืองราโมทพร้อมกับทุ่งหญ้า และเมืองอาเนมพร้อมกับท
ุ่งหญ้า 74 จากตระกูลอาเชอร์ คือ เมืองมาชาลพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองอับโดนพร้อมกับทุ่งหญ้า 75 เมือง
หุ กอกพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า และเมืองเรโหบพร้อมกั บท ุ่ง หญ้า 76 และจากตระกู ลน ัฟ ทาลี คือ เมืองเคเดช
54
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ในกาลิลีพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองฮัมโมนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองคีรย
ิ าธาอิมพร้อมกับทุ่งหญ้า 77 ส่วนคน
เมรารีที่เหลืออยู่นั ้นได้รบ
ั จากตระกูลเศบูลุนคือ เมืองริมโมนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองทาโบร์พร้อมกับทุ่ง
หญ้า 78 และฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ นที่เยรีโค คือฟากตะวันออกของแม่น้ําจอร์แดนนั ้น จากตระกูล
รูเบน คือเมืองเบเซอร์ในถิน
่ ทุรกันดารพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองยาฮาสพร้อมกับทุ่งหญ้า 79 เมืองเคเดโมท
พร้อมกับทุ่งหญ้า และเมืองเมฟาอาทพร้อมกับทุ่งหญ้า 80 และจากตระกูลกาด คือ เมืองราโมทในกิเลอ
าดพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองมาหะนาอิมพร้อมกับทุ่งหญ้า 81 เมืองเฮสโบนพร้อมกับทุ่งหญ้า เมืองยาเซอร์
พร้อมกับทุ่งหญ้า

7
บุตรชายของอิสสาคาร์
1 บุตรชายของอิสสาคาร์ คือโทลา ปูอาห์ ยาชูบ และชิมโรน สี่คนด้วยกัน 2 บุตรชายของโทลาคือ อุสซี
เรไฟยาห์ เยรีเอล ยามัย ยิบสัม และเชมูเอล หัวหน้าในเรือนบรรพบุรุษของเขา คือของโทลา เป็นทแกล้ว
ทหารของพงศ์พันธุของเขา
์
และจํานวนของคนเหล่านี้ ในรัชสมัยของดาวิดเป็นสองหมื่นสองพันหกร้อย
3
คน บุตรชายของอุสซีคือ อิสราหิยาห์ และบุตรชายของอิสราหิยาห์คือ มีคาเอล โอบาดีห์ โยเอล และอิส
ชีอาห์ ห้าคนด้วยกัน ทุกคนเป็นคนชัน
์
อน
้ หัวหน้า 4 และพร้อมกับคนเหล่านี้ ตามพงศ์พันธุของเขาตามเรื
บรรพบุรุษ ของเขา มี หน ่วยทหารศึก สามหมื่น หกพัน คน เพราะเขามี ภรรยาและบุตรชายมาก 5 ญาติ พี่
น้ องของเขาซึ่งเป็นคนในบรรดาครอบครัวของอิสสาคาร์ มีหมดด้วยกันเป็นทแกล้วทหารแปดหมื่นเจ็ด
พันคน ขึ้นทะเบียนไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสาย
ผู้สืบสายโลหิตของเบนยามิน
เบลา เบเคอร์ และเยดียาเอล สามคนด้วยกัน 7 บุตรชายของเบลาคือ เอ
สโบน อุ สซี อุ สซี เอล เยรีโมท และอิรี ห้าคนด้วยกัน เป็นหัวหน้าของเรือนบรรพบุรุษ เป็นทแกล้วทหาร
และจํานวนที่ข้น
ึ ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสายของเขาเป็นสองหมื่นสองพันสามสิบสี่คน 8 บุตรชาย
ของเบเคอร์คือ เศมิราห์ โยอาช เอลี เยเซอร์ เอลี โอนัย อมรี เยรีโมท อาบียาห์ อานาโธท และอาเลเมท
ทัง้ หมดนี้ เป็นบุตรชายของเบเคอร์ 9 และจํานวนที่ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสาย ตามพงศ์ พันธุ ์
เป็นหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร เป็นสองหมื่นสองร้อยคน 10 บุตรชายของเยดียา
เอลคือ บิลฮาน และบุตรชายของบิลฮานคือ เยอูช เบนยามิน เอฮูด เคนาอะนาห์ เศธาน ทารชิช และอา
หิชาฮาร์ 11 ทัง้ หมดนี้ เป็นบุตรชายของเยดียาเอล ตามหัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา เป็นทแกล้วทหาร
เป็นหนึ่ งหมื่นเจ็ดพันสองร้อยคน พร้อมที่จะทําศึกสงคราม 12 และชุปปิม และหุปปิม เป็นบุตรอิระ และ
หุชิมบุตรชายอาเฮอร์
6 บุตรชายของเบนยามินคือ

บุตรชายของนั ฟทาลี

13 บุตรชายของนั ฟทาลีคือ

ยาซีเอล กุนี เยเซอร์ และชัลลูม ลูกหลานของนางบิลฮาห์

ผู้สืบสายโลหิตของมนั สเสห์
14 บุ ตรชายของมนั ส เสห์ คือ อัส รีเอล ซึ่ง นางกําเนิ ด ให้ ท่าน (แต่ ภรรยาน้ อยของท่านคือ ชาวอารัม
กําเนิ ดมาคีรบิ
์ ดาของกิเลอาด 15 มาคีรก็
์ รับพี่สาวของหุปปิมและชุ ปปิมมาเป็นภรรยา พี่สาวของเขาชื่อ
มาอาคาห์� และคนที่ สองชื่อ เศโลเฟหัด และเศโลเฟหั ดม ี บุตรสาว 16 และมาอาคาห์ภรรยาของมาคีร ์
คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง นางเรียกชื่อเขาว่า เปเรช และน้ องชายของเขาชื่อเชเรช และบุตรชายของเขาชื่อ
อุลาม และราเคม 17 บุตรชายของอุลามคือเบดาน เหล่านี้ เป็นบุตรชายกิเลอาด ผู้เป็นบุตรชายมาคีร ์ ผู้
เป็นบุตรชายมนั สเสห์ 18 และฮัมโมเลเคทน้ องสาวของเขาคลอดบุตรชื่ออิชโฮด อาบีเยเซอร์ และมาฮา
ลาห์ 19 บุตรชายของเชมิดาคือ อาหิยัน เชเคม ลิคฮี และอานี ยม
ั
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ผู้สืบสายโลหิตของเอฟราอิม
บุ ตรชายของเอฟราอิม คือ ชู เธลาห์ และบุตรชายของชู เธลาห์ คือ เบเรด บุ ตรชายของเบเรดคือ ทา
หัท บุ ตรชายของทาหัท คือ เอลอาดาห์ บุ ตรชายของเอลอาดาห์ คือ ทาหัท 21 บุ ตรชายของทาหัท คือ ศา
บาด บุตรชายของศาบาดคือชูเธลาห์ กับเอเซอร์และเอเลอัด ซึ่งคนของกัทผู้ที่เกิดในเมืองนั ้นได้ฆ่าเสีย
เพราะเขาทัง้ หลายลงมาปล้นสัตว์เลี้ยงของเขา 22 และเอฟราอิมบิดาของเขาไว้ทุกข์โศกเศร้าเป็นหลาย
วัน และพี่น้องของเขาก็มาเล้าโลมเขา 23 และเอฟราอิมก็เข้าไปหาภรรยา และนางก็ตัง้ ครรภ์คลอดบุตร
ชายคนหนึ่ ง และท่านเรียกชื่อเขาว่า เบรียาห์ เพราะเหตุชว
ั ่ ร้ายตกอยู่กับเรือนของเขา 24 (บุตรสาวของ
ท่านชื่อเชเอราห์ ผู้ซึ่งสร้างเมืองเบธโฮโรนล่างและบน และเมืองอุสเซนเชเอราห์� 25 เอฟราอิมมี บุ ตร
ชายชื่อ เรฟาห์ บุ ตรชายของเรฟาห์ คือ เรเชฟ บุ ตรชายของเรเชฟคือ เทลาห์ บุ ตรชายของเทลาห์ คือ ทา
หาน 26 บุตรชายของทาหานคือลาดาน บุ ตรชายของลาดานคื ออัมมีฮูด บุตรชายของอัมมีฮูดคือเอลี ชา
มา 27 บุตรชายของเอลีชามาคือนูน บุตรชายของนูนคือโยชูวา
20

กรรมสิทธิของเอฟราอิ
ม
์

28 ที่ ดินกรรมสิทธิแ
์ ละภูมิลําเนาของเขาคือ

เบธเอลพร้อมกับบรรดาหัวเมือง และนาอารันด้านตะวัน
ออก และเกเซอร์ด้านตะวันตกพร้อมกับบรรดาหัวเมือง เชเคมพร้อมกับบรรดาหัวเมือง และกาซาพร้อม
กับบรรดาหัวเมือง 29 และตามพรมแดนของคนมนั สเสห์ มีเมืองเบธชานพร้อมกับบรรดาหัวเมือง ทาอา
นาคพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง เมกิด โดพร้อมกับ บรรดาหัว เมือง โดร์พร ้ อมกับ บรรดาหัว เมือง ลูก หลาน
โยเซฟบุตรชายอิสราเอลได้อาศัยอยูใ่ นที่เหล่านี้
บุตรชายของอาเชอร์

30 บุตรชายของอาเชอร์คือ

อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี เบรียาห์ และเสราห์น้องสาวของเขา 31 บุตรชายของ
เบรียาห์คือ เฮเบอร์และมัลคีเอล ผูเป็
้ นบิดาของบิรซาวิธ 32 เฮเบอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาเฟล็ท โชเมอร์ โฮ
ธามและชูวาน้องสาวของเขา 33 บุตรชายของยาเฟล็ทคือ ปาสัค บิมฮาล และอัชวาท เหล่านี้ เป็นบุตรยา
เฟล็ ท 34 บุตรชายของเชเมอร์คือ อาฮี โรกาห์ เยฮุบบาห์ และอารัม 35 บุตรชายของเฮเลมน้ องชายของ
เขาคือ โศฟาห์ อิมนา เชเลช และอามัล 36 บุตรชายของโศฟาห์คือ สุ อาห์ ฮารเนเฟอร์ ชูอัล เบรี อิมราห์
37 เบเชอร์ โฮด ชัม มา ชิ ลชาห์ อิ ธราน และเบโอรา 38 บุ ตรชายของเยเธอร์คือ เยฟุน เนห์ ปิ สปา และ
อารา 39 บุ ตรชายของอุลลาคือ อาราห์ ฮันนี เอล และรีเซีย 40 ทัง้ สิน
้ เหล่านี้ เป็นคนของอาเชอร์ หัวหน้า
ในเรือนบรรพบุรุษ ของเขา เป็น ทแกล้ว ทหารที่ คัด เลือกไว้ เป็น เจ้า นายใหญ่ จํานวนที่ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ใน
สํามะโนครัวเชื้อสายเพื่อทําศึกสงครามเป็นสองหมื่นหกพันคน

8

บุตรชายและหัวหน้าตระกูลของเบนยามิน
1 เบนยามิน ให้กําเนิ ด เบลาบุตรหัวปี ของเขา อัชเบลคนที่ สอง อาหะราห์คนที ่ สาม 2 โนฮาห์คนที ่ สี ่ รา
ฟาคนที่ ห้า 3 และบุตรชายของเบลาคือ อัดดาห์ เก-รา อาบีฮูด 4 อาบีชู วา นาอามาน อาโหอาห์ 5 เก-รา
เชฟูฟาน และหุราม 6 ต่อไปนี้ เป็นบุตรชายของเอฮูด เขาทัง้ หลายเป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของชาวเมืองเก
บา และเขาถูกกวาดไปเป็นเชลยยังเมืองมานาฮาท 7 คือนาอามาน อาหิยาห์ และเก-รา เขาทัง้ หลายถูก
กวาดไปเป็นเชลย และท่านให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุสซาห์ และอาหิฮูด 8 และชาหะราอิมให้กําเนิ ดบุตรในดิน
แดนโมอับ ภายหลังจากที่เขาได้ไล่หุชิมและบาอาราภรรยาของเขาไปแล้ว 9 เขาให้กําเนิ ดบุตรกับโฮเดช
ภรรยาของเขาคือ โยบับ ศิเบีย เมชา มัลคาม 10 เยอูส สาเคีย และมิรมาห์ เหล่านี้ เป็นบุตรชายของเขา
เป็น หัวหน้า บรรพบุรุษ ของเขา 11 เขาให้กําเนิ ด บุตรกับ หุ ชิมด ้วยคือ อาบ ี ทูบ และเอลปาอัล 12 บุ ตรชาย
ของเอลปาอัลคือ เอเบอร์ มิชอัม และเชเมด ผู้สร้างเมืองโอโน และเมืองโลดพร้อมกับหัวเมือง 13 และ
เบรียาห์ และเชมา เขาทัง้ หลายเป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของชาวเมืองอัยยาโลน ผู้ซึ่งขับไล่ชาวเมืองกัทไป
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เสียนั ้น 14 และอาหิโย ชาชัก และเยรีโมท 15 เศบาดิยาห์ อาราด เอเดอร์ 16 มีคาเอล อิชปาห์ และโยฮา
เป็นบุตรชายของเบรียาห์ 17 เศบาดิยาห์ เมชุลลาม ฮิสคี เฮเบอร์ 18 อิชเมรัย ยิสลิยาห์และโยบับเป็นบุตร
ชายของเอลปาอัล 19 ยาคิม ศิครี ศับดี 20 เอลีเยนั ย ศิลเลธัย เอลีเอล 21 อาดายาห์ เบไรอาห์ และชิมราท
เป็นบุตรชายของชิเมอี 22 อิชปาน เอเบอร์ เอลีเอล 23 อับโดน ศิครี ฮานาน 24 ฮานั นยาห์ เอลาม อันโธธี
ยาห์ 25 อิฟไดยาห์ และเปนูเอลเป็นบุตรชายของชาชัก 26 ชัมเชรัย เชหะรียาห์ อาธาลิ ยาห์ 27 ยาอาเรชี
ยาห์ เอลี ยาห์ และศิครี เป็นบุตรชายของเยโรฮัม 28 คนเหล่านี้ เป็นหัวหน้าบรรพบุรุษของเขา ตามพงศ์
พันธุของเขา
์
เป็นชัน
้ หัวหน้า คนเหล่านี้ อยู่ในเยรู ซาเล็ม 29 และในกิเบโอนก็มีบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่
และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 30 บุตรชายหัวปีของท่านชื่ออับโดน แล้วก็มี ศูร ์ คีช บาอัล นาดับ 31 เก
โดร์ อาหิโย เศเคอร์ 32 และมิ กโลทให้กําเนิ ด บุตรชื่อ ชิ เมอาห์ คนเหล่า นี้ อาศัย อยู่ ตรงข้ามกับ ญาติ ของ
เขาในเยรู ซาเล็มด้วย เขาอยูก
่ ับญาติของเขา
ผู้สืบสายโลหิตของซาอูล
33 เนอร์ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ คีช คีช ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ซาอูล ซาอูล ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ โยนาธาน มัล คี ชู วา
อาบีนาดับ และเอชบาอัล 34 และบุตรชายของโยนาธานคือ เมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้กําเนิ ดบุตรชื่
อมีคาห์ 35 บุตรชายของมีคาห์คือ ปีโธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส 36 และอาหัสให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮอัด
ดาห์ และเยโฮอัดดาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาเลเมท อัสมาเวทและศิมรี ศิมรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อโมซา 37 โมซา
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อบเิ นอา บุตรชายของบิเนอาคือราฟาห์ บุตรชายของราฟาห์คือเอเลอาสาห์ บุตรชายของ
เอเลอาสาห์คืออาเซล 38 อาเซลมีบุ ตรชายหกคน และต่อไปนี้ เป็นชื่อของเขา อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล
เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานั น ทัง้ หมดนี้ เป็นบุตรชายของอาเซล 39 บุตรชายของเอเชกน้ องชายของเขา
คือ อุลามบุตรหัวปี ของเขา เยฮูชคนที่สอง และเอลี เฟเลทคนที่สาม 40 บุตรชายของอุลามเป็นคนที่เป็น
ทแกล้วทหาร 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 ไว้ใน
หนั งสือของกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์ ผู้ถูกกวาดไปเป็นเชลยในบาบิโลนเพราะการละเมิดของเขา
2 ฝ่ายพวกแรกที่ เข้ามาอาศัยในที่ กรรมสิทธิของเขาอี
กในบรรดาหัวเมืองของเขานั ้น คืออิสราเอล พวก
์
ปุโรหิต พวกเลวี และพวกคนใช้ ประจํา พระวิหาร 3 และในเยรู ซาเล็ม มี ประชาชนบางคนในพวกยู ดาห์
พวกเบนยามิน พวกเอฟราอิม และพวกมนั สเสห์ ได้อาศัยอยู่ 4 คืออุธย
ั เป็นบุตรชายอัมมีฮูด ผู้เป็นบุตร
ชายอมรี ผูเป็
้ นบุตรชายอิมรี ผู้เป็นบุตรชายบานี ในพวกบุตรเปเรศ ผู้เป็นบุตรชายยูดาห์ 5 และจากคนชี
โลห์คือ อาสายาห์บุตรหัวปี และบุตรชายของเขา 6 จากบุตรชายของเศ-ราห์คือ เยอูเอล กับญาติของเขา
เป็นหกร้อยเก้าสิบคน 7 จากลูกหลานของเบนยามินคือ สัลลู ผู้เป็นบุตรชายเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายโฮ
ดาวิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายหัสเสนูอาห์ 8 อิบเนยาห์บุตรชายเยโรฮัม เอลาห์บุตรชายอุสซี ผู้เป็นบุตรชายมิค
รี และเมชุลลามบุตรชายเชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเรอูเอล ผู้เป็นบุตรชายอิบนียาห์ 9 และญาติของเขา
ตามพงศ์ พันธุ ของเขา
์
เป็นเก้าร้อยห้าสิบหกคน ทัง้ สิน
้ นี้ เป็นประมุขของบรรพบุรุษตามเรือนบรรพบุรุษ
ของเขา
1

พวกปุโรหิตใหญ่

10 จากพวกปุโรหิตมี เยดายาห์ เยโฮยาริบ ยาคีน 11 และอาซาริยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายฮิลคียาห์ ผูเป็
้ นบุตร

ชายเมชุลลาม ผู้เป็นบุตรชายศาโดก ผู้เป็นบุตรชายเมราโยท ผู้เป็นบุตรชายอาหิทูบ เจ้าหน้าที่ปกครอง
ของพระนิ เวศแห่งพระเจ้า 12 และอาดายาห์ ผู้เป็นบุตรชายเยโรฮัม ผู้เป็นบุตรชายปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตร
ชายมัลคิ ยาห์ และมาอาสัย ผู้ เป็น บุตรชายอาดี เอล ผู้ เป็น บุตรชายยาเซราห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมชุ ล ลาม
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ผู้เป็นบุตรชายเมชิลเลมิท ผู้เป็นบุตรชายอิมเมอร์ 13 และญาติ ของเขา หัวหน้าเรือนบรรพบุรุษของเขา
รวมเป็นหนึ่ งพันเจ็ดร้อยหกสิบคน เป็นคนสามารถมากที่จะทํางานปรนนิ บติ
ั ในพระนิ เวศของพระเจ้า
คนเลวีอาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม
14 จากคนเลวีมี เชไมอาห์ ผู้เป็ นบุตรชายหัสชูบ ผู้เป็ นบุตรชายอัสรีคัม ผู้เป็ นบุตรชายฮาซาบิยาห์ ลูก
หลานของเมรารี 15 กับบัคบัคคาร์ เฮเรช กาลาล และมัทธานิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายมีคา ผู้เป็นบุตรชายศิค
รี ผู้เป็นบุตรชายอาสาฟ 16 และโอบาดีห์ ผู้เป็นบุตรชายเชไมอาห์ ผู้เป็นบุตรชายกาลาล ผู้เป็นบุตรชาย
เยดูธูน และเบเรคยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอาสา ผู้เป็นบุตรชายเอลคานาห์ ผู้อาศัยอยูใ่ นชนบทของชาวเนโท
ฟาห์ 17 ผู้เฝ้าประตูคือ ชัลลูม อักขูบ ทัลโมน อาหิมาน และญาติของเขา ชัลลูมเป็นหัวหน้า 18 ประจําอยู่
จนบัดนี้ ที่ พระทวารของกษั ตริย์ทางด้านตะวันออก คนเหล่านี้ เป็นผู้เฝ้าประตู ค่ายของคนเลวี 19 ชัลลูม
เป็นบุตรชายโคเร ผู้เป็นบุตรชายอาบียาสาฟ ผู้เป็นบุตรชายโคราห์ และญาติของเขาคือเรือนบรรพบุรุษ
ของเขา คือ คนโคราห์ เป็น ผู้ ดู แลการงานปรนนิ บั ติ เป็น ผู้ เฝ้า ธรณี ประตู ของพลับพลา ดัง บรรพบุรุษ
ของเขา เป็น ผู้ ดู แลค่ายของพระเยโฮวาห์ เป็น ผู้ ดู แลทางเข้า 20 และฟีเนหั สบ ุตรชายเอเลอาซาร์ เป็น
ผู้ ครอบครองเหนื อ เขาในกาลก่อน พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตก ับ เขา 21 เศคาริยาห์ บุ ตรชายเมเชเลมิ ยาห์
เป็นผูเ้ ฝ้าทางเข้าประตูพลับพลาแห่งชุมนุม 22 ผูถู
้ กเลือกเป็นผูเ้ ฝ้าประตูที่ธรณี นั ้นมส
ี องร้อยสิบสองคน
เขาขึ้นทะเบียนสํามะโนครัวเชื้อสายไว้ในชนบทของเขา ดาวิดและซามูเอลผู้ทํานายได้สถาปนาเขาไว้ใน
ตําแหน่ งหน้าที่ 23 ดังนั ้นเขาและลูกหลานของเขาจึงเป็นผู้ดูแลประตูรวั ้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เป็น
ผู้เฝ้าประตูรวั ้ พระนิ เวศแห่งพลับพลา 24 ผู้ดูแลประตูรวั ้ อยู่ทัง้ สี่ด้าน คือด้านตะวันออก ตะวันตก เหนื อ
และใต้ 25 และญาติของเขาซึ่งอยูใ่ นชนบทของเขาต้องเข้ามาทุกๆเจ็ดวัน ตามเวลากําหนดเพื่อจะอยูก
่ ับ
คนเหล่านี้
หน้าที่สําคัญของคนเลวีบางคน
26 เพราะนายประตู ร วท
ั ้ งั ้ สี่ คน ผู้ เป็น พวกเลวีนั ้น มี ตําแหน่ ง หน้าที่ เป็น ผู้ ดู แลห้องและคลัง ของพระ
นิ เวศแห่งพระเจ้า 27 และเขาพักอาศัยอยู่รอบพระนิ เวศของพระเจ้า เพราะหน้าที่เฝ้าตกอยู่กับเขา และ
เขามีหน้าที่เปิดทุกเช้า 28 บางคนเป็นคนดูแลเครือ
่ งใช้ในการปรนนิ บติ
ั เพราะว่าจะเบิกออกไปหรือส่งเข้า
มาต้องนั บทุกครัง้ 29 และบางคนถูกแต่งตัง้ ให้ดูแลเครือ
่ งใช้ และดูแลเครือ
่ งใช้ของสถานบริสุทธิ์ทัง้ สิน
้
ดูแลยอดแป้ง นํ้าองุน
่ นํ้ามัน กํายาน และเครือ
่ งเทศ 30 และบางคนซึ่งเป็นลูกหลานของปุโรหิตก็เตรียม
เครือ
่ งเทศประสม 31 และมัท ที ธิ ยาห์ คนเลว ี คนหนึ่ ง ผู้ เป็น บุตรหัว ปี 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
อาศัยอยู่ในห้องในพระวิหารไม่ต้องทําการปรนนิ บัติอย่างอื่น เพราะเขาอยู่เวรทัง้ กลางวันและกลางคืน
34 คนเหล่า นี้ เป็ น บรรดาหัวหน้า ของคนเลวี ตามพงศ์ พันธุ ์ของเขาเป็ น ชัน
้ หัวหน้า คนเหล่า นี้ อาศัย อยู่ ที่
เยรู ซาเล็ม
สายตระกูลของซาอูล
35 ในกิเบโอนนั ้นเยฮีเอลบิดาของกิเบโอนอาศัยอยู่ และภรรยาของท่านชื่อมาอาคาห์ 36 และบุตรชาย
หัวปี ของท่านชื่อ อับ โดน แล้ว ก็ มี ศูร ์ คีช บาอัล เนอร์ นาดับ 37 เกโดร์ อาหิโย เศคาริยาห์ และมิ กโลท
38 และมิ กโลทให้กําเนิ ดบุตรชื่อชิเมอัม และคนเหล่านี้ อาศัยอยู่ตรงข้ามกับญาติ ของเขาในเยรู ซาเล็ มด
้วย อยูกั
่ บญาติของเขา 39 เนอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อคีช คีชให้กําเนิ ดบุตรชื่อซาอูล ซาอูลให้กําเนิ ดบุตรชื่อโย
นาธาน มัลคี ชู วา อาบีนาดับ และเอชบาอัล 40 บุ ตรชายของโยนาธานชื่อเมริบบาอัล และเมริบบาอัลให้
กําเนิ ด บุตรชื่ อม ี คาห์ 41 บุ ตรชายของมี คาห์คือ ปี โธน เมเลค ทาเรีย และอาหัส 42 และอาหัส ให้กําเนิ ด
บุตรชื่อยาราห์ และยาราห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาเลเมท อัสมาเวท และศิ มรี และศิ มรีให้กําเนิ ดบุตรชื่อโม
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ซา 43 โมซาให้กําเนิ ด บุตรชื่อบ ิ เนอา และบุตรชายของบิ เนอาคือ เรไฟยาห์ บุ ตรชายของเรไฟยาห์คือ เอ
เลอาสาห์ บุตรชายของเอเลอาสาห์คืออาเซล 44 อาเซลมีบุ ตรชายหกคน และต่อไปนี้ เป็นชื่อของเขาทัง้
หลายคือ อัสรีคัม โบเครู อิชมาเอล เชอาริยาห์ โอบาดีห์ และฮานั น เหล่านี้ เป็นบุตรชายของอาเซล

10
ซาอูลพ่ายแพ้และถูกฆ่าเสีย
คนฟี ลิสเตียได้ สู้ กับคนอิสราเอล และคนอิสราเอลก็ หนี ไปให้พ้นหน้าคนฟี ลิสเตี ยล้มตายอยู่ที่ บนภู
เขากิล โบอา 2 และคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ไล่ ทัน ซาอู ลก ับ พวกราชโอรส และคนฟี ลิ ส เตี ยก ็ ฆ่า โยนาธาน อาบ ี นา
ดับ และมัลคีชู วา ราชโอรสของซาอูลเสีย 3 การรบหนั กก็ประชิดซาอูลเข้าไป และนั กธนูมาพบพระองค์
เข้า พระองค์ก็ทรงบาดเจ็บสาหัสด้วยฝีมือของนั กธนู 4 แล้วซาอูลรับสัง่ คนถืออาวุธของพระองค์ว่า “จง
ชักดาบออก แทงเราเสียให้ทะลุ เถิด เกรงว่าคนที่ มิได้ เข้าสุ หนัตเหล่านี้ จะเข้ามาทําลบหลู่ แก่เรา� แต่ผู้
ถือ อาวุธ ไม่ ยอมกระทํา ตาม เพราะเขากลัว มาก ซาอูล จึง ทรงชัก ดาบของพระองค์ ออก ทรงล้ มท ับ ดาบ
นั ้น 5 และเมื่อผู้ถืออาวุธเห็นว่าซาอูลสิน
้ พระชนม์แล้ว เขาก็ล้มทับดาบของเขาตายด้วย 6 ดังนั ้นซาอูลก็
สิน
้ มกับราชโอรสทัง้ สามของพระองค์ และราชวงศ์ทัง้ สิน
้ พระชนม์พรอ
้ ของพระองค์ก็ตายด้วยกัน 7 เมื่อ
บรรดาคนอิสราเอลผู้ อยู่ ในหุบ เขาเห็ นว ่า กองทัพ หนี ไป และซาอู ลก ับ โอรสของพระองค์ ก็ สิน
้ พระชนม์
แล้ว เขาก็ทิงบ
้ ้านเมืองของเขาและหลบหนี ไป คนฟีลิสเตียก็เข้ามาอาศัยอยูใ่ นนั ้น
1

คนฟีลิสเตียฉลองการสิน
้ พระชนม์ของซาอูล
อยู่ มาวันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ คนฟี ลิ ส เตี ยมาปลดเสื้อผ้า จากคนที่ ถู กฆ่า เขาพบพระศพซาอูล และราชโอรส
ทัง้ สามอยู่ บนภู เขากิล โบอา 9 เขาก็ ถอดเครือ
่ งทรงของพระองค์ เอาพระเศียรและอาวุธ ของพระองค์
ไป และส่ง ผู้ ส่ือสารไปทัว่ ดิน แดนฟี ลิ ส เตีย ให้นํา ข่าวดี ไปยัง รู ป เคารพและประชาชนของเขา 10 เขาเอา
เครือ
่ งอาวุธของพระองค์ไปไว้ในวิหารพระของเขา และเอาพระเศียรของพระองค์มัดไว้ในวิหารของพระ
ดาโกน 11 แต่เมื่อชาวยาเบชกิเลอาดทัง้ สิน
ิ เรือ
่ งทัง้ หมดที่คนฟีลิสเตียได้กระทําแก่ซาอูล 12 ทหาร
้ ได้ยน
เก่ง กล้า ทัง้ สิ้นก ็ ลุ กขึ้น ไปเชิญ พระศพของซาอูล และศพโอรสของพระองค์ นํา มาที่ ยาเบช และเขาก็ ฝัง
พระอัฐินั้นใต้ต้นโอ๊กในยาเบช และได้อดอาหารเจ็ดวัน
8

ความบาปของซาอูลทําให้พระองค์เสียราชอาณาจักร
13 ซาอูล จึง สิน
่ งที่
้ พระชนม์ ด้วยความละเมิด ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ กระทํา ต่อ พระเยโฮวาห์ ในเรือ
พระองค์ มิได้ รักษาพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ และได้ ทรงแสวงหาการนําโดยทรงปรึกษาคนทรงด้วย
14 และมิ ได้ ทรงแสวงหาการนํา จากพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ จึง ทรงสังหารพระองค์ เสีย และทรงยก
ราชอาณาจักรให้แก่ดาวิดบุตรชายเจสซี

11
ดาวิดได้รบ
ั การเจิมตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล (2 ซมอ 5:1-3)
1 แล ้ว คนอิสราเอลทัง
้ 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 ทรงเป็นกษั ตริย์ พระองค์ ทรงเป็น
ผู้นําอิสราเอลออกไปและเข้ามา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ตรัสแก่พระองค์ว่า ‘เจ้าจะเลี้ยง
ดูอส
ิ ราเอลประชาชนของเรา และเจ้าจะเป็นเจ้าเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา� ” 3 ดังนั ้นพวกผู้ใหญ่
ทัง้ สิน
้ ของคนอิสราเอลก็มาเฝ้ากษั ตริย์ที่เมืองเฮโบรน และดาวิดทรงกระทําพันธสัญญากับเขาทัง้ หลาย
ที่เมืองเฮโบรนต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายก็เจิมตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล
ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์โดยซามูเอล
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กรุ งเยรู ซาเล็มกลายเป็นเมืองหลวง (2 ซมอ 5:6-12)
ดาว ิด และคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ ไปยัง เยรู ซาเล็ม คือ เยบุส ที่ นั ่น คนเยบุ สอย ู่ ซึ่ง เป็น ชาวแผ่น ดิน นั ้น
ชาวเมืองเยบุ ส ทูล ดาวิด ว่า “พระองค์ จะเสด็จ เข้า มาที่ นี่ ไม่ ได้ � อย่างไรก็ ดี ดาว ิด ทรงยึด ที่ กําบัง เข้ม
แข็งแห่งศิ โยนไว้ คือนครของดาวิด 6 ดาวิดรับสัง่ ว่า “ผู้ใดที่ โจมตีคนเยบุสได้ก่อนจะได้เป็นหัวหน้าและ
ผู้ บังคับ บัญชา � และโยอาบบุตรชายของนางเศรุ ยาห์ ได้ ยกขึ้น ไปก่อน ท่านจึง ได้ เป็น หัวหน้า 7 และดา
วิดทรงประทับอยู่ในที่กําบังเข้มแข็ง เพราะฉะนั ้นเขาจึงเรียกว่า นครของดาวิด 8 และพระองค์ทรงสร้าง
เมืองรอบ ตัง้ แต่ มิ ลโลโดยรอบ และโยอาบก็ ซ่อมส่วนที่ เหลือ ของเมืองนั ้น 9 และดาวิด ทรงจําเริญ ยิง่ ๆ
ขึ้น เพราะว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับพระองค์
4

5

รายชื่อพวกวีรบุรุษของดาวิด
10 ต่อไปนี้ เป็ นคนที่ เด่ นในพวกวีรบุรุษของดาวิด

ผู้สนับสนุนพระองค์อย่างแข็งแรงในราชอาณาจักร
ของพระองค์ ด้วยกั นก ับ อิสราเอลทัง้ สิน
้ เชิญ พระองค์ ให้เป็นกษั ตริย์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์
เกี่ยวด้วยเรือ
่ งอิสราเอล 11 ต่อไปนี้ เป็นจํานวนวีรบุรุษของดาวิด คือ ยาโชเบอัม คนฮักโมนี เป็นหัวหน้า
พวกผู้ บังคับ บัญชา เขายกหอกของเขาสู้ คนสามร้อย และฆ่า เสีย ในคราวเดียวกัน 12 และในวีรบ ุ รุษ ทัง้
สาม คนที่ถัดเขาไปคือเอเลอาซาร์ บุตรชายโดโด คนอาโหอาห์ 13 เขาอยู่กับดาวิดที่ปัสดัมมิม เมื่อคนฟี
ลิ สเตียชุ มนุมกัน ทํา สงครามที่ นั ่น มี ที่ ดิ นแปลงหนึ่ งมีข้าวบาร์เลย์เต็มไปหมด และคนทัง้ หลายก็ หนี ไป
ให้พ้นหน้าคนฟีลิสเตีย 14 แต่พวกเขายืนหยัดอยู่ท่ามกลางที่ดินแปลงนั ้น และป้องกันมันไว้ ได้ฆ่าคนฟี
ลิสเตียเสีย และพระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาทัง้ หลายให้พ้นด้วยชัยชนะอันยิง่ ใหญ่ 15 สามคนในพวกทหาร
เอกทัง้ สามสิบ คนนั ้น ได้ ลงไปถึง ศิลาหาดาวิดที่ ถ้ํา อดุล ลัม เมื่อ กองทัพ ของคนฟี ลิ ส เตีย ตัง้ ค่ายอยู่ที่ หุบ
เขาเรฟาอิม 16 คราวนั ้น ดาวิดอย ู่ ในที่ กําบัง เข้ม แข็ง และทหารประจํา ป้อมของคนฟี ลิ ส เตี ยอยู่ ที่ เบธเล
เฮม 17 ดาว ิดตรัสด ้วยความอาลัย ว่า “โอ ใครหนอจะส่ง นํ้า จากบ่อ ที่ เบธเลเฮมซึ่ง อยู่ ข้างประตู เมืองมา
ให้เราดื่มได้� 18 แล้วคนทัง้ สามก็แหกค่ายของคนฟีลิสเตียเข้าไป และตักนํ้ามาจากบ่อเบธเลเฮมที่ ข้าง
ประตู เมือง นํา เอามาถวายดาวิด แต่ ดาว ิด หาทรงดื่ มน ้าํ นั ้น ไม่ พระองค์ ทรงเทออกถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ 19 ตรัสว่า “ขอพระเจ้าของข้าทรงห้ามข้าไม่ให้กระทําอย่างนี้ ควรหรือที่ข้าจะดื่มโลหิตของคนเหล่า
นี้ ผู้ที่เสี่ยงชีวต
ิ ของเขา เพราะด้วยการเสี่ยงชีวต
ิ ของเขาเอง เขาได้เอานํ้านี้ มา� เพราะฉะนั ้นพระองค์จึง
หาทรงดื่มไม่ ทแกล้วทหารสามคนนั ้นได้กระทําสิง่ นี้ 20 ฝ่ายอาบีชย
ั น้ องชายของโยอาบเป็นหัวหน้าของ
ทัง้ สามคนนั ้น ท่านได้ยกหอกของท่านสู้คนสามร้อย และฆ่าเสีย และได้รบ
ั ชื่อเสียงดัง่ วีรบรุ ุ ษสามคนนั ้น
21 ในสามคนนั ้นท่านมีช่ อ
ื เสียงมากกว่าอีกสองคนนั ้น และได้เป็นผู้บังคับบัญชาของเขา แต่ท่านไม่มียศ
เท่ากับสามคนแรกนั ้น 22 และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา เป็นบุตรชายของคนเก่งกล้าแห่งเมืองขับเซ
เอล เป็นคนประกอบมหกิจ เขาได้ฆ่าคนดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน เขาลงไปฆ่าสิงโตที่ ในบ่อในวันที
ห
่ ม
ิ ะตกด้วย 23 เขาได้ฆ่าคนอียป
ิ ต์คนหนึ่ ง เป็นชายรู ปร่างใหญ่โต สูงห้าศอก คนอียป
ิ ต์นั้นถือหอกเหมือน
ไม้ กระพั ่นทอผ้า แต่ เบไนยาห์ ถือ ไม้ เท ้า ลงไปหาเขา และแย่ง เอาหอกมาจากมือ ของคนอียป
ิ ต์ และฆ่า
24
เขาเสีย ด้วยหอกของเขาเอง สิ ่ง เหล่า นี้ เบไนยาห์บุ ตรชายเยโฮยาดาได้ กระทํา และได้ ช่อ
ื เสียงในหมู่
25
พวกทแกล้วทหารสามคนนั ้น ดูเถิด เขามีช่อ
ื เสียงโด่งดังกว่าสามสิบคนนั ้น แต่เขาไม่มียศเท่ากับสาม
คนแรกนั ้น และดาวิดได้ทรงแต่งเขาให้เป็นผู้บังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ 26 นอกนั ้นมพ
ี วกทแกล้ว
ทหารของกองทัพคือ อาสาเฮลน้ องชายของโยอาบ เอลฮานั นบุตรชายของโดโดชาวเบธเลเฮม 27 ชัมโม
ทชาวเมืองฮาโรด เฮเลสคนเปโลน 28 อิราบุตรชายอิกเขชชาวเมืองเทโคอา อาบีเยเซอร์ชาวเมืองอานา
โธท 29 สิ บเบคัย คนหุชาห์ อิลัย คนอาโหอาห์ 30 มาหะรัย ชาวเนโทฟาห์ เฮเลด บุ ตรชายบาอานาห์ชาว
เนโทฟาห์ 31 อิธย
ั บุ ตรชายรีบัยแห่งเมืองกิเบอาของคนเบนยามิน เบไนยาห์ ชาวปิ ราโธน 32 หุรย
ั ชาว
33
34
ลําธารกาอัช อาบีเอล คนอารบาห์ อัสมาเวท คนบาฮูริม เอลี ยาบา ชาวชาอัลโบน ลูกหลานฮาเชม
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คนกิมโซ โยนาธาน บุตรชายชากีชาวฮาราห์ 35 อาหิอม
ั บุตรชายสาคาร์ชาวฮาราห์ เอลีฟัล บุตรชายอูระ
36 เฮเฟอร์ คนเมเค-ราไธด์ อาหิยาห์ คนเปโลน 37 เฮสโร ชาวคารเมล นาอารัย บุตรชายเอสบัย 38 โยเอล
น้ องชายนาธัน มิบฮาร์ บุตรชายฮากรี 39 เศเลก คนอัมโมน นาหะรัย ชาวเบเอโรท ผู้ถืออาวุธของโยอาบ
บุตรชายนางเศรุ ยาห์ 40 อิรา คนอิทไรต์ กาเรบ คนอิทไรต์ 41 อุรียาห์ คนฮิตไทต์ ศาบาด บุตรชายอัคลัย
42 อาด ี นา บุ ตรชายชิ ซาคนรู เบน หัวหน้า คนหนึ่ ง ของคนรู เบน และสามสิบ คนด้วยกั นก ับ เขา 43 ฮานั น
บุตรชายมาอาคาห์ และโยชาฟัท คนมิทเน 44 อุสชียา ชาวอัชทาโรท ซามาและเยฮีเอล บุตรชายโฮธาม
คนอาโรเออร์ 45 เยดียาเอล บุตรชายชิมรี และโยฮา น้ องชายของเขา ชาวทิไซต์ 46 เอลีเอล คนมาหะไวต์
เยรีบัยและโยชาวิยาห์ บุตรชายเอลนาอัม และอิทมาห์ คนโมอับ 47 เอลี เอล โอเบด และยาอาซีเอล คน
เมโซบัย

12
พวกต่างๆที่รว่ มกับดาวิดที่ศิกลาก
1 ต่อไปนี้ เป็ นคนที่มาหาดาวิดที่ ศิกลาก

ขณะเมื่อท่านไปไหนไม่ได้สะดวกเพราะเหตุซาอูลบุตรชายคีช
เขาทัง้ หลายเป็น คนในพวกทแกล้ว ทหาร ผู้ ช่วยท่านในการรบ 2 เขาเป็น นั ก ธนู เขาเหวีย
่ งหิน ด้วยสลิง
3
และยิงธนูได้ด้วยมือขวาหรือมือซ้าย เขาเป็นคนเบนยามิน ญาติของซาอูล อาหิเยเซอร์เป็นหัวหน้า ถัด
ไปคือโยอาช บุตรชายของเชมาอาห์ชาวเมืองกิเบอา และเยซีเอลกับเปเลท บุตรชายของอัสมาเวท เบรา
คาห์และเยฮูชาวอานาโธท 4 อิชมัยยาห์แห่งกิเบโอน ทแกล้วทหารในพวกสามสิบคนนั ้น และเป็นหัวหน้า
เหนื อสามสิบคนนั ้น เยเรมีย์ ยาฮาซีเอล โยฮานั น โยซาบาดชาวเมืองเกเดราห์ 5 เอลูซัย เยรีโมท เบอัล
ยาห์ เชมาริยาห์ เชฟาทิยาห์คนฮารู ฟ 6 เอลคานาห์ อิสชีอาห์ อาซาเรล โยเอเซอร์ ยาโชเบอัม คนโคราห์
7 และโยเอลาห์ กับ เศบาดิยาห์ บุตรชายของเยโรฮัมชาวเกโดร์ 8 มีทแกล้วทหารและผูช
้ าํ นาญศึกจากคน
กาดหนี เข้าไปหาดาวิด ณ ที่กําบังเข้มแข็งในถิน
้ ่งหน้าของเขาเหมือน
่ ทุรกันดาร เขาชํานาญโล่และดัง้ ผูซึ
10 มิ
หน้าสิงโต และผูซ
้ ่ึงรวดเร็วเหมือนละมัง่ บนภูเขา 9 เอเซอร์เป็นหัวหน้า โอบาดีหที
์ ่สอง เอลีอบท
ั สาม
ี่
ชม ัน นาห์ที่ สี่ เยเรมีย์ ที่ ห้า 11 อัททัย ที่ หก เอลี เอลที่ เจ็ด 12 โยฮานั นที ่ แปด เอลซาบาดที่ เก้า 13 เยเรมีย์
ที่ สิบ มั คบันนั ยที่ สิบเอ็ด 14 คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของกาด เป็นนายทหารในกองทัพ ผู้น้ อยก็ เป็นนาย
ร้อย ผู้ใหญ่ก็เป็นนายพัน 15 เหล่านี้ เป็นคนที่ข้ามแม่น้ําจอร์แดนในเดือนแรก เมื่อนํ้าท่วมฝั่ งทัง้ สิน
้ และ
ให้คนที ่ อยู่ ณ ลุ ่ม แม่น้ํา แตกหนี ไปทางทิศ ตะวัน ออกและทิศ ตะวัน ตก 16 มี คนเบนยามิน และยู ดาห์ มา
เฝ้าดาวิด ณ ที่ กําบังเข้มแข็ง 17 ดาวิดทรงออกไปต้อนรับเขา และตรัสกับเขาว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายมาฉั
นมิตรเพื่อช่วยข้าพเจ้า จิ ตใจของข้าพเจ้าจะพันผูกติ ดกับท่าน แต่ ถ้ามาเพื่อขายข้าพเจ้าให้แก่ ปฏิปักษ์
ของข้าพเจ้า แม้ว่าในมือของข้าพเจ้าไม่มีความผิดใดๆ ก็ขอพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราทัง้ หลายทอด
พระเนตร และทรงกล่าวโทษท่านทัง้ หลายเถิด� 18 แล้วพระวิญญาณได้ มาเหนื ออามาสั ย หัวหน้าพวก
ผู้บังคับบัญชานั ้น และเขาทูลว่า “ข้าแต่ดาวิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นของพระองค์ และอยูก
่ ับพระองค์
ข้า แต่ บุ ตรเจสซี สันติภาพ สันติ ภาพจงมี แก่ พระองค์ และสันติภาพจงมี แก่ ผู้ ช่วยของพระองค์ เพราะ
ว่า พระเจ้า ของพระองค์ ทรงอุปถัมภ์ พระองค์ � แล ้ว ดาวิด ทรงรับ เขาทัง้ หลายไว้ และทรงตัง้ ให้เป็น นาย
ทหารในกองทัพของพระองค์ 19 คนมนั สเสห์ด้วยได้หลบหนี ไปเข้าฝ่ายดาวิดบ้าง เมื่อพระองค์ยกมากับ
คนฟี ลิ ส เตีย เพื่อ ทํา สงครามกับ ซาอูล แต่ พวกฝ่ายดาวิดม ิ ได้ ช่วยคนฟี ลิ ส เตีย เพราะผู้ ครอบครองของ
คนฟี ลิ ส เตีย ได้ หาร ื อก ัน และส่ง พระองค์ กล ับ ไปเสีย บอกว่า “เขาจะหลบหนี ไปคืนดี กับ ซาอู ลนายของ
เขาโดยเอาหัว ของเราไปด้วย� 20 ขณะเมื่อ พระองค์ ไปยัง ศิ กลาก คนมนั ส เสห์ เหล่า นี้ หลบหนี ไปสมทบ
พระองค์ คือ อัดนาห์ โยซาบาด เยดียาเอล มีคาเอล โยซาบาด เอลีฮู และศิลเลธัย หัวหน้าบรรดากองพัน
ในคนมนั สเสห์ 21 เขาทัง้ หลายช่วยเหลือดาวิดต่อสู้พวกปล้น เพราะเขาทัง้ หลายเป็นทแกล้วทหารทัง้ สิน
้
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และเป็นผู้บังคับบัญชาในกองทัพ 22 ในสมัยนั ้นทุกๆวันมีคนมาเข้าฝ่ายดาวิด เพื่อจะช่วยเหลือพระองค์
จนเป็นกองทัพใหญ่อย่างกองทัพของพระเจ้า
กองทัพของตระกูลต่างๆตัง้ ดาวิดให้เป็นกษั ตริย์
23 ต่อ ไปนี้ เป็ น จํานวนทหารติด อาวุธ พร้อมสําหรับ สงคราม ผู้ มาหาดาวิด ในเมืองเฮโบรนเพื่อ จะมอบ
ราชอาณาจักรของซาอูล ให้ กับ พระองค์ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 24 คนยู ดาห์ ที่ ถือ โล่ และหอก
มี หกพัน แปดร้อย เป็น ทหารติด อาวุธ พร้อมสําหรับ สงคราม 25 จากคนสิ เมโอน มี ทแกล้ว ทหารชํานาญ
ศึกเจ็ดพันหนึ่ งร้อย 26 จากคนเลวีสี่พันหกร้อย 27 เยโฮยาดาเป็นหัวหน้าคนของอาโรน มีคนมากับท่าน
สามพันเจ็ดร้อย 28 ศาโดกทแกล้วทหารหนุ่ม และคนจากเรือนบรรพบุรุษของเขาเองเป็นผู้บังคับบัญชา
ยี่ สิ บสองคน 29 จากคนเบนยามิน ญาติ ของซาอู ล สามพัน คน ซึ่ง แต่ ก่อนนี้ จํานวนมากจงรัก ภั กด ี ต่อ
ราชวงศ์ ซาอูล 30 จากคนเอฟราอิม ทแกล้ว ทหารแกล้ว กล้า สองหมื่น แปดร้อยคน เป็น คนมีช่อ
ื เสียงใน
เรือนบรรพบุรุษของเขา 31 จากคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูล หน่งึ หมื่นแปดพันคน ผู้ซึ่งเขาบ่งชื่อไว้ให้มาเชิญ
ดาวิดไปเป็นกษั ตริย์ 32 จากคนอิสสาคาร์ มีผู้รูกาลเทศะ
้
ทราบว่าอิสราเอลควรทําประการใด มีหัวหน้า
สองร้อยคน และญาติ ของเขาทัง้ สิน
้ อยู่ ใต้ บังคับ บัญชาของเขา 33 จากคนเศบู ลุ น มี ห้า หมื่น คนที่ ฝึก
แล้วเตรียมพร้อมเข้าสู้รบ สรรพด้วยอาวุธทุกอย่างเพื่อทําสงครามเพื่อช่วยเหลือ มิใช่ด้วยสองจิตสองใจ
34 จากคนนั ฟทาลี ผู้บังคับบัญชาหนึ่ งพัน ซึ่งมีคนติดโล่ และหอกมาด้วยสามหมื่นเจ็ดพันคน 35 จากคน
ดาน มีคนเตรียมพร้อมทําสงครามสองหมื่นแปดพันหกร้อยคน 36 จากคนอาเชอร์ สี ่หมื่นคนฝึกพร้อม
ที่จะทําสงคราม 37 และจากฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น จากคนรู เบน และคนกาด และคนมนั สเสห์ครึ
่งตระกูล มีหน่งึ แสนสองหมื่นคน ติดอาวุธทุกอย่างเพื่อทําสงคราม 38 ทหารทัง้ สิน
้ เหล่านี้ พร้อมที่จะทํา
ศึก ได้ มาย ัง เฮโบรน ด้วยเจตนาเต็ม เปี่ ยมที่ จะเชิญ ดาวิด เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ สิน
้ ในทํานอง
39
เดียวกัน บรรดาคนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ ก็ เป็นใจเดีย วกั นที ่ จะเชิญ ดาวิด เป็นกษั ตริย์ เขาทัง้ หลายอยู่
ที่ นั ่ นกับดาวิดสามวันกินและดื่ม เพราะว่าพี่น้องของเขาได้ เตรียมไว้ให้เขา 40 ยิง่ กว่านั ้นผู้ที่ อยู่ใกล้ เขา
ทัง้ หลายด้วยคือไกลออกไปถึงอิสสาคาร์ และเศบูลุน และนั ฟทาลีได้จัดอาหารบรรทุกลา อูฐ ล่อ และวัว
กับเสบียงอาหารมากมายเป็นแป้ง ขนมมะเดื่อ ช่อองุ่นแห้ง นํ้าองุน
่ นํ้ามัน วัวและแกะ เพราะว่ามีความ
ชื่นบานในอิสราเอล

13

เขาบรรทุกหีบแห่งพระเจ้าโดยใช้วิธที
ี ่ไม่ถูกต้อง

1 ดาวิดได้ทรงหารือกับนายพันและนายร้อย กับหัวหน้าทุกๆคน 2 และดาวิดตรัสกับชุมนุมชนอิสราเอล

ทัง้ ปวงว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายเห็นด้วย และถ้าเป็นนํ้าพระทัยของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ก็ให้เราทัง้
หลายส่งคนไปหาพี่น้องของเรา ผู้ที่ เหลืออยู่ในแผ่นดิ นอิสราเอลทัง้ สิน
้ ให้ไปยังปุโรหิตและคนเลวีด้วย
ผู้ซึ่งอยู่ในหัวเมืองและทุ่งหญ้าของเขา เพื่อให้เขาทัง้ หลายมาหาพวกเราพร้อมกัน 3 และให้เราทัง้ หลาย
นําหีบแห่งพระเจ้าของเรามายังเราอีก เพราะเราทัง้ หลายมิได้ไต่ถามถึงในสมัยของซาอูล� 4 ชุ มนุมชน
ทัง้ สิน
้ นั ้ นก็พากันกล่าวว่าพวกเขาจะกระทํา ตาม เพราะสิง่ นั ้นเป็น สิง่ ที่ ถู กต้องในสายตาของประชาชน
ทัง้ สิน
ิ ต์ ถึงทางเข้าเมืองฮามัท เพื่อ
้ 5 เพราะฉะนั ้นดาวิดจึงประชุมอิสราเอลทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่ชิโหร์แห่งอียป
จะเชิญหีบแห่งพระเจ้าจากคีรย
ิ าทเยอาริม 6 ดาวดก
ิ ับอิสราเอลทัง้ ปวงขึ้นไปยังบาอาลาห์ คือคีรย
ิ าทเยอ
าริมซึ่งเป็นของยูดาห์ เพื่อจากที่ นั่นจะได้ เชิญหีบของพระเจ้าคือพระเยโฮวาห์ ผู้ประทับระหว่างพวกเค
รู บ อัน เป็น หีบท ี่ เรียกกัน ตามพระนาม 7 และเขาทัง้ หลายก็ บรรทุ กห ีบ ของพระเจ้า ไปในเกวียนเล่ม ใหม่
จากเรือนของอาบีนาดับ และอุสซาห์กับอาหิโยเป็นคนขับเกวียน 8 และดาวิดกับอิสราเอลทัง้ ปวงก็รา่ เริ
งกันอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเจ้าด้วยเต็มกําลังของเขาทัง้ หลาย ด้วยเพลง พิณเขาคู่ พิณใหญ่ รํามะนา ฉาบ
และแตร
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อุสซาห์เสียชีวต
ิ

9 และเมื่อเขาทัง
้ หลายมาถึงลานนวดข้าวของคิ โดน

อุสซาห์ก็ เหยียดมือออกกุมหีบไว้เพราะวัวสะดุด
10 และพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ได้พลุ ่งขึ้นต่ ออุสซาห์ และพระองค์ทรงประหารเขา เพราะเขาเหยียด
มือ ออกยัง หีบน น
ั ้ และเขาก็ สิ ้น ชีวต
ิ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า 11 และดาวิดก ็ ไม่ ทรงพอพระทัย เพราะพระ
เยโฮวาห์ ทรงทลายออกมาเหนื ออ ุส ซาห์ จึง เรียกที่ ตรงนั ้ นว ่า เปเรศอุส ซาห์ จนถึง ทุก วัน นี้ 12 และดา
วิดทรงเกรงกลัวพระเจ้าในวันนั ้น และพระองค์ตรัสว่า “เราจะนําหีบของพระเจ้าไปบ้านไปเมืองอย่างไร
ได้� 13 ดาวิดจึงมิได้ทรงย้ายหีบไปไว้ในนครของดาวิด แต่ทรงนําหีบแวะไปไว้ที่บ้านโอเบดเอโดมคนกัท
14 และหีบ ของพระเจ้า ได้ ค้างอยู่ กับ ครัว เรือนของโอเบดเอโดมที่ เรือนของเขาสามเดือน และพระเยโฮ
วาห์ทรงอํานวยพระพรแก่ครัวเรือนของโอเบดเอโดมกับทงั ้ สิน
้ ซึ่งเขามีอยู่

14
กษั ตริยดาว
์
ิดทรงมัง่ คัง่ บริบูรณ์

1 ฮีรามกษั ตริย์เมืองไทระได้ทรงส่งผูส
้ ่ือสารมาเฝ้าดาวิด

และทรงส่งไม้สนสีดาร์ ทัง้ ช่างก่อและช่างไม้
เพื่อ จะสร้างวัง ถวายพระองค์ และดาวิด ทรงทราบว่า พระเยโฮวาห์ ทรงสถาปนาพระองค์ เป็นกษั ตริ
ย์ เหนื ออ ิส ราเอล เพราะพระราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็ นที ่ ยกย่องอย่างยิง่ เพื่อ เห็น แก่ อส
ิ ราเอล
3
ประชาชนของพระองค์ และดาวิดทรงรับมเหสีเพิม
่ ขึ้นในกรุ งเยรู ซาเล็ม และดาวิดทรงให้กําเนิ ดโอรส
4
และธิดาอีก ต่อไปนี้ เป็นชื่อราชบุตรซึ่งพระองค์ทรงมีในเยรู ซาเล็มคือ ชัมมุ อา โชบับ นาธัน ซาโลมอน
5 อิบ ฮาร์ เอลี ชู วา เอลเปเลท 6 โนกาห์ เนเฟก ยาเฟีย 7 เอลี ชามา เบเอลยาดา เอลี เฟเลท 8 เมื่อ คนฟี
ลิ ส เตีย ได้ ยิ นว ่า ดาวิด ทรงรับ การเจิม เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลทัง้ ปวงแล้ว คนฟี ลิ ส เตีย ทัง้ ปวงก็ ข้น
ึ
ไปแสวงหาดาวิด ดาว ิด ทรงได้ ยน
ิ เรือ
่ งนั ้ นก ็ เสด็จ ออกไปสู้ รบกับ เขาทัง้ หลาย 9 ฝ่ายคนฟี ลิ ส เตีย ได้ มา
ปล้น ในหุบ เขาเรฟาอิม 10 และดาวิดก ็ ทรงทูล ถามพระเจ้า ว่า “ควรที่ ข้า พระองค์ จะขึ้น ไปต่อสู้ ฟี ลิ ส เตีย
หรือ พระองค์ จะทรงมอบเขาไว้ในมือของข้าพระองค์ หรือ� และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบพระองค์ ว่า “ขึ้น
ไปเถอะ และเราจะมอบเขาไว้ในมือ เจ้า� 11 และพระองค์ เสด็จ ไปยัง บาอัล เปราซิม และดาวิด ทรงชนะ
เขาทัง้ หลายที่นั ่น และดาวิดตรัสว่า “พระเจ้าทรงทะลวงข้าศึกของข้าพเจ้าเหมือนดังกระแสนํ้าที่พุ่งใส่�
เพราะฉะนั ้นเขาจึงเรียกที่ นั้นว่า บาอัลเปราซิม 12 เขาทัง้ หลายก็ทิง้ รู ปเคารพของเขาเสียที่นั ่น และดาวิ
ดกท
็ รงมีพระบัญชา และรู ปเคารพเหล่านั ้นกถู
็ กเผาด้วยไฟเสียหมด 13 และคนฟีลิสเตียยังมาปล้นในหุบ
เขานั ้นอีก 14 และเมื่อดาวิดทูลถามพระเจ้าอีกครัง้ หนึ่ ง พระเจ้าตรัสตอบพระองค์ว่า “เจ้าอย่าขึ้นไปตาม
เขา จงอ้อมไปและโจมตี เขาที่ ตรงข้ามกับหมู่ ต้นหม่อน 15 และเมื่อเจ้าได้ยน
ิ เสียงกระบวนทัพอยู่ที่ ยอด
หมู่ต้นหม่อนแล้ว จงออกไปทําศึก เพราะว่าพระเจ้าได้ เสด็จออกไปข้างหน้าเพื่อโจมตี กองทัพของคนฟี
ลิสเตีย� 16 และดาวิดทรงกระทําตามที่พระเจ้าบัญชาแก่พระองค์ และเขาทัง้ หลายโจมตีกองทัพคนฟีลิ
สเตียตัง้ แต่ เมืองกิเบโอนถึงเมืองเกเซอร์ 17 กิตติศัพท์ ของดาวิดก็ลือไปสู่ บรรดาประเทศทัง้ หลาย และ
พระเยโฮวาห์ทรงให้ประชาชาติทัง้ ปวงครันคร
่
้ามดาวิด
2

15
คนเลวีหามหีบแห่งพระเจ้าไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

1 ดาวิดทรงสร้างพระราชวังของพระองค์ หลายหลังในนครดาวิด

และพระองค์ทรงเตรียมที่ ไว้สําหรับ
หีบของพระเจ้า และทรงตัง้ เต็นท์ ไว้ให้ แล ้ว ดาวิดตรัสว ่า “นอกจากคนเลวีแล ้ว ไม่ ควรที่ คนอื่น จะหาม
หีบ ของพระเจ้า เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกเขาให้หามหีบ ของพระเจ้า และปรนนิ บั ติ พระองค์ เป็น
นิ ตย์� 3 และดาวิด ทรงประชุ มอ ิส ราเอลทัง้ สิ้นที ่ เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะนํา หีบ ของพระเยโฮวาห์มาสู่ ที่ ของหี
บนัน
้ ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงเตรียมไว้ให้ 4 และดาวิดทรงรวบรวมลูกหลานของอาโรนและคนเลวี 5 คือจาก
ลูกหลานของโคฮาท ได้อุรีเอลเป็นหัวหน้า พร้อมกับพี่น้องของเขาหนึ่ งร้อยยี่สิบคน 6 จากลูกหลานของ
2
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เมรารี ได้อาสายาห์เป็นหัวหน้า พรอ
้ มกับพีน
่ ้ องของเขาสองร้อยยีสิ
่ บคน 7 จากลูกหลานของเกอร์โชม ได้
โยเอลเป็นหัวหน้า กับพี่น้องของเขาหนึ่ งร้อยสามสิบคน 8 จากลูกหลานของเอลีชาฟาน ได้เชไมอาห์เป็น
หัวหน้า กับพี่น้องของเขาสองร้อยคน 9 จากลูกหลานของเฮโบรน ได้ เอลี เอลเป็นหัวหน้า กับพี่น้องของ
เขาแปดสิบคน 10 จากลูกหลานของอุสซีเอล ได้อัมมีนาดับเป็นหัวหน้า กับพีน
่ ้ องของเขาหนึ่ งร้อยสิบสอง
11
คน แล้วดาวิดทรงเรียกศาโดกและอาบียาธาร์ปุ โรหิต และคนเลวีคือ อุรีเอล อาสายาห์ โยเอล เชไม
อาห์ เอลีเอล และอัมมีนาดับ 12 และตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เจ้าทัง้ หลายเป็นประมุขของบรรพบุรุษของ
คนเลวี จงชําระตัวของเจ้าเสีย ทัง้ เจ้าและพี่น้องของเจ้า เพื่อเจ้าจะนําหีบของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่
งอ ิส ราเอลขึ้น มายัง สถานที่ ซ่ึง เราได้ จัด เตรียมไว้ให้ 13 เพราะเจ้า มิ ได้ ไปหามเสีย แต่ ครัง้ แรก พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของเราจึงทรงทลายออกมาเหนื อเรา เพราะเรามิได้แสวงหาตามระเบียบอันสมควร� 14 แล
้ วปุ โรหิต และคนเลวีจึง ได้ ชาํ ระตัว ของเขาเพื่อ จะเชิญ หีบ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลขึ้น มา
15 และคนเลวีได้ หามหีบ ของพระเจ้า บนบ่า ด้วยคานหาม ดัง ที่ โมเสสได้ บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ 16 ดาวิดได้ทรงบัญชาแก่บรรดาหัวหน้าของคนเลวีให้แต่งตัง้ พี่น้องของเขาให้เป็นนั กร้อง
เล่นเครือ
่ งดนตรี มีพิณใหญ่ พิณเขาคู่ และฉาบ เพื่อทําเสียงดั งด้วยความชื่นบาน 17 คนเลวีจึงแต่งตัง้
เฮมานบุตรชายโยเอล และพี่น้องของเขาคือ อาสาฟบุตรชายเบเรคิยาห์ และจากลูกหลานเมรารีพี่น้ อง
ของเขาคือ เอธานบุตรชายคูชายาห์ 18 และพร้อมกับเขาได้แต่งตัง้ พี่น้องของเขาในอันดับสองคือ เศคา
ริยาห์ เบน ยาอาซีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลีอับ เบไนยาห์ มาอาเสอาห์ มัททีธย
ิ าห์ เอลีฟัล และ
มิกเนยาห์ และโอเบดเอโดม กับเยอีเอล เป็นคนเฝ้าประตู 19 นั กร้องคือ เฮมาน อาสาฟ เอธาน เป็นคน
ตีฉาบทองสัมฤทธิ์ 20 เศคาริยาห์ อาซีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล อุนนี เอลี อับ มาอาเสยาห์ และเบไนยาห์
เล่นพิณใหญ่ตามสําเนี ยงอาลาโมท 21 แต่ มัทที ธิยาห์ เอลี ฟัล มิกเนยาห์ โอเบดเอโดม เยอีเอล และอา
ซาซิยาห์ เป็นผู้นําด้วยพิณเขาคู่ตามสําเนี ยงเชมินิท 22 เคนานิ ยาห์หว
ั หน้าของคนเลวีในเรือ
่ งเพลงเป็นผู้
23
24
อํานวยการเพลง เพราะเขาเข้าใจดี เบเรคิยาห์และเอลคานาห์ เป็นนายประตูเฝ้าหีบ เชบานิ ยาห์ เย
โฮชาฟัท เนธันเอล อามาสัย เศคาริยาห์ เบไนยาห์ และเอลีเยเซอร์ปุโรหิตได้เป่าแตรหน้าหีบของพระเจ้า
โอเบดเอโดม และเยฮียาห์เป็นนายประตูเฝ้าหีบด้วย
ดาวิดได้นําหีบพันธสัญญาขึ้นมา
ดาวิด และบรรดาผู้ใหญ่ของอิสราเอล และผู้บัญชากองพัน จึงได้ ไปนําหีบพันธสัญญาของพระเย
โฮวาห์ข้น
ึ จากเรือนของโอเบดเอโดมด้วยความเปรมปรีดิ์ 26 อยู่มาเพราะพระเจ้าทรงช่วยคนเลวีผู้หาม
หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายก็ ได้ ถวายเครือ
่ งบูชาเป็ นว ัว ผู้ เจ ็ด ตัว และแกะผู้ เจ ็ด ตัว
27 ดาวิดทรงฉลองพระองค์ผ้าป่ านเนื้ อละเอียด ทัง
้ คนเลวีทัง้ ปวงผู้หามหีบ และนั กร้อง และเคนานิ ยาห์
ผู้อํานวยการเพลงของนั กร้อง และดาวิดทรงเอโฟดผ้าป่าน 28 ดังนี้ แหละคนอิสราเอลทัง้ ปวงได้ นําหีบ
พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาด้วยเสียงโห่ร้อง เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก เสียงแตร และฉาบ
และทําเพลงเสียงดังด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่
25

มีคาลมเหสีของกษั ตริย์ดาวิดดูหมิน
่ พระองค์

29 และต่อมาเมื่อหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มาถึงนครดาวิดแล้ว

มีคาลราชธิดาของซาอูลแลดู
ตามช่องพระแกลเห็นกษั ตริย์ดาวิดทรงเต้นรําและทรงร่าเริงอยู่ พระนางก็มีใจดูหมิน
่ พระองค์

16
คนอิสราเอลถวายเครือ
่ งบูชาและมีงานเลี้ยงฉลองเพราะได้นําหีบแห่งพระเจ้าเข้ามา
1 และเขาทัง
้ หลายได้ นํา หีบ ของพระเจ้า เข้า มา วางไว้ ภายในเต็นท์ ซ่ึง ดาวิด ได้ ทรงตัง้ ไว้ ให้ และเขา
ทัง้ หลายได้ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัน ติบู ชาต ่อ พระพักตร์พระเจ้า 2 และเมื่อ ดาวิด ทรงถวาย
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เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติบูชาเสร็จแล้ว พระองค์ทรงอวยพระพรแก่ประชาชนในพระนามพระเยโฮ
วาห์ 3 และทรงแจกขนมปังคนละก้อน เนื้ อคนละส่ วน และขนมองุน
่ แห้งคนละอัน แก่ บรรดาประชาชน
อิสราเอลทัง้ ชายและหญิง 4 และพระองค์ ทรงตัง้ คนเลวีบางคนให้เป็นผู้ปรนนิ บัติหน้าหีบของพระเยโฮ
วาห์ ให้ระลึกถึง ถวายโมทนาและสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 5 อาสาฟเป็นหัวหน้า และ
รองท่านคือเศคาริยาห์ เยอีเอล เชมิราโมท เยฮีเอล มิททีธย
ิ าห์ เอลีอับ เบไนยาห์ โอเบดเอโดม และเยอี
เอล ผูซึ
้ ่งจะเล่นพิณใหญ่และพิณเขาคู่ อาสาฟเป็นคนตีฉาบ 6 และเบไนยาห์กับยาฮาซีเอลปุโรหิตจะเป่า
แตรเรือ
่ ยไปหน้าหีบพันธสัญญาของพระเจ้า
เพลงโมทนาถวายแด่พระเยโฮวาห์
7 แล ้ว ในวัน นั ้น ดาวิด ทรงกํา หนดเป็ นคร ง
ั ้ แรกให้ มี การร้องเพลงโมทนาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ โดย
8
อาสาฟและพี่น้องของท่าน “จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ จงร้องทูลออกพระนามพระองค์ จง
ให้ บรรดาพระราชกิจ ของพระองค์ แจ ้ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลาย 9 จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุ
ดี ถวายพระองค์ จงเล่า ถึง การมหัศจรรย์ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 10 จงอวดพระนามบริสุทธิ ์ ของพระองค์
ให้ จิ ตใจของบรรดาผู้ แสวงหาพระเยโฮวาห์ เปรมปรีดิ ์ 11 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกําลัง ของ
พระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เรือ
่ ยไป 12 จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงกระทํา การ
มหัศจรรย์และคําพิพากษาแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ 13 โอ เชื้อสายของอิสราเอล ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์
ลูกหลานของยาโคบ ผู้เลือกสรรของพระองค์ 14 พระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา คําพิพากษา
ของพระองค์ อยู่ ทัว่ ไปในแผ่น ดิน โลก 15 จงจดจํา พันธสัญญาของพระองค์ อยู่ เป็น นิ ตย์ คือ พระวจนะที่
พระองค์ ทรงบัญชาไว้ตลอดชัว่ หนึ่ ง พัน ชัว่ อายุ 16 คือ พันธสัญญาซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ไว้กับ อับ ราฮัม
คํา ปฏิญาณซึ่ง ทรงกระทํา ไว้ กับ อิส อัค 17 ซึ่ง พระองค์ ทรงยืน ยั นอ ี กก ับ ยาโคบให้ เป็น พระราชบัญญั ติ
และแก่ อส
ิ ราเอลให้ เป็น พันธสัญญานิ รัน ดร์ 18 ว่า ‘เราจะให้ แผ่ นดิน คานาอัน แก่ เจ้า เป็น ส่วนมรดก
ของเจ้า ทัง้ หลาย� 19 เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายยั งม ี คนจํานวนน้ อย จํานวนน้ อยจริง ยัง เป็น แต่ คนอาศัย อยู่ ใน
นั ้น 20 พเนจรไปจากประชาชาติ นี้ ถึงประชาชาติ นั ้น จากราชอาณาจั กรนี้ถึงอีกชนชาติ หนึ่ ง 21 พระองค์
มิได้ ทรง ยอม ให้ ผู้ ใด บีบ บังคับ เขา พระองค์ ทรง ขนาบ กษั ตริ ย์ หลาย องค์ ด้วย เห็น แก่ เขา 22 ว่า ‘อย่า
แตะต้องบรรดาผู้ ที่ เราเจิม ไว้ อย่า ทํา อันตรายแก่ ผู้ พยากรณ์ ทัง้ หลายของเรา� 23 แผ่ นดิน โลกทัง้ สิน
้
จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ จงประกาศความรอดของพระองค์ ทุ กๆวัน 24 จงเล่า ถึง สง่า ราศี ของ
พระองค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง การมหัศจรรย์ ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย
25 เพราะพระเยโฮวาห์ นั้น ทรงยิง
่ ใหญ่ และสมควรจะสรรเสริญ อย่างยิง่ พระองค์ ทรงเป็ นที ่ เกรงกลัว
26
เหนื อ พระทัง้ ปวง เพราะพระทัง้ ปวงของชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นร ูป เคารพ แต่ พระเยโฮวาห์ ทรงสร้าง
ฟ้า สวรรค์ 27 เกียรติ และความโอ่อา่ ตระการมี อยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ กําลัง และความชื่นบานอยู่ ใน
สถานที่ ประทับ ของพระองค์ 28 ตระกูล ของชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จงถวายสง่า
ราศี และกําลัง แด่ พระเยโฮวาห์ 29 จงถวายสง่า ราศี ซ่ึง ควรแก่ พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์
จงนํา เครือ
่ งบูชาและมาเข้า เฝ้า พระองค์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ งประดับ แห่ง ความบริสุทธิ์
30 ชาวโลกทัง
้ สิน
่ ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ เออ พิภพถูกสถาปนาแล้ว จะไม่หวัน
่ ไหวเลย
้ เอ๋ย จงตัวสัน
31 จงให้ ฟ้า สวรรค์ ยินดี และแผ่น ดิน โลกเปรมปรีดิ ์ ให้ เขาพูด ในหมู่ บรรดาประชาชาติ ว่า ‘พระเยโฮวาห์
ทรงครอบครอง� 32 ให้ทะเลคํารน กับ สิง่ ทัง้ ปวงที่ อยู่ในนั ้น ให้ทุ ่ง นาเริง โลด กับ สิง่ ทุก อย่างที่ อยู่ในนั ้น
33 แล้วต้นไม้ทัง
้ สิน
้ ของป่าไม้จะร้องเพลง เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ด้วยพระองค์เสด็จมาพิพากษา
โลก 34 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็น นิ ตย์ 35 และท่านจงกล่าวว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอจง
ช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ รอด และขอทรงรวบรวมข้า พระองค์ ทัง้ หลาย และทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้
ปวงให้ พ้น จากประชาชาติ ทัง้ หลาย เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะโมทนาขอบพระคุณ พระนามอัน บริสุทธิ
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์ ของพระองค์ และลิงโลดในการสรรเสริญ พระองค์� 36 จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
อิสราเอลแต่ นิ รน
ั ดร์กาลจนถึง นิ รน
ั ดร์กาล � แล ้ว ประชาชนทัง้ ปวงได้ กล่าวว่า “เอเมน� และได้ สรรเส
ริญพระเยโฮวาห์
การตัง้ ผู้ปรนนิ บัติ ผู้เฝ้าประตู ปุโรหิตและนั กเล่นดนตรีสําหรับหีบแห่งพระเจ้า

ดาว ิด จึง ทรงให้ อาสาฟและพี่ น้องของท่านอยู่ ที่ นั ่น ต่อ หน้า หีบ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ ให้
ปรนนิ บัติ อยู่ หน ้าหี บน น
ั ้ เรือ
่ ยไปตามงานประจําวันที ่ ต้องทํา 38 ทัง้ โอเบดเอโดมและพี่ น้องหกสิบ แปด
คนของท่านด้วย ฝ่ายโอเบดเอโดมบุตรชายเยดูธูนกับโฮสาห์ให้เป็นคนเฝ้าประตู 39 และพระองค์ทรงให้
ศาโดกปุโรหิต กับพี่น้องของท่านผู้เป็นปุโรหิต อยู่หน้าพลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในปูชนียสถาน
สูง เมือ งกิเบโอน 40 เพื่อ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ บนแท่น เครือ
่ งเผาบูชาในเวลาเช้า เวลา
เย็นเสมอ ตามซึ่งได้บันทึกไว้ทัง้ สิน
้ ในพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาอิสราเอล
41 เฮมานและเยดูธูนอยูก
่ ับเขาทัง้ หลายและบรรดาคนอื่นทีถู
่ กเลือก และบ่งชื่อไว้ให้ถวายโมทนาแด่พระ
เยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ 42 และพร้อมกับ เขาเฮมานและเยดูธู นม ี
แตรและฉาบเพื่อบรรเลง และเครือ
่ งดนตรีประกอบเพลงถวายพระเจ้า ลูกหลานของเยดู ธูนได้ รบ
ั แต่ง
43
ตัง้ ให้ประจําประตู และประชาชนทัง้ ปวงต่างก็จากไปยังบ้านของตน และดาวิดเสด็จกลับเพื่ออวยพร
แด่ราชวงศ์ของพระองค์
37

17
ดาวิดปรารถนาสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า (2 ซมอ 7:1-3)
1 อยู่มาเมื่อดาวิดประทับในพระราชวังของพระองค์ ดาวิดตรัสกับนาธันผู้พยากรณ์ ว่า “ดู เถิด เราอยู่
ในบ้านทําด้วยไม้สนสีดาร์ แต่หีบพันธสัญญาแห่งพระเยโฮวาห์อยูภายใต้
่
ม่าน� 2 และนาธันทูลดาวิดว่า
“ขอพระองค์ทรงกระทําทัง้ สิน
้ ตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์� 3 แต่
อยู่มาในคืนวันนั ้นเอง พระวจนะของพระเจ้ามาถึงนาธันว่า 4 “จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เจ้าอย่าสร้างนิ เวศให้เราอยู่ 5 เพราะเราไม่เคยอยูใ่ นนิ เวศนั บแต่วันที่เราพาอิสราเอล
ขึ้น มาจนกระทัง่ วัน นี้ แต่ เราได้ ไปจากเต็นท์ นี้ ถึง เต็นท์ โน้ น และจากพลับพลาแห่ง นี้ ถึง แห่ง โน้ น 6 ในที่
ต่างๆที่เราเคลื่อนไปมากับอิสราเอลทัง้ หมด เราได้เคยพูดสักคํากับผู้วินิจฉั ยของอิสราเอลคนใด ผู้ที่เรา
ได้บัญชาให้เขาเลี้ยงดูประชาชนของเราหรือว่า “ทําไมเจ้ามิได้สร้างนิ เวศด้วยไม้สนสีดาร์ให้แก่เรา� ’
พันธสัญญาระหว่างพระเจ้ากับดาวิด (2 ซมอ 7:4-17)
เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เจ้ าจงกล่าวแก่ ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราได้ เอา
เจ้ามาจากทุ่งหญ้า จากการตามฝูงแพะแกะ เพื่อให้เจ้าเป็นเจ้าเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา 8 และ
เราได้อยู่กับเจ้าไม่วา่ เจ้าไปที่ ไหน และได้ขจัดบรรดาศั ตรู ของเจ้าให้พ้นหน้าเจ้า และเราได้กระทําให้เจ้า
มีช่อ
ื เสียงใหญ่โตอย่างกับชื่อเสียงของผู้ยิง่ ใหญ่ในโลก 9 และเราจะกําหนดที่หน่งึ ในอิสราเอลประชาชน
ของเรา และเราจะปลูกฝังเขาไว้ เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้อยูในที
่
่ของเขาเอง และไม่ต้องถูกกวนใจอีก และ
คนชัว่ จะไม่ มาตี ปล้น เขาดัง แต่ ก่อนมา 10 ตัง้ แต่ สม ัย เมื่อ เราตัง้ ผู้ วิน ิจฉั ย เหนื ออ ิส ราเอลประชาชนของ
เรา และเราจะปราบปรามศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เรากล่าวแก่ เจ้ าว่า พระเยโฮวาห์จะทรงให้
11
เจ้ามีราชวงศ์ และอยู่มาเมื่อวันทัง้ หลายของเจ้าครบแล้ว เจ้าจะไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า เราจะให้
เชื้อสายของเจ้าที่มาภายหลังเจ้าเกิดขึ้น ผู้ซึ่งจะเป็นบุตรชายคนหนึ่ งของตัวเจ้าเอง และเราจะสถาปนา
อาณาจักรของเขา 12 เขาจะเป็นผู้สร้างนิ เวศให้เรา และเราจะสถาปนาบัลลังกข
์ องเขาไว้เป็นนิ ตย์ 13 เรา
จะเป็น บิดาของเขา และเขาจะเป็น บุตรของเรา เราจะไม่ นํา ความเมตตาของเราไปจากเขาเสีย อย่างที่
เราเอาไปจากคนที่ อยู่ก่อนเจ้านั ้น 14 แต่ เราจะให้เขาดํารงอยู่ในนิ เวศของเรา และในอาณาจักรของเรา
7
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เป็นนิ ตย์ เราจะสถาปนาบัลลั งก์ของเขาไว้เป็นนิ ตย์� ” 15 นาธันก็กราบทูลดาวิดตามถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้
สิน
้ และตามนิ มิตนี้ทัง้ หมด
คําอธิษฐานและคําสรรเสริญของดาวิด (2 ซมอ 7:18-29)
16 แล ้ วกษั ตริย์ ดาว ิ ดก ็ เสด็จ เข้า ไปประทั บน ง
ั ่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และกราบทูล ว่า “โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใดเล่า และราชวงศ์ ของข้า พระองค์ เป็น อะไรเล่า ที่ พระองค์
ทรงนํา ข้า พระองค์ มาไกลจนถึง แค่ นี้ 17 โอ ข้า แต่ พระเจ้า สิ ่ง นี้ เป็น ของเล็ก น้ อยในสายพระเนตรของ
พระองค์ เพราะพระองค์ยงั ตรัสถึงราชวงศ์ ของผู้รับใช้ของพระองค์ในอนาคตอันไกลที่จะมาถึงนั ้น และ
ทรงมองข้า พระองค์ ตามชนชัน
้ ของมนุษย์ ที่ มี ฐานะอัน สูงส่ง โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า 18 และ
ดาวิด จะกล่าวทูล อะไรแก่ พระองค์ ได้ อี กในเรือ
่ งเกียรติ อน
ั ทรงประทานแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ เพราะ
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พระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ทรงเห็น แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์
และตามนํ้า พระทัย ของพระองค์ เอง พระองค์ ทรงกระทํา การใหญ่ ยงิ่ นี้ ทัง้ สิน
้ เพื่อ จะกระทํา ให้ สิ ่ง ใหญ่
นี้ เป็ นที ่ รู กั
้ น ทัว่ ไป 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ หาม ี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ ไม่ ไม่มี พระเจ้า อื่น ใดนอกเหนื อ
พระองค์ ตามที่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ยิ นก ับ หู ของข้า พระองค์ 21 ประชาชาติ อื่น ใดบนแผ่น ดิน โลก
เหมือนอิสราเอลประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง พระเจ้า เสด็จ ไปไถ่ ให้ เป็น ประชาชนของพระองค์ เพื่อ ทรง
กระทํา ให้ พระองค์ มี พระนามใหญ่ ยงิ่ โดยสิง่ ที่ ใหญ่ โตน่า สะพรึง กลัว ในการที่ ทรงขับ ไล่ ประชาชาติ ทัง้
หลายให้พ้นหน้าประชาชนของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงไถ่มาจากอียป
ิ ต์ 22 และพระองค์ทรงกระทําให้
อิสราเอลประชาชนของพระองค์ เป็น ประชาชนของพระองค์ เป็น นิ ตย์ และข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงเป็น พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย 23 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอให้ พระวจนะซึ่ง พระองค์ ตรัส
เกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระองค์ และเกี่ยวกับราชวงศ์ จงดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ และขอพระองค์ทรงกระทําตาม
ที่ พระองค์ ตรัส แล้ วน ัน
้ เถิด 24 และขอพระนามของพระองค์ สถาปนาไว้ และเกรียงไกรอยู่ เป็น นิ ตย์ ว่า
‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าแห่งอิสราเอล คือพระเจ้าแก่อิสราเอล� และวงศ์ของดาวิดผูรั
้ บ
25
ใช้ ของพระองค์ จะถูก สถาปนาไว้ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เพราะ
พระองค์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ว่า พระองค์ จะทรงสร้างวงศ์ ให้ เพราะฉะนั ้น ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ จึง ได้ ประสบความกล้า หาญที่ จะอธิษฐานต่อ พระพักตร์พระองค์ 26 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ บัดนี้
พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้า และพระองค์ ได้ ทรงสัญญาสิง่ ที่ ดีนี้ให้แก่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 27 เพราะฉะนั ้น
บัดนี้ ขอให้ เป็ นที ่ พอพระทัย พระองค์ ที่ จะทรงอวยพระพรแก่ วงศ์ ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพื่อ วงศ์ นั้น
จะดํารงอยู่ต่อพระพักตร์พระองค์เป็นนิ ตย์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะว่าสิง่ ใดที่ พระองค์ทรงอํานวย
พระพร สิ่งนั ้นก็ได้รับพระพรเป็นนิ ตย์�
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ราชอาณาจักรของดาวิดถูกสถาปนาไว้ให้มัน
่ คง (2 ซมอ 8:1-18)
และอยู่ ต่อ มาดาวิด ทรงโจมตี คนฟี ลิ ส เตีย และทรงปราบปรามเขาเสีย ทรงยึด เมือ งกัท และชนบท
ของเมืองนั ้น จากมือ คนฟี ลิ ส เตีย 2 และพระองค์ ทรงโจมตี โมอับ และคนโมอั บก ็ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของดาวิด
และนําบรรณาการมาถวาย 3 ดาวิดทรงโจมตีฮาดัดเอเซอร์กษั ตริย์ของเมืองโศบาห์ด้วยตรงไปยังเมือง
ฮามัท ขณะเมื่อพระองค์เสด็จไปตัง้ อํานาจการปกครองของพระองค์ที่แม่น้าํ ยูเฟรติส 4 และดาวิดทรงยึด
รถรบจากท่านมาหนึ่ งพันคัน พลม้าเจ็ดพัน และทหารราบสองหมื่น และดาวิดทรงตัดเอ็นโคนขาม้ารถ
รบเสียสิน
้ แต่ทรงเหลือไว้ให้พอแก่รถรบหนึ่ งร้อยคัน 5 และเมื่อคนซีเรียแห่งเมืองดามัสกัสมาช่วยฮาดัด
เอเซอร์กษั ตริยแห่
์ งเมืองโศบาห์ ดาวิดทรงประหารคนซีเรียเสียสองหมื่นสองพันคน 6 แล้วดาวิดทรงตัง้
ทหารประจํา ป้อมในซีเรีย แห่ง เมืองดามัสกัส และคนซีเรีย เป็น ผู้ รับ ใช้ ของดาวิด และนํา บรรณาการมา
ถวาย ดาวิดเสด็จไป ณ ที่ใด พระเยโฮวาห์ทรงประทานชัยชนะแก่พระองค์ที่นั่น 7 ดาวิดทรงยึดโล่ทองคํา
ที่ ผู้รบ
ั ใช้ ของฮาดัด เอเซอร์ถือ และทรงนํา มาที่ เยรู ซาเล็ม 8 ดาว ิด ทรงยึด ทองสัมฤทธิ์เป็ นอ ัน มากจาก
1

1 พงศาวดาร 18:9

442

1 พงศาวดาร 19:15

เมืองทิบหาทและจากเมืองคูน หัวเมืองของฮาดัดเอเซอร์ ซึ่งซาโลมอนทรงใช้สร้างขันสาครทองสัมฤทธิ์
และเสา และเครือ
่ งใช้ ทองสัมฤทธิ์ 9 เมื่อ โทอู กษั ตริย์ แห่ งเมืองฮามั ท ได้ ยิ นว ่า ดาวิด ทรงโจมตี กองทัพ
ทัง้ สิน
้ ของฮาดัด เอเซอร์กษั ตริย์ แห่ งเมืองโศบาห์ แล้ว 10 พระองค์ ทรงใช้ ฮาโดรัม โอรสของพระองค์ ไป
เฝ้ากษั ตริย์ดาวิดเพื่อรับเสด็จ และถวายพระพรที่พระองค์ทรงรบกับฮาดัดเอเซอร์และทรงชนะ (เพราะ
ว่า ฮาดัด เอเซอร์ได้ สู้ รบกับ โทอู บ่อยๆ) และพระองค์ ได้ ส่ง ของทุก อย่างที่ ทํา ด้วยทองคํา ด้วยเงิน และ
ด้วยทองสัมฤทธิ์มาถวาย 11 และกษั ตริย์ ดาว ิด ทูล ถวายสิง่ เหล่า นี้ แด่ พระเยโฮวาห์ พร ้ อมกับ เงิน และ
ทองคํา ซึ่ง พระองค์ ทรงนํา มาจากประชาชาติ ทัง้ ปวง จากเอโดม โมอับ คนอัม โมน คนฟี ลิ ส เตีย และอา
มาเลข 12 และอาบีชย
ั บุตรชายนางเศรุ ยาห์ได้ประหารคนเอโดมหนึ่ งหมื่นแปดพันคนเสียในหุบเขาเกลือ
13 และท่านตัง
้ ทหารประจําป้อมในเอโดม และคนเอโดมทัง้ สิน
้ ได้ เป็นคนรับใช้ของดาวิด และพระเยโฮ
วาห์ ทรงประทานชัยชนะแก่ ดาว ิด ไม่ วา่ พระองค์ เสด็จ ไป ณ ที่ ใดๆ 14 ดาว ิด จึง ทรงครอบครองเหนื ออ ิส
ราเอลทัง้ สิน
้ และพระองค์ ทรงให้ ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงธรรมแก่ ประชาชนของพระองค์ ทัง้ สิน
้
15 และโยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์เป็ นผูบ
้ ัญชาการกองทัพ และเยโฮชาฟัทบุตรชายอาหิลูดเป็นเจ้ากรม
16
สารบรรณ และศาโดกบุตรชายอาหิ ทูบ และอาบี เมเลคบุตรชายอาบี ยาธาร์เป็น ปุโรหิต และชาวะชา
เป็นราชเลขา 17 และเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาอยู่เหนื อคนเคเรธีและคนเปเลธ และบรรดาโอรสของ
ดาวิดก็เป็นเจ้าหน้าที่ชน
ั ้ หัวหน้าในราชการของกษั ตริย์
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สงครามกับคนอัมโมนและคนซีเรีย (2 ซมอ 10:1-19)
1 และอยู่ ต่อ มาภายหลัง นี้ นาหาชกษั ตริย์ ของคนอัม โมนสิน
้ พระชนม์ และโอรสของพระองค์ ได้ ขึ้น
ครอบครองแทน 2 และดาวิดตรัสว่า “เราจะแสดงความเมตตาต่อฮานูนโอรสของนาหาช เพราะว่าบิดา
ของท่านได้ แสดงความเมตตาต่อ เรา� ดาว ิด จึง ทรงส่ง ผู้ ส่ือสารไปเล้าโลมท่านเกี่ยวกับ บิดาของท่าน
และข้าราชการของดาวิดก ็ มาย ัง ฮานูน ในแผ่น ดิน ของคนอัม โมน เพื่อ จะเล้าโลมท่าน 3 แต่ บรรดาเจ้า
นายของคนอัมโมนทูลฮานูนว่า “พระองค์ ดําริว่าดาวิดส่งผู้เล้าโลมมาหาพระองค์ เพราะนั บถือพระราช
บิดาของพระองค์เช่นนั ้นหรือ ข้าราชการของท่านมาหาพระองค์เพื่อค้นหาและควํา่ และสอดแนมแผ่นดิ
นมิใช่หรือ� 4 ฮานูนจึงจับข้าราชการของดาวิดและโกนเขาเสีย และตัดเครือ
่ งแต่งกายของเขาออกเสีย
ที่ ตรงกลางตรงตะโพก แล ้ว ปล่อยตัว ไป 5 เมื่ อม ี บางคนไปทูล ดาวิด ถึง เรือ
่ งคนเหล่า นั ้น พระองค์ ก็ ทรง
ใช้ให้ไปรับเขา เพราะคนเหล่านั ้นอายมาก และกษั ตริย์ตรัสว่า “จงพักอยู่ที่ เมืองเยรีโคจนกว่าเคราของ
ท่านทัง้ หลายจะขึ้น แล้วจึงค่อยกลับมา� 6 เมื่อคนอัมโมนเห็นว่าเขาทัง้ หลายเป็ นที ่เกลียดชังแก่ ดาวิด
ฮานูนและคนอัมโมนจึงส่งเงินหนึ่ งพันตะลันต์ไปจ้างรถรบและพลม้าจากเมโสโปเตเมีย จากซีเรียมาอา
คาห์ และจากโศบาห์ 7 เขาได้จ้างรถรบสามหมื่นสองพันคันและกษั ตริย์แห่งเมืองมาอาคาห์กับกองทัพ
ของท่าน ผู้ซึ่งมาตัง้ ค่ายอยู่ที่ หน้าเมืองเมเดบา และคนอัมโมนก็ รวบรวมกันมาจากหัวเมืองของเขาทัง้
หลาย และมาทําสงคราม 8 เมื่อดาวิดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้นจึงใช้โยอาบ และกองทัพทแกล้วทหารทัง้ สิน
้ ไป
9 คนอัมโมนออกมาจัดทัพตรงหน้าประตูเมือง และบรรดากษั ตริย์ที่ยกมาอยู่ที่ชนบทกลางแจ้งต่างหาก
10 เมื่อ โยอาบเห็ นว ่า การศึก นั ้น ขนาบอยู่ ข้างหน้า และข้างหลัง ท่านจึง คัด เอาจากบรรดาคนอิสราเอลที่
สรรไว้แล้วและจัดทัพเข้าไปต่อสู้คนซีเรีย 11 ส่วนคนของท่านที่เหลืออยู่ ท่านก็มอบไว้ในการบังคับบัญชา
ของอาบีชย
ั น้ องชายของท่าน คนเหล่านั ้ นก็จัดเข้าสู้ กับคนอัมโมน 12 และท่านพูดว่า “ถ้ากําลังคนซีเรีย
แข็ง เหลือ กําลัง ของเราแล้ว เจ้า จงช่วยเรา แต่ ถ้า กําลัง คนอัม โมนแข็ง เกิน กําลัง ของเจ้า เราจะช่วยเจ้า
13 จงมี ความกล้า หาญเถิด และให้ เราประพฤติ ตัวอย่างกล้า หาญเพื่อ ชนชาติ ของเรา และเพื่อ หัว เมือง
ของพระเจ้าของเรา และขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําสิง่ ที่ ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ เถิด
� 14 ดังนั ้นโยอาบและประชาชนผูอยู
้ กั
่ บท่านได้เข้ามาใกล้ข้างหน้าคนซีเรียเพื่อสู้รบกัน และเขาทัง้ หลาย
15
ก็ แตกหนี ไปต่อหน้าท่าน และเมื่อคนอัมโมนเห็นว่าคนซีเรียหนี ไปแล้ว เขาก็ หนี ไปให้พ้นหน้าอาบีชย
ั
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น้ องชายของโยอาบด้วย และเข้าไปในเมือง แล้วโยอาบก็ กลับมายังเยรู ซาเล็ม 16 แต่ เมื่อคนซีเรียเห็นว
่า เขาพ่ายแพ้ แก่ อิสราเอล เขาจึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปนํา คนซีเรีย ซึ่ง อยู่ ฟากแม่น้ํา ข้างโน้ น ออกมา มี โชฟัค ผู้
บังคับบัญชากองทัพของฮาดัดเอเซอร์เป็นหัวหน้าของเขาทัง้ หลาย
ดาวิดทรงนําการสู้รบเอง

17 และเมื่อมค
ี นกราบทูลดาวิด พระองค์ก็ทรงรวมอิสราเอลทัง้ สิน
้ เข้าด้วยกัน และข้ามแม่น้ําจอร์แดน

มาหาเขา และจัด ทัพ ต่อสู้ กับ เขา และเมื่อ ดาวิด ทรงจัด ทัพ เข้า ต่อสู้ กับ คนซีเรีย เขาทัง้ หลายต่อสู้ กับ
พระองค์ 18 และคนซี เรียก ็ หนี ไปต่อ หน้า อิสราเอล และดาวิด ทรงประหารคนซีเรีย คือ คนของรถรบเจ็ด
พันคนและทหารราบสี่ หมื่นคน และฆ่าโชฟัคผู้บัญชาการกองทัพของเขาทัง้ หลายด้วย 19 และเมื่อผู้รับ
ใช้ของฮาดัดเอเซอร์เห็นว่าเขาพ่ายแพ้ต่ออิสราเอล เขาก็ยอมทําสันติภาพกับดาวิด และเป็นผู้รับใช้ของ
พระองค์ คนซีเรียจึงไม่ชว
่ ยคนอัมโมนอีกต่อไป

20
โยอาบกับดาวิดชนะเมืองรับบาห์ (2 ซมอ 12:26-31)
1 และอยูม
่ าพอสิน
้ ปีแล้วเมื่อบรรดากษัตริย์ยกกองทัพออกไปรบ โยอาบก็นํากําลังกองทัพไปกวาดล้าง
แผ่นดินของคนอัมโมน และมาล้อมเมืองรับบาห์ไว้ แต่ดาวิดประทับทเยรู
ี่ ซาเล็ม และโยอาบก็โจมตีเมือง
2
รับ บาห์ และควํา่ เมืองนั ้น เสีย และดาวิด ทรงถอดมงกุฎ จากพระเศียรของกษั ตริย์ ของเขาทัง้ หลาย
พระองค์ ทรงทราบว่า มงกุฎ นั ้ นม ี ทองคํา หนั ก หนึ่ ง ตะลัน ต์ และมี เพชรพลอยต่างๆ ซึ่ง ต่อ มาอยู่ บนพระ
เศียรของดาวิด และพระองค์ทรงริบของจากเมืองนั ้นได้ข้าวของเป็นอันมาก 3 พระองค์ทรงนําประชาชน
ที่ อยู่ในเมืองนั ้นออกมา ตัง้ เขาให้ทํางานหนั กอยู่กับ เลื่อยและเหล็ก ขุด และขวาน และดาวิดทรงกระทํา
เช่นนั ้นแก่หว
ั เมืองทัง้ สิน
้ ของคนอัมโมน แล้วดาวิดกับประชาชนทัง้ ปวงก็กลับสู่เยรู ซาเล็ม
การฆ่ามนุษย์ยักษ์ แห่งฟีลิสเตีย
4 และอยู่มาภายหลังเกิดสงครามขึ้นกับคนฟีลิสเตียที่เมืองเกเซอร์ แล้วสิบเบคัยคนหุชาห์ได้สังหารสิ
ปปัยผู้เป็นลูกหลานของคนยักษ์เสีย และคนฟีลิสเตียก็ถูกปราบปราม 5 และมีสงครามกับคนฟีลิสเตียอ
ีก และเอลฮานั นบุตรชายยาอีรได้
์ ฆ่าลามีน้องชายของโกลิอท
ั ชาวกัทเสีย ผู้มีหอกที่มีด้ามโตเท่าไม้กระพั ่
6
นทอผ้า และมีสงครามที่เมืองกัทอีก มีชายคนหนึ่ งรู ปร่างใหญ่โต ผูที
้ ่มือข้างหนึ่ งมน
ี ิว
้ หกนิว
้ และนิว
้ เท้า
ข้างละหกนิว
้ จํานวนยี่สิ บสี่นิว
้ และเขาเป็นบุตรชายของคนยักษ์ด้วย 7 และเมื่อเขาท้าทายอิสราเอล โย
นาธานบุตรชายชิเมอีพระเชษฐาของดาวิดก็ประหารเขาเสีย 8 คนเหล่านี้ บังเกิดแก่ คนยักษ์ในเมืองกัท
และเขาล้มตายด้วยพระหัตถ์ของดาวิด และด้วยมือผู้รับใช้ของพระองค์

21
ดาวิดนั บจํานวนทหารอิสราเอล (2 ซมอ 24:1-9)
และดลพระทัยให้ดาวิดนั บจํานวนอิสราเอล 2 ดาวิดจึงตรัสกับโยอาบ
และผู้บังคับบัญชากองทัพว่า “จงไปนั บอิสราเอลตัง้ แต่ เมืองเบเออร์เชบาถึงเมืองดาน แล้วนํารายงาน
มาให้ เราเพื่อ จะได้ ทราบจํานวนรวมของเขาทัง้ หลาย� 3 แต่ โยอาบทูล ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงเพิม
่
ประชาชนของพระองค์อีกร้อยเท่าของที่ มีอยู่แล้ว ข้าแต่กษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ แต่ประชาชนนี้
ทัง้ สิน
้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของเจ้า นายของข้า พระองค์ มิใช่ หรือ ไฉนเจ้า นายของข้า พระองค์ จึง รับสัง่ เช่น นี้ ไฉน
พระองค์จึงทรงนําการละเมิดมาสู่อิสราเอล� 4 แต่โยอาบขัดรับสัง่ ของกษั ตริย์มิได้ โยอาบจึงจากไป และ
ไปตลอดคนอิสราเอลทัง้ สิน
้ และกลับมายังเยรู ซาเล็ม 5 และโยอาบถวายจํานวนประชาชนที่นับได้แก่ดา
วิด ในอิสราเอลทัง้ สินม
้ ีหน่งึ ล้านหนึ่ งแสนคนที่ชักดาบ และในยูดาห์มีสี่แสนเจ็ดหมื่นคนที่ชักดาบ 6 แต่
1 ซาตานได้ยน
ื ขึ้นต่อสู้อิสราเอล
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ท่านมิได้นั บเลวีและเบนยามินท่ามกลางจํานวนนั ้นด้วย เพราะว่าพระดํารัสของกษั ตริย์เป็นทีน
่ ่ารังเกียจ
แก่โยอาบ
ดาวิดทรงเลือกโรคระบาด (2 ซมอ 24:10-17)
แต่ พระเจ้า ไม่ ทรงพอพระทัย ในเรือ
่ งนี้ พระองค์ จึง ทรงลงโทษอิสราเอล 8 และดาวิด ทูล พระเจ้า ว่า
“ข้า พระองค์ ได้ ทําบาปใหญ่ ยงิ่ ในการที่ ข้า พระองค์ ได้ กระทํา สิง่ นี้ ข้า แต่ พระองค์ บัดนี้ ขอทรงให้ อภัย
ความชัว่ ช้าของผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ได้ กระทําการอย่างโง่เขลามาก� 9 และพระเยโฮ
วาห์ตรัสกับกาดผูท
้ ํานายของดาวิดว่า 10 “จงไปบอกดาวิดว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราเสนอเจ้าสาม
ประการ จงเลือกเอาประการหนึ่ ง เพื่อเราจะได้กระทําให้แก่เจ้า� ” 11 กาดจึงเข้าเฝ้าดาวิดและกราบทูล
พระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงเลือกเอาตามที่เจ้าพอใจ 12 คือ กันดารอาหารสามปี หรือการ
ล้างผลาญโดยศัตรูของเจ้าสามเดือนขณะที่ดาบของศัตรูจะขับเจ้าทัน หรือดาบของพระเยโฮวาห์สามวัน
คือ โรคระบาดบนแผ่น ดิน และทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ทําลายทัว่ ไปในดิน แดนทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล
ฉะนั ้นบัดนี้ ขอทรงพิจารณาดูวา่ จะให้ข้าพระองค์กราบทูลพระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพระองค์มาว่าประการใด�
13 แล ้ว ดาวิด ตรัส กับ กาดว่า “เรามี ความกระวนกระวายมาก ขอให้เราตกเข้าไปอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระ
เยโฮวาห์ เพราะพระกรุ ณาคุณ ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก แต่ ขออย่า ให้เราตกเข้าไปในมือ ของมนุษย์ เลย
� 14 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ทรงให้โรคระบาดเกิด ขึ้น ในอิสราเอล และคนอิสราเอลได้ ล้ม ตายเจ็ด หมื่น คน
15 และพระเจ้า ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ไปยัง เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะทําลายเสีย แต่ เมื่อ ท่านจะลงมือ ทําลาย พระเย
โฮวาห์ทรงทอดพระเนตร และพระองค์ทรงกลับพระทัยในเหตุรา้ ยนั ้น และพระองค์ตรัสกับทูตสวรรค์ผู้
ทํา ลายนั ้ นว ่า “พอแล้ว ยับ ยังม
้ ือ ของเจ้า ได้� ส่วนทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ก็ กําลัง ยืน อยู่ที่ ลานนวด
16
ข้าวของโอรนั นคนเยบุส และดาวิดแหงนพระพักตร์ทรงเห็นทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ยน
ื ระหว่าง
แผ่น ดิน โลกและฟ้า สวรรค์ และในมือ ถือ ดาบที่ ชก
ั ออกเหนื อ เยรู ซาเล็ม แล ้ว ดาวิด และพวกผู้ ใหญ่ ของ
อิสราเอล ผูได้
้ สวมผ้ากระสอบแล้ว ก็ซบหน้าลง 17 และดาวิดทูลพระเจ้าว่า “ข้าพระองค์มิใช่หรือที่บัญชา
ให้นับ ประชาชน ข้า พระองค์ เป็น ผู้ ได้ กระทํา บาป และได้ กระทํา ความชัว่ ร้ายยิง่ นั ก แต่ บรรดาแกะเหล่า
นี้ เขาได้กระทําอะไร โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนื อข้า
พระองค์ และราชวงศ์ของข้าพระองค์ แต่ขออย่าให้โรคร้ายนั ้นอยูเ่ หนื อประชาชนของพระองค์�
7

พระเจ้าทรงเลือกลานนวดข้าวของโอรนั น (อาราวนาห์� ให้เป็นทีส
่ ร้างพระวิหาร (2 ซมอ 24:18-25)
18 แล ้ วท ูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ บัญชาให้ กาดทูล ดาวิด ว่า ให้ ดาว ิด ขึ้น ไปสร้างแท่น บูชาถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์ที่ ลานนวดข้าวของโอรนั น คนเยบุส 19 ดาว ิด จึง เสด็จ ขึ้น ไปตามคํา ของกาด ซึ่ง ท่านได้
กราบทูลในพระนามของพระเยโฮวาห์ 20 ฝ่ายโอรนั นกําลังนวดข้าวสาลี อยู่ ท่านหันมาเห็นทูตสวรรค์ บุ
ตรชายสี่ คนของท่านที่ อยู่ กั บท ่า นก็ ซ่อนตัว เสีย 21 เมื่อ ดาวิด เสด็จ มายัง โอรนั น โอรนั น มองเห็น ดาวิด
และออกไปจากลานนวดข้าวถวายบังคมดาวิดด้วยซบหน้าลงถึงดิน 22 และดาวิดตรัสกับโอรนั นว่า “จง
ให้ ที่ ลานนวดข้าวแก่ เราเถิด เพื่อ เราจะสร้างแท่น บูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ บนนั ้น จงให้ แก่ เราตาม
ราคาเต็ม เพื่อว่าโรคระบาดนั ้นจะได้ระงับเสียจากประชาชน� 23 แล้วโอรนั นกราบทูลดาวิดว่า “ขอทรง
รับไปเถิดพ่ะย่ะค่ะ และขอกษั ตริย์เจ้านายของข้าพระองค์กระทําสิง่ ที่พระองค์ทรงเห็นชอบเถิด นี่ พ่ะย่ะ
ค่ะ ข้าพระองค์ขอถวายวัวสําหรับเครือ
่ งเผาบูชา และถวายเลื่อนนวดข้าวให้เป็นฟืน แล้วข้าวสาลีเป็นธัญ
24
ญบู ชา ข้า พระองค์ ขอถวายหมด� แต่ กษั ตริย์ ดาว ิด ตรัส กับ โอรนั นว ่า “หามิได้ แต่ เราจะซื้อ เอาตาม
ราคาเต็ม เราจะไม่เอาของของเจ้าถวายพระเยโฮวาห์ หรือถวายสิง่ ที่เรามิได้เสียค่าเป็นเครือ
่ งเผาบูชา�
25 ดาว ิด จึง ทรงชําระให้โอรนั น เป็ น ทองคํา นํ้า หนั ก หกร้อยเชเขลเพื่อ ที่ นั ้น 26 ดาว ิ ดก ็ ทรงสร้างแท่น บูชา
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ที่ นั่น และทรงถวายเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสันติ บูชา และกราบทูล ออกพระ
นามพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงตอบพระองค์ด้วยไฟจากสวรรค์บนแท่นเครือ
่ งเผาบูชา 27 แล้ว
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พระเยโฮวาห์ก็ทรงบัญชาทูตสวรรค์ และท่านก็เอาดาบใส่ฝักเสีย 28 ครัง้ นั ้น เมื่อดาวิดทรงเห็นว่าพระเย
โฮวาห์ทรงตอบพระองค์ที่ลานนวดข้าวของโอรนั นคนเยบุส พระองค์ก็ทรงถวายสัตวบูชาที่นั ่น 29 เพราะ
พลับพลาของพระเยโฮวาห์ซ่ึงโมเสสได้สร้างขึ้นในถิน
่ งเผาบูชา ในเวลานั ้นอยู่
่ ทุรกันดาร และแท่นเครือ
30
ในปูชนียสถานสูงที่กิเบโอน แต่ดาวิดจะไปทูลถามพระเจ้าที่นั่นไม่ได้ เพราะพระองค์ทรงกลัวดาบของ
ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์

22
ดาวิดทรงเตรียมวัตถุสําหรับการสร้างพระวิหาร
1 แล ้ว ดาวิด ตรัสว ่า “นี่ แหละพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า นี่ แหละแท่น เครือ
่ งเผาบูชาสําหรับ
อิสราเอล� 2 ดาว ิด ทรงบัญชาให้รวบรวมคนต่างด้าวที่ อยู่ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอล และพระองค์ ทรงจัด คน
สกัดหินให้เตรียมหินสกัดเพื่อสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า 3 ดาวิดยังทรงจัดสะสมเหล็กเป็นจํานวนมาก
เพื่อเป็นตะปูของบานประตูรวั ้ และเป็นเหล็กหนี บ ทัง้ ทองสัมฤทธิเ์ ป็นจํานวนมากเหลือที่ จะชัง่ ได้ 4 และ
ไม้สนสี ดาร์นั บไม่ถ้วน เพราะว่าชาวไซดอน และชาวไทระ ได้ นําไม้สนสี ดาร์จํานวนมากมายมาถวายดา
วิด 5 เพราะดาวิดตรัสว่า “ซาโลมอนบุตรชายของเรายังเด็กอยูแ
่ ละไม่เคยงาน และพระนิ เวศซึ่งจะสร้าง
ถวายพระเยโฮวาห์ นั้น ต้องหรู หราอย่างยิง่ มี ชื่อ เสียงและสง่า ราศี ในบรรดาประเทศทัง้ หลาย เพราะ
ฉะนั ้นบัดนี้ เราจึงจะจัดเตรียมไว้� ดาวิดจึงทรงจัดวัตถุเป็นจํานวนมากก่อนพระองค์สิน
้ พระชนม์
ดาวิดทรงกําชับซาโลมอน

6 แล้วพระองค์ ทรงเรียกซาโลมอนราชโอรสของพระองค์

และกําชับท่านให้สร้างพระนิ เวศถวายพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
“ลูกเอ๋ย เรามีใจประสงค์ที่ จะสร้างพระนิ เวศ
8
ถวายพระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา แต่ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง เราว่า ‘เจ้ าได้
ทําให้โลหิตตกมาก และได้ทําสงครามใหญ่โต เจ้าอย่าสร้างพระนิ เวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าได้
ทําให้โลหิตตกเป็นอันมากต่อสายตาของเราบนแผ่นดินโลก 9 ดูเถิด บุตรชายคนหนึ่ งจะบังเกิดมาแก่เจ้า
เขาจะเป็นคนแห่งความสงบ เราจะให้ความสงบแก่เขาให้พ้นจากศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเขารอบข้าง เพราะเขา
จะมีช่อ
ิ ราเอลในสมัย ของเขา 10 เขาจะสร้าง
ื ว่า ซาโลมอน และเราจะให้ สันติ ภาพและความสงบแก่ อส
พระนิ เวศเพื่อนามของเรา เขาจะเป็นบุตรของเรา และเราจะเป็นบิดาของเขา และเราจะสถาปนาราชบัล
ลังกข
์ องเขาเหนื ออิสราเอลเป็นนิ ตย์� 11 นี่ แหละ ลูกของข้าเอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับเจ้า และ
ขอให้เจ้ามีความสําเร็จ และสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าสําเร็จดังที่พระองค์ตรัสถึง
เรือ
่ งเจ้า 12 ขอเพียงพระเยโฮวาห์ประสาทให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ และทรงตัง้ เจ้าให้
ปกครองอิสราเอลและทรงโปรดให้เจ้ ารักษาพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า 13 แล ้ว
เจ้าจะทําสําเร็จ ถ้าเจ้าจะระมัดระวังที่ จะปฏิ บัติ ตามกฎเกณฑ์ และคําตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชา
กับโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอล จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวและอย่าท้อถอยเลย 14 และดูเถิด เรา
ได้จัดเตรียมไว้เพื่อพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ด้วยความยากเหนื่ อยอย่างยิง่ เป็นทองคําหนั กหนึ่ งแสน
ตะลัน ต์ เงิน หนั ก หนึ่ ง ล้านตะลัน ต์ ทองสัมฤทธิ์และเหล็ก เหลือ ที่ จะชัง่ เพราะมี มากมายเหลือ เกิน เรา
ได้จัดเตรียมตัวไม้และหินด้วย เจ้าจะเพิม
่ เติมเข้าอีกก็ได้ 15 ยิง่ กว่านั ้นเจ้ามีคนทํางานมากมาย คือช่าง
สกัดหิน ช่างก่อ ช่างไม้ และช่างฝีมือทุกชนิ ด 16 ส่วนทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ และเหล็กนั ้นก็มีมากมาย
เหลือที่จะนั บได้ ลุกขึ้นทําไปเถิด ขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยูก
่ ับเจ้า�
7 ดาวิดรับสัง
่ ซาโลมอนว่า

ดาวิดทรงบัญชาประมุขทัง้ ปวงของอิสราเอลให้ชว
่ ยซาโลมอน
17 ดาว ิด ทรงบัญชาประมุข ทัง
้ ปวงของอิสราเอลให้ ชว
่ ยซาโลมอนโอรสของพระองค์ ด้วยว่า 18 “พระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า ทรงสถิต อยู่ กับ เจ้า มิ ใช่ หรือ และพระองค์ มิได้ ประทานการหยุด พัก สงบแก่ เจ้
าทุกด้านหรือ เพราะพระองค์ ทรงมอบชาวแผ่นดินนี้ ไว้ในมือของเรา และแผ่นดินนั ้ นก็ราบคาบต่อพระ
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พักตร์พระเยโฮวาห์และต่อ หน้า ประชาชนของพระองค์ 19 บัดนี้ จงตัง้ จิต ตัง้ ใจของเจ้า ที่ จะแสวงหาพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า จงลุก ขึ้น สร้างสถานบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า เพื่อ ว่า หีบ พันธสัญญา
ของพระเยโฮวาห์ก็ดี และเครือ
่ งใช้อน
ั บริสุทธิ์ของพระเจ้าก็ดี จะได้นําเอามาไว้ในพระนิ เวศที่จะสร้างขึ้น
เพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์�

23

ดาวิดทรงตัง้ ซาโลมอนให้เป็นกษั ตริย์
เมื่อ ดาวิด ทรงชราและหง่อมแล้ว พระองค์ ทรงตัง้ ซาโลมอนโอรสของพระองค์ ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื
ออ ิส ราเอล 2 ดาว ิด ทรงให้ ประชุม เจ้า นายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล และบรรดาปุโรหิต และคนเลวี 3 คนเลว
ี นั้น อายุ ตัง้ แต่ สามสิบ ปี ข้น
ึ ไปก็ ให้ นั บ ไว้ และรวมได้ สามหมื่น แปดพัน คน 4 ดาว ิดตรัสว ่า “จากพวกนี้
สองหมื่นสี่พันคนจะต้องดูแลการงานในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และหกพันคนเป็นเจ้าหน้าที่และผู้
วินิจฉั ย 5 สีพ
่ ันคนเป็นนายประตู และอีกสี่พันคนจะถวายสรรเสริญแด่พระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ งดนตรีซ่ึง
6
เราได้ สร้างไว้ให้ใช้สรรเสริญ� และดาวิดทรงจัดแบ่งเป็นกองๆตามบุตรชายของเลวี คือ เกอร์โชม โค
ฮาท และเมรารี
1

ผู้สืบสายโลหิตของเกอร์โชน (กดว 3:25-26)
จากคนเกอร์โชมคือ ลาดานและชิ เมอี 8 บุ ตรชายของลาดานคือ เยฮี เอลผู้ เป็น หัวหน้า และเศธาม
และโยเอล สามคน 9 บุตรชายของชิเมอีคือ เชโลมิท ฮาซีเอล และฮาราน สามคน คนเหล่านี้ เป็นประมุข
ของบรรพบุรุษลาดาน 10 และบุตรชายของชิเมอีคือ ยาหาท ศิ นา เยอูช และเบรียาห์ ทัง้ สี่คนนี้ เป็นบุตร
ชายของชิ เมอี 11 และยาหาทเป็น หัวหน้า และศิ ซาห์เป็ นที ่ สอง แต่ เยอ ูช และเบรียาห์ไม่มี บุ ตรชายมาก
เพราะฉะนั ้นในการนั บจึงรวมเข้าเป็นเรือนบรรพบุรุษเดียวกัน
7

ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท (กดว 3:27-31)
12 บุ ตรชายของโคฮาทคือ อัมราม อิส ฮาร์ เฮโบรน และอุส ซี เอล สี ่ คน 13 บุ ตรชายของอัมรามคือ อา
โรนและโมเสส เขาตัง้ อาโรนไว้ต่างหากให้ เป็น ผู้ ทํา พิธีชําระสิง่ ของที่ บริสุทธิ์ที่สุด ทัง้ เขาและบุตรชาย
ของเขาสืบไปเป็นนิ ตย์ เพื่อเผาเครือ
่ งหอมถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และปรนนิ บัติพระองค์ และ
อวยพระพรในพระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ 14 ฝ่ายโมเสสคนของพระเจ้า นั ้น บุ ตรชายของท่านมีช่อ
ื
15
16
เสียงท่ามกลางคนตระกูล เลวี บุ ตรชายของโมเสสคือ เกอร์โชม กับ เอลี เยเซอร์ บุ ตรชายของเก
อร์โชมคือ เชบูเอลผูเ้ ป็นหัวหน้า 17 บุตรชายของเอลีเยเซอร์คือ เรหับยาห์ผูเป็
้ นหัวหน้า เอลีเยเซอร์ไม่มีบุ
ตรชายอีก แต่บุตรชายของเรหับยาห์มีมากนั ก 18 บุตรชายของอิสฮาห์คือ เชโลมิทผู้เป็นหัวหน้า 19 บุตร
ชายของเฮโบรนคือ เยรียาห์ผูเป็
้ นหัวหน้า อามาริยาห์ที่สอง ยาฮาซีเอลที่สาม และเยคาเมอัมทสี
ี่ ่ 20 บุตร
ชายของอุสซีเอลคือ มีคาห์ผู้เป็นหัวหน้า และอิสชีอาห์ที่สอง
ผู้สืบสายโลหิตของเมรารี (กดว 3:33-37)
มาห์ลีและมูชี บุตรชายของมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์และคีช 22 เอเลอาซาร์สิ้น
ชีวต
ิ ไม่มีบุตรชาย มีแต่ บุตรสาว บุ ตรชายของคีชผู้เป็นญาติ ของเขาแต่งงานกับเขา 23 บุ ตรชายของมู ชี
คือ มาห์ลี เอเดอร์ และเยรีโมท สามคน
21 บุ ตรชายของเมรารีคือ

การจัดงานของคนเลวีใหม่

24 คนเหล่า นี้ เป็ น คนเลวีตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา

เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขา ตามที่ เขาได้
ขึ้นทะเบียนไว้ตามจํานวนชื่อรายบุคคล อายุตัง้ แต่ยี่สิบปี ขึ้นไป ผู้ซึ่งจะทํางานปรนนิ บัติในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ 25 เพราะดาวิด ตรัสว ่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลได้ ประสาทการหยุด พัก สงบ
แก่ ประชาชนของพระองค์ เพื่อ เขาทัง้ หลายจะอาศัย อยู่ ในเยรู ซาเล็ม เป็น นิ ตย์ 26 และคนเลวีจึง ไม่ ต้อง
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หาบหามพลับพลาหรือ เครือ
่ งใช้ ใดๆเพื่อ งานปรนนิ บั ติ อี กเลย� 27 เพราะตามพระดํารัสส ุด ท้ายของดา
วิด คนเลวีตัง้ แต่อายุยี่สิบปี ข้น
ึ ไปถูกนั บ 28 แต่หน้าที่ ของเขาจะต้องคอยช่วยบุตรชายของอาโรนในงาน
ปรนนิ บัติพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ มีงานดูแลลานและห้องและงานชําระของทุกอย่างที่บริสุทธิ์ และ
งานใดๆซึ่งเป็นงานปรนนิ บัติของพระนิ เวศแห่งพระเจ้า 29 และช่วยเกี่ยวกับเรือ
่ งขนมปังหน้าพระพักตร์
ด้วย เรือ
่ งยอดแป้ง สําหรับ ธัญ ญบู ชา ขนมไร้เชื้อ แผ่ นของปิ้ งบ ู ชา ของบูชาคลุก นํ้ามัน และเครือ
่ งตวง
เครือ
่ งวัดทุกขนาด 30 และทุกๆเช้าเขาจะต้องยืนโมทนาและสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และเวลาเย็นก็เช่น
เดียวกัน 31 ทัง้ ในเวลาเมื่อถวายบรรดาเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ในวันสะบาโต ในวันขึ้นหนึ่ งคํ่า ใน
วันเทศกาลกําหนด ตามจํานวนที่ กําหนดให้ถวายบูชาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ทุกวันเรือ
่ ยไป 32 ดังนี้
แหละเขาจะดูแลพลับพลาแห่งชุมนุมและดูแลที่บริสุทธิ์ และจะรับใช้บุตรชายของอาโรนพี่น้องของเขา
เพื่องานปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์

24
กองเวรของลูกหลานอาโรน

กองเวรของลูก หลานอาโรนมี ดังนี้ บุ ตรชายของอาโรนคือ นาดับ อาบ ีฮู เอเลอาซาร์ และอิธามาร์
2 แต่นาดับและอาบีฮสิ
ู ้นชีวิตก่อนบิดาของตนและไม่มีบุตร เอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงทําหน้าที่ตําแหน่ ง
3
ปุโรหิต ด้วยความช่วยเหลือของศาโดกบุตรชายเอเลอาซาร์ และอาหิเมเลคบุตรชายอิธามาร์ ดาวิดได้
ทรงจัด เป็น เวรตามหน้าที่ ในการปรนนิ บั ติ ของเขาทัง้ หลาย 4 มี หัวหน้า ในหมู่ บุ ตรชายของเอเลอาซาร์
มากกว่า ในหมู่ บุ ตรชายของอิธามาร์ เขาจึง จัด แบ่ งด ัง นี้ พวกบุตรชายของเอเลอาซาร์มี สิ บหกคนเป็น
หัวหน้า ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา และในหมู่ พวกบุตรชายของอิธามาร์ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา
มี แปดคน 5 เขาทัง้ หลายจัด แบ่ งด ้วยสลาก เหมือนกัน หมด เพราะมี เจ้า หน้าที่ ของสถานบริสุทธิ ์ และ
เจ้า หน้าที่ แห่งพระนิ เวศของพระเจ้า เป็น บุตรชายของเอเลอาซาร์กับ บุตรชายของอิธามาร์ทัง้ สองฝ่าย
6 และเชไมอาห์ บุ ตรชายนาธัน เอลอาลักษณ์ ผู้ เป็ น พวกเลวี ได้ บันทึก ไว้ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ต่อ หน้า
เจ้า นาย และศาโดกปุโรหิต และอาหิเมเลคบุตรชายอาบียาธาร์ และต่อหน้า ประมุข ของบรรพบุรุษ ของ
ปุโรหิตและของคนเลวี เขาจับสลากครอบครัวหนึ่ งจากเอเลอาซาร์ และจับสลากครอบครัวหนึ่ งจากอิธา
มาร์ 7 สลากแรกตกกับเยโฮยาริบ ที่สองตกแก่เยดายาห์ 8 ที่สามแก่ฮาริม ที่สี่แก่เสโอริม 9 ที่ห้าแก่มัลคิ
ยาห์ ที่หกแก่มิยามิน 10 ที่เจ็ดแก่ฮก
ั โขส ที่แปดแก่อาบียาห์ 11 ที่เก้าแก่เยชูอา ที่สิบแก่เชคานิ ยาห์ 12 ที่
สิ บเอ็ด แก่ เอลี ยาชีบ ที่ สิ บสองแก่ ยาคิ ม 13 ที่ สิ บสามแก่ หุป ปาห์ ที่ สิ บสี่ แก่ เยเชเบอับ 14 ที่ สิ บห้า แก่ บิ ล
กาห์ ที่สิบหกแก่อม
ิ เมอร์ 15 ที่สิบเจ็ดแก่เฮซีร ์ ที่สิบแปดแก่อฟ
ั เซส 16 ที่สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ ที่ยี่สิบแก่
เยเฮเซเคล 17 ที่ ยี่ สิ บเอ็ดแก่ ยาคีน ที่ ยี่ สิ บสองแก่ กาม ูล 18 ที่ ยี่ สิ บสามแก่ เดไลยาห์ ที่ ยี่ สิ บสี่ แก่ มาอาซิ
ยาห์ 19 คนเหล่านี้ มีหน้าที่กําหนดของเขาในการปรนนิ บัติที่จะเข้าไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ตาม
ระเบียบที่อาโรนบิดาของเขาได้ตัง้ ไว้สําหรับเขาทัง้ หลาย ดังที่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ทรง
บัญชาเขาไว้
1

ผู้สืบสายโลหิตของโคฮาท

20 ฝ่ายลูกหลานของเลวีที่เหลืออยูคื
่ อ

จากบุตรชายของอัมรามมี ชูบาเอล จากบุตรชายของชูบาเอลมี
เยเดยาห์
คือจากบุตรชายของเรหับยาห์มี อิสชีอาห์ ผู้เป็นหัวหน้า 22 จากคนอิสฮาร์มี
เชโลโมท จากบุตรชายของเชโลโมทมี ยาหาท 23 และบุตรชายของเฮโบรนคือ เยรียาห์ผู้เป็นหัวหน้า อา
มาริยาห์ที่ สอง ยาฮาซีเอลที่ สาม เยคาเมอัมที่สี ่ 24 บุ ตรชายของอุสซีเอลคือ มีคาห์ บุ ตรชายของมีคาห์
คือ ชามีร ์ 25 น้ องชายของมีคาห์คือ อิสซีอาห์ บุตรชายของอิสชีอาห์คือ เศคาริยาห์
21 ฝ่ายเรหับยาห์

ผู้สืบสายโลหิตของเมรารีได้จัดให้
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26 บุตรชายของเมรารีคือ

มาห์ลีและมูชี บุตรชายของยาอาซียาห์คือ เบโน 27 ฝ่ายลูกหลานของเมรารี
คือ ของยาอาซียาห์มี เบโน โชฮัม ศักเกอร์ และอิบรี 28 ของมาห์ลีคือ เอเลอาซาร์ผู้ไม่มีบุตรชาย 29 ของ
คีช บุตรชายของคีชคือ เยราเมเอล 30 บุตรชายของมูชีคือ มาห์ลี เอเดอร์ และเยรีโมท คนเหล่านี้ เป็นลูก
หลานของคนเลวี ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย 31 คนเหล่า นี้ คือ แต่ ละหัวหน้า เรือนบรรพบุรุษ
และน้ องชายของเขาก็เหมือนกันได้จับสลากด้วยอย่างเดียวกับพีน
่ ้ องของเขาคือ บุตรชายของอาโรน ต่อ
พระพักตร์ของกษั ตริย์ ดาวิด ศาโดก อาหิ เมเลค และต่อ ประมุข ของบรรพบุรุษ ของปุโรหิต และของคน
เลวี

25

พวกนั กดนตรีและนั กร้องสําหรับพระวิหาร
ดาวิดและบรรดาหัวหน้าของผู้ปรนนิ บัติได้ จัดแยกบางคนไว้สําหรับการปรนนิ บัติ คือจากลูกหลาน
ของอาสาฟ และของเฮมาน และของเยดูธูน ผู้ซึ่งจะพยากรณ์ ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณใหญ่และด้วยฉาบ
รายชื่อ ของผู้ ทํางานตามหน้าที่ ของเขา คือ 2 จากลูก หลานของอาสาฟคือ ศัก เกอร์ โยเซฟ เนธานิ ยาห์
และอาชาเรลาห์ ลูกหลานของอาสาฟ ภายใต้การนําของอาสาฟ ผู้พยากรณ์ ภายใต้พระราชดํารัสสง
ั ่ ขอ
3
งกษั ตริย์ จากเยดูธูน คือลูกหลานของเยดูธูนมี เกดาลิยาห์ เศรี เยชายาห์ ฮาชาบิยาห์ และมัททีธย
ิ าห์
หกคนภายใต้ การนํา ของเยดู ธู นบิ ดาของเขา ผู้ พยากรณ์ ด้วยพิณ เขาคู่ ในการโมทนาและสรรเสริญ ต่อ
พระเยโฮวาห์ 4 จากเฮมาน คือ ลูก หลานของเฮมานมี บุ คค ี ยาห์ มัทธานิ ยาห์ อุ สซี เอล เชบู เอล และเย
รีโมท ฮานานิ ยาห์ ฮานานี เอลียาธาห์ กิดดาลที และโรมัมทีเอเซอร์ โยชเบคาชาห์ มัลโลธี โฮธีร ์ และมา
หะซิโอท 5 คนเหล่านี้ เป็นบุตรชายของเฮมานผู้ทํานายของกษั ตริย์ตามพระวจนะของพระเจ้าเพื่อจะเป่า
แตร และพระเจ้าทรงประทานบุตรชายสิบสี่คน และบุตรสาวสามคนแก่เฮมาน 6 เขาทัง้ หลายทุกคนอยู่
ภายใต้การนําของบิดาของเขาเพื่อประกอบเพลงในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ด้วยฉาบ พิณใหญ่ และ
พิณเขาคู่ เพื่อการปรนนิ บัติในพระนิ เวศของพระเจ้า อาสาฟ เยดูธูน และเฮมาน อยูภายใต้
่
พระราชดํารั
สสงั ่ ของกษั ตริย์ 7 จํานวนคนของเขารวมทัง้ พี่น้องของเขา ผู้รับการฝึกในการร้องเพลงถวายพระเยโฮ
วาห์ทุกคนผู้มีความชํานาญ มีสองร้อยแปดสิบแปดคน
1

การจับฉลากหน้าที่ของแต่ละคน
เขาทัง้ หลายจับ สลากหน้าที่ ของเขา ทัง้ ผู้ น้ อย ผู้ใหญ่ ครู และศิษย์ ก็ เหมือนกัน 9 สลากแรกตกเป็น
พวกของอาสาฟได้ แก่ โยเซฟ ที่ สองได้ แก่ เกดาลิ ยาห์ พร ้ อมกับ พี่ น้องและบุตรชายของเขา สิ บสองคน
10 ที่สามตกแก่ศักเกอร์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 11 ที่สี่ได้แก่อิสรี พร้อม
กับ บุตรชายของเขาและพี่ น้องของเขา สิ บสองคน 12 ที่ ห้า ได้ แก่ เนธานิ ยาห์ พร ้ อมกับ บุตรชายของเขา
และพี่น้องของเขา สิ บสองคน 13 ที่ หกได้ แก่ บุ คคิยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บ
สองคน 14 ที่เจ็ดได้แก่เยชาเรลาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 15 ที่แปดได้
แก่เยชายาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 16 ที่เก้าได้แก่มัทธานิ ยาห์ พร้อม
กับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 17 ที่ สิ บได้ แก่ ชิเมอี พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่
น้ องของเขา สิบสองคน 18 ที่สิบเอ็ดได้แก่อาซาเรล พรอ
้ มกับบุตรชายของเขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสอง
คน 19 ที่สิบสองได้แก่ฮาชาบิยาห์ พรอ
้ มกับบุตรชายของเขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสองคน 20 ที่สิบสามได้
แก่ชูบาเอล พรอ
้ มกับบุตรชายของเขาและพีน
่ ้ องของเขา สิบสองคน 21 ที่สิบสี่ได้แก่มัททีธย
ิ าห์ พรอ
้ มกับ
22
บุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน ที่ สิ บห้าได้แก่เยรีโมท พร้อมกับบุตรชายของเขาและ
พี่น้องของเขา สิบสองคน 23 ที่สิบหกได้แก่ฮานานิ ยาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบ
สองคน 24 ที่สิบเจ็ดได้แก่โยชเบคาชาห์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 25 ที่สิบ
แปดได้แก่ฮานานี พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 26 ที่สิบเก้าได้แก่มัลโลธี พร้
8
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อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิ บสองคน 27 ที่ ยี่สิ บได้แก่เอลี ยาธาห์ พร้อมกับบุตรชายของ
เขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 28 ที่ยี่สิบเอ็ดได้แก่โฮธีร ์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา
สิบสองคน 29 ที่ยี่สิบสองได้แก่กิดดาลที พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 30 ที่ยี่
สิบสามได้แก่มาหะซิโอท พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน 31 ที่ ยี่สิ บสี่ได้แก่โรมั
มทีเอเซอร์ พร้อมกับบุตรชายของเขาและพี่น้องของเขา สิบสองคน

26
การจัดกองเวรเฝ้าประตูสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้า
จากคนโคราห์มี เมเชเลมิยาห์บุ ตรชายโคเร เป็นลูกหลานของอาสาฟ 2 และ
เมเชเลมิ ยาห์ มี บุ ตรชายคือ เศคาริยาห์ บุ ตรหัวปี เยดี ยาเอล ที่ สอง เศบาดิ ยาห์ ที่ สาม ยาทนี เอล ที่ สี่
3 เอลาม ที่ห้า เยโฮฮานั น ที่หก เอลีโอนัย ที่เจ็ด 4 และโอเบดเอโดมมีบุตรชายคือ เชไมอาห์ บุตรหัวปี เย
โฮซาบาด ที่สอง โยอาห์ ที่สาม สาคาร์ ที่สี่ เนธันเอล ที่ห้า 5 อัมมีเอล ที่หก อิสสาคาร์ ที่เจ็ด เปอุลเลธัย
ที่ แปด เพราะว่า พระเจ้า ทรงอํานวยพระพรแก่ เขา 6 และแก่ เชไมอาห์ บุ ตรชายของเขาด้วย มี บุ ตรชาย
หลายคนเกิดแก่เขา เป็นผู้ปกครองในครัวเรือนบิดาของเขา เพราะเขาทัง้ หลายเป็นคนมีอาํ นาจใหญ่โต
และกล้าหาญ 7 บุตรชายของเชไมอาห์คือ โอทนี เรฟาเอล โอเบด และเอลซาบาด ผูซึ
้ ่งพีน
่ ้ องของเขาเป็น
8
คนมีกําลังคือ เอลีฮู และเสมาคิยาห์ คนเหล่านี้ ทัง้ หมดเป็นบุตรชายของโอเบดเอโดมกับบุตรชายและ
พีน
่ ้ องของเขา เป็นคนสามารถมีกําลังเหมาะแก่การปรนนิ บัติ เป็นของโอเบดเอโดมหกสิบสองคน 9 และ
เมเชเลมิยาห์มีบุตรชายและพีน
่ ้ องเป็นคนมีกําลังสิบแปดคน 10 และโฮสาห์ผูเป็
้ นลูกหลานของเมรารีมีบุ
ตรชายคือ ชิมรี ผู้เป็นหัวหน้า (เพราะถึงเขาจะไม่เป็นบุตรหัวปี บิดาของเขาก็ให้เขาเป็นหัวหน้า� 11 ฮิลคี
ยาห์ ที่สอง เทบาลิยาห์ ที่สาม เศคาริยาห์ ที่สี่ บุตรชายและพี่น้องของโฮสาห์ทัง้ สิน
้ มีสิบสามคน 12 กอง
เวรเฝ้าประตูเหล่านี้ ตามคนผู้เป็นหัวหน้าของเขา มีหน้าที่เช่นเดียวกับพี่น้องของเขา ในการปรนนิ บัติใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
1 ฝ่ายกองเวรเฝ้าประตู

การจับฉลากกันเพื่อรู ว้ า่ ใครอยูประตู
่
ไหน
13 และเขาจับ สลากกัน ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเขา ทัง
้ ผู้ น้อยและผู้ ใหญ่ เหมือนกัน สําหรับ ใครอยู่
14
ประตู ไหน สลากสํา หรับด ้านตะวัน ออกตกแก่ เชเลมิ ยาห์ เขาจับ สลากให้ บุ ตรชายของเขาคือ เศคาริ
ยาห์ด้วย เขาเป็ นที ่ ปรึกษาที่ เฉลียวฉลาด และสลากของเขาออกมาสํา หรับด ้านเหนื อ 15 ของโอเบดเอ
โดมออกมาสํา หรับด ้านใต้ คลัง พัสดุ นั ้น เขาจัด ให้ บุ ตรชายของเขาดู แล 16 ส่วนของชุ ปปิม และโฮสาห์
ออกมาสําหรับด้านตะวันตก ที่ประตูชัลเลเคท ตามถนนที่ขึ้นไป กําหนดยามตามยาม 17 ด้านตะวันออก
มีคนเลวห
ี กคน ด้านเหนื อมสี
ี ค
่ นทุกวัน ด้านใต้วน
ั ละสี่คนทุกวัน และสองคู่ที่คลังพัสดุ 18 สําหรับระเบียง
ทางตะวันตกนั ้น มีสี่คนที่ถนนและสองคนที่ระเบียง 19 คนเหล่านี้ เป็นเวรเฝ้าประตูจากลูกหลานของโค
ราห์ และลูกหลานของเมรารี
คนเลวีที่ดูแลคลังพระนิ เวศของพระเจ้า
20 จากคนเลวีนั ้น อาหิยาห์ดู แลคลัง พระนิ เวศของพระเจ้า และคลัง สิง
่ ของถวาย 21 ลูกหลานของลา
ดานคือ ลูก หลานของคนเกอร์โชน ที่ เป็น บุตรชายของลาดาน บรรดาหัวหน้า ของลาดาน คนเกอร์โชน
คือ เยฮีเอลี 22 บุตรชายของเยฮีเอลีคือ เศธามและโยเอลน้ องชายของเขา เป็นผู้ดูแลคลังพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ 23 จากคนอัมราม คนอิสฮาร์ คนเฮโบรน และคนอุสซีเอล 24 และเชบูเอล บุตรชายของเก
อร์โชม ผูเป็
้ นบุตรชายของโมเสส เป็นนายคลังใหญ่ 25 พีน้
่ องของเขาคือ จากเอลีเยเซอร์มี เรหับยาห์เป็น
บุตรชาย บุตรชายของเรหับยาห์คือ เยชายาห์ บุตรชายของเยชายาห์คือ โยรัม บุตรชายของโยรัมคือ ศิค
รี บุ ตรชายของศิค รีคือ เชโลมิ ท 26 เชโลมิ ท คนนี้ และพี่ น้องของเขาเป็น ผู้ ดู แลคลัง ของถวายทัง้ สิน
้ ซึ่ง
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กษั ตริย์ดาวิด และบรรดาหัวหน้า และนายพันนายร้อย และผู้บัญชาการกองทัพได้มอบถวายไว้ 27 จาก
ของที่รบ
ิ ได้ซ่ึงเขาได้ในสงคราม เขาทัง้ หลายมอบถวายเพื่อแก่การซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
28 และทุกสิง
้ านาย และซาอูลบุตรชายคีช และอับเนอร์บุตรชายเนอร์ และโยอาบบุตรชาย
่ ซึ่งซามูเอลผูทํ
นางเศรุ ยาห์ได้ถวายไว้ และผู้ใดก็ตามได้ถวายสิง่ ใด ของถวายทัง้ สิ้นก็อยู่ในความดูแลของเชโลมิทและ
พี่น้องของเขา
พวกเจ้าหน้าที่และผู้วินิจฉั ยสําหรับอิสราเอล

จากคนอิสฮาร์ เคนานิ ยาห์และบุตรชายของเขาได้ รบ
ั แต่ง ตัง้ ให้มี หน้าที่ ภายนอกสําหรับอิสราเอล
30
ให้เป็นเจ้าหน้าที่และเป็นผู้วินิจฉั ย จากคนเฮโบรน ฮาชาบิยาห์และพี่น้องของเขาเป็นคนมีความกล้า
หาญ หน่งึ พันเจ็ดร้อยคน ได้เป็นผู้ดูแลอิสราเอลทางฟากตะวันตกของแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น ในเรือ
่ ง
กิจการทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ และราชการของกษั ตริย์ 31 จากคนเฮโบรนมี เยรียาห์เป็นหัวหน้าของคน
เฮโบรน ตามพงศ์ พันธุ ์ ตามบรรพบุรุษ ในปี ที่ สี่สิ บของรัชกาลดาวิด เขาได้ สํารวจและพบคนที่ มีอํานาจ
ใหญ่ โตและกล้า หาญที่ ยาเซอร์ในเมือ งกิ เลอาด 32 กษั ตริย์ ดาว ิด ได้ ทรงแต่ง ตัง้ ให้ ท่านและพี่ น้องของ
ท่าน คือ คนกล้า หาญสองพัน เจ็ด ร้อยคนผู้ เป็น หัวหน้า ให้ เป็น ผู้ ดู แลคนรู เบน คนกาด และคนตระกูล
มนั สเสห์ครึง่ หนึ่ ง ในกิจธุระทุกอย่างเกี่ยวกับพระเจ้า และกิจธุระเกี่ยวกับกษั ตริย์
29

27
กองเวรต่างๆของแต่ละเดือน

ต่อ ไปนี้ เป็น รายชื่อ ประชาชนอิสราเอลตามจํานวน คือ บรรดาหัวหน้า บรรดานายพัน นายร้อย และ
บรรดาเจ้า หน้าที่ ผู้รบ
ั ใช้ กษั ตริย์ ในราชการทุก อย่างที่ เก ี่ย วกับ กองเวรที่ เข ้า มาและออกไป เดือนแล้ว
เดือนเล่า ตลอดปี กองเวรหนึ่ งๆมี จํานวนสองหมื่น สี่ พัน คน 2 คือ ยาโชเบอัม บุตรชายศั บด ีเอล เป็น ผู้
ดู แลกองเวรที่ หน ่งึ ในเดือนต้น ในกองเวรของเขามี สองหมื่น สี่ พัน คน 3 เขาเป็น ลูก หลานของเปเรศ
และเป็น หัวหน้า ผู้ บัญชาการกองทัพ ทัง้ สิน
้ ในเดือนต้น 4 โดด ัย คนอาโหอาห์ เป็น ผู้ ดู แลกองเวรของ
เดือนที่ สอง มิกโลทเป็นผู้บังคับบัญชากองเวรของเขา ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่ พันคน 5 ผู้บังคับ
บัญชาการกองทัพคนที่สามสําหรับเดือนที่สามคือ เบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดา เป็นปุโรหิตใหญ่ ในกอง
เวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 6 เบไนยาห์นี้ คือ ผู้ที่เป็นทแกล้วทหารในสามสิบคน และเป็นผูบ
้ ัญชาการ
7
ของสามสิบ คนนั ้น อัม มี ซาบาดบุตรชายของเขาเป็น ผู้ ดู แลกองเวรของเขา อาสาเฮลน้ องชายของโย
อาบเป็น ผู้ บัญชาการคนที่ สี ่ สําหรับ เดือนที่ สี ่ และเศบาดิ ยาห์ บุ ตรชายของเขาดูแลต่อ จากเขา ในกอง
เวรของเขามีสองหมื่นสี่ พันคน 8 ผู้บัญชาการคนที่ หา้ สําหรับเดือนที่ หา้ คือ ชัมหุทคนอิสราห์ ในกองเวร
ของเขามี สองหมื่น สี่ พัน คน 9 ผู้ บัญชาการคนที่ หกสําหรับ เดือนที่ หกคือ อิ ราบ ุตรชายอิก เขชชาวเทโค
อา ในกองเวรของเขามี สองหมื่น สี่ พัน คน 10 ผู้ บัญชาการคนที่ เจ ็ด สําหรับ เดือนที่ เจ ็ด คือ เฮเลสคนเป
โลน เป็น คนเอฟราอิม ในกองเวรของเขามี สองหมื่น สี่ พัน คน 11 ผู้ บัญชาการคนที่ แปดสําหรับ เดือนที่
แปดคือ สิบเบคัยคนหุชาแห่งคนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 12 ผู้บัญชาการคนที่เก้า
สําหรับเดือนที่เก้าคือ อาบีเยเซอร์ชาวอานาโธทคนเบนยามิน ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน 13 ผู้
บัญชาการคนที่ สิ บสําหรับเดือนที่ สิ บคือ มาหะรัยชาวเนโทฟาห์จากคนเศ-ราห์ ในกองเวรของเขามีสอง
หมื่นสี่พันคน 14 ผู้บัญชาการคนที่สิบเอ็ดสําหรับเดือนที่สิบเอ็ดคือ เบไนยาห์ชาวปิ ราโธนจากคนเอฟรา
อิม ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่ พันคน 15 ผู้บัญชาการคนที่ สิ บสองสําหรับเดือนที่ สิ บสองคือ เฮลดัย
ชาวเนโทฟาห์จากคนโอทนี เอล ในกองเวรของเขามีสองหมื่นสี่พันคน
1

ประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล
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16 เหนื อตระกูลต่างๆของอิสราเอลคือ

สําหรับคนรู เบนมี เอลีเยเซอร์บุตรชายศิครีเป็นประมุข สําหรับ
คนสิเมโอนมี เชฟาทิยาห์บุตรชายมาอาคาห์ 17 สําหรับคนเลวีมี ฮาชาบิยาห์บุตรชายเคมูเอล สําหรับคน
อาโรนมี ศาโดก 18 สําหรับ คนยู ดาห์มี เอลีฮู พี่ ชายคนหนึ่ ง ของดาวิด สําหรับ คนอิส สาคาร์มี อมร ี บุ ตร
ชายมีคาเอล 19 สําหรับคนเศบูลุ นมี อิชมัยอาห์บุตรชายโอบาดีห์ สําหรับคนนั ฟทาลี มี เยรีโมทบุตรชาย
อัส รีเอล 20 สําหรับ คนเอฟราอิม มี โฮเชยาบุตรชายอาซาซิ ยาห์ สําหรับ คนมนั ส เสห์ครึ่ง ตระกู ลม ี โยเอ
ลบุตรชายเปดายาห์ 21 สําหรับคนมนั สเสห์ครึ่งตระกูลในกิเลอาดมี อิดโดบุตรชายเศคาริยาห์ สําหรับคน
เบนยามินมี ยาอาซีเอลบุตรชายอับเนอร์ 22 สําหรับคนดานมี อาซาเรลบุตรชายเยโรฮัม คนเหล่านี้ เป็น
ประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล
การนั บประชาชนไม่สําเร็จ
ดาว ิ ดม ิ ได้ ทรงนั บ จํานวนคนที่ อายุ ตํ่า กว่า ยี่ สิ บปี เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส ไว้ วา่ จะกระทํา ให้
อิสราเอลมากเหมือนดาวแห่ง ท้องฟ้า 24 โยอาบบุตรชายนางเศรุ ยาห์ ได้ ตัง้ ต้น นั บ แต่ ไม่ สําเร็จ เพราะ
พระพิโรธก็ มาเหนื ออิสราเอลในเรือ
่ งนี้ และจํา นวนนั ้ นก็มิได้ ลงไว้ในหนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์ดา
วิด
23

เจ้าหน้าที่ต่างๆในรัชกาลของดาวิด
25 อัส มาเวทบุตรชายอาดี เอลเป็ น เจ้า กรมพระคลัง นครหลวง และเยโฮนาธัน บุตรชายของอุส ซี ยาห์
เป็นเจ้ากรมคลังนอกนคร ในหัวเมือง ในชนบทและในป้อม 26 เอสรีบุตรชายเคลูบ เป็นผู้ดูแลบรรดาผู้ที่
ทําไร่นาหลวง 27 ชิเมอีชาวรามาห์ดู แลสวนองุน
่ และศั บดีชาวเชฟามดู แลผลิตผลของสวนองุน
่ สําหรับ
ห้องเก็บน้าํ องุน
่ 28 บาอัลฮานั นชาวเกเดอร์เป็นผู้ดูแลต้นมะกอกเทศและต้นมะเดื่อที่ในหุบเขา โยอาชดู
แลคลัง นํ้ามัน 29 ชิ ตรัย ชาวชาโรนดูแลฝูง วัว ซึ่ง หากิน อยู่ ในชาโรน ชาฟั ทบ ุตรชายอั ดล ัย ดูแลฝูง วัว ใน
หุบเขาทัง้ หลาย 30 และโอบิลคนอิชมาเอลดูแลอูฐ เยดายาห์ชาวเมโรโนทดูแลลา 31 ยาซีสชาวฮาการ์ดู
แลฝูงแพะแกะ บรรดาคนเหล่านี้ เป็นพนั กงานดูแลทรัพย์สมบัติของกษั ตริย์ดาวิด 32 โยนาธานลุงของ
ดาวิดเป็ นที่ปรึกษา เป็นคนที่ มีความเข้าใจและเป็นอาลักษณ์ และเยฮีเอลบุตรชายฮัคโมนี เป็นผู้เลี้ยงดู
ราชโอรส 33 อาหิโธเฟลเป็ นที ่ปรึกษาของกษั ตริย์ และหุชย
ั คนอารคี เป็นพระสหายของกษั ตริย์ 34 เยโฮ
ยาดาบุตรชายเบไนยาห์และอาบียาธาร์เป็นผู้ทํางานต่อจากอาหิโธเฟล โยอาบเป็นผู้บัญชาการกองทัพ
ของกษั ตริย์

28
ดาวิดให้คําปรึกษาแก่อส
ิ ราเอลและซาโลมอนต่อหน้าประชาชน
ณ เยรู ซาเล็ม ดาว ิด ได้ ทรงเรียกประชุม บรรดาเจ้า นายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล คือ เจ้า นายของตระกูล
และผู้บัญชาการกองทัพที่ รบ
ั ราชการตามเวร นายพันนายร้อย และพนั กงานทัง้ สิน
้ ผู้ดู แลทรัพย์สมบัติ
และฝูง สัตว์ของกษั ตริย์และโอรสของพระองค์ พร ้ อมกับ พนั กงานราชสํานั ก ทแกล้ว ทหารและวีรบ ุ รุษ
ทัง้ สิน
้ 2 แล ้ วกษั ตริย์ ดาว ิด ทรงลุก ขึ้น ประทับ ยืน และตรัสว ่า “พี่ น้ องของข้าพเจ้า และประชาชนของ
ข้าพเจ้า ขอจงฟังข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิ เวศอันเป็ นที่พักของหีบพันธสัญญาของ
พระเยโฮวาห์ และเพื่อ เป็ นที ่ รองพระบาทของพระเจ้า ของเรา และข้าพเจ้า ได้ จัด เตรียมการก่อสร้างไว้
เสร็จแล้ว 3 แต่พระเจ้าตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าอย่าสร้างนิ เวศเพื่อนามของเราเลย เพราะเจ้าเป็นนั กรบ
และได้ ทํา โลหิต ให้ตก � 4 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลทรงเลือกข้าพเจ้า จากเรือน
บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ทัง้ หมด ให้ เป็นกษั ตริย์ เหนื ออ ิส ราเอลเป็น นิ ตย์ เพราะพระองค์ ทรงเลือกยู ดาห์
ให้ เป็น ประมุข และในวงศ์ วานของยู ดาห์ เรือนบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า และในบรรดาบุตรชายของบิดา
ข้าพเจ้า พระองค์ทรงพอพระทัยในข้าพเจ้า และทรงให้ข้าพเจ้าเป็นกษั ตริย์เหนื ออิสราเอลทัง้ ปวง 5 และ
บุตรชายทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า (เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานบุตรชายเป็นอันมากแก่ข้าพเจ้า) พระองค์
1
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ทรงเลือกซาโลมอนบุตรชายของข้าพเจ้าให้นั่งบัลลั งก์แห่งราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์เหนื ออิสรา
เอล 6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ซาโลมอนบุตรชายของเจ้าจะสร้างนิ เวศของเราและลานนิ เวศของเรา
เพราะเราได้ เลือกเขาให้ เป็น ลูก ของเรา และเราจะเป็น พ่อ ของเขา 7 เราจะสถาปนาราชอาณาจักรของ
เขาให้อยู่ เป็น นิ ตย์ ถ้า เขาจะเพียรแน่ว แน่ อยู่ ในการรักษาปฏิ บั ติ ตามบัญญั ติ ของเราและคํา ตัดสิน ของ
เราอย่างที่เขาทําอยูใ่ นวันนี้ � 8 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ท่ามกลางสายตาของคนอิสราเอลทัง้ ปวงอันเป็นชุมนุม
ชนของพระเยโฮวาห์ และต่อพระกรรณของพระเจ้าของเรา จงรักษาและแสวงหาพระบัญญัติทัง้ สิน
้ ของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ทัง้ หลาย เพื่อ เจ้า จะได้ กรรมสิทธิแผ่
์ นดิ นอ ันดี นี้ และมอบไว้ให้เป็น มรดก
9
ของลูก หลานผู้ มาภายหลัง เจ้า สืบไปเป็น นิ ตย์ ซาโลมอนบุตรของเราเอ๋ย เจ้ าจงรู จ
้ ัก พระเจ้า ของบิดา
เจ้า และจงปรนนิ บัติพระองค์ด้วยใจจริงและด้วยความเต็มใจของเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิจารณา
จิตใจทัง้ ปวง และทรงเข้าใจในแผนงานแห่งความคิดทัง้ ปวง ถ้าเจ้าแสวงหาพระองค์ เจ้าจะพบพระองค์
แต่ ถ้า เจ้า ทอดทิง้ พระองค์ พระองค์ จะทรงเหวีย
่ งเจ้า ออกไปเสีย เป็น นิ ตย์ 10 บัดนี้ จงฟัง ให้ ดี เพราะว่า
พระเยโฮวาห์ทรงเลือกเจ้าให้สร้างพระนิ เวศเพื่อเป็นสถานบริสุทธิ์ จงเข้มแข็งและทําให้สําเร็จเถิด�
ดาวิดทรงมอบแผนผังของพระวิหารให้กับซาโลมอน
แล ้ว ดาวิด ทรงมอบให้ กับ ซาโลมอนโอรสของพระองค์ ซึ่ง แผนผั งม ุข ของพระวิหารและแผนผัง
เรือนต่างๆของพระวิหารนั ้น คลังและห้องชัน
้ บน และห้องชัน
้ ใน และห้องสําหรับพระที่นั่งกรุ ณา 12 และ
แผนผัง ทัง้ สิน
่ งลานของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และบรรดาห้อง
้ ซึ่ง พระองค์ มี อยู่ ในพระทัย ในเรือ
ระเบียงรอบ และคลังสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้า และคลังสําหรับบรรดาของถวาย 13 และผังสําหรับ
เวรปุโรหิตและคนเลวี และงานปรนนิ บัติทัง้ สิน
่ ง
้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และสําหรับบรรดาเครือ
14
ใช้ ในงานปรนนิ บั ติ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
พระองค์ ทรงมอบนํ้า หนั ก ทองคํา ของเครือ
่ งใช้
ทองคําทุกอย่างสําหรับการปรนนิ บัติ แต่ ละอย่าง นํ้าหนั กเงินของเครือ
่ งใช้เงินทุกอย่างสําหรับงานปรน
15
นิ บั ติ แต่ ละอย่าง นํ้า หนั ก ของเชิง ประทีป ทองคํา และตะเกียงทองคํา นํ้า หนั ก ของเชิง ประทีป แต่ ละคั
นกับตะเกียงแต่ละดวง นํ้าหนั กเงินของเชิงประทีป ทัง้ เชิงประที ปกับตะเกียงนั ้น ตามที่ จะใช้คันประทีป
แต่ละคัน 16 นํ้า หนั ก ทองคํา สําหรับ โต๊ะ ขนมปัง หน้า พระพักตร์แต่ ละโต๊ะ เงิน สําหรับ โต๊ะ เงิน 17 และขอ
เกี่ยวเนื้ อ ชาม กับ คนโทเป็น ทองคํา บริสุทธิ์ ชามทองคํา และนํ้า หนั ก ทองคํา ของแต่ละลูก ชามเงิน และ
นํ้า หนั ก เงิน ของแต่ละลูก 18 แท่น เครือ
่ งหอมทํา ด้วยทองคํา เนื้ อ ละเอียดและนํ้า หนั ก ของแท่น นั ้น ทัง้
แผนผังสําหรับรถรบทองคําของเครู บ ซึ่งกางปีกออกปกหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ 19 ดาวิดตรัสว
่า “สิ่งทัง้ ปวงเหล่านี้ พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเข้าใจโดยอาศัยลายพระหัตถ์ของพระองค์เหนื อ
ข้าพเจ้า คืองานทุกอย่างซึ่งจะต้องกระทําตามแผนผังนั ้น�
11

ดาวิดทรงเร้านํ้าพระทัยของซาโลมอนในการสร้างพระวิหาร
แล ้ว ดาวิด ตรัสกับ ซาโลมอนโอรสของพระองค์ ว่า “จงเข้ม แข็ง และกล้า หาญ และทําให้สําเร็จ เถิด
อย่ากลัวเลย อย่าขยาด เพราะว่าพระเยโฮวาห์พระเจ้า คือพระเจ้าของข้าจะทรงสถิตกับเจ้า พระองค์จะ
ไม่ ทรงปล่อยให้ เจ้ าล้ม เหลวหรือ ทอดทิง้ เจ้า จนกว่า งานทัง้ สิน
้ สําหรับ งานปรนนิ บั ติ แห่ งพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์จะสําเร็จ 21 ดูเถิด มีเวรปุโรหิตและคนเลวี จะอยู่กับเจ้าสําหรับงานปรนนิ บัติทุกอย่างแห่ง
พระนิ เวศของพระเจ้า ในการนี้ ทัง้ สิน
้ จะมีคนอยู่กับเจ้า คือทุกคนที่ เต็มใจ และเป็นผู้มีฝีมือในงานปรน
นิ บติ
ั ทุกอย่าง ทัง้ ประมุขและประชาชนทัง้ ปวงจะอยูใ่ นบังคับบัญชาของเจ้าทัง้ สิน
้ �
20

29
ดาวิดทรงเร้าใจประชาชน

1 และกษั ตริย์ดาวิดตรัสกับชุมนุมชนทัง
้ สินว
้ ่า “ซาโลมอนบุตรชายของเรา ซึ่งเป็นผูเ้ ดียวที่พระเจ้าทรง

เลือกไว้นั ้น ยัง เป็น คนหนุ่ม และไม่ มี ความชํานาญ การงานก็ ใหญ่ โต เพราะว่า มหานิ เวศนั ้ นม ิ ใช่สําหรับ
คน แต่สําหรับพระเยโฮวาห์พระเจ้า 2 เพราะฉะนั ้นเราจึงจัดเตรียมไว้สําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของ
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เรา เต็มความสามารถของเรา คือทองคําสําหรับสิง่ ที่ทําด้วยทองคํา และเงินสําหรับสิง่ ที่ทําด้วยเงิน และ
ทองสัมฤทธิส
์ ําหรับ สิง่ ที่ ทํา ด้วยทองสัมฤทธิ์ และเหล็ก สําหรับ สิง่ ที่ ทํา ด้วยเหล็ก และไม้ สําหรับ สิง่ ที่ ทํา
ด้วยไม้ มีพลอยสี นํ้าข้าว และพลอยสําหรับฝัง พลวง หินลาย เพชรพลอยทุกชนิ ดและหินอ่อนมายมาย
3 ยิง
่ กว่า นั ้ นอ ี กนอกจากสิง่ ทัง้ ปวงที่ เราจัดหาไว้สํา หรับน ิเวศบริสุทธิ์ แล้ว เรายั งม ี ทองคํา และเงิน เป็น
สมบั ติ ของเราเอง และเพราะความรัก ของเราที่ มีต ่อ พระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา เรามอบให้ แก่ พระ
นิ เวศแห่งพระเจ้าของเรา 4 ดังนี้ ทองคําสามพันตะลันต์ เป็นทองคําเมืองโอฟีร ์ และเงินถลุงแล้วเจ็ดพัน
ตะลันต์เพื่อจะบุผนั งพระนิ เวศ 5 ทองคําสําหรับสิง่ ที่ทําด้วยทองคํา และเงินสําหรับสิง่ ที่ทําด้วยเงิน และ
เพื่องานทัง้ สิ้นที ่ชา่ งจะต้องทําด้วยมือ ใครบ้างเต็มใจที่ จะถวายของพร้อมกับถวายตัวแด่ พระเยโฮวาห์
ในวันนี้ �
บรรดาประมุขและประชาชนถวายด้วยความเต็มใจ

แล ้ว เจ้า นาย ของ บรรพบุรุษ บรรดา ประมุข ของ ตระกูล แห่ งอ ิส รา เอล ทัง้ นาย พัน นาย ร้อย และ
พนั กงานดูแลราชการก็ถวายด้วยความเต็มใจ 7 เขาทัง้ หลายถวายเพื่องานปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของ
พระเจ้า เป็นทองคําห้าพันตะลันต์ และหนึ่ งหมื่นดาริค เงินหนึ่ งหมื่นตะลันต์ ทองสัมฤทธิหน
์ ่งึ หมื่นแปด
8
พันตะลันต์ และเหล็กหนึ่ งแสนตะลันต์ ผู้ใดที่มีเพชรพลอยก็ถวายไว้ที่คลังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
ในความดูแลของเยฮีเอลคนเกอร์โชน 9 แล้วประชาชนก็เปรมปรีดิ์ เพราะเขาถวายสิง่ เหล่านี้ ตามความ
สมัครใจของเขา เพราะเขาถวายด้วยความจริงใจและความเต็มใจแด่พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ดาวิดก็ทรง
เปรมปรีดิ์เป็นที่ยงด
ิ่ ้วย
6

ดาวิดอธิษฐานและโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์

เพราะฉะนั ้น ดาวิด จึง สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ชุ มนุ มชนทัง้ ปวง และดาวิด ทูล ว่า “ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย สาธุ การแด่ พระองค์ เป็น นิ ตย์
และเป็น นิ ตย์ 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความยิง่ ใหญ่ ฤทธานุ ภาพ สง่า ราศี ชัยชนะ และความโอ่อา่
ตระการเป็น ของพระองค์ และบรรดาสิง่ ที่ มี อยู่ ในฟ้า สวรรค์ และในแผ่น ดิน โลกเป็น ของพระองค์ โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ราชอาณาจักรเป็น ของพระองค์ และพระองค์ ทรงเป็ นที ่ ยกย่องเป็น จอมของสิง่
สารพัด 12 ทัง้ ความมัง่ คัง่ และเกียรติมาจากพระองค์ และพระองค์ทรงครอบครองอยูเ่ หนื อทุกสิง่ ฤทธา
นุภาพและมหิทธิฤทธิอยู
่
ตถ์ของพระองค์ และอยูที
่ ่พระหัตถ์ของพระองค์ที่จะทรงกระทําให้ใหญ่
์ ในพระหั
ยิง่ และประทานกําลัง แก่ คนทัง้ มวล 13 ฉะนั ้น บัดนี้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายโมทนาพระคุณ พระองค์ ผู้ เป็น
พระเจ้าของข้าพระองค์ และสรรเสริญพระนามอันรุ่งโรจน์ ของพระองค์ 14 แต่ข้าพระองค์เป็นผู้ใด และ
ชนชาติ ของข้า พระองค์ เป็น ผู้ ใด ที่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะสามารถถวายแด่ พระองค์ ด้วยความเต็มใจ
เช่นนี้ เพราะว่าสิง่ ของทุกอย่างมาจากพระองค์ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ ถวายของที่ เป็นของพระองค์ แด่
พระองค์ เท่านั ้น 15 เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น คนต่างด้าวต่างแดนต่อ พระพักตร์พระองค์ และ
เป็น คนอาศัย อยู่ ชัว่ คราว ดัง ที่ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ได้ เป็น อย่างนั ้น มาแล้ว วัน ปี ของข้า พระองค์
บนแผ่น ดิน โลกเป็น เหมือนเงา และไม่ มี อะไรจี รัง 16 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้
หลาย ของมากมายเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ซึ่งข้าพระองค์จัดหาเพื่อสร้างพระนิ เวศถวายแด่พระองค์เพื่อพระนาม
บริสุทธิ ์ ของพระองค์ มาจากพระหัตถ์ ของพระองค์ และเป็น ของพระองค์ ทัง้ สิน
้ 17 ข้า แต่ พระเจ้า ของ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ทราบแน่ ว่า พระองค์ ทรงทดลองจิตใจ และทรงพอพระทัย ในความเที่ยงธรรม
ส่วนข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ ถวายทุก สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ด้วยความเต็มใจในความเที่ยงธรรมแห่ง จิตใจ
ของข้า พระองค์ และบัดนี้ ข้า พระองค์ ช่น
ื ใจที่ ได้ เห ็น ประชาชนของพระองค์ ผู้ ซึ่ง อยู่ ณ ที่ นี้ ได้ เต็มใจ
ถวายแด่ พระองค์ 18 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอับ ราฮัม อิส อัค และอิสราเอลบรรพบุรุษ ของ
ข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอพระองค์ทรงรักษาความประสงค์แห่งความคิดในใจของประชาชนของพระองค์
ให้เป็นเช่นนี้ เสมอไป และขอทรงตัง้ จิตใจของเขาทัง้ หลายให้มัน
่ ในพระองค์ 19 ขอพระองค์ ทรงโปรดซา
10

1 พงศาวดาร 29:20
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1 พงศาวดาร 29:30

โลมอนบุตรชายของข้าพระองค์ให้มีจิตใจจริงที่จะรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ พระโอวาทของ
พระองค์ และกฎเกณฑ์ของพระองค์ และให้กระทําทุกอย่างเหล่านี้ และสร้างนิ เวศตามซึ่งข้าพระองค์ได้
ตระเตรียมไว้แล้วนน
ั้ �
ประชาชนตัง้ ซาโลมอนให้เป็นกษั ตริย์
แล ้ว ดาวิด ตรัส กับ ชุ มนุ มชนทัง้ ปวงว่า “จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านทัง้
หลาย� และชุ มนุ มชนทัง้ ปวงก็ สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย และ
ก้มศีรษะของเขาทัง้ หลายลงและนมัสการพระเยโฮวาห์ และถวายบังคมแด่กษั ตริย์ 21 และเขาทัง้ หลาย
ได้ ถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ในวันร ุ่ง ขึ้น ต่อ จากวัน นั ้น
เป็ นวัวผู้หน่งึ พันตัว แกะผู้หน่งึ พันตัว ลูกแกะหนึ่ งพันตัว พร้อมกับเครือ
่ งดื่มบูชาที่คู่กัน และถวายสัตว
บูชาอย่างมากมายเพื่ ออ ิส ราเอลทัง้ ปวง 22 และเขาทัง้ หลายได้ กิน ได้ ด่ืม ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ใน
วันนั ้นด้วยความยินดียิง่ และเขาทัง้ หลายได้ตัง้ ซาโลมอนโอรสของดาวิดเป็นกษั ตริย์เป็นคํารบสอง และ
เขาทัง้ หลายได้เจิมท่านไว้ให้เป็นเจ้านายเพื่อพระเยโฮวาห์ และศาโดกให้เป็นปุโรหิต 23 แล้วซาโลมอนท
รงประทับ บนพระที่นั่ง ของพระเยโฮวาห์เป็นกษั ตริย์แทนดาวิด ราชบิดาของพระองค์ และพระองค์ ทรง
เจริญขึ้น และอิสราเอลทัง้ ปวงก็เชื่อฟังพระองค์ 24 บรรดาประมุขทัง้ ปวง และทแกล้วทหารทัง้ หลาย ทัง้
บรรดาโอรสของกษั ตริย์ดาวิดได้ ปฏิญาณตัวต่อกษั ตริย์ซาโลมอน 25 และพระเยโฮวาห์ทรงให้ซาโลมอ
นมีเกียรติยศอย่างเหลือล้นท่ามกลางสายตาของอิสราเอลทัง้ ปวง และทรงประทานความสง่าผ่าเผยขอ
งกษั ตริย์แก่พระองค์ อย่างที่ไม่มีกษั ตริยองค์
์
ใดในอิสราเอลที่มาก่อนพระองค์ได้รบ
ั
20

การสรุ ปรัชกาลและการสิน
้ พระชนม์ของดาวิด (1 พกษ 2:11-12)

26 ฝ่ายดาวิดบุตรชายเจสซีได้ครอบครองเหนื ออิสราเอลทัง
้ ปวง 27 เวลาที่พระองค์ทรงครอบครองเหนื

ออ ิส ราเอลนั ้น เป็น สี่ สิ บปี พระองค์ ทรงครอบครองในเฮโบรนเจ็ด ปี และทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม
สามสิบ สามปี 28 แล ้ว พระองค์ สิน
้ พระชนม์ เมื่อ ทรงพระชรามาก หง่อมแล้ว ทัง้ ทรงมัง่ คัง่ และมี พระ
เกียรติ และซาโลมอนโอรสของพระองค์ ครอบครองแทนพระองค์ 29 ส่วนพระราชกิจ ของกษั ตริย์ ดา
วิด ตัง้ แต่ ต้น จนที่ สุด ดู เถิด ได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ ของซามู เอลผู้ ทํานาย และในหนั งสือ ของนาธัน ผู้
พยากรณ์ และในหนั งสือ ของกาดผู้ ทํานาย 30 มี เรือ
่ งราวการครอบครองของพระองค์ ทัง้ สิน
้ และยุทธ
พลัง ของพระองค์ และเรือ
่ งราวที่ บัง เกิ ดก ับ พระองค์ และกับ อิสราเอล และบรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน
้
ของประเทศต่างๆ

2 พงศาวดาร 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 พงศาวดาร

หนั งสือ 2 พงศาวดารนี้ พรรณนาการปกครองของกษั ตริย์ ซาโลมอนและอีก 17 รัชกาล อาร์ชบิ ชอบ
เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะเวลาของหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ 427 ปี เล่ มน ี้ บัน ทึก ประวัติ ศาสตร์ของอิสราเอล
จนถึงเวลาที่เขาเป็นเชลย
กษั ตริยซาโลมอนถวายเครื
์
อ
่ งบูชาที่กิเบโอน (1 พกษ 3:4)

1 ซาโลมอนโอรสของดาวิดได้สถาปนาราชอาณาจักรของพระองค์

และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระ
องค์ ทรงสถิ ตก ับ พระองค์ และทรงกระทํา ให้ พระองค์ ใหญ่ โตอย่างยิง่ 2 ซาโลมอนตรัส กับ อิสราเอลทัง้
ปวง กับนายพันและนายร้อย ทังก
้ ับผูวิ
้ นิจฉั ยและกับเจ้านายทัง้ ปวงในอิสราเอลทัง้ สิน
้ นประมุขของ
้ ผูเป็
บรรพบุรุษของเขา 3 และซาโลมอนกับชุมนุมชนทัง้ ปวงที่ อยู่กับพระองค์ได้ขึ้นไปที่ปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่
ที่กิเบโอน เพราะพลับพลาแห่งชุมนุมของพระเจ้า ซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้สร้างขึ้นในถิน
่ ทุ
รกันดาร อยู่ที่นั่น 4 แต่ดาวิดได้ทรงนําหีบของพระเจ้าขึ้นมาจากคีรย
ิ าทเยอาริมถึงสถานที่ซ่ึงดาวิดทรง
เตรียมไว้ให้ เพราะพระองค์ได้ทรงตัง้ เต็นท์ไว้ให้ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 ยิง่ กว่านั ้น แท่นบูชาทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง
เบซาเลลบุตรชายอุรีผู้เป็นบุตรชายเฮอร์ได้สร้างไว้นั้นกอยู
็ ที
่ ่หน้าพลับพลาของพระเยโฮวาห์ และซาโลม
6
อนกับชุ มนุมชนก็ได้ใช้แท่นนั ้นเป็นประจํา และซาโลมอนเสด็จขึ้นไปที่ นั่นยังแท่นบูชาทองสัมฤทธิต
์ ่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซ่ึง อยู่ ที่ พล ับ พลาแห่ง ชุ มนุม และทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาหนึ่ ง พัน ตัว บนแท่น
นั ้น
ซาโลมอนทูลขอสติปัญญา (1 พกษ 3:5-15)
และตรัสกับพระองค์ว่า “เจ้าอยากให้เราให้อะไรเจ้า ก็จง
8
ขอเถิด� และซาโลมอนทูลพระเจ้า ว่า “พระองค์ ได้ ทรงสําแดงความเมตตายิง่ ใหญ่แก่ ดาวิดเสด็จ พ่อ
ของข้าพระองค์ และทรงกระทําให้ข้าพระองค์ปกครองแทน 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขอให้พระ
สัญญาของพระองค์ ที่ มีต ่ อดาวิด เสด็จ พ่อ ของข้า พระองค์ เป็น จริง ณ บัดนี้ เพราะพระองค์ ได้ ทรงตัง้ ให้
ข้า พระองค์ เป็นกษั ตริย์ เหนื อ ชนชาติ ที่ มากอย่างผงคลี แห่ งแผ่น ดิน โลก 10 ขอทรงประทานสติ ปัญญา
และความรูแก่
้ ข้าพระองค์ที่จะเข้านอกออกในต่อหน้าชนชาตินี้ เพราะผูใ้ ดเล่าที่จะวินิจฉั ยประชาชนของ
พระองค์ได้ ซึ่งใหญ่โตนั ก� 11 พระเจ้าตรัสตอบซาโลมอนว่า “เพราะว่าสิง่ นี้ อยู่ในจิตใจของเจ้า และเจ้า
มิ ได้ ขอทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ และเกียรติ หรือ ชีวต
ิ ของศั ตรู เจ้า และทั ้งม ิ ได้ ขอชีวต
ิ ยืนยาว แต่ ได้ ขอ
สติ ปัญญาและความรู เ้ พื่อ ตัว เจ้า เอง เพื่อ เจ้า จะวินิจฉั ย ประชาชนของเรา ผู้ ซึ่ง เราได้ ตัง้ เจ้า ให้ เป็นกษั
ตริย์เหนื อเขานั ้น 12 เราประสาทสติ ปัญญาและความรู ให้
้ แก่เจ้า เราจะให้ทรัพย์สมบัติ ความมัง่ คัง่ และ
เกียรติ แก่ เจ้ าด้วย อย่างที่ ไม่มี กษั ตริย์องค์ ใดผู้ อยู่ ก่อนเจ้า ได้ มี และไม่ มี ผู้ ใดภายหลัง เจ้า จะมี เหมือน �
13 ซาโลมอนจึงเสด็จจากปูชนียสถานสู งที่กิเบโอน จากต่อหน้าพลับพลาแห่งชุมนุมไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
และพระองค์ ทรงครอบครองอยู่ เหนื ออ ิส ราเอล 14 ซาโลมอนทรงสะสมรถรบ และพลม้า พระองค์ ทรง
มี รถรบหนึ่ ง พัน สี่ รอ
้ ยคัน และพลม้า หนึ่ ง หมื่น สองพัน คน ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ประจํา อยู่ ที่ หัว เมืองรถรบ
และอยู่กับกษั ตริย์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 15 และกษั ตริย์ทรงกระทําให้เงินและทองคําเป็นของสามัญในกรุ ง
เยรู ซาเล็มเหมือนก้อนหิน และทรงกระทําให้มีไม้สนสีดาร์มากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา 16 ม้าอัน
เป็นสินค้าเข้าของซาโลมอนมาจากอียป
ิ ต์ พร้อมด้วยเส้นด้ายสําหรับผ้าป่าน และบรรดาพ่อค้าของกษั
ตริย์รบ
ั เส้นด้ายสําหรับผ้าป่านนั ้นมาตามราคา 17 เขาทัง้ หลายนํารถรบเข้ามาจากอียป
ิ ต์คันหนึ่ งเป็นเงิน
หกร้อยเชเขลเงิน และม้าตัวหนึ่ งหนึ่ งร้อยห้าสิบ ดังนั ้นโดยทางพวกพ่อค้า เขาก็ส่งออกไปยังบรรดากษั
ตริย์ของคนฮิตไทต์และบรรดากษั ตริย์ของคนซีเรีย
7 ในคืนนั ้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอน
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2 พงศาวดาร 2:18

2
การเตรียมสร้างพระวิหารของพระเจ้า (1 พกษ 5:1-18)
ฝ่ายซาโลมอนทรงตัง้ พระทัย ที่ จะสร้างพระนิ เวศเพื่อ พระนามของพระเยโฮวาห์ และสร้างราชวัง
เพื่อราชอาณาจักรของพระองค์ 2 และซาโลมอนทรงกําหนดให้เจ็ดหมื่นคนเป็นคนขนของ และให้แปด
หมื่น คนสกัด หินที ่ ถิน
่ เทือกเขา และให้คนสามพัน หกร้อยคนดูแลเขาทัง้ หลาย 3 และซาโลมอนทรงส่ง
ราชสารไปยัง หุ รามกษั ตริย์ เมืองไทระว่า “ท่านได้ กระทํา กิจ กับ ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า คือ ได้ ส่ง ไม้
สนสี ดาร์ให้พระองค์ ท่าน เพื่อ สร้างวัง ให้ พระองค์ ท่านอาศัย อย่างไร ขอท่านได้ กระทํา แก่ ข้าพเจ้า อย่าง
นั ้น 4 ดู เถิด ข้าพเจ้า กําลัง จะสร้างพระนิ เวศเพื่อ พระนามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้าพเจ้า และมอบ
ถวายแด่ พระองค์ เพื่อ เผาเครือ
่ งหอมต่อ พระพักตร์พระองค์ และเพื่อ ขนมปัง หน้า พระพักตร์เนื องนิ ตย์
และเพื่อเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ เช้าและเย็น ในวันสะบาโต และในวันข้างขึ้น และวันเทศกาลตามกําหนดของ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา ซึ่ง เป็น กฎตัง้ ไว้เป็น นิ ตย์ สําหรับ อิสราเอล 5 พระนิ เวศซึ่ง ข้าพเจ้า จะสร้าง
นั ้น ใหญ่ โต เพราะว่า พระเจ้า ของเราใหญ่ ยงิ่ กว่า พระทัง้ ปวง 6 แต่ ผู้ ใดเล่า ที่ จะสามารถสร้างพระนิ เวศ
สําหรับ พระองค์ ได้ ในเมื่อ ฟ้า สวรรค์ ถึง แม้ ว่า ฟ้า สวรรค์ ที่ สูง ที่สุด รับรองพระองค์ ไว้ไม่ ได้ ข้าพเจ้า เป็น ผู้
ใดเล่าที่จะสร้างพระนิ เวศสําหรับพระองค์ นอกจากให้เป็นทีเ่ ผาเครือ
่ งบูชาต่อพระพักตร์พระองค์เท่านั ้น
7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอส่ง ชายคนหนึ่ ง ผู้ ชา
กและชํานาญ
ํ นาญการช่างทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิและเหล็
์
ในเรือ
่ งผ้า สี ม่วง สี แดงเข้ม และสี ฟ้า ทัง้ เป็น ผู้ ชาํ นาญในการแกะสลัก เพื่อ จะอยู่ กับ ช่างฝีมือ ผู้ อยู่ กับ
ข้าพเจ้า ในยู ดาห์ และในเยรู ซาเล็ม ผู้ ซึ่ง ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า ได้ จัดหาไว้ 8 ขอท่านส่ง ไม้ สนสี ดาร์
ไม้สนสามใบและไม้ประดู่จากเลบานอนให้ข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าทราบว่า ข้าราชการของท่านรู จ
้ ัก
การตัด ไม้ ในเลบานอน และดู เถิด ข้าราชการของข้าพเจ้า จะอยู่กับ ข้าราชการของท่าน 9 เพื่อ จัด เตรียม
ตัวไม้ ให้ แก่ ข้าพเจ้า ให้ มากมาย เพราะว่า พระนิ เวศที่ ข้าพเจ้า จะสร้างนี้ จะใหญ่ โตและแปลกประหลาด
10 และดู เถิด ส่วนข้าราชการของท่าน คือ ผู้ ที่ โค ่น ตัด ไม้ นั ้น ข้าพเจ้า จะให้ ข้าวสาลี นวดแล้ว สองหมื่น โค
ระ ข้าวบาร์เลย์สองหมื่นโคระ นํ้าองุน
่ สองหมื่นบัท และนํ้ามันสองหมื่นบัทแก่เขาทัง้ หลาย� 11 แล้วหุรา
มกษั ตริย์แห่งเมืองไทระทรงตอบเป็นลายพระหัตถ์ ซึ่งพระองค์ ทรงมีไปถึงซาโลมอนว่า “เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ ทรงรัก ประชาชนของพระองค์ พระองค์ จึง ทรงกระทํา ให้ ท่านเป็นกษั ตริย์ เหนื อ เขาทัง้ หลาย�
12 หุ รามตรัส อีกว่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน
โลก ผู้ ได้ ประทานโอรสที่ ฉลาดคนหนึ่ ง แก่ ดาว ิ ดกอปรด้วยความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ ผู้ ซึ่ง จะ
สร้างพระนิ เวศถวายพระเยโฮวาห์ และสร้างพระราชวังเพื่อราชอาณาจักรของพระองค์ 13 บัดนี้ ข้าพเจ้า
ได้ ส่ง ช่างฝีมือ คนหนึ่ ง กอปรด้วยความเข้า ใจคือ หุ รามที่ ปรึกษาอาวุ โส 14 บุ ตรชายของหญิง คนดาน บิ
ดาของเขาเป็นชาวเมืองไทระ เขาชํานาญงานช่างทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก หินและไม้ และทํางาน
ช่างผ้า สี ม่วง สี ฟ้า ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดและผ้า สี แดงเข้ม และทําการแกะสลัก ทุก ชนิ ด และสร้างตาม
แบบลวดลายใดๆที่ จะกําหนดให้แก่ เขา พร้อมกับช่างฝีมือของท่าน คือช่างฝีมือของดาวิดราชบิดาของ
ท่านผูเ้ ป็นเจ้านายของข้าพเจ้า 15 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เรือ
่ งข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ นํ้ามัน และนํ้าองุน
่ ซึ่งเจ้า
16
นายของข้าพเจ้าได้ กล่าวถึงนั ้น ขอท่านได้ ส่งไปให้พวกเราผู้รับใช้ท่าน และพวกเราจะตัดตัวไม้เท่าที่
ท่านต้องการจากเลบานอน และนํามาให้ท่านโดยแพทางทะเลถึงเมืองยัฟฟา เพื่อว่าท่านจะได้นําขึ้นไป
ยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม� 17 แล ้ว ซาโลมอนทรงทํา บัญชี สํามะโนครัว ชนต่างด้าวทัง้ สิน
้ ผู้ อยู่ ในแผ่นดิ นอ ิส รา
เอล ภายหลั งบ ัญ ชีสํามะโนครัว ซึ่ง ดาวิด ราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ไว้ และปรากฏว่า มี คนหนึ่ ง
แสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยคน 18 พระองค์ ทรงกําหนดให้เจ็ดหมื่นคนเป็นคนขนของ และให้แปดหมื่น
คนสกัดหินที่ถิน
่ เทือกเขา และคนสามพันหกร้อยคนเป็นผู้ดูแลให้ประชาชนทํางาน
1

3
การเริม
่ สร้างพระวิหารบนภูเขาโมริยาห์
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1 แล้วซาโลมอนทรงเริม
่ สร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ที่ กรุ งเยรู ซาเล็มบนภูเขาโมริยาห์

ที่ ซึ่งพระ
เยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ ดาว ิ ดราชบิดาของพระองค์ ตรงที่ ซ่ึง ดาวิด ทรงกําหนดไว้ที่ ลานนวดข้าวของโอ
รนั นคนเยบุส 2 พระองค์ทรงเริม
่ สร้างในวันที่สองเดือนที่สองของปีที่สี่แห่งรัชกาลของพระองค์
ขนาดและวัตถุแห่งพระวิหาร (1 พกษ 6:2-7:51)

3 ต่อไปนี้ เป็ นรากฐานซึ่งซาโลมอนทรงวางเพื่อสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า

ส่วนยาวตามศอกโบราณ
หกสิบศอก และกว้างยี่สิ บศอก 4 มุ ขด้านหน้าของพระนิ เวศนั ้นยาวยี่สิ บศอก เท่ ากับด้านกว้างของพระ
นิ เวศ และส่วนสูงหนึ่ งร้อยยี่สิบ พระองค์ทรงบุด้านในด้วยทองคําบริสุทธิ์ 5 ห้องโถงพระองค์ทรงบุด้วย
ไม้สนสามใบ และบุด้วยทองคําเนื้ อดี และทําต้นอน
ิ ทผลัมและลูกโซ่ประดับไว้บนนั ้น 6 พระองค์ทรงแต่ง
พระนิ เวศด้วยฝังเพชรพลอยต่างๆเพื่อความสวยงาม ทองคํานั ้นเป็นทองคําเมืองพารวายิม 7 พระองค์
จึง ทรงบุพ ระนิ เวศนั ้น ด้วยทองคํา คือ ที่ คาน ธรณี ประตู ผนั ง ประตู กับ สลั กรู ปเครู บ ไว้ บนผนั ง 8 และ
พระองค์ ทรงสร้างที่ บริสุทธิ์ ที่สุด คือ ความยาวของที่ นั้น ตามความกว้างของพระนิ เวศ เป็น ยี่ สิ บศอก
และกว้างยี่สิบศอก พระองค์ทรงบุด้วยทองคําเนื้ อดีหนักหกร้อยตะลันต์ 9 นํ้าหนั กของตะปูหา้ สิบเชเขล
ทองคํา และพระองค์ทรงบุหอ
้ งชัน
้ บนด้วยทองคํา 10 ในที่บริสุทธิที
์ ่สุดนั ้น พระองค์ทรงสร้างเครู บไว้สอง
รู ปด ้วยไม้ บุ ทองคํา 11 ปี กของเครู บท ัง้ สองนั ้น กางออกยี่ สิ บศอก ปี กข้างหนึ่ ง ของเครู บรู ป หนึ่ ง ยาวห้า
ศอกจดผนั ง พระนิ เวศ และอีก ปีก หนึ่ ง ยาวห้า ศอกจดปีก ของเครู บอี กรู ปหนึ่ ง 12 และของเครู บอี กรู ป
หนึ่ งปีกข้างหนึ่ งห้าศอกจดผนั งพระนิ เวศ และอีกปีกหนึ่ งห้าศอกด้วยติดต่ อกับปีกของเครู บอีกรู ปหนึ่ ง
13 ปี กของเครู บเหล่านี้ กางออกยี่สิบศอก เครู บทง
ั ้ สองนั ้นยืนหันหน้าไปทางห้องโถง 14 และพระองค์ทรง
สร้างม่าน ด้วยผ้าสี ฟ้า สี ม่วง และสี แดงเข้ม และผ้าป่านเนื้ อละเอียด และปั กรู ปเครู บไว้บนนั ้น 15 ข้าง
หน้าพระนิ เวศพระองค์ทรงสร้างเสาสองต้น สูงสามสิบห้าศอก มีบัวควํา่ สูงห้าศอกอยู่บนยอดเสาแต่ละ
ต้น 16 พระองค์ ทรงทํา ลูกโซ่ เหมือนในห้องหลัง ติด ไว้ที่ ยอดเสา และพระองค์ ทรงทําทั บท ิม หนึ่ ง ร้อยลูก
แขวนไว้ที่โซ่ 17 พระองค์ทรงตัง้ เสาไว้หน้าพระวิหาร ข้างขวาต้นหนึ่ ง อีกต้นหนึ่ งข้างซ้าย ต้นข้างขวานั ้น
พระองค์ทรงขนานนามว่า ยาคีน และต้นข้างซ้ายว่า โบอาส

4
เครือ
่ งติดตัง้ สําหรับพระวิหาร
พระองค์ ทรงสร้างแท่ นบู ชาด ้วยทองสัมฤทธิ์ ยาวยี่ สิ บศอก กว้างยี่ สิ บศอก และสูง สิบ ศอก 2 แล ้ว
พระองค์ ทรงสร้างขัน สาครหล่อ เป็น ขัน กลม วัด จากขอบหนึ่ ง ไปถึ งอ ีก ขอบหนึ่ ง ได้ สิ บศอก สูง ห้า ศอก
และวัด โดยรอบได้ สามสิบ ศอก 3 ภายใต้ ขัน นี้ มี รู ปวัว อยู่ รอบขัน สาคร ในระยะหนึ่ ง ศอกมี รู ปวัว สิ บลู ก
อยู่รอบขันสาคร วัวเหล่านี้ เป็นสองแถว หล่อพร้อมกับเมื่อหล่อขันสาคร 4 ขันสาครนั ้นวางอยู่บนวัวสิบ
สองตัวหันหน้าไปทิศเหนื อสามตัว หันหน้าไปทิศตะวันตกสามตัว หันหน้าไปทิศใต้สามตัว และหันหน้าไป
ทิศตะวันออกสามตัว ขันสาครนั ้นวางอยู่บนวัวนี้ ส่วนเบื้องหลังของมันทัง้ สิน
้ อยู่ข้างใน 5 ขันสาครหนา
หนึ่ งคืบ ที่ขอบของมันทําเหมือนขอบถ้วย เหมือนอย่างดอกบัว บรรจุได้สามพันบัท 6 พระองค์ทรงทําขัน
สิ บลู ก วางอยู่ ด้านขวาห้า ลูก ด้านซ้ายห้า ลูก เพื่อ ใช้ ล้างของในนั ้น เขาจะล้างของซึ่ง ใช้ เป็น เครือ
่ งเผา
บูชาในนี้ ขันสาครนั ้นสําหรับให้ปุโรหิตล้างในนั ้น 7 แล้วพระองค์ทรงสร้างคันประทีปทองคําสิบคันตามที่
กําหนดเกี่ยวกับคันประทีปนน
ั ้ และพระองค์ทรงตัง้ ไว้ในพระวิหาร อยูด้
่ านขวาห้าคัน และด้านซ้ายห้าคัน
8 พระองค์ทรงสร้างโต๊ะสิบตัวด้วย และตัง
้ ไว้ในพระวิหาร อยู่ด้านขวาห้าตัวด้านซ้ายห้าตัว และพระองค์
ทรงทํา ชามทองคํา หนึ่ งร้อยลูก 9 พระองค์ ทรงสร้างลานแห่งปุโรหิต และลานใหญ่ และประตู ลาน และ
ทรงบุ ประตู นั ้น ด้วยทองสัมฤทธิ์ 10 และพระองค์ ทรงวางขัน สาครไว้ที่ ด้านขวาพระนิ เวศทางทิศ ตะวัน
ออกเฉี ยงใต้ 11 หุรามได้สร้างหม้อ พลัว่ และชาม ดังนั ้นหุรามจึงทํางานซึ่งท่านกระทําให้กษั ตริย์ซาโลม
1
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อนเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเจ้า สําเร็จ 12 คือ เสาสองต้น คิว
้ และบัว ควํา่ ซึ่ง อยู่ บนยอดเสาทัง้ สอง และ
ตาข่ายสองผืนซึ่งคลุมคิ้วทงั ้ สองของบัวควํา่ ซึ่งอยู่บนยอดเสา 13 และลูกทั บทิมสี่ รอ
้ ยลูกสําหรับตาข่าย
ทัง้ สองผืน ตาข่ายผืนหนึ่ งมีลูกทั บทิมสองแถว เพื่อคลุมคิ้วทัง้ สองของบัวควํา่ ซึ่งอยู่บนยอดเสา 14 เขา
ทําแท่นด้วย และทําขันไว้บนแท่น 15 และขันสาครลูกหนึ่ ง และวัวสิบสองตัวรองอยูนั
่ ้น 16 หม้อ พลว
ั ่ และ
ขอเกี่ยวเนื้ อ และเครือ
่ งประกอบทัง้ สิน
้ นี้ หุรามที่ปรึกษาอาวุโสได้ทําขึ้นด้วยทองสัมฤทธิส
์ ุกถวายกษั ตริ
ย์ซาโลมอนสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 17 กษั ตริย์ทรงหล่อสิง่ เหล่านี้ ในที่ราบแม่น้ําจอร์แดน ใน
ที่ ดิ นเหนี ยวระหว่างสุ คคทกับเศเรดาห์ 18 ซาโลมอนทรงสร้างเครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ นี้ เป็นจํานวนมาก จึ งมิได้
หานํ้าหนั กของทองสัมฤทธิ์ 19 และซาโลมอนจึงทรงกระทําเครือ
่ งใช้ทัง้ สิน
้ ซึ่งอยูใ่ นพระนิ เวศของพระเจ้า
คือแท่นบูชาทองคํา โต๊ะขนมปังหน้าพระพักตร์ 20 คันประทีปและตะเกียงทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ เพื่อใช้
ตามประทีป หน้า ห้องหลัง ตามลักษณะ 21 ดอกไม้ ตะเกียง และตะไกรตัด ไส้ ตะเกียง ทํา ด้วยทองคํา คือ
ทองคําบริสุทธิ์ที่สุด 22 ตะไกรตัดไส้ ตะเกียง ชาม ช้อน และกระถางไฟ ทําด้วยทองคําบริสุทธิ์ ส่วนทาง
เข้าของพระนิ เวศคือ ประตูชัน
้ งโถงทําด้วยทองคํา
้ ในของที่บริสุทธิที
์ ่สุด และประตูพระวิหารคือประตูหอ

5
การนําหีบแห่งพระเจ้าเข้าไปในพระวิหาร (1 พกษ 8:1-11)

1 บรรดากิจการซึ่งซาโลมอนทรงกระทําสําหรับพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็สําเร็จดังนี้

และซาโลมอ
นทรงนําบรรดาสิง่ ซึ่งดาวิดราชบิดาทรงถวายไว้เข้ามา คือเครือ
่ งเงิน เครือ
่ งทองคํา และเครือ
่ งใช้ต่างๆ
2
และเก็บ ไว้ ในคลัง พระนิ เวศของพระเจ้า แล ้ว ซาโลมอนทรงประชุม พวกผู้ ใหญ่ ของอิสราเอล และ
บรรดาหัวหน้า ของตระกูล และบรรดาประมุข ของบรรพบุรุษ ชนอิสราเอล ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะนํา
หีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาจากนครดาวิด คือเมืองศิ โยน 3 และผู้ชายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลก็
ประชุมต่อพระพักตร์กษั ตริย์ ณ การเลี้ยงในเดือนที่เจ็ด 4 พวกผู้ใหญ่ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลมา และคนเลวี
5
ก็ ยกหีบ และเขาทัง้ หลายก็ นํา หีบ พล ับ พลาแห่งชุ มนุม และเครือ
่ งใช้บริสุทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่ง อยู่ในพลับพลา
6
ขึ้นมา ของเหล่านี้ บรรดาปุโรหิตและคนเลวีหามขึ้นมา และกษั ตริย์ซาโลมอนกับชุมนุมชนอิสราเอลทัง้
สิ้นที ่ได้ประชุมกันอยู่กับพระองค์ต่อหน้าหีบ ได้ถวายแกะและวัวมากมาย ซึ่งเขาจะนั บหรือเอาจํานวนก็
ไม่ได้ 7 แลว
้ ปุโรหิตกน
็ ําหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มายังที่ของหีบ ในที่อยูในห้
่
องหลังของพระนิ เวศ
8
คือในที่ บริสุทธิที
้ กางปีกออกเหนื อที่ ของหีบ เครู บจึงเป็นเครือ
่ ง
์ ่สุด ภายใต้ ปี กเครู บ เพราะว่าเครู บนัน
คลุมเหนื อหีบและไม้คานของหีบ 9 พวกเขาดึงคานหามของหีบนน
ั ้ ออกบ้าง จึงเห็นปลายคานหามได้จาก
หี 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 และอยู่ มาเมื่อ ปุโรหิต ออกมาจากที่
บริสุทธิ์ (เพราะปุโรหิตทัง้ ปวงผูอยู
้ ที
่ ่นั ่นได้ชาํ ระตนให้บริสุทธิแล้
์ ว และไม่คํานึ งถึงเวร 12 และบรรดาพวก
เลวีที่เป็นนั กร้องทัง้ หมด ทัง้ อาสาฟ เฮมาน และเยดูธูน ทังบ
้ ุตรชายและญาติของเขาทัง้ หลาย แต่งกาย
ด้วยผ้าป่านสีขาว มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ยืนอยูท
่ างตะวันออกของแท่นบูชา พรอ
้ มกับปุโรหิตเป่า
13
แตรหนึ่ งร้อยยีสิ
่ บคน� อยูมาพวกคนเป่
่
าแตรและพวกนั กรอ
้ งจะทําให้คนได้ยน
ิ เขาทัง้ หลายร้องเพลง
สรรเสริญ และเพลงโมทนาพระคุณ พระเยโฮวาห์ เป็น เสียงเดียวกัน และเมื่อ เขาร้องขึ้น พร้อมกับ แตร
และฉาบกับ เครือ
่ งดนตรีอย่างอื่น ในการถวายสรรเสริญ แด่ พระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ ประเสริฐ
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์� พระนิ เวศคือพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็มีเมฆเต็มไป
หมด 14 จนปุโรหิตจะยืนปรนนิ บัติ ไม่ได้ ด้วยเหตุ เมฆนั ้น เพราะสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์เต็มพระนิ เวศ
ของพระเจ้า
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6
ซาโลมอนทรงกล่าวกับชุมนุมชน (1 พกษ 8:12-21)

แล ้ว ซาโลมอนตรัสว ่า “พระเยโฮวาห์ได้ ตรัสว ่า พระองค์ จะประทับ ในความมืด ทึบ 2 ข้า พระองค์ ได้
สร้างพระนิ เวศอันเป็นที่ประทับสําหรับพระองค์ เป็นสถานที่เพื่อพระองค์จะทรงสถิตอยูเป็
่ นนิ ตย์� 3 แล้
วกษั ตริย์ก็ทรงหันพระพักตร์มา และทรงให้พรแก่ชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ ปวง ขณะที่ ชุมนุมชนอิสราเอล
ทัง้ ปวงยืน อยู่ 4 พระองค์ ตรัสว ่า “สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงกระทํา ให้สํา เร็
จด ้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ ตามที่ พระองค์ ตรัส ไว้ด้วยพระโอษฐ์ ต่อ ดาวิด พระราชบิดาของข้าพเจ้า ว่า
5 ‘ตัง
้ แต่วันที่เราได้นําประชาชนของเราออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เรามิได้เลือกเมืองหนึ่ งเมืองใดในตระกูล
อิสราเอลทัง้ สิน
่ ่นั่น และเรามิได้เลือกชายคนใดให้เป็นเจ้า
้ เพื่อจะสร้างพระนิ เวศ เพื่อนามของเราจะอยูที
6
นายเหนื ออิสราเอลประชาชนของเรา แต่เราได้เลือกเยรู ซาเล็มแล้วเพื่อนามของเราจะอยูที
่ ่นั่น และเรา
ได้ เลือกดาวิด แล้ว ให้อยู่เหนื ออ ิส ราเอลประชาชนของเรา� 7 ดาว ิ ดราชบิดาของข้าพเจ้า ทรงตัง้ พระทัย
ที่ จะสร้างพระนิ เวศสําหรับ พระนามแห่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของอิสราเอล 8 แต่ พระเยโฮวาห์ตรัส กับ
ดาวิด ราชบิดาของข้าพเจ้า ว่า ‘ที่ เจ้ าตัง้ ใจสร้างพระนิ เวศสําหรับ นามของเรานั ้น เจ้ าก็ ทําดี อยู่ แล้ว ใน
เรือ
่ งความตัง้ ใจของเจ้า 9 อย่างไรก็ตาม เจ้าจะไม่สร้างพระนิ เวศ แต่บุตรชายของเจ้าผูซ
้ ่ึงจะออกมาจาก
10
บัน
้ เอวของเจ้า จะสร้างพระนิ เวศเพื่อ นามของเรา� บัดนี้ พระเยโฮวาห์ทรงให้พระดํารัส ของพระองค์
ซึ่งพระองค์ ทรงกระทํานั ้นสําเร็จ เพราะข้าพเจ้าได้ ข้น
ึ มาแทนดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้า และนั ่งอยู่บน
บัลลังก์ของอิสราเอล ดังที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงสัญญาไว้ และข้าพเจ้าได้สร้างพระนิ เวศสําหรับพระนาม
ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล 11 และข้าพเจ้า ได้ วางหีบ ไว้ที่ นั่น ซึ่ง พันธสัญญาของพระเยโฮ
วาห์อยูในนั
่
้น ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํากับชนอิสราเอล�
1

การอธิษฐานที่อุทิศถวายพระวิหาร (1 พกษ 8:22-53)

12 แล้วพระองค์ประทับยืนหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์

ต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทัง้ ปวง และกาง
พระหัตถ์ ของพระองค์ ออก เพราะซาโลมอนได้ ทรงสร้างแท่น ทองสัมฤทธิ์ ยาวห้า ศอก กว้างห้า ศอก
สูงสามศอก และทรงตัง้ ไว้กลางลาน และพระองค์ ทรงประทั บอยู่บนนั ้น แล้วพระองค์ ทรงคุกเข่าลงต่อ
หน้า ชุ มนุ มอ ิส ราเอลทัง้ ปวง และกางพระหัตถ์ ของพระองค์ สู่ ฟ้า สวรรค์ 14 และพระองค์ ทูล ว่า “โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มีพระเจ้าองค์ ใดเหมือนพระองค์ ในฟ้าสวรรค์ หรือที่ แผ่นดิน
โลก ผู้ ทรงรักษาพันธสัญญา และทรงสําแดงความเมตตาแก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ผู้ ดําเนิ น อยู่ ต่อ พระ
15
พักตร์พระองค์ ด้วยสิน
ั ใช้ของ
้ สุดใจของเขา พระองค์ ได้ ทรงกระทํา กับ ดาวิด บิดาของข้า พระองค์ ผู้รบ
พระองค์ ตามบรรดาสิง่ ซึ่งพระองค์ ทรงสัญญาไว้แก่ ท่าน พระองค์ ตรัสด้วยพระโอษฐ์ ของพระองค์ และ
พระองค์ ได้ ทรงกระทําให้สําเร็จในวันนี้ ด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ 16 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่
งอ ิส ราเอล เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงรักษาสิง่ ที่ พระองค์ ทรงสัญญาไว้กับ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ของพระองค์ ราช
บิดาของข้าพระองค์ ว่า ‘เจ้ าจะไม่ขาดชายผู้หน่งึ ในสายตาของเราที่ จะนั ่งบนบัลลั งก์แห่งอิสราเอล เพื่อ
ว่า ลูก หลานทัง้ หลายของเจ้า จะระมัดระวัง ในวิถี ทางของเขา ที่ จะดําเนิ น ตามราชบัญญั ติ ของเรา อย่าง
ที่ เจ้ าได้ ดําเนิ น ต่อ หน้า เรานั ้น� 17 เพราะฉะนั ้น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ขอพระ
วจนะของพระองค์ จงดํารงอยู่ ซึ่ง พระองค์ ได้ ตรัส กับ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 18 แต่ พระเจ้า จะทรง
ประทั บก ับ มนุษย์ ที่ แผ่ นดิน โลกหรือ ดู เถิด ฟ้า สวรรค์ และฟ้า สวรรค์ อน
ั 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 ทรงสน
พระทัย ในคํา อธิษฐานของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และในคํา วิงวอนนี้ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงร้องและคําอธิษฐานซึ่งผูรั
้ บใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์
20 เพื่อ ว่า พระเนตรของพระองค์ จะทรงลืม อยู่ เหนื อ พระนิ เวศนี้ ทัง
้ กลางวัน และกลางคืน คือ สถานที่ ซ่ึง
13
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พระองค์ ได้ ตรัสว ่า จะตัง้ พระนามของพระองค์ ไว้ที่ นั่น เพื่อ ว่า พระองค์ จะทรงสดับ คํา อธิษฐานซึ่ง ผู้ รับ
ใช้ ของพระองค์ จะได้ อธิษฐานตรงต่อ สถานที่ นี้ 21 และขอพระองค์ ทรงสดับ คํา วิงวอนของผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์ และของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อ เขาอธิษฐานตรงต่อ สถานที่ นี้ ขอพระองค์ ทรง
สดั บอย ู่ ในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และเมื่อ พระองค์ ทรงสดับ แล้ว ก็ ขอพระองค์ ทรง
22
ประทานอภัย เมื่อ ชายคนใดกระทํา บาปต่อ เพื่อนบ้านของเขาและถู กบ ัง คับ ให้ทํา สัตย์ ปฏิญาณ และ
เขามาให้คําปฏิญาณต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ในพระนิ เวศนี้ 23 ขอพระองค์ทรงสดับจากฟ้าสวรรค์
และขอทรงกระทํา ขอทรงพิพากษาผู้รับใช้ทัง้ หลายของพระองค์ ลงโทษผู้กระทําความผิด และทรงนํา
ความประพฤติ ของเขาให้กล ับ ตกบนศีรษะของตัว เขาเอง และขอทรงประกาศความบริสุทธิ์ ของผู้ ชอบ
ธรรม สนองแก่เขาตามความชอบธรรมของเขา 24 ถ้าอิสราเอลประชาชนของพระองค์พ่ายแพ้ต่อหน้าศั
ตรู เพราะเขาได้กระทําบาปต่อพระองค์ และเขาหันกลับมาหาพระองค์อีก ยอมรับพระนามของพระองค์
และอธิษฐานและกระทําการวิงวอนต่อพระพักตร์พระองค์ในพระนิ เวศนี้ 25 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้า
สวรรค์ และประทานอภัยแก่บาปของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ และขอทรงนําเขากลับมายังแผ่น
ดิน ซึ่ง พระองค์ ได้ พระราชทานแก่ เขาทัง้ หลายและบรรพบุรุษ ของเขา 26 เมื่อ ฟ้า สวรรค์ ปิ ดอย ู่ และไม่ มี
ฝน เพราะเขาทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ ถ้า เขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ สถานที่ นี้ และยอมรับ
พระนามของพระองค์ และหัน กลับ เสีย จากบาปของเขาทัง้ หลาย เมื่อ พระองค์ ทรงให้ใจเขาทัง้ หลายรับ
ความทุกข์ใจ 27 ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์ และขอประทานอภัยแก่บาปของผูรั
้ บใช้ของพระองค์
และของอิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงสอนทางดีแก่เขาซึ่งเขาควรจะดําเนิ น และขอ
ทรงประทานฝนบนแผ่น ดิน ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ พระราชทานแก่ ประชาชนของพระองค์ เป็น มรดก
นั ้น 28 ถ้า มี การก ัน ดารอาหารในแผ่น ดิน ถ้า มี โรคระบาด ข้าวม้าน ราก ิ นข้าว หรือ ตัก
๊ แตนวัย บิน หรือ
ตัก
๊ แตนวัยคลาน หรือศัตรูของเขาทัง้ หลายล้อมเมืองในแผ่นดินของเขาไว้รอบด้าน จะเป็นภัยพิบติ
ั อย่าง
29
ใด หรือ ความเจ็ บอย ่างใดมี ข้ึ นก ็ ดี ไม่ ว่า คํา อธิษฐานอย่างใด หรือ คํา วิงวอนประการใด ซึ่ง ประชาชน
คนใด หรืออิสราเอลประชาชนของพระองค์ทัง้ สิน
ั และความทุกข์ใจของเขา
้ ทูล ต่างก็ประจักษ์ ในภัยพิบติ
และได้ กางมือ ของเขาสู่ พระนิ เวศนี้ 30 ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์
และพระราชทานอภัย และทรงประทานแก่ ทุ กคนซึ่ง พระองค์ ทรงทราบจิตใจตามการประพฤติ ทัง้ สิน
้
31
ของเขา (เพราะพระองค์ เท่ านั ้ นที ่ ทรงทราบจิตใจแห่งบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์� เพื่อ ว่า เขาทัง้ หลาย
จะได้ ยาํ เกรงพระองค์ และดําเนิ น ในมรรคาของพระองค์ ตลอดวัน เวลาที่ เขามี ชี วิ ตอาศัย ในแผ่น ดิน
ซึ่งพระองค์ พระราชทานแก่ บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย 32 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เกี่ยวกับชนต่างด้าว ผู้
ซึ่ง ไม่ ใช่ อิสราเอลประชาชนของพระองค์ เมื่อ เขามาจากประเทศเมืองไกล เพราะเห็น แก่ พระนามใหญ่
ยิง่ ของพระองค์ พระหัตถ์ อน
ั มหิทธิฤทธิของพระองค์
และพระกรที่ เหยียดออกของพระองค์ เมื่อเขามา
์
อธิษฐานตรงต่อ พระนิ เวศนี้ 33 ก็ ขอพระองค์ ทรงสดับ ในฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็ นที ่ ประทับ ของพระองค์ และ
ขอทรงกระทํา ตามทุก สิง่ ซึ่ง ชนต่างด้าวได้ ทูล ขอต่อ พระองค์ เพื่อ ว่า ชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลก
จะรู จ
้ ักพระนามของพระองค์ และยําเกรงพระองค์ ดั งอิสราเอลประชาชนของพระองค์ ยาํ เกรงพระองค์
อยู่ นั ้น และเพื่อ เขาทัง้ หลายจะทราบว่า พระนิ เวศนี้ ซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้างไว้เขาเรียกกัน ด้วยพระนาม
ของพระองค์ 34 ถ้า ประชาชนของพระองค์ ออกไปกระทํา สงครามต่อสู้ ศัตรู ของเขาทัง้ หลาย จะเป็น โดย
ทางใดๆที่ พระองค์ ทรงใช้ เขาออกไปก็ ตาม และเขาทัง้ หลายได้ อธิษฐานต่อ พระองค์ ตรงต่อ เมืองนี้ ซึ่ง
พระองค์ ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อ พระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้างเพื่อ พระนามของพระองค์ 35 แล
้ว ขอพระองค์ ทรงสดับ คํา อธิษฐานของเขาและคํา วิงวอนของเขาในฟ้า สวรรค์ และขอทรงให้ สิทธิ อัน
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 ไป
เป็นเชลยยังแผ่นดินหนึ่ งไม่วา่ ไกลหรือใกล้ 37 แต่ถ้าเขาสํานึ กผิดในใจในแผ่นดินซึ่งเขาได้ถูกจับไปเป็น
เชลย และได้กลับใจและได้อธิษฐานต่อพระองค์ในแผ่นดินทีเ่ ขาไปเป็นเชลย ทูลว่า ‘ข้าพระองค์ทัง้ หลาย
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ได้ กระทํา บาป และได้ ประพฤติ ชัว่ ร้ายและได้ กระทํา ความชัว่ � 38 ถ้า เขาทัง้ หลายกลับ มาหาพระองค์
ด้วยสุดจิต สุดใจของเขาในแผ่นดิ นที ่ เขาไปเป็น เชลย ที่ ซึ่ง ศั ตรู กวาดเขาไปเป็น เชลย และอธิษฐานต่อ
พระองค์ตรงต่อแผ่นดินของเขา ซึ่งพระองค์พระราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย และต่อเมืองซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงเลือกสรรไว้ และต่อ พระนิ เวศซึ่ง ข้า พระองค์ ได้ สร้างไว้เพื่อ พระนามของพระองค์ 39 แล
้วขอพระองค์ทรงสดับคําอธิษฐานและคําวิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์อน
ั เป็ นที่ประทับของพระองค์ และ
ขอทรงให้สิทธิอันชอบธรรมของเขาคงอยู่ และขอทรงประทานอภัยแก่ประชาชนของพระองค์ผูได้
้ กระทํา
บาปต่อ พระองค์ 40 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ บัดนี้ ขอพระเนตรของพระองค์ ทรงลืม อยู่ และขอ
พระกรรณของพระองค์ สด ับ คํา อธิษฐานแห่ง สถานที่ นี้ 41 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ฉะนั ้น บัดนี้
ขอทรงลุกขึ้น เสด็จไปยังที่ พํานั กของพระองค์ ทัง้ พระองค์ และหีบแห่งฤทธานุภาพของพระองค์ โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขอให้ปุโรหิตของพระองค์สวมความรอด และให้วสุ
ิ ทธิชนของพระองค์เปรมปรี
ดิ ์ในความประเสริฐของพระองค์ 42 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ขออย่าทรงหันหน้าของผู้ที่ พระองค์
ทรงเจิม ไว้ นั้น ไปเสีย ขอพระองค์ ทรงระลึก ถึง ความเมตตาของพระองค์ อั นม ี อยู่ ต่อ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของ
พระองค์�

7
ไฟอย่างอัศจรรย์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ สง่าราศีของพระเจ้า
1 เมื่อ ซาโลมอนทรงจบคํา อธิษฐานของพระองค์ แล้ว ไฟได้ ลงมาจากฟ้า สวรรค์ ไหม้ เครือ
่ งเผาบูชา
และเครือ
่ งสัตวบูชาเสีย และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ เต็มพระนิ เวศ 2 ปุ โรหิตเข้าไปในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ ไม่ ได้ เพราะว่า สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ เต็ม พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 3 เมื่อ บรรดา
ชนอิสราเอลได้ เห็นไฟลงมาและสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์อยู่บนพระนิ เวศ เขาทัง้ หลายก็ กราบซบหน้า
ลงถึง พื้น หิน และได้ นม ัส การสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ว่า “เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงอยู่เป็น นิ ตย์� 4 แล ้ วกษั ตริย์และบรรดาประชาชนทัง้ หลายได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชาต
5
่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ซาโลมอนทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาเป็ นวัวสองหมื่นสองพันตัวและ
แกะหนึ่ งแสนสองหมื่นตัว ดังนี้ แหละกษั ตริย์และประชาชนทัง้ ปวงได้ อุ ทิศถวายพระนิ เวศแห่งพระเจ้า
6 บรรดาปุโรหิตก็ยน
ื ประจําตําแหน่ งของตน ทัง้ คนเลวีด้วยพร้อมกับเครือ
่ งดนตรีถวายแด่พระเยโฮวาห์
ซึ่ง กษั ตริย์ ดาว ิด ได้ ทรงกระทํา เพื่อ สรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เมื่อ ดาวิด ได้ ถวายสาธุการด้วยการปรนนิ บั
ติของเขาทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ และปุโรหิตก็เป่าแตรข้างหน้าเขา
และอิสราเอลทัง้ ปวงยืนอยู่ 7 และซาโลมอนทรงทําพิธช
ี าํ ระส่วนกลางของลานซึ่งอยู่ข้างหน้าพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ให้เป็นส่วนบริสุทธิ์ เพราะพระองค์ ทรงถวายเครือ
่ งเผาบูชาและไขมันของเครือ
่ งสันติ
บูชาที่ นั ่น เพราะว่า แท่น ทองสัมฤทธิ์ซ่ึง ซาโลมอนทรงสร้างไว้นั ้น ไม่ พอจุ เครือ
่ งเผาบู ชา เครือ
่ งธัญ ญ
บูชาและไขมัน 8 ในครัง้ นั ้นซาโลมอนทรงถือเทศกาลอยูเจ
่ ็ดวัน และอิสราเอลทัง้ ปวงอยูก
่ ับพระองค์ด้วย
เป็น ชุ มนุ มชนใหญ่ ยิง่ นั ก ตัง้ แต่ ทางเข้า เมืองฮามั ท จนถึง แม่น้ํา อียป
ิ ต์ 9 และในวันที ่ แปดเขาทัง้ หลาย
มี การประชุ มอ ันศั กด ิ์ สิทธิ์ เพราะเขาทัง้ หลายได้ มี งานมอบถวายแท่น บูชามาเจ็ด วัน และถือ เทศกาล
เลี้ยงมาเจ็ด วัน แล้ว 10 เมื่อ วันที ่ ยี ่ สิ บสามของเดือนที่ เจ็ด พระองค์ ทรงให้ ประชาชนกลับ ไปเต็นท์ ของ
ตน มี ใจชื่นบานและยินดี ด้วยความดี ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ดาวิด และแก่ ซาโลมอน และ
แก่ อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 11 ดังนี้ แหละซาโลมอนทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และ
พระราชวัง เสร็จ คือ ทุก อย่างซึ่ง พระองค์ ทรงดําริจะกระทํา ในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และใน
เรือ
่ งพระราชสํานั กของพระองค์ พระองค์ทรงกระทําให้สําเร็จสิน
้
พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (1 พกษ 9:1-9)
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“เราได้ยน
ิ คําอธิษฐาน
ของเจ้า และได้ เลือกสถานที่ นี้ สําหรับ เราให้ เป็น นิ เวศแห่ง เครือ
่ งสัตวบู ชา ถ้า เราปิด ฟ้า สวรรค์ มิ ให้
ฝนตก หรือเราบัญชาให้ตัก
๊ แตนมากินแผ่นดิน หรือส่งโรคระบาดมาท่ามกลางประชาชนของเรา 14 ถ้า
ประชาชนของเราผู้ ซ่ึง เขาเรียกกัน โดยนามของเรานั ้น จะถ่อมตัว ลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้า
ของเรา และหัน เสีย จากทางชัว่ ของเขา เราก็ จะฟัง จากสวรรค์ และจะให้ อภัย แก่ บาปของเขา และจะ
รักษาแผ่นดินของเขาให้หาย 15 บัดนี้ ตาของเราจะลืมอยู่และหูของเราจะฟังคําอธิษฐานซึ่งเขาทัง้ หลาย
อธิษฐาน ณ สถานที่นี้ 16 เพราะบัดนี้ เราได้เลือกสรรและกระทําให้นิเวศนี้ เป็ นที่บริสุทธิเพื
์ ่อนามของเรา
17
จะอยูที
่ ่นั ่นเป็นนิ ตย์ ตาของเราและใจของเราจะอยูที
่ ่นั ่นตลอดเวลา ส่วนเจ้า ถ้าเจ้าดําเนิ นต่อหน้าเรา
อย่างดาวิดบิดาของเจ้าดําเนิ นนั ้น กระทําตามทุกสิง่ ซึ่งเราได้บัญชาแก่เจ้า และรักษากฎเกณฑ์ของเรา
และคํา ตัดสิน ของเรา 18 แล้วเราจะสถาปนาราชบัลลั งก์แห่งอาณาจักรของเจ้า ดังที่ เราได้ กระทํา พันธ
สัญญาไว้กับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ขาดชายผู้หน่งึ ที่จะครอบครองเหนื ออิสราเอล�
12 แล้วพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเวลากลางคืนและตรัสกับท่านว่า
13

พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน

19 แต่ ถ้าเจ้าหันไปและทอดทิง
้ กฎเกณฑ์ของเราและบัญญัติของเราซึ่งเราตัง้ ไว้ต่อหน้าเจ้า

และจะไป

20 แล้วเราจะถอนรากเขาทัง
้ หลายออกจากแผ่นดินของเรา

ปรนนิ บัติพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั ้น
ซึ่งเราได้ให้แก่เขา และนิ เวศซึ่งเราชําระให้บริสุทธิเพื
่ งออกไปจากสายตาของ
์ ่อนามของเรา เราจะเหวีย
เรา และเราจะทําให้เขาเป็นคําภาษิ ตและคําครหาท่ามกลางชนชาติ ทัง้ ปวง 21 และนิ เวศนี้ ซ่ึงสูงส่ง ทุก
คนที่ผ่านไปจะประหลาดใจ และกล่าวว่า ‘ไฉนพระเยโฮวาห์จึงทรงกระทําเช่นนี้ แก่แผ่นดินนี้ และแก่พระ
นิ เวศนี้ � 22 แล้วเขาทัง้ หลายจะตอบว่า ‘เพราะเขาทัง้ หลายทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษ
ของเขา ผู้ทรงนําเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และได้ยด
ึ พระอื่น และได้นมัสการพระเหล่านั ้นทัง้ ปรนนิ บั
ติด้วย ฉะนั ้นพระองค์จึงได้ทรงนําเหตุรา้ ยทัง้ หมดนี้ มาถึงเขาทัง้ หลาย� ”

8
การขยายราชอาณาจักร กิตติศัพท์แห่งซาโลมอนเลื่องลือไปทัว่ (1 พกษ 9:10-28)
1 และอยู่ มาเมื่อ สิน
้ ยี่ สิ บปี ที่ ซาโลมอนได้ ทรงสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง ส่วน
พระองค์ 2 ซาโลมอนได้ ทรงเสริมสร้างหัวเมืองซึ่ง หุรามได้ ถวายแด่ พระองค์ แล้วให้คนอิสราเอลอาศัย
อยู่ ในนั ้น 3 และซาโลมอนได้ เสด็จ ไปยัง ฮามั ทโศบาห์ และยึด เมืองนั ้น ได้ 4 พระองค์ ได้ ทรงสร้างเมือง
ทัด โมร์ไว้ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร และหัว เมืองคลัง หลวงทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ในฮามั ท 5 พระองค์ ได้
ทรงสร้างเมืองเบธโฮโรนบนและเบธโฮโรนล่างด้วยเป็น เมืองที่ มัน
่ คง มี กําแพง ประตู เมือง และดาน
6 และทรงสร้างเมืองบาอาลัท และหัว เมืองคลัง หลวงทัง
้ ปวงที่ ซาโลมอนทรงมี อยู่ และเมืองทัง้ ปวง
สําหรับ รถรบของพระองค์ และเมืองทัง้ ปวงสําหรับ พลม้า ของพระองค์ และสิง่ ใดๆซึ่ง พระองค์ ประสงค์
จะสร้างในเยรู ซาเล็ม ในเลบานอน และในแผ่นดินทัง้ หมดซึ่งอยูใ่ นครอบครองของพระองค์ 7 ประชาชน
ทัง้ ปวงที่เหลืออยู่ในเหล่าคนฮิตไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริสซี คนฮีไวต์ และคนเยบุส ผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอล
8 จากลูก หลานของชนเหล่า นี้ ผู้ เหลือ ต่อ มาในแผ่น ดิน ผู้ ซึ่ง ประชาชนอิสราเอลมิ ได้ ทําลาย ซาโลมอน
ได้ ทรงกระทํา ให้ ประชาชนเหล่า นี้ เป็น ทาสแรงงานและเขาทัง้ หลายก็ เป็น อยู่ จนทุก วัน นี้ 9 แต่ ส่วนคน
อิสราเอลนั ้นซาโลมอนหาได้ทรงกระทําให้เป็นทาสแรงงานไม่ เขาทัง้ หลายเป็นทหารและเป็นนายทหาร
ของพระองค์ เป็น ผู้ บังคับ บัญชารถรบของพระองค์ และพลม้า ของพระองค์ 10 และคนต่อ ไปนี้ เป็น เจ้า
หน้าที่ ชัน
้ ผู้ใหญ่ ของกษั ตริย์ ซาโลมอน มี สองร้อยห้า สิบ คน เป็น ผู้ ปกครองประชาชน 11 ซาโลมอนทรง
นําธิดาของฟาโรห์ข้น
ึ มาจากนครดาวิดยังพระราชวังซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ให้พระนาง เพราะพระองค์
ตรัสว่า “มเหสีของเราไม่ควรอยู่ในวังของดาวิดกษั ตริย์แห่งอิสราเอล เพราะสถานที่ทัง้ หลายซึ่งหีบของ
พระเยโฮวาห์มาถึง เป็ นที ่ บริสุทธิ�
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์บนแท่น
์ 12 แล ้ว ซาโลมอนทรงถวายเครือ
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บูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างไว้ที่ หน้า มุข 13 ตามหน้าที่ ประจําวันที ่ ต้องทํา เป็นการถวาย
บูชาตามบัญญัติของโมเสส ในวันสะบาโต ในวันขึ้นคํ่าหนึ่ ง และในวันเทศกาลตามกําหนด ประจําปีสาม
เทศกาล คือเทศกาลกินขนมปัง ไร้เชื้อ เทศกาลสัปดาห์ และเทศกาลอยู่เพิง 14 ตามพระราชบัญชาของ
ดาวิดราชบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงกําหนดแบ่งเวรปุโรหิตสําหรับการปรนนิ บัติ และแบ่งคนเลวีให้
ประจําหน้าที่ การสรรเสริญและการปรนนิ บัติ ต่อ หน้าปุโรหิต ตามหน้าที่ ประจําวันที ่ ต้องทํา และคนเฝ้า
ประตูเป็นเวรเฝ้าทุกประตู เพราะว่าดาวิดบุรุษของพระเจ้าทรงบัญชาไว้เช่นนั ้น 15 และเขาทัง้ หลายมิได้
หันไปเสียจากสิง่ ซึ่งกษั ตริย์ได้ ทรงบัญชาปุโรหิตและคนเลวีซ่ึงเกี่ยวกับเรือ
่ งใดๆ และเกี่ยวกับเรือ
่ งคลัง
16 บรรดาพระราชกิจ ของซาโลมอนก็ ลุ ล่วงไปตัง
้ แต่ วัน ที่ วางรากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ จนถึง วัน
สําเร็จ งาน ดัง นั ้น พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็ สําเร็จ ครบถ้ วน 17 แล ้ว ซาโลมอนเสด็จ ไปยัง เอซี โอนเก
เบอร์และเมืองเอโลทที่ชายทะเลในแผ่นดินเอโดม 18 และหุรามก็ให้ข้าราชการของพระองค์ส่งเรือ และ
ข้าราชการที่ คุ ้น เคยกับ ทะเลไปให้ซาโลมอน และเขาทัง้ หลายไปถึง เมืองโอฟีร พร
์ ้ อมกับ ข้าราชการของ
ซาโลมอน และนําเอาทองคําจากที่นั่นหนั กสี่รอ
้ ยห้าสิบตะลันต์มายังกษั ตริย์ซาโลมอน

9
พระราชินีแห่งเชบาทรงเข้าเฝ้ากษั ตริย์ซาโลมอน (1 พกษ 10:1-13)
1 เมื่อ พระราชินี แห่ งเชบาทรงได้ ยิ นก ิตติ ศัพท์ แห่ งซาโลมอน พระนางก็ เสด็จ มายัง เยรู ซาเล็ม เพื่อ
ทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุง่ ยากต่างๆ พร้อมด้วยข้าราชบริพารมากมาย กับอูฐบรรทุกเครือ
่ งเทศและ
ทองคําเป็ นอันมาก และเพชรพลอยต่างๆ และเมื่อพระนางเสด็จมาถึงซาโลมอนแล้ว พระนางทูลเรือ
่ ง
2
ในใจของพระนางทุก ประการ และซาโลมอนตรัส ตอบปัญหาของพระนางทัง้ สิน
้ ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ซ่อนเร้น
อยู่พ้นซาโลมอนซึ่งพระองค์ จะทรงอธิบายแก่ พระนางไม่ได้ 3 และเมื่อพระราชินีแห่งเชบาทรงเห็นพระ
สติ ปัญญาของซาโลมอนและพระราชวังที่ พระองค์ ทรงสร้าง 4 ทัง้ อาหารที่ โต๊ะเสวย กับการเข้าเฝ้าของ
บรรดาข้าราชการ และการปรนนิ บั ติ รับ ใช้ ของมหาดเล็ก ตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และพนั กงาน
เชิญถ้วยของพระองค์ตลอดทัง้ ภูษาอาภรณ์ ของเขา และการที่พระองค์เสด็จขึ้นไปในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ พระทัยของพระนางก็สลดลงที เดียว 5 พระนางทูลกษั ตริย์ว่า “ข่าวคราวซึ่งหม่อมฉั นได้ยน
ิ ใน
ประเทศของหม่อมฉั น ถึง พระราชกิจ และพระสติ ปัญญาของพระองค์ เป็น ความจริง 6 แต่ หม่อมฉั นม ิ
ได้ เชื่อ ถ้อยคํา นั ้น จนหม่อมฉั น มาเฝ้า และตาของหม่อมฉั น ได้ เห ็น เอง และดู เถิด ที่ เขาบอกแก่ หม่อม
ฉั นก็ไม่ถึงครึง่ หนึ่ งแห่งพระสติ ปัญญาใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ พระองค์ เลิศลํ้ายิง่ ไปกว่าข่าวคราวที่ หม่อม
ฉั น ได้ ยิน 7 บรรดาคนของพระองค์ ก็ เป็นสุข บรรดาข้าราชการเหล่า นี้ ของพระองค์ ผู้ อยู่ งานประจํา ต่อ
พระพักตร์พระองค์และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุข 8 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
พระองค์ ผู้ ทรงพอพระทัย ในพระองค์ และทรงแต่ง ตัง้ พระองค์ ไว้บนบัล ลั งก ์ เป็นกษั ตริย์ เพื่อ พระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของพระองค์ เพราะพระเจ้า ของพระองค์ ทรงรักอ ิส ราเอลและจะสถาปนาเขาไว้ เป็น นิ ตย์
พระองค์จึงได้ทรงแต่งตัง้ ให้พระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื อเขาทัง้ หลาย เพื่อพระองค์จะทรงอํานายความยุติ
ธรรมและความเที่ยงธรรม� 9 แล้วพระนางก็ถวายทองคําหนึ่ งร้อยยีสิ
่ บตะลันต์แก่กษั ตริย์ ทัง้ เครือ
่ งเทศ
เป็นจํานวนมาก และเพชรพลอยต่างๆ ไม่มีเครือ
่ งเทศใดๆเหมือนอย่างที่พระราชินีแห่งเมืองเชบาถวาย
10
แด่กษั ตริยซาโลมอน
์
ยิง่ กว่านั ้นอีก ข้าราชการของหุรามและข้าราชการของซาโลมอนผู้นําทองคํามา
จากโอฟีร ์ ได้ นํา ไม้ ประดู่ และเพชรพลอยต่างๆมา 11 แล ้ วกษั ตริย์ ทรงใช้ ไม้ ประดู่ ทํา ขัน
้ บันไดพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์และพระราชวัง ทัง้ ทําพิณเขาคู่ และพิณใหญ่ให้แก่นกร
ั ้อง ซึ่งไม่เคยเห็นมอ
ี ย่างนั ้นแต่
ก่อนในแผ่นดินยูดาห์ 12 กษั ตริย์ซาโลมอนพระราชทานทุกอย่างแก่ พระราชินีแห่งเชบาตามที่ พระนาง
ทรงมีพระประสงค์ ไม่ว่าพระนางจะทูลขอสิง่ ใด นอกเหนื อไปจากสิง่ ที่พระนางนํามาถวายกษั ตริย์ ดังนั ้น
พระนางก็เสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระนาง พร้อมกับข้าราชการของพระนาง
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ทรัพย์สมบัติและความเจริญรุ ง่ เรืองของซาโลมอน (1 พกษ 10:14-29)
13 นํ้าหนั กทองคําที่นํามาส่งซาโลมอนในปี หน่ง
ึ นั ้น เป็นทองคําหกร้อยหกสิบหกตะลันต์ 14 นอกเหนื อ
จากทองคํา ซึ่ง นั กการค้า และพ่อค้า ได้ นํามา และกษั ตริย์ ทัง้ ปวงของประเทศอาระเบีย และบรรดาเจ้า
เมืองแห่ง แผ่น ดิน ได้ นํา ทองคํา และเงิน มายัง ซาโลมอน 15 กษั ตริย์ ซาโลมอนทรงสร้างโล่ ใหญ่ สองร้อย
อัน ด้วยทองคํา ทุบ โล่ อัน หนึ่ ง ใช้ ทองคํา ทุบ หกร้อยเชเขล 16 และพระองค์ ทรงสร้างโล่ สามร้อยอัน ด้วย
ทองคําทุบ โล่อันหนึ่ งใช้ทองคําสามร้อยเชเขล และกษั ตริย์ก็ทรงเก็บโล่ไว้ในพระตําหนั กพนาเลบานอน
17 กษั ตริย์ ทรงกระทํา พระที่นั่ง งาช้างขนาดใหญ่ ด้วย และทรงบุ ด้วยทองคํา บริสุ ทธิ ์ 18 พระที่ นั่ง นั ้ นม ี
บันไดหกขัน
้ กั บท ี่ รองพระบาททํา ด้วยทองคํา ซึ่ง ติ ดอย ู่ กับ พระที่ นั ่ง ทัง้ สองข้างของพระที่ นั่ งม ี ที่ วาง
พระหัตถ์ และสิงโตสองตัวยืนอยูข
่ ้างๆที่วางพระหัตถ์ 19 มีสิงโตอีกสิบสองตัวยืนอยูที
่ ่นั่น บนบันไดหกขัน
้
ทัง้ สองข้าง เขาไม่ เคยทําในราชอาณาจักรใดๆเหมือนอย่างนี้ 20 ภาชนะทัง้ สิน
่ งดื่มของกษั
้ สําหรับเครือ
ตริย์ ซาโลมอนทํา ด้วยทองคํา และภาชนะทัง้ สิน
้ ของพระตําหนั ก พนาเลบานอนทํา ด้วยทองคํา บริสุทธิ์
ไม่มีที่ ทําด้วยเงินเลย เงินนั ้นถือว่าเป็นของไม่มีค่าอะไรในสมัยของซาโลมอน 21 เพราะเรือของกษั ตริย์
แล่ นไปยัง ทารชิช พร้อมกับ ข้า ราชการของหุ ราม กําปั่ นทารชิชนํา ทองคํา เงิน งาช้าง ลิง และนกยูง มา
สามปี ต่อ ครัง้ 22 ดัง นั ้น แหละ กษั ตริย์ ซาโลมอนจึง ได้ เปรียบกว่า กษั ตริย์ อ่น
ื ๆแห่ง แผ่น ดิน โลกในเรือ
่ ง
23
สมบัติและสติปัญญา และกษั ตริย์ทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลกก็แสวงหาที่จะเข้าเฝ้าซาโลมอน เพื่อจะฟัง
พระสติปัญญาซึ่งพระเจ้าพระราชทานไว้ในใจของท่าน 24 ทุกคนก็นําเครือ
่ งบรรณาการของเขามา เป็น
เครือ
่ งทํา ด้วยเงิน เครือ
่ งทํา ด้วยทองคํา และเครือ
่ งแต่ง กาย เครือ
่ งอาวุธ เครือ
่ งเทศ ม้า และล่อ ตาม
จํานวนกําหนดทุกๆปี 25 และซาโลมอนทรงมีโรงช่องม้าสี่พันช่องสําหรับม้าและรถรบ และมีพลม้าหนึ่ ง
หมื่นสองพันคน ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจําอยูใ่ นหัวเมืองรถรบและอยูก
่ ับกษั ตริย์ที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 26 และ
พระองค์ทรงครอบครองเหนื อกษั ตริย์ทัง้ ปวงตัง้ แต่แม่น้าํ ถึงแผ่นดินของคนฟีลิสเตีย และถึงพรมแดน
ของอียป
ิ ต์ 27 และกษั ตริย์ ทรงกระทํา ให้ เงิน นั ้น เป็น ของสามัญ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เหมือนก้อนหิน และ
กระทําให้มีไม้สนสีดาร์มากมายเหมือนไม้มะเดื่อแห่งหุบเขา 28 และเขานําม้าเข้ามาถวายซาโลมอนจาก
อียป
ิ ต์ และจากแผ่นดินทัง้ ปวง
การสิน
้ พระชนม์ของซาโลมอน (1 พกษ 11:41-43)
ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของซาโลมอน ตัง้ แต่ ต้น จนปลาย มิได้ บันทึก ไว้ ในหนั งสือ ของนาธัน ผู้
พยากรณ์ และในคําพยากรณ์ ของอาหิยาห์ชาวชีโลห์ และในนิ มิตของอิดโดผู้ทํานายเกี่ยวกับเยโรโบอัม
บุตรชายเนบัทหรือ 30 ซาโลมอนทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มเหนื ออิสราเอลทัง้ ปวงสี่สิบปี 31 และซา
โลมอนล่วงหลับไปอยูก
่ ับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิดราชบิดาของพระองค์
และเรโหโบอัมโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์
29

10

เรโหโบอัมปกครองแทนซาโลมอน ความโง่เขลาของเรโหโบอัม (1 พกษ 12:1-15)
เรโหโบอัม ได้ ไปยัง เมืองเชเคม เพราะอิสราเอลทัง้ ปวงได้ มาย ังเชเคมเพื่อ จะตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์
2 และอยู่ มาเมื่อ เยโรโบอัม บุตรชายเนบัท ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เพราะท่านยัง อยู่ ในอียป
ิ ต์ ที่ ซึ่ง ท่านหนี ไปจาก
พระพักตร์กษั ตริย์ ซาโลมอน แล ้วเยโรโบอัม กลับ จากอียป
ิ ต์ 3 เขาทัง้ หลายก็ ใช้ คนไปเรียนท่าน และเย
4
โรโบอัม กับ อิสราเอลทัง้ หมดได้ มาและทูล เรโหโบอัม ว่า “พระราชบิดาของพระองค์ ได้ กระทํา ให้ แอก
ของข้า พระองค์ ทุกข์ หนั ก เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ขอทรงผ่อนการปรนนิ บั ติ อย่างทุกข์ หน ัก ของพระราชบิดา
ของพระองค์ และแอกอัน หนั ก ของพระองค์ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้เบาลงเสีย และข้า พระองค์ ทัง้
หลายจะปรนนิ บั ติ พระองค์ � 5 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “สิ ้น สามวัน จงกลับ มาหาเราอีก� ประชาชนจึง
กลับ ไปเสีย 6 แล ้ วกษั ตริย์เรโหโบอัม ก็ ทรงปรึกษากับ บรรดาผู้ เฒ่า ผู้ อยู่ งานประจํา ซาโลมอนราชบิดา
ของพระองค์ ขณะเมื่อ พระองค์ ยงั ทรงพระชนม์ อยู่ ว่า “ท่านทัง้ หลายจะแนะนํา เราให้ ตอบประชาชนนี้
1
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อย่างไร � 7 เขาทัง้ หลายทูล พระองค์ ว่า “ถ้า พระองค์ ทรงเมตตาแก่ ประชาชนนี้ และให้ เขาพอใจ และ
ตรัส ตอบคํา ดี แก่ เขา เขาทัง้ หลายจะเป็น 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 งาน
ประจํา พระองค์ 9 และพระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านจะแนะนํา เราอย่างไร เพื่อ พวกเราจะตอบ
ประชาชนนี้ ผู้ที่ทูลเราว่า ‘ขอทรงผ่อนแอกซึ่งพระราชบิดาของพระองค์วางอยูเ่ หนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ให้เบาลง� ” 10 และคนหนุ่มเหล่านั ้นผู้ได้เติบโตมาพร้อมกับพระองค์ทูลพระองค์ว่า “พระองค์จงตรัสด
ัง นี้ แก่ ประชาชนนี้ ผู้ ทูล พระองค์ ว่า ‘พระราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ แอกของข้า พระองค์ ทัง้
หลายทุกข์ หนั ก แต่ ขอพระองค์ ทรงผ่อนแก่ ข้า พระองค์ ให้เบาลง� นั ้น พระองค์ จงตรัส แก่ เขาทัง้ หลาย
อย่างนี้ ว่า ‘นิ้ วก้อยของเราก็หนากว่าเอวแห่งราชบิดาของเรา 11 ที่พระราชบิดาของเราวางแอกหนั กบน
ท่านทัง้ หลายก็ ดี แล้ว เราจะเพิม
่ แอกให้ แก่ ท่านทัง้ หลายอีก พระราชบิดาของเราตี สอนท่านทัง้ หลาย
ด้วยไม้เรียว แต่เราจะตีสอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้แมลงป่อง� ”
อาณาจักรได้แยกกัน เยโรโบอัมปกครองเหนื ออิสราเอล (1 พกษ 12:16-24)
เยโรโบอัม กับ ประชาชนทัง้ ปวงจึง เข้า มาเฝ้า เรโหโบอัม ในวันที ่ สาม ดัง ที่ กษั ตริย์ รับสัง่ ว่า “จงมา
หาเราอีก ในวันที ่ สาม � 13 และกษั ตริย์ ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายอย่างดุ ดัน กษั ตริย์ เรโหโบอัม ทรงทอดทิง้
คํา ปรึกษาของผู้ เฒ่า เสีย 14 และตรัส กับ เขาทัง้ หลายตามคํา แนะนํา ของพวกคนหนุ่ม ว่า “พระราชบิดา
ของเราทํา แอกของท่านทัง้ หลายให้ หนั ก แต่ เราจะเพิม
่ ให้ แก่ แอกนั ้น พระราชบิดาของเราตี สอนท่าน
ทัง้ หลายด้วยไม้ เรียว แต่ เราจะตี สอนท่านทัง้ หลายด้วยแส้ แมลงป่อง � 15 กษั ตริย์ จึ งม ิ ได้ ทรงฟัง เสียง
ประชาชน เพราะเหตุ การณ์ นี้ เป็น มาแต่ พระเจ้า เพื่อ พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ พระวจนะของพระองค์ ได้
สําเร็จ ซึ่งพระองค์ ตรัสโดยอาหิยาห์ชาวชีโลห์แก่ เยโรโบอัมบุตรชายเนบัท 16 และเมื่ออิสราเอลทัง้ ปวง
เห็นว่ากษั ตริย์มิได้ ทรงฟังเขาทัง้ หลาย ประชาชนก็ ทูลตอบกษั ตริย์ว่า “ข้าพระองค์ ทัง้ หลายมี ส่วนอะไร
ในดาวิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายไม่มีส่วนมรดกในบุตรเจสซี โอ อิสราเอลเอ๋ย กลับไปเต็นท์ของตนแต่ละคน
เถิด ข้าแต่ดาวิด จงดูแลราชวงศ์ ของพระองค์เองเถิด� อิสราเอลทัง้ ปวงจึงไปยังเต็นท์ของเขาทัง้ หลาย
17 แต่ เรโหโบอัม ทรงปกครองเหนื อ ประชาชนอิสราเอลผู้ อาศัย อยู่ในหัว เมืองยู ดาห์ 18 แล ้ วกษั ตริย์เรโห
โบอัมทรงใช้ฮาโดรัมนายงานเหนื อแรงงานเกณฑ์ ไป และประชาชนอิสราเอลก็ เอาหินขว้างท่านถึงตาย
แล ้ วกษั ตริย์เรโหโบอัม ก็ ทรงรีบ ขึ้น รถรบของพระองค์ ทรงหนี ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม 19 อิสราเอลจึง กบฏต่อ
ราชวงศ์ของดาวิดถึงทุกวันนี้
12

11
พระเจ้าทรงเตือนเรโหโบอัมไม่ให้สู้รบกับอิสราเอลสิบตระกูล
1 เมื่อ เรโหโบอัม มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พระองค์ ได้ ทรงรวบรวมวงศ์ วานยู ดาห์และเบนยามิน เป็ น
นั กรบที่ คัดเลือกแล้วหนึ่ งแสนแปดหมื่นคน เพื่อจะสู้ รบกับอิสราเอล หมายจะเอาราชอาณาจักรคืนมา
ให้แก่ เรโหโบอัม 2 แต่ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเชไมอาห์คนของพระเจ้า ว่า 3 “จงไปทูล เรโหโบ
อัมโอรสของซาโลมอนกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และบอกแก่อส
ิ ราเอลทัง้ ปวงในยูดาห์และเบนยามินว่า 4 ‘พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าอย่า ขึ้น ไปสู้ รบกับ พี่ น้องของเจ้า จงกลับ ไปบ้านของตนทุก คนเถิด เพราะสิง่ นี้
เป็นมาจากเรา� ” เขาทัง้ หลายก็เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และกลับไป ไม่ได้สู้รบกับเยโรโบอัม
การสร้างหัวเมืองเพื่อป้องกัน
และ เรโห โบ อัม ประทับ ใน กรุ ง เยรู ซาเล็ม และ พระองค์ ทรง สร้าง หัว เมือง เพื่อ ป้องกัน ใน ยู ดาห์
6 พระองค์ ทรงสร้างเมืองเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา 7 เบธซูร ์ โสโค อด ุลลัม 8 กัท มาเรชาห์ และศิฟ
9 อาโดราอิม ลาคีช และอาเซคาห์ 10 โศราห์ อัยยาโลน และเฮโบรน หัวเมืองซึ่งมีป้อมที่อยูในยู
่
ดาห์และ
11
ในเบนยามิน พระองค์ทรงเสริมป้อมปราการให้แข็งแกร่ง และส่งผู้บังคับบัญชาไปประจําการในป้อม
5
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เหล่า นั ้น และทรงสะสมเสบียงอาหาร นํ้ามัน และนํ้า องุน
่ 12 และพระองค์ ทรงเก็บ โล่ และหอกไว้ในหัว
เมืองทัง้ ปวง และกระทํา ให้หว
ั เมืองเหล่า นั ้น แข็ง แรงมาก พระองค์ จึง ทรงยึดยู ดาห์และเบนยามิน ไว้ได้
13 และปุโรหิตกับคนเลวีซ่ึงอยูใ่ นอิสราเอลทัง
้ สิน
้ ได้เข้ามาหาพระองค์จากเขตแดนซึ่งเขาอาศัยอยู่
เยโรโบอัมได้ขับไล่พวกปุโรหิตกับคนเลวีออก
เพราะคนเลวีละทิง้ ทุ่ง หญ้า และที่ บ้านซึ่ง เขายึดถือ เป็น กรรมสิทธิ์และมายัง ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม
เพราะเยโรโบอัม และโอรสของพระองค์ ได้ ขับ ไล่ เขาทัง้ หลายออกจากตําแหน่ ง ปุโรหิต ของพระเยโฮ
วาห์ 15 และพระองค์ ทรงแต่ง ตัง้ ปุโรหิต ของพระองค์ ข้น
ึ สําหรับ ปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หลาย และสําหรับ
เมษปิศาจ และสําหรับ รู ป ลูกวัว ซึ่ง พระองค์ ทรงสร้างขึ้น 16 และบรรดาผู้ ที่ ปักใจแสวงหาพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอลก็ ติ ดตามเขาทัง้ หลายมาจากตระกูลทัง้ ปวงของอิสราเอลยังเยรู ซาเล็ม เพื่อถวาย
สัตวบู ชาต ่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย 17 เขาทัง้ หลายได้ เสริม กําลัง ให้ ราช
อาณาจักรของยู ดาห์ และได้ กระทํา ให้เรโหโบอัม โอรสของซาโลมอนเข้ม แข็ง อยู่ได้ สามปี เพราะเขาทัง้
หลายดําเนิ นอยูส
่ ามปีในวิถีของดาวิดและซาโลมอน
14

ราชวงศ์ของเรโหโบอัม
เรโหโบอัม ทรงรับ มาหะลัทธิดาของเยรีโมทโอรสของดาวิด เป็น มเหสี และอาบี ฮาอิ ลบ ุต รสาวของ
เอลี อบ
ั บุตรชายเจสซี 19 และพระนางก็ประสูติโอรสให้พระองค์คือ เยอูช เชมาริยาห์ และศาฮัม 20 ภาย
หลัง พระองค์ ก็ ทรงรับ มาอาคาห์ ธด
ิ าของอับ ซาโลม ผู้ ซึ่ง ประสู ติ อาบ ี ยาห์ อัททัย ศีศา และเชโลมิ ท ให้
พระองค์ 21 เรโหโบอัม ทรงรัก มาอาคาห์ธด
ิ าของอับ ซาโลมมากกว่า มเหสี และนางสนมของพระองค์ ทัง้
สิน
้ (พระองค์ มี มเหสี สิ บแปดองค์ และนางสนมหกสิบ คนและให้กําเนิ ด โอรสยี่ สิ บแปดองค์ และธิดาหก
สิบองค์� 22 และเรโหโบอัมทรงแต่งตัง้ ให้อาบียาห์โอรสของมาอาคาห์เป็นโอรสองค์ใหญ่ ให้เป็นประมุข
ท่ามกลางพีน
่ ้ องของตน เพราะพระองค์ทรงตัง้ พระทัยจะให้ท่านเป็นกษั ตริย์ 23 และพระองค์ทรงจัดการ
อย่างฉลาด และแจกจ่ายบรรดาโอรสของพระองค์ไปทัว่ แผ่นดินทัง้ สิน
้ ของยูดาห์และของเบนยามิน ใน
หัวเมืองที่มีป้อมทัง้ สิน
้ และพระองค์ประทานเสบียงอาหารให้อย่างอุดม และพระองค์ทรงประสงค์มเหสี
มากมาย
18

12

เรโหโบอัมทรงทอดทิง้ พระเจ้า (1 พกษ 14:21-24)
ต่อ มาเมื่อ ราชอาณาจักรของเรโหโบอัม ตั ้ งม น
ั ่ คงและแข็ง แรงแล้ว พระองค์ ทรงทอดทิง้ พระราช
บัญญัติของพระเยโฮวาห์เสีย และอิสราเอลทัง้ ปวงก็ทิง้ พร้อมกับพระองค์ด้วย
1

ชิชักกษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์บุกรุ กกรุ งเยรู ซาเล็ม (1 พกษ 14:25-28)
เพราะเขาทัง้ หลายได้ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ ชิชักกษั ตริย์แห่
3
งอียป
ิ ต์ เสด็จขึ้นมาสู้ รบเยรู ซาเล็ม มีรถรบหนึ่ งพันสองร้อยคันและพลม้าหกหมื่นคน และพลผู้มากับ
พระองค์ จากอียป
ิ ต์ นับไม่ถ้วนคือ ชาวลิ บนี คนสุ คีอม
ิ และคนเอธิโอเปีย 4 และพระองค์ ทรงยึดหัวเมือง
ที่ มี ป้อมของยู ดาห์ และมายัง เยรู ซาเล็ม 5 แล ้วเชไมอาห์ ผู้ พยากรณ์ ได้ มาเฝ้า เรโหโบอัม และบรรดาเจ้า
นายแห่ง ยู ดาห์ ผู้ มาประชุม กัน อยู่ ที่ เยรู ซาเล็ มด ้วยเรือ
่ งชิ ชัก และกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เจ้ าได้ ละทิง้ เรา เราจึง ได้ ละทิง้ เจ้า ให้อยู่ ในมือ ของชิ ชัก � 6 แล ้ว เจ้า นายแห่งอ ิส ราเอล
และกษั ตริย์ได้ถ่อมตนลงและกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงชอบธรรมแล้ว� 7 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงเห็นว่า
เขาทัง้ หลายถ่อมตัวลง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ได้มาถึงเชไมอาห์ว่า “เขาทัง้ หลายได้ถ่อมตัวลงแล้ว
เราจึงจะไม่ทําลายเขา แต่ เราจะประสาทการช่วยให้พ้นแก่ เขาบ้าง และพระพิโรธของเราจะไม่เทลงมา
เหนื อเยรู ซาเล็มโดยมือของชิชัก 8 อย่างไรก็ ดีเขาทัง้ หลายต้องเป็นผู้รับใช้ของชิชัก เพื่อเขาทัง้ หลายจะ
ได้ ทราบความแตกต่างระหว่างการรับ ใช้เราและรับ ใช้ราชอาณาจักรทัง้ หลายของแผ่น ดิน โลก� 9 ชิชัก
2 อยู่มาในปี ที่ห้าแห่งกษั ตริย์เรโหโบอัม
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กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ จึง ขึ้น มาต่อสู้ เยรู ซาเล็ม พระองค์ ทรงเก็บ เอาทรัพย์ สิ นแห่ง พระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ และทรัพย์ สมบัติ ในพระราชวัง พระองค์ ทรงเก็บ เอาไปทุก อย่าง พระองค์ ทรงเก็บ เอาโล่ ทองคํา ซึ่ง
ซาโลมอนทรงสร้างไว้นั้น ไปด้วย 10 และกษั ตริย์เรโหโบอัม ทรงทํา โล่ ทองสัมฤทธิ์ขึ้น แทน และได้ มอบ
ไว้ในมือของทหารรักษาพระองค์ ผู้เฝ้าทวารพระราชวัง 11 และกษั ตริย์เสด็จเข้าไปในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์เมื่อไร ทหารรักษาพระองค์ก็มาถือโล่นั ้น แล้วนํากลับไปเก็บไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ตาม
เดิม 12 และเมื่อพระองค์ ทรงถ่อมพระองค์ ลง พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ก็ หันไปเสียจากพระองค์ มิได้
ทําลายพระองค์อย่างสิน
่
ดาห์
้ เชิง ยิง่ กว่านั ้นอีกสภาพการณ์ ก็ยังดีอยูในยู
การสิน
้ พระชนม์ของเรโหโบอัม (1 พกษ 14:31)
13 กษั ตริยเรโหโบอั
์
มจึงสถาปนาพระองค์ข้น
ึ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและทรงครอบครอง เมื่อเรโหโบอัมทรง
เริม
ี ระชนมายุสีสิ
่ บเอ็ดพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองสิบเจ็ดปีในกรุ งเยรู ซาเล็ม
่ ครอบครองนั ้นมพ
อัน เป็น เมืองซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงเลือกสรรไว้จากตระกูล ต่างๆทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เพื่อ จะตัง้ พระนาม
ของพระองค์ ไว้ที่ นั่น พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า นาอามาห์ คนอัม โมน 14 และพระองค์ ได้
ทรงกระทําการชัว่ ร้าย เพราะพระองค์ ไม่ตัง้ พระทัยของพระองค์ ที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ 15 ส่วนพระ
ราชกิจ ของเรโหโบอัม ตัง้ แต่ ต้น จนสุดท้าย มิได้ บันทึก ไว้ในหนั งสือ ของเชไมอาห์ ผู้ พยากรณ์ และของ
อิดโดผู้ทํานายตามแบบพงศาวดารหรือ มีสงครามเรือ
่ ยไปอยู่ระหว่างเรโหโบอัมและเยโรโบอัม 16 และ
เรโหโบอัมก็ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาก็ฝังพระศพไว้ในนครดาวิด และอาบียาห์
ราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

13
อาบียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (1 พกษ 15:1-2)
1 ในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัชกาลของกษั ตริย์เยโรโบอัม อาบ ี ยาห์ ได้ เริม
่ ครอบครองเหนื อ ประเทศยู ดาห์
2 พระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม สามปี พระชนนี ของพระองค์ มี พระนามว่า มี คายาห์ ธด
ิ าของอุ รี
3
เอลแห่งกิเบอาห์ มีสงครามระหว่างอาบียาห์และเยโรโบอัม อาบียาห์เสด็จออกทําสงคราม มี กองทัพ
ทหารชํานาญศึก เป็น คนคัด เลือกแล้ว สี่ แสนคน และเยโรโบอัม ได้ ตัง้ แนวรบสู้ กับ พระองค์ ด้วยคนคัด
เลือกแล้ว เป็น ทแกล้ว ทหารแปดแสนคน 4 และอาบี ยาห์ ทรงลุก ยืน อยู่ บนภู เขาเศมาราอิม ซึ่ง อยู่ ในถิน
่
5
เทือกเขาเอฟราอิม และตรัสว ่า “ข้า แต่ เยโรโบอัม และอิสราเอลทัง้ ปวง ขอฟัง ข้าพเจ้า ไม่ ควรหรือ
ที่ ท่านทัง้ หลายจะรู ว่
้ า พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลพระราชทานตําแหน่ งกษั ตริย์เหนื ออิสราเอล
เป็นนิ ตย์แก่ดาวิด และลูกหลานของพระองค์โดยพันธสัญญาเกลือ 6 ถึงกระนั ้นเยโรโบอัมบุตรชายเนบัท
ข้าราชการของซาโลมอนโอรสของดาวิด ได้ ลุ กขึ้นกบฏต่อเจ้านายของตน 7 และมีคนถ่อยคนอันธพาล
บางคนมัว่ สุ มกันกับเขาและขันสู้ กับเรโหโบอัมโอรสของซาโลมอน เมื่อเรโหโบอัมยังเด็กอยู่และใจอ่อน
แอต้านทานไม่ไหว 8 และบัดนี้ ท่านคิดว่าจะต่อต้านราชอาณาจักรของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในมือของลูก
หลานของดาวิด เพราะท่านทัง้ หลายเป็นคนหมู่ใหญ่และมีลูกวัวทองคําซึ่งเยโรโบอัมสร้างไว้ให้ท่านเป็น
พระ 9 ท่านทัง้ หลายมิได้ ขับไล่ ปุ โรหิตของพระเยโฮวาห์ ลูกหลานของอาโรน และคนเลวีออกไป และตัง้
ปุโรหิตสําหรับตนเองอย่างชนชาติทัง้ หลายหรือ ผู้ใดที่นําวัวหนุ่มและแกะผู้เจ็ดตัวมาชําระตัวให้บริสุทธิ์
ไว้ จะได้เป็นปุโรหิตของสิง่ ที่ไม่ใช่พระ 10 แต่สําหรับเราทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าของเราทัง้
หลาย และเราทัง้ หลายมิได้ ทอดทิง้ พระองค์ เรามีปุ โรหิตผู้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ เป็นลูกหลานของอา
โรน ทังม
้ คนเลว
ี
ท
ี ํางานหน้าที่ของเขาทัง้ หลาย 11 เขาถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์ทุกเช้าทุกเย็น
ทัง้ เครือ
่ งหอม ตัง้ ขนมปัง หน้า พระพักตร์บนโต๊ะ บริสุทธิ ์ และดูแลคัน ประทีป ทองคํา พร้อมทัง้ ตะเกียง
เพื่อ ให้ ประทีป ลุก อยู่ ทุ กเย็น เพราะเราได้ รก
ั ษาพระบัญชากําชับ ของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา แต่
12
ท่านได้ ทอดทิง้ พระองค์ เสีย และดู เถิด พระเจ้า ทรงอยู่ กับ เรา ทรงเป็น ผู้ บังคับ บัญชาของเรา และ
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ปุโรหิต ของพระองค์ พร ้ อมกับ แตรศึก พร้อมที่ จะเป่า เรียกทํา สงครามต่อ สู้ กั บท ่าน โอ ข้า แต่ ประชาชน
อิสราเอล ขออย่าต่อสู้กับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่าน เพราะท่านจะชนะไม่ได้� 13 เยโร
โบอัมได้ส้องสุมผู้คนไว้เพื่อจะอ้อมมาหาเขาจากเบื้องหลัง ดังนั ้นกองทหารของท่านจึงอยูข
่ ้างหน้ายูดาห์
14
และกองซุ่มก็อยูข้
่ างหลังเขา และเมื่อยูดาห์มองดูข้างหลัง ดูเถิด การศึกกอยู
็ ข้
่ างหน้าและข้างหลังเขา
15
และเขาทัง้ หลายก็ รอ
้ งทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ และบรรดาปุ โรหิ ตก ็ เป่า แตร แล ้ว คนของยู ดาห์ ก็ ตะเบ็ง
เสียงร้องทํานองศึก และเมื่อ คนยู ดาห์ตะโกน อยู่มาพระเจ้า ทรงให้เยโรโบอัม และอิสราเอลทัง้ ปวงพ่าย
แพ้ ไปต่อ อาบี ยาห์และยู ดาห์ 16 คนอิสราเอลได้ หนี ต่อ หน้า ยู ดาห์ และพระเจ้า ทรงมอบเขาไว้ในมือ ของ
เขาทัง้ หลาย 17 อาบียาห์และประชาชนของพระองค์ก็ฆ่าเขาเสียมากมาย คนอิสราเอลที่คัดเลือกแล้วจึง
ล้มตายห้าแสนคน 18 นี่ แหละคนอิสราเอลก็ถูกปราบปรามในครัง้ นั ้น และคนยูดาห์ก็ชนะ เพราะเขาพึ่ง
พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา 19 และอาบี ยาห์ได้ ติ ดตามเยโรโบอัม และยึด เอาหัว เมือง
จากพระองค์ คือเมืองเบธเอลกับชนบทของเมืองนั ้น และเยชานาห์กับชนบทของเมืองนั ้น และเอโฟรน
กับชนบทของเมืองนั ้น
การสิน
้ พระชนม์ของเยโรโบอัม (1 พกษ 14:19-20)
20 เย โร โบ อัม มิ ได้ ฟื้ น อํานาจ ของ พระองค์ ใน รัช สมัย ขอ งอาบี ยาห์ และ พระ เย โฮ วาห์ ทรง ประหาร
พระองค์ พระองค์ก็สิน
้ พระชนม์
ครอบครัวของอาบียาห์

21 แต่อาบย
ี าห์ก็มีอํานาจยิง่ ขึ้น

22 ราชกิจนอกนั ้นของอาบียาห์

อิดโด

และมีมเหสีสิบสี่องค์ ให้กําเนิ ดโอรสยีสิ
่ บสององค์ และธิดาสิบหกองค์
วิธการและพระดํ
ี
ารัสของพระองค์ได้บันทึกไว้ในหนั งสือของผู้พยากรณ์

14

การสิน
้ พระชนม์ของอาบียาห์ อาสาขึ้นครองแทน (1 พกษ 15:7-10)
อาบ ี ยาห์ จึง ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ เขาก็ ฝัง พระศพไว้ ในนครดาวิด และอาสา
โอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองแทนพระองค์ ในรัชกาลของอาสาแผ่นดินได้สงบอยู่สิบปี 2 และอาสาทรง
กระทําสิง่ ที่ดีและชอบในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 3 พระองค์ทรงกําจัดแท่นบูชา
พระต่างด้าวและปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หลาย และพัง เสาศั กด ิ์สิทธิลง
์ และได้ โค ่น เสารู ป เคารพเสีย 4 และ
ทรงบัญชาให้ ยู ดาห์ แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของตน และให้ รก
ั ษาพระราชบัญญั ติ
5
และพระบัญญั ติ พระองค์ ทรงกําจัด ปู ชน ีย สถานสูง และแท่น เครือ
่ งหอมออกเสีย จากหัว เมืองทัง้ สิน
้
6
ของยูดาห์ด้วย และราชอาณาจักรก็ได้สงบอยู่ภายใต้พระองค์ พระองค์ทรงสร้างหัวเมืองที่ มีป้อมในยู
ดาห์ เพราะแผ่นดิ นก ็ สงบ พระองค์ มิได้ ทํา สงครามในปี เหล่า นั ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานการ
หยุดพักสงบแก่พระองค์ 7 และพระองค์ตรัสกับยูดาห์ว่า “ให้เราทัง้ หลายสร้างหัวเมืองเหล่านี้ ล้อมด้วย
กําแพง หอคอย ประตูเมือง และดาน แผ่นดินยังเป็นของเรา เพราะเราได้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของเรา เราได้แสวงหาพระองค์ และพระองค์ ได้ทรงประทานการหยุดพักสงบทุกด้าน� เขาทัง้ หลายจึง
สร้างและจําเริญ ขึ้น 8 และอาสาทรงมี กองทัพ สรรพด้วยโล่ ใหญ่ และหอกจากยู ดาห์ สามแสนคน และ
จากเบนยามินซึ่งถือโล่และโก่งธนูสองแสนแปดหมื่นคน ทัง้ สิน
้ เป็นทแกล้วทหาร
1

การชนะยิง่ ใหญ่ของอาสาเหนื อเศ-ราห์ (2 พศด 16:8)
เศ-ราห์ ชาวเอธิโอเปีย ได้ ออกมาต่อสู้ กับ เขาทัง้ หลายด้วยกองทัพ หนึ่ ง ล้านคน และรถรบสามร้อย
คันมาถึงเมืองมาเรชาห์ 10 และอาสาทรงยกออกไปปะทะกับเขา และเขาทัง้ หลายก็ตัง้ แนวรบในหุบเขา
เศฟาธาห์ที่ มาเรชาห์ 11 และอาสาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์
ไม่มี ผู้ ใดช่วยได้ อย่างพระองค์ ในการสู้ รบกัน ระหว่างผู้ ที่ มี กําลั งก ับ ผู้ ที่ ไม่มี กําลัง โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
9
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วาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายพึ่งพระองค์
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมาต่อสู้ กับ ชนหมู่ ใหญ่ นี้ ในพระนามของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ขออย่าให้มนุษย์ชนะพระองค์� 12 พระเยโฮวาห์จึงทรงให้ชาว
เอธิโอเปียพ่ายแพ้ต่ออาสาและต่อยูดาห์ และชาวเอธิโอเปี ยก็หนี ไป 13 อาสาและพลที่ อยู่กับพระองค์ ก็
ไล่ ตามเขาไปถึงเมืองเก-ราร์ และชาวเอธิโอเปี ยล้มตายมากจนไม่ เหลือสักชีวต
ิ เดียว เพราะเขาได้ แตก
พ่ายต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และกองทัพ ของพระองค์ คนยู ดาห์ ได้ เก ็บ ของที่ รบ
ิ ได้ มากมายนั กหนา
14 และเขาก็ โจมตี บรรดาหัว เมืองรอบเมืองเก-ราร์ เพราะว่า ความกลัว พระเยโฮวาห์นั้น มาครอบเขาทัง
้
15
หลาย เขาได้ปล้นหัวเมืองทัง้ สิน
เพราะมี
ข
องที
่
ร
บ
ิ
ได้
ใ
นนั
้
น
มาก
และเขาได้
โจมตี
เต็
น
ท์
ของผู
ที
้
่
มี
วั
ว
และ
้
เอาแกะไปมากมายและอูฐด้วย แล้วเขาก็กลับไปยังเยรู ซาเล็ม

15
ผู้พยากรณ์ อาซาริยาห์เตือนอาสา
1 พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จ มาสถิ ตก ับ อาซาริยาห์ บุ ตรชายโอเดด 2 และท่านออกไปเฝ้า อาสา
ทูล พระองค์ ว่า “ข้าแต่ อาสา และยู ดาห์กับ เบนยามิ นทัง้ ปวง ขอจงฟังข้าพเจ้า พระเยโฮวาห์ทรงสถิ ตกั
บท่านทัง้ หลาย ต่อเมื่อท่านทัง้ หลายอยู่กับพระองค์ ถ้าท่านทัง้ หลายแสวงหาพระองค์ ท่านก็จะพบพระ
องค์ แต่ถ้าท่านทัง้ หลายทอดทิง้ พระองค์ พระองค์จะทรงทอดทิง้ ท่านทัง้ หลาย 3 อิสราเอลอยู่ปราศจาก
พระเจ้าเที่ยงแท้ เป็นเวลานาน และไม่มีปุโรหิตผู้สัง่ สอน และไม่มีพระราชบัญญัติ 4 แต่เมื่อถึงคราวเขา
ทุกข์ ยากลําบาก เขาหัน มาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลและแสวงหาพระองค์ เขาทัง้ หลาย
ก็ พบพระองค์ 5 ในสมัย นั ้น ไม่ มี สันติ ภาพแก่ ผู้ ที่ ออกไปหรือ ผู้ ที่ เข้า มา เพราะมี การวุน
่ วายอยู่ มากมาย
รบกวนชาวเมืองทัง้ หลายนั ้น 6 เขาแตกแยกกัน เป็น พวกๆ ประชาชาติ ต่อ ประชาชาติ และเมืองต่อ เมือง
เพราะพระเจ้าทรงรบกวนเขาด้วยความทุกข์ยากทุกอย่าง 7 แต่ท่านทัง้ หลายจงกล้าหาญ อย่าให้มือของ
ท่านอ่อนลง เพราะว่ากิจการของท่านจะได้รบ
ั บําเหน็ จ�
อาสานําการปฏิรู ปและการฟื้ นฟูใหม่มาสู่ประเทศ
คือคําพยากรณ์ ของโอเดดผูพยากรณ์
้
พระองค์ก็ทรงมีพระทัยกล้า
ขึ้น ทรงกําจัด สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนจากแผ่น ดิน ยู ดาห์ และเบนยามิน สิน
้ และจากหัว เมืองซึ่ง พระองค์
ยึด มาได้ จากถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และพระองค์ ทรงซ่อมแซมแท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง อยู่ หน ้า
มุข พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 9 และพระองค์ ทรงรวบรวมยู ดาห์ และเบนยามิ นทัง้ ปวง และคนเหล่า
นั ้น จากเอฟราอิม มน ัส เสห์ และจากสิ เมโอน ผู้ อาศัย อยู่ กับ เขาทัง้ หลาย เพราะคนเป็น จํานวนมากได้
หลบหนี มาหาพระองค์ จากอิสราเอล เมื่อ เขาเห็นว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ สถิ ตก ับ พระองค์
10 เขาทัง
้ หลายชุ มนุ มกั นที ่ เยรู ซาเล็ม ในเดือนที่ สามของปี ที่ สิ บห้า ในรัชกาลของอาสา 11 เขาทัง้ หลาย
ถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ในวัน นั ้น จากข้าวของที่ เขาได้ รบ
ิ มา มี วัว ผู้ เจ ็ ดร้อยตัว และแกะเจ็ด พัน
ตัว 12 และเขาก็เข้าทําพันธสัญญาที่ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาด้วยสุดจิต
สุดใจของเขา 13 และว่า ผู้ ใดที่ ไม่ แสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลควรจะมี โทษถึง ตาย ไม่
ว่า เล็ก หรือ ใหญ่ ชายหรือ หญิง 14 เขาทัง้ หลายได้ กระทํา สัตย์ ปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ ด้วยเสียงอัน ดัง
และด้วยเสียงโห่ร้อง และด้วยเสียงแตรและแตรทองเหลืองขนาดเล็ก 15 และยูดาห์ทัง้ ปวงก็เปรมปรีดิ
์ เพราะสัตย์ปฏิญาณนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายได้ ปฏิญาณด้วยสุดใจของเขา และได้ แสวงหาพระองค์ ด้วย
สิน
้ ความปรารถนาของเขา และเขาทัง้ หลายก็พบพระองค์ และพระเยโฮวาห์ทรงประทานให้เขาหยุดพัก
สงบรอบด้าน 16 แม้ว่ามาอาคาห์พระมารดาของกษั ตริย์อาสา พระองค์ ก็ ทรงถอดเสียจากเป็นพระราช
ชนนี เพราะพระนางได้กระทํารู ปเคารพอันน่าเกลียดน่าชังในเสารู ปเคารพ อาสาทรงโค่นรูปเคารพของ
พระนางลง และบดและเผาเสียที่ลําธารขิดโรน 17 แต่ยังมได้
ิ กําจัดปูชนียสถานสูงออกเสียจากอิสราเอล
8 เมื่ออาสาทรงสดับถ้อยคําเหล่านี้
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อย่างไรก็ ดี พระทัย ของอาสาก็ บริสุทธิตลอดรั
ช สมัย ของพระองค์ 18 และพระองค์ ทรงนํา ของอุทิศ ถวาย
์
ของราชบิดาของพระองค์และข้าวของที่พระองค์เองทรงอุทิศถวาย มีเงิน และทองคํา และเครือ
่ งใช้เข้า
ไปในพระนิ เวศของพระเจ้า 19 และไม่มีสงครามอีกจนปีที่สามสิบห้าในรัชกาลของอาสา

16

สงครามระหว่างอาสากับบาอาชา (1 พกษ 15:16-22)
ในปี ที่ สามสิบ หกแห่ง รัชกาลอาสา บาอาชากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลขึ้น มาต่อสู้ กับ ยู ดาห์ และได้ สร้าง
เมืองรามาห์ เพื่อว่าพระองค์จะมิทรงให้คนหนึ่ งคนใดออกไปหรือเข้ามาหาอาสากษั ตริย์ของยูดาห์ 2 แล้
วอาสาทรงเอาเงินและทองคําจากคลังของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และราชสํานั ก และส่งไปให้เบน
ฮาดัดกษั ตริย์แห่งซีเรียผู้ประทับในเมืองดามัสกัสว่า 3 “ขอให้มีสัญญาไมตรีระหว่างข้าพเจ้าและท่านดัง
ที่มีอยู่กับพระชนกของข้าพเจ้าและพระชนกของท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งเงินและทองคํามายังท่าน ขอ
เสด็จ ไปทําลายสัญญาไมตรีของท่านซึ่ งม ี กับ บาอาชากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล เพื่อ เขาจะถอยทัพ ไปจาก
ข้าพเจ้า� 4 และเบนฮาดัดทรงเชื่อฟังกษั ตริย์อาสา และส่งผูบ
้ ังคับบัญชากองทัพของพระองค์ไปต่อสู้กับ
หัวเมืองของอิสราเอล และเขาทัง้ หลายโจมตีเมืองอิโยน ดาน เอเบลมาอิม และหัวเมืองคลังหลวงทัง้ สิน
้
ของนั ฟทาลี 5 และต่อมาเมื่อบาอาชาทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น พระองค์ทรงหยุดสร้างเมืองรามาห์ และให้พระ
ราชกิจของพระองค์หยุดยัง้ 6 แล้วกษั ตริย์อาสาทรงนํายูดาห์ทัง้ สิน
้ และเขาทัง้ หลายขนหินของเมืองรา
มาห์และเครือ
่ งไม้ของเมืองนั ้น ซึ่งบาอาชาใช้สร้างอยูนั
่ ้น และเอามาสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาห์
1

พระเจ้าทรงติเตียนอาสาเรือ
่ งการประนี ประนอม

และทูลพระองค์ว่า “เพราะท่านพึ่งกษั ตริ
ย์ของซีเรีย และมิ ได้ พึ่ง พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะฉะนั ้น กองทัพของกษั ตริย์ซี เรียจึง ได้ หลุด
พ้นมือท่านไป 8 คนเอธิโอเปียและชาวลิบนีไม่เป็นกองทัพมหึมา มีรถรบและพลม้ามากเหลือหลายหรือ
แต่เพราะท่านพึ่งพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของท่าน 9 เพราะว่าพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ ไปมาอยู่ เหนื อ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ เพื่อ สําแดงฤทธานุ ภาพของพระองค์ โดยเห็น แก่ ผู้ เหล่
านั ้ นที ่ มี ใจจริง ต่อ พระองค์ ในเรือ
่ งนี้ ท่านได้ กระทํา การอย่างโง่เขลา เพราะตัง้ แต่ นี้ ไปท่านจะมี การศึก
10
สงคราม� และอาสาก็ทรงกริว้ ต่อผู้ทํานายนั ้น และจับเขาจําไว้ในคุก เพราะพระองค์ทรงเกรีย
้ วกราด
11
แก่ เขาในเรือ
่ งนี้ และอาสาทรงข่มเหงประชาชนบางคนในเวลาเดียวกัน นั ้น ด้วย และดู เถิด พระราช
กิจของอาสา ตัง้ แต่ต้นจนสุดท้าย ได้บันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล
7 ครัง
้ นั ้นฮานานี ผู้ทํานายได้มาเฝ้าอาสากษั ตริย์ของยูดาห์

การสิน
้ พระชนม์ของอาสา (1 พกษ 15:23-24)
ในปี ที่ สามสิบ เก้า แห่ง รัชกาลของพระองค์ อาสาทรงเป็น โรคที่ พระบาทของพระองค์ และโรคของ
พระองค์ ก็ ร้ายแรง แม้ เป็น โรคอยู่ พระองค์ ก็ มิได้ ทรงแสวงหาพระเยโฮวาห์ แต่ ได้ แสวงหาความช่วย
เหลือจากแพทย์ 13 และอาสาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ สิน
้ พระชนม์ในปี ที่ สี่สิ บเอ็ด
แห่งรัชกาลของพระองค์ 14 เขาทัง้ หลายฝังพระศพไว้ในอุโมงค์ของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้สกัดออกเพื่อ
พระองค์ ในนครดาวิด เขาวางพระศพของพระองค์ ไว้บนแท่น ซึ่ งม ี เครือ
่ งหอมต่างๆเต็ม ไปหมด ซึ่ง ช่าง
ปรุ งเครือ
่ งหอมได้ปรุ งไว้ และเขาทัง้ หลายก็ก่อเพลิงใหญ่โตถวายพระเกียรติพระองค์
12

17
เยโฮชาฟัทครอบครองแทนอาสา (1 พกษ 15:24)
เย โฮ ชา ฟัท โอรส ของ พระองค์ ครอบ ครอง แทน พระองค์ และ ทรง เสริม กําลัง พล ต่อสู้ อิสราเอล
2 พระองค์ทรงวางกําลังพลไว้ในหัวเมืองที่ มีป้ อมทัง
้ ปวงของยูดาห์ และทรงตัง้ ทหารประจําป้อมในแผ่น
ดินยูดาห์ และในหัวเมืองเอฟราอิม ซึ่งอาสาราชบิดาของพระองค์ได้ยึดไว้ 3 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตกับเย
1
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โฮชาฟัท เพราะพระองค์ ทรงดําเนิ น ในทางเบื้องต้นๆของดาวิด ราชบิดาของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรง
แสวงหาพระบาอัล 4 แต่ ได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระราชบิดาของพระองค์ และดําเนิ น ใน
พระบัญญัติของพระองค์ มิได้ทรงดําเนิ นตามการกระทําของอิสราเอล 5 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรง
สถาปนาราชอาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ และสิน
่ งบรรณาการมาถวายเยโฮ
้ ทัง้ ยูดาห์ก็นําเครือ
ชาฟัท พระองค์จึงมีทรัพย์มัง่ คัง่ อย่างยิง่ และมีเกียรติมาก
การฟื้ นฟูกันใหม่ในสมัยเยโฮชาฟัท
6 พระทัย ของพระองค์ เข ้ม แข็ง ขึ้น ในพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ พระองค์ จึง ทรงกําจัด ปู ชน ีย สถาน
สูงและบรรดาเสารู ปเคารพเสียจากยูดาห์ 7 ในปี ที่สามแห่งรัชกาลของพระองค์ พระองค์ทรงใช้เจ้านาย
ของพระองค์คือ เบนฮาอิล โอบาดีห์ เศคาริยาห์ เนธันเอล และมีคายาห์ไปสัง่ สอนในหัวเมืองของยูดาห์
8 และคนเลวีไปกับเขาด้วยคือ เชไมอาห์ เนธานิ ยาห์ เศบาดิยาห์ อาสาเฮล เชมิราโมท เยโฮนาธัน อาโดนี
ยาห์ โทบียาห์ และโทบาโดนิ ยาห์ คนเลวี และพร้อมกับคนเหล่านี้ มี เอลีชามา และเยโฮรัม ผู้เป็นปุโรหิต
9 และเขาทัง
้ หลายได้สัง่ สอนในยูดาห์ มีหนังสือพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ไปกับเขาด้วย เขาเที่ยว
ไปทัว่ หัวเมืองทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์ และได้สัง่ สอนประชาชน
พระเจ้าทรงเสริมกําลังให้เยโฮชาฟัท
ความหวาดกลั วอ ัน มาจากพระเยโฮวาห์ตกอยู่ เหนื อ บรรดาราชอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน ต่างๆที่ อยู่
รอบยู ดาห์ และเขาทัง้ หลายมิ ได้ ทํา สงครามกับเยโฮชาฟัท 11 คนฟี ลิ ส เตียบางพวกได้ นํา ของกํานั ล
มาถวายเยโฮชาฟัท และนํา เงิน มาเป็น บรรณาการ และพวกอาระเบีย ได้ นํา ฝูง แพะแกะ คือ แกะผู้ เจ ็ด
พันเจ็ดร้อยตัว และแพะผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวมาถวายพระองค์ 12 และเยโฮชาฟัททรงเจริญใหญ่ยงิ่ ขึ้น
เป็น ลําดับ พระองค์ ทรงสร้างป้อมและหัว เมืองคลัง หลวงไว้ในยู ดาห์ 13 และพระองค์ ทรงมี พระราชกิจ
มากมายในหัว เมืองของยู ดาห์ พระองค์ ทรงมี ทหารเป็น ทแกล้ว ทหารในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 14 ต่อ ไปนี้ เป็น
จํานวนตามเรือนบรรพบุรุษของเขาคือ ของยูดาห์ ผู้บังคับบัญชากองพันมี อัดนาห์ผู้บังคับบัญชา พร้อม
กับทแกล้วทหารสามแสนคน 15 ถัดเขาไปคือ เยโฮฮานั น ผู้บังคับบัญชาพร้อมกับสองแสนแปดหมื่นคน
16 และถัด เขาไปคือ อามัสยาห์ บุ ตรชายศิค รี เป็ น คนอาสาสมัครเพื่อ การปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์พร ้ อม
กับทแกล้วทหารสองแสนคน 17 ของเบนยามินคือ เอลี ยาดา ทแกล้วทหารพร้อมกับคนสองแสนสรรพ
ด้วยธนูและโล่ 18 และถัดเขาไปคือ เยโฮซาบาด พร้อมกับคนติดอาวุธหนึ่ งแสนแปดหมื่นคน 19 เหล่านี้
เป็น ข้าราชการของกษั ตริย์ นอกเหนื อ จากผู้ ที่ กษั ตริย์ทรงวางไว้ในหัว เมืองที่ มี ป้อมทัว่ ตลอดแผ่น ดิน ยู
ดาห์
10

18

เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหับ (1 พกษ 22:2)
ฝ่ายเยโฮชาฟัท ทรงมี ทรัพย์ มัง่ คัง่ และเกียรติ ใหญ่ ยิง่ และพระองค์ ทรงกระทํา ให้เป็น ทองแผ่น เดีย
วกันกับอาหับ 2 ครัน
้ ล่วงมาหลายปี พระองค์เสด็จลงไปเฝ้าอาหับในสะมาเรีย และอาหับทรงฆ่าแกะและ
วัว มากมายสําหรับ พระองค์ และสําหรับ พลที่ มาก ับ พระองค์ และทรงชักชวนพระองค์ ให้ ขึ้น ไปต่อสู้ กับ
ราโมทกิ เลอาด 3 อาหับ กษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กับ เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ว่า “ท่านจะไปกับ
ข้าพเจ้ายังราโมทกิเลอาดหรือ� พระองค์ทูลตอบพระองค์ว่า “ข้าพเจ้าก็เป็นอย่างที่ท่านเป็น ประชาชน
ของข้าพเจ้าก็เป็นดังประชาชนของท่าน เราจะอยู่กับท่านในการสงคราม� 4 และเยโฮชาฟัทตรัสกับกษั
ตริย์แห่งอิสราเอลว่า “ขอสอบถามดูพระดํารัสของพระเยโฮวาห์วันนี้ เสียก่อน� 5 แล้วกษั ตริย์แห่งอิสรา
เอลก็เรียกประชุมพวกผูพยากรณ์
้
ประมาณสี่รอ
้ ยคนตรัสกับเขาว่า “ควรที่เราจะไปตีราโมทกิเลอาดหรือ
หรือเราไม่ควรไป� และเขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปเถิด เพราะพระเจ้าจะทรงมอบไว้ใน
พระหัตถ์ ของกษั ตริย์� 6 แต่ เยโฮชาฟัททูลว่า “ที่ นี่ไม่มีผู้พยากรณ์ ของพระเยโฮวาห์อีกสักคนหนึ่ งหรือ
1
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ซึ่ง เราจะสอบถามได้� 7 และกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอลทูล เยโฮชาฟั ทว่า “ยั งม ี ชายอีก คนหนึ่ ง ซึ่ง เราจะให้
ทูลถามพระเยโฮวาห์ได้ แต่ข้าพเจ้าชังเขา เพราะเขาพยากรณ์ แต่ความร้ายเสมอ ไม่เคยพยากรณ์ ความ
ดี เก ี่ย วกับ ข้าพเจ้า เลย คนนั ้น คื อม ี คายาห์บุ ตรอิมลาห์� และเยโฮชาฟัท ทูล ว่า “ขอกษั ตริย์อย่า ตรัสด ัง่
นั ้นเลย� 8 แล้วกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงเรียกมหาดเล็กคนหนึ่ งเข้ามาและตรัสสัง่ ว่า “ไปพามีคายาห์บุ
ตรอิมลาห์มาเร็วๆ� 9 ฝ่ายกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์ ต่างประทับบนพระ
ที่ นั ่ง ทรงฉลองพระองค์ ณ ที่ ว่างตรงทางเข้า ประตู เมืองสะมาเรีย และผู้ พยากรณ์ ทัง้ ปวงก็ พยากรณ์
ถวายอยู่ 10 และเศเดคี ยาห์บุ ตรชายเคนาอะนาห์ จึง เอาเหล็ก ทํา เป็น เขา และพูด ว่า “พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ว่า ‘ด้วยสิง่ เหล่านี้ เจ้าจะผลักคนซีเรียไปจนเขาทัง้ หลายถูกทําลาย� ” 11 และบรรดาผู้พยากรณ์
ก็ พยากรณ์ อย่างนั ้น ทูลว่า “ขอเสด็จขึ้นไปราโมทกิ เลอาดเถิด และจะมี ชัยชนะ เพราะพระเยโฮวาห์จะ
ทรงมอบเมืองนั ้นไว้ในพระหัตถ์ของกษั ตริย์�
ผู้พยากรณ์ มีคายาห์พยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์ของอาหับ (1 พกษ 22:13-28)
“ดูเถิด ถ้อยคําของบรรดาผู้พยากรณ์ ก็พูดสิง่ ที่ดีแก่
กษั ตริยดุ
์ จปากเดียวกัน ขอให้ถ้อยคําของท่านเหมือนอย่างถ้อยคําของคนหนึ่ งในพวกนั ้น และพูดแต่สิ่ง
13
ที่ดี� แต่มีคายาห์ตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่าอย่างไร
ข้าพเจ้า จะพู ดอย ่างนั ้น� 14 และเมื่อ ท่านมาเฝ้า กษั ตริย์ กษั ตริย์ ตรัส ถามท่านว่า “มี คายาห์ ควรที่ เรา
จะไปตี ราโมทกิ เลอาดหรือ หรือเราไม่ควรไป� และท่านทูลตอบพระองค์ ว่า “ขอเชิญเสด็จขึ้นไปและจะ
มีชัยชนะ เขาทัง้ หลายจะถูกมอบไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์� 15 แต่กษั ตริย์ตรัสกับท่านว่า “เราได้ให้เจ้
าปฏิญาณกี่ ครัง้ แล้ วว่า เจ้ าจะพู ดกับเราแต่ ความจริงในพระนามของพระเยโฮวาห์� 16 และท่านทูลว่า
“ข้าพระองค์ได้เห็นคนอิสราเอลทัง้ ปวงกระจัดกระจายอยูบ
่ นภูเขา อย่างแกะที่ไม่มีผู้เลี้ยง และพระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า ‘คนเหล่านี้ ไม่มนาย
ี
ให้เขาต่างกลับยังเรือนของตนโดยสันติภาพเถิด� ” 17 กษั ตริยแห่
์ งอิสรา
เอลจึงทูลเยโฮชาฟัทว่า “ข้าพเจ้ามิได้บอกท่านแล้วหรือว่า เขาจะไม่พยากรณ์ สิ ่งดีเกี่ยวกับข้าพเจ้าเลย
แต่ สิ ่ง ชัว่ ร้ายต่างหาก� 18 และมี คายาห์ ทูล ว่า “ฉะนั ้น ขอสดับ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์
ได้เห็นพระเยโฮวาห์ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ และบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ยน
ื ข้างๆพระองค์
19
ข้างขวาพระหัตถ์ และข้างซ้าย และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ผู้ใดจะเกลี้ยกล่อมอาหับกษั ตริย์แห่งอิสรา
เอล เพื่อเขาจะขึ้นไปและล้มลงที่ราโมทกิเลอาด� บ้างก็ทูลอย่างนี้ บ้างก็ทูลอย่างนั ้น 20 แล้วมีวญ
ิ ญาณ
ดวงหนึ่ งมาข้างหน้าเฝ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ทูลว่า ‘ข้าพระองค์ จะเกลี้ยกล่อมเขาเอง� และพระ
เยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า ‘จะทําอย่างไร� 21 และเขาทูลว่า ‘ข้าพระองค์จะออกไปและจะเป็นวิญญาณมุสา
อยูใ่ นปากของผู้พยากรณ์ ของเขาทุกคน� และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘เจ้าไปเกลี้ยกล่อมเขาได้ และเจ้าจะ
ทําได้สําเร็จ จงไปทําเช่นนั ้นเถิด� 22 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงใส่ วญ
ิ ญาณมุสาในปาก
ของเหล่าผูพยากรณ์
้
ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาเป็นความร้ายเกี่ยวกับพระองค์� 23 แล
้วเศเดคียาห์บุตรชายเคนาอะนาห์ได้เข้ามาใกล้และตบแก้มมีคายาห์พูดว่า “พระวิญญาณของพระเยโฮ
วาห์ไปจากข้าพูดกับเจ้าได้อย่างไร� 24 และมีคายาห์ตอบว่า “ดูเถิด เจ้าจะเห็นในวันนั ้น เมื่อเจ้าเข้าไปใน
ห้องชัน
้ ในเพื่อจะซ่อนตัวเจ้า� 25 และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสว่า “จงจับมีคายาห์ พาเขากลับไปมอบ
ให้อาโมนผู้วา่ ราชการเมือง และแก่ โยอาชราชโอรส 26 และว่า ‘กษั ตริย์ตรัสดังนี้ ว่า เอาคนนี้ จําคุกเสีย
ให้อาหารแห่งความทุกข์กับน้าํ แห่งความทุกข์ จนกว่าเราจะกลับมาโดยสันติภาพ� ” 27 และมีคายาห์ทูล
ว่า “ถ้า พระองค์ เสด็จกลับมาโดยสันติ ภาพ พระเยโฮวาห์ก็ มิได้ ตรัสโดยข้าพระองค์� และท่านกล่าวว่า
“บรรดาชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย ขอจงฟังเถิด�
12 และผู้ส่ ือสารผู้ไปตามมีคายาห์ได้บอกท่านว่า

การสงครามที่ราโมทกิเลอาด อาหับถูกฆ่า (1 พกษ 22:29-40)
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28 กษั ตริย์แห่งอิสราเอลกับเยโฮชาฟัทกษั ตริย์แห่งยูดาห์จึงเสด็จขึ้นไปยังราโมทกิ เลอาด 29 และกษั

ตริย์แห่งอิสราเอลตรัสกับเยโฮชาฟั ทว่า “ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทําศึก แต่ ท่านจงสวมเครือ
่ งทรงของ
30
ท่าน� และกษั ตริย์แห่งอิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์ แลวท
้ ัง้ สองพระองค์เข้าทําสงคราม ฝ่ายกษั ตริ
ย์ประเทศซีเรีย ทรงบัญชาบรรดาผู้ บัญชาการรถรบของพระองค์ ว่า “อย่า รบกับ ทหารน้ อยหรือ ใหญ่ แต่
มุ ่ง เฉพาะกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล� 31 และอยู่ มาเมื่อ ผู้ บัญชาการรถรบแลเห็น เยโฮชาฟัท เขาทัง้ หลาย
ก็ ว่า “เป็นกษั ตริย์ อส
ิ ราเอลแล้ว� เขาจึง หัน เข้าไปจะสู้ รบกับ พระองค์ และเยโฮชาฟัท ทรงร้องขึ้น และ
พระเยโฮวาห์ทรงช่วยพระองค์ พระเจ้า ทรงให้เขาทัง้ หลายออกไปเสีย จากพระองค์ 32 และอยู่มาเมื่อ ผู้
บัญชาการรถรบเห็นว่าไม่ใช่กษั ตริย์อิสราเอล ก็ หันรถกลับจากไล่ ตามพระองค์ 33 แต่ มีชายคนหนึ่ งโก่ง
ธนูยงิ เดาไป ถูกกษั ตริย์แห่งอิสราเอลเข้าระหว่างเกล็ดเกราะและแผ่นบังพระอุระ พระองค์จึงรับสัง่ คน
ขับรถรบว่า “หันกลับเถอะ พาเราออกจากการรบ เพราะเราบาดเจ็บแล้ว� 34 วันนั ้นการรบก็ดุเดือดขึ้น
และกษั ตริย์ อส
ิ ราเอลก็ พยุ งพระองค์ เองขึ้น ไปในรถรบของพระองค์ หน
ั พระพักตร์เข ้า สู้ ชนซีเรีย จนถึง
เวลาเย็น แล้วประมาณเวลาดวงอาทิตย์ตกพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์

19
ผู้พยากรณ์ เยฮูติเตียนเยโฮชาฟัท
เย โฮ ชา ฟัทกษั ตริ ย์ แห่ ง ยู ดาห์ เสด็จ กลับ ไป โดย สวั สด ิ ภาพ ถึง พระราชวัง ของ พระองค์ ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 2 แต่ เยฮู บุ ตรชายฮานานี ผู้ ทํานายได้ ออกไปเฝ้า พระองค์ ทูล กษั ตริย์เยโฮชาฟั ทว่า “ควรที่
พระองค์ จะช่วยคนอธรรมและรัก ผู้ ที่ เกล ียดชัง พระเยโฮวาห์ หรือ เพราะเรือ
่ งนี้ พระพิโรธของพระเยโฮ
3
วาห์ได้ออกมาถึงพระองค์ อย่างไรก็ดีพระองค์ทรงพบความดีในพระองค์บ้าง เพราะพระองค์ได้ทําลาย
บรรดาเสารู ปเคารพเสียจากแผ่นดิน และได้มุ่งพระทัยแสวงหาพระเจ้า�
1

เยโฮชาฟัททรงตัง้ ผู้วินิจฉั ยและคนเลวีในแผ่นดิน
4 เยโฮชาฟัทประทั บที่เยรู ซาเล็ม

และพระองค์ทรงออกไปท่ามกลางประชาชนอีก ตัง้ แต่เบเออร์เชบา
ถึง ถิน
่ เทือกเขาเอฟราอิม และนํา เขาทัง้ หลายกลับ มายัง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา
5 พระองค์ ทรงตัง
้ ผู้ วินิจฉั ย ในแผ่น ดิน นั ้น ในหัว เมืองที่ มี ป้อมทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ ที ละหัวเมือง 6 และตรัส
กับ ผู้ วิน ิจฉั ย เหล่านั ้ นว ่า “จงพิจารณาสิง่ ที่ ท่านทัง้ หลายจะกระทํา เพราะท่านมิ ได้ พิพากษาเพื่ อมนุษย์
แต่ เพื่อ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงสถิ ตก ั บท ่านในการพิพากษา 7 ฉะนั ้น จงให้ ความยํา เกรงพระเยโฮ
วาห์อยู่เหนื อท่าน จงระมัดระวังสิง่ ที่ ท่านกระทํา เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่มีความชัว่ ช้า ไม่
เห็นแก่หน้าคนใด และไม่มีการรับสินบน� 8 ยิง่ กว่านั ้ นอีก ในเยรู ซาเล็ม เยโฮชาฟัททรงตัง้ คนเลวี และ
ปุ โรหิตบ ้าง กับ ประมุข ของบรรพบุรุษ แห่งอ ิส ราเอลบ้าง เพื่อ จะให้การพิพากษาแห่งพระเยโฮวาห์ และ
วินิจฉั ย คดี ที่ โต้ แย้ งก ัน เขาทัง้ หลายมี ตําแหน่ ง ในเยรู ซาเล็ม 9 และพระองค์ ทรงกําชับ เขาทัง้ หลายว่า
“ท่านทัง้ หลายจงกระทําการนี้ ด้วยความยําเกรงพระเยโฮวาห์ ด้วยความสัตย์ซื่อ และด้วยสิน
้ สุดใจของ
10
ท่าน เมื่อมีคดีมาถึงท่านจากพี่น้องของท่านผู้อาศัยอยู่ในหัวเมืองของเขาทัง้ หลาย เกี่ยวกับเรือ
่ งฆ่าฟั
นกัน พระราชบัญญัติหรือพระบัญญัติ กฎเกณฑ์ หรือคําตัดสิน ท่านทัง้ หลายก็ ควรจะตักเตือนเขา เพื่อ
เขาจะไม่ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ พระพิโรธจึงจะไม่มาเหนื อท่านและพี่น้องของท่าน ท่านจงกระทําเช่น
นี้ และท่านจะไม่ ละเมิด 11 และดู เถิด อามาริยาห์ ปุ โรหิต ใหญ่ ก็ อยู่ เหนื อ ท่านในสรรพกิจ ของพระเยโฮ
วาห์ และเศบาดิยาห์บุตรชายอิชมาเอลเจ้านายของวงศ์ วานยูดาห์ก็อยู่เหนื อท่านในสรรพกิจของกษั ตริ
ย์ และเลวีจะเป็นเจ้าหน้าที่ ปรนนิ บัติท่าน จงประกอบกิจอย่างแกล้วกล้า และขอพระเยโฮวาห์ทรงสถิต
อยูก
่ ับผู้เที่ยงธรรม�
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20
คนโมอับบุกรุ กยูดาห์
และอยู่ มาภายหลัง คนโมอับ และคนอัม โมน และพร้อมกับ เขามี คนอื่น นอกจากคนอัม โมนนั ้น ได้
ขึ้นมาทําสงครามกับเยโฮชาฟัท 2 มีคนมาทูลเยโฮชาฟัทว่า “มีคนหมู่ใหญ่มาสู้ รบกับพระองค์จากซีเรีย
ข้างนี้ จากฟากทะเลข้างโน้ น และดูเถิด เขาทัง้ หลายอยู่ในฮาซาโซนทามาร์ คือเอนกาดี� 3 และเยโฮชา
ฟัท ก็ กลัว และมุ่ง แสวงหาพระเยโฮวาห์ และได้ ทรงประกาศให้อดอาหารทัว่ ยู ดาห์ 4 และยู ดาห์ได้ ชุ มนุ
มกันแสวงหาความช่วยเหลือจากพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายพากันมาจากหัวเมืองทัง้ สิน
้ แห่งยูดาห์เพื่อ
แสวงหาพระเยโฮวาห์ 5 และเยโฮชาฟัทประทับยืนอยู่ในที่ประชุมของยูดาห์และเยรู ซาเล็ม ในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ ข้างหน้า ลานใหม่ 6 และตรัส ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ
ของข้าพเจ้าทัง้ หลาย พระองค์มิได้เป็นพระเจ้าในฟ้าสวรรค์หรือ พระองค์มิได้ปกครองเหนื อบรรดาราช
อาณาจักรของประชาชาติหรือ ในพระหัตถ์ของพระองค์มีฤทธิและอํ
านาจ จึงไม่มีผูใดต่
้
อต้านพระองค์ได้
์
7 พระองค์ เป็ นพระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง
้ หลายมิใช่หรือ ผู้ทรงขับไล่ชาวแผ่นดินนี้ ออกไปเสียให้พ้นหน้า
อิสราเอลประชาชนของพระองค์ และทรงมอบไว้ แก่ เชื้อ สายของอับ ราฮัม มิตรสหายของพระองค์ เป็น
นิ ตย์ 8 และเขาทัง้ หลายได้ อาศัยอยู่ในนั ้น และได้ สร้างสถานบริสุทธิ์แห่งหน่งึ ในนั ้นถวายพระองค์ เพื่อ
พระนามของพระองค์ ทูลว่า 9 ‘ถ้าเหตุชว
ั ่ ร้ายขึ้นมาเหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย จะเป็นดาบ การพิพากษา
หรือ โรคระบาด หรือ การกันดารอาหาร ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะยืน อยู่ ต่อ หน้า พระนิ เวศนี้ และต่อ พระ
พักตร์พระองค์ (เพราะพระนามของพระองค์ อยู่ ในพระนิ เวศนี้ � และร้องทูล ต่อ พระองค์ ในความทุกข์
ใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย และพระองค์ จะทรงฟัง และช่วยให้ รอด � 10 ดู เถิด บัดนี้ คนอัม โมนและโม
อับ และภูเขาเสอีร ์ ผู้ซึ่งพระองค์ ไม่ ทรงยอมให้คนอิสราเอลบุ กรุ ก เมื่อเขามาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และผู้
ซึ่ง เขาได้ หลี กไปมิ ได้ ทําลายเสีย 11 ดู เถิด เขาทัง้ หลายได้ ให้ บําเหน็ จ แก่ เราอย่างไร ด้วยมาขับ เราออก
เสียจากแผ่นดินกรรมสิทธิข
์ องพระองค์ ซึ่งพระองค์ประทานให้แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นมรดก 12 โอ
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย พระองค์จะไม่ทรงกระทําการพิพากษาเหนื อเขาหรือ เพราะว่าข้า
พระองค์ทัง้ หลายไม่มีฤทธิที
่ หึมานี ซ
้ ่ึงกําลังมาต่อสู้กับข้าพระองค์ทัง้ หลาย ข้าพระองค์ทัง้
์ ่จะต่อสู้คนหมูม
หลายไม่ทราบว่าจะกระทําประการใด แต่ ดวงตาของข้าพระองค์ ทัง้ หลายเพ่งที่ พระองค์ � 13 ในระหว่าง
นั ้นคนทัง้ ปวงของยูดาห์ก็ยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พร้อมกับภรรยาและลูกหลานของเขา
1

ผู้พยากรณ์ ของพระเจ้าคือยาฮาซีเอลให้คําตอบ
14 และพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์เสด็จมาสถิตกับยาฮาซีเอลบุตรชายเศคาริยาห์

ผู้เป็นบุตรชาย
เบไนยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเยอีเอล ผู้เป็นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ เป็นคนเลวี ลูกหลานของอาสาฟ เมื่อท่าน
อยู่ท่ามกลางที่ประชุมนน
ั ้ 15 และเขาได้พูดว่า “ยูดาห์ทัง้ ปวง และชาวเยรู ซาเล็มทงั ้ หลาย กับกษั ตริย์เย
โฮชาฟัทขอจงฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ‘อย่ากลัวเลย และอย่าท้อถอยด้วยคนหมู่
มหึมานี ้เลย เพราะว่าการสงครามนั ้นไม่ใช่ของท่าน แต่เป็นของพระเจ้า 16 พรุ ง่ นี้ ท่านทัง้ หลายจงลงไป
ต่อสู้ กับ เขา ดู เถิด เขาจะขึ้น มาทางขึ้ นที ่ ตําบลศิส ท่านจะพบเขาที่ ปลายลําธาร ข้างหน้า ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
เยรู เอล 17 ไม่จําเป็ นที ่ท่านจะต้องสู้ รบในสงครามครัง้ นี้ โอ ยูดาห์และเยรู ซาเล็ม จงเข้าประจําที่ ยืนนิ่ ง
อยู่และดู ชย
ั ชนะของพระเยโฮวาห์เพื่อท่าน� อย่ากลัวเลย อย่าท้อถอย พรุ ง่ นี้ จงออกไปสู้ กับเขา เพราะ
พระเยโฮวาห์จะทรงสถิต อยู่ กั บท ่าน� 18 แล ้วเยโฮชาฟัท โน้ ม พระเศียรก้ม พระพักตร์ของพระองค์ ลงถึ
งดิน และยู ดาห์ทัง้ ปวงกับชาวเยรู ซาเล็มได้ กราบลงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ นมัสการพระเยโฮวาห์
19 และคนเลวี จากลูก หลานคนโคฮาท และลูก หลานคนโคราห์ ได้ ยืน ขึ้น ถวายสรรเสริญ แด่ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลด้วยเสียงอันดังในที่สูง
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พระเจ้าทรงประหารพวกทหารที่บุกรุ กอิสราเอล
20 และเขาทัง
้ หลายได้ ลุ กขึ้น แต่ เช้า และออกไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารแห่ง เทโคอา และเมื่อ เขาออกไป เย
โฮชาฟัท ประทับ ยืน และตรัสว ่า “โอ ยู ดาห์ และชาวเยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงฟัง ข้าพเจ้า จงเชื่อ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของท่าน และท่านจะตังม
้ ัน
่ คงอยู่ จงเชื่อบรรดาผู้พยากรณ์ ของพระองค์ และท่านจะสําเร็จผล�
21 และเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้ว พระองค์ได้ทรงแต่งตัง
้ บรรดาผู้ที่จะร้องเพลงถวายพระ
เยโฮวาห์ ให้ สรรเสริญ พระองค์ ด้วยเครือ
่ งประดับ แห่ง ความบริสุทธิ์ ขณะเมื่อ เขาเดิน ออกไปหน้า ศั ตรู
และว่า “จงถวายโมทนาแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ � 22 และ
เมื่อ เขาทัง้ หลายตัง้ ต้ นร ้ องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ทรงจัด กองซุ่ม คอยต่อสู้ กับ คนอัม โมน โมอับ
และชาวภูเขาเสอีร ์ ผู้ ได้ เข ้า มาต่อสู้ กับ ยู ดาห์ ดัง นั ้น เขาทัง้ หลายจึง แตกพ่ายไป 23 เพราะว่า คนของอัม
โมนและของโมอับ ได้ ลุ กขึ้น ต่อสู้ กับ ชาวภูเขาเสอีร ์ ทําลายเขาเสีย อย่างสิน
้ เชิง และเมื่อ เขาทัง้ หลาย
24
ทําลายชาวเสอีร ห
์ มดแล้ว เขาทัง้ สิน
ึ ไปอยู่ ที่ หอคอยที่ ใน
้ ช่วยกัน ทํา ลายซึ่ งก ัน และกัน เมื่อย ู ดาห์ ข้น
ถิน
่ ทุรกันดาร เขามองตรงไปที่คนหมู่ใหญ่นั ้น และดูเถิด มีแต่ศพนอนอยู่บนแผ่นดิน ไม่มีสักคนเดียวที่
รอดไปได้ 25 เมื่อเยโฮชาฟัทและประชาชนของพระองค์มาเก็บของที่รบ
ิ จากเขาทัง้ หลาย พรอ
้ มกับศพทัง้
หลายนั ้นเขาพบสิง่ ของเป็นจํานวนมาก ทัง้ ทรัพย์สมบัติและเพชรพลอยต่างๆ ซึ่งเขาเก็บมามากสําหรับ
ตัวจนขนไปไม่ไหว เขาเก็บของที่รบ
ิ ได้เหล่านั ้นสามวัน เพราะมากเหลือเกิน
เยโฮชาฟัทเสด็จกลับไปยังเยรู ซาเล็มอย่างมีชัย
ในวันที ่ สี ่ เขาทัง้ หลายได้ ชุ มนุมกั นที ่ หุบ เขาเบราคาห์ ด้วยที่ นั่น เขาสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะ
ฉะนั ้นเขาจึงเรียกที่นั้นว่า หุบเขาเบราคาห์ จนถึงทุกวันนี้ 27 แล้วเขาทัง้ หลายกลับไปคนยูดาห์และเยรูซา
เล็มทุกคน และเยโฮชาฟัททรงนําหน้ากลับไปยังเยรูซาเล็มด้วยความชื่นบาน เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรง
กระทําให้เขาเปรมปรีดิเย้
์ ยศตรู
ั ของเขา 28 เขาทัง้ หลายมายังเยรูซาเล็มด้วยพิณใหญ่ พิณเขาคู่ และแตร
ยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 29 และความกลัว พระเจ้า มาอยู่ เหนื อ บรรดาราชอาณาจักรของประเทศ
ทัง้ ปวง เมื่อเขาได้ยินว่าพระเยโฮวาห์ทรงต่อสู้ศัตรู ของอิสราเอล 30 แดนดินของเยโฮชาฟัทจึงสงบเงียบ
เพราะว่า พระเจ้า ของพระองค์ ทรงประทานให้ พระองค์ มี การหยุด พัก สงบอยู่ รอบด้าน 31 ดังนี้ แหละ เย
โฮชาฟัท ทรงครอบครองอยู่ เหนื อ ยู ดาห์ เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ สามสิบ ห้า
พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มยีสิ
่ บห้าปี พระราชมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า
อาซู บาห์ บุ ตรสาวชิลหิ 32 พระองค์ ทรงดําเนิ นตามมรรคาของอาสาราชบิดาของพระองค์ และมิได้ ทรง
พรากไปจากทางนั ้น พระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 33 อย่างไรก็ดี ปู
ชนียสถานสูงยังไม่ ได้ ถู กกําจัดออกไป ประชาชนยังมิได้ ปักใจในพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน 34 ส่วน
พระราชกิจนอกนั ้นของเยโฮชาฟัท ตัง้ แต่ต้นจนถึงที่สุด ดูเถิด ได้มีบันทึกไว้ในหนั งสือของเยฮูบุตรชาย
ฮานานี ซึ่งรวมเข้าในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล
26

เยโฮชาฟัททรงเป็นพันธมิตรกับอาหัสยาห์กษั ตริยของอิ
์
สราเอลที่ชัว่ (1 พกษ 22:47-49)
ต่อ มาภายหลัง เยโฮชาฟัทกษั ตริย์ ของยู ดาห์ ได้ ทรงร่วมงานกับ อาหัส ยาห์ กษั ตริย์ ของอิสราเอล
ผู้ทรงกระทํา การอย่างชัว่ ร้ายมาก 36 พระองค์ ทรงร่วมงานในเรือ
่ งการสร้างเรือ ไปยัง เมืองทารชิช และ
เขาทัง้ หลายสร้างเรือ ในเอซี โอนเกเบอร์ 37 แล ้ว เอลี เยเซอร์บุ ตรชายโดดาวาหุ แห่ งเมือ งมาเรชาห์ ได้
พยากรณ์ ถึงเยโฮชาฟั ทว่า “เพราะพระองค์ ทรงร่วมงานกับอาหัสยาห์ พระเยโฮวาห์จะทรงทําลายสิง่ ที่
ท่านกระทํา� เรือก็แตกไม่สามารถไปเมืองทารชิชได้
35
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เย โฮ ชา ฟัท ก็ ล่วง หลับ ไป อยู่ กับ บรรพบุรุษ ของ พระองค์ และ เขา ฝัง พระ ศพ ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของ
พระองค์ ในนครดาวิด และเยโฮรัม โอรสของพระองค์ ครอบครองแทนพระองค์ 2 พระองค์ ทรงมี พระ
อนุชา ผู้เป็นโอรสของเยโฮชาฟัทคือ อาซาริยาห์ เยฮีเอล เศคาริยาห์ อาซาริยาห์ มี คาเอล เชฟาทิ ยาห์
เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ เป็นโอรสของเยโฮชาฟัทกษั ตริย์ของอิสราเอล 3 พระราชบิดาของเขาทัง้ หลายประทานเงิน
ทองคํา และของอั นม ี ค่า มากมาย พร ้ อมกับ หัว เมืองที่ มี ป้อมในยู ดาห์ แต่ พระองค์ ประทานราชอาณา
จักรแก่ เยโฮรัม เพราะว่าท่านเป็นโอรสหัวปี 4 เมื่อเยโฮรัมได้ ข้น
ึ ครอบครองราชอาณาจักรของราชบิดา
ของพระองค์ และได้ สถาปนาไว้แล้ว พระองค์ ทรงประหารพระอนุชาของพระองค์ เสีย หมดด้วยดาบ ทัง้
เจ้า นายบางคนของอิสราเอลด้วย 5 เมื่อ เยโฮรัม ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์ มี พระชนมายุ สามสิบ
สองพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม แปดปี 6 และพระองค์ ทรงดําเนิ น ตามมรรคาขอ
งกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่งอิสราเอล ตามอย่างที่ราชวงศ์อาหับกระทํา เพราะว่าธิดาของอาหับเป็นมเหสีของ
พระองค์ และพระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ 7 อย่างไรก็ ดี พระเยโฮวาห์
จะไม่ทรงทําลายราชวงศ์ของดาวิด เพราะเหตุพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทําไว้กับดาวิด และเหตุที่
พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดและแก่ลูกหลานของพระองค์เป็นนิ ตย์
1

คนเอโดมได้ก่อการกบฏ (2 พกษ 8:20-22)
8 ในรัชกาลของพระองค์ เอโดมได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์ และตัง
้ กษั ตริย์ ข้น
ึ เหนื อ
9
ตน แล้วเยโฮรัมก็เสด็จออกไปพร้อมกับบรรดาเจ้านายและรถรบทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และพระองค์ทรง
ลุก ขึ้น ในกลางคืน โจมตี คนเอโดม ซึ่ง มาล้อมพระองค์ และผู้ บังคับ บัญชารถรบไว้ 10 เอโดมจึง ได้ กบฏ
ออกห่างจากการปกครองของยู ดาห์จนทุก วัน นี้ ครัง้ นั ้น ลิ บนาห์ก็ได้ กบฏออกห่างจากการปกครองของ
พระองค์ ด้วย เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของพระองค์ 11 ยิง่
กว่า นั ้ นอ ีก พระองค์ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง ในถิน
่ เทือกเขาของยู ดาห์ และทรงนํา ชาวเยรู ซาเล็ม ไป
ทําการผิดประเวณี และทรงกระทําให้ยูดาห์ทําเช่นกัน
ก่อนเอลียาห์ข้น
ึ สวรรค์ท่านได้เขียนคําพยากรณ์ ถึงเยโฮรัม

“พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิด
บรรพบุรุษของพระองค์ ตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะเจ้ามิได้ดําเนิ นในบรรดามรรคาของเยโฮชาฟัทบิดาของเจ้า
หรือ ในบรรดามรรคาของอาสากษั ตริย์ ของยู ดาห์ 13 แต่ ได้ เดิน ในมรรคาของบรรดากษั ตริย์ แห่ งอ ิส รา
เอล และได้นํายูดาห์กับชาวเยรู ซาเล็มในการแพศยา อย่างกับการแพศยาแห่งราชวงศ์อาหับ และเจ้าได้
ฆ่า พวกน้ องชายของเจ้า เสีย ด้วย ผู้ เป็น เชื้อ วงศ์ บิ ดาของเจ้า และพวกเขาดี กว่า เจ้า 14 ดู เถิด พระเยโฮ
วาห์จะทรงนําภัยพิบัติอันยิง่ ใหญ่มาเหนื อชนชาติของเจ้า ลูกหลานของเจ้า เมียของเจ้า และข้าวของทัง้
สิน
้ ของเจ้า 15 และตัวเจ้าเองจะมีความเจ็บป่วยสาหัสด้วยโรคลําไส้ของเจ้า จนกว่าลําไส้ของเจ้าจะออก
มาเพราะเหตุโรคนั ้นวันแล้ววันเล่า� ” 16 ยิง่ กว่านั ้น พระเยโฮวาห์ทรงเร้าให้ความโกรธของคนฟีลิสเตีย
และของคนอาระเบีย ผู้ อยู่ ใกล้ กับ คนเอธิโอเปีย มีต ่อเยโฮรัม 17 และเขาทัง้ หลายยกมาต่อสู้ กับ ยู ดาห์
และบุ กรุ กเข้าไปในนั ้น และขนข้าวของทัง้ สิน
้ ซึ่ งม ี ในราชสํานั ก ทัง้ บรรดาโอรสและมเหสี ของพระองค์
จึงไม่มีโอรสเหลือไว้ให้แก่พระองค์นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค์สุดท้องของพระองค์
12 และจดหมายฉบับ หนึ่ ง มาถึง พระองค์ จากเอลี ยาห์ผู้ พยากรณ์ ว่า

เยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้
ภายหลัง เรือ
่ งเหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ลําไส้ ของเยโฮรัม เป็น โรคซึ่ง รักษาไม่ ได้ 19 ต่อ
มาเป็น เวลาสิน
้ สองปี ลําไส้ ของพระองค์ ก็ ออกมาเพราะโรคนั ้น และพระองค์ ก็ สิน
้ พระชนม์ ด้วยความ
ทุรนทุรายอย่างยิง่ ประชาชนของพระองค์ มิได้ ก่อ เพลิง ถวายเกียรติ แก่ พระองค์ อย่า งกั บก ่อ เพลิง ให้
กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ 20 เมื่อ พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้น พระองค์ มี พระชนมายุ สามสิบ สอง
พรรษา และทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม แปดปี และพระองค์ ได้ ทรงจากไปโดยไม่ มี ใครอาลัย เขาก็ ฝัง
พระศพไว้ในนครดาวิด แต่ไม่ใช่ในอุโมงค์ของบรรดากษั ตริย์
18
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อาหัสยาห์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พกษ 8:24-26)
และชาวเยรู ซาเล็ม ได้ ให้ อาหัส ยาห์ โอรสองค์ สุด ท้องของพระองค์ เป็นกษั ตริย์ แทนพระองค์ เพราะ
คนหมู่นั้นมาถึงค่ายกับคนอาระเบียได้ฆ่าโอรสผูพี
้ เสี
่ ยทัง้ หมด ดังนั ้นอาหัสยาห์โอรสของเยโฮรัมกษั ตริย์
ของยูดาห์จึงครอบครอง 2 เมื่ออาหัสยาห์เริม
่ บสองพรรษา และ
่ ครอบครองนั ้น พระองค์มีพระชนมายุสีสิ
พระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มหนึ่ งปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า อาธาลิ ยาห์หลาน
หญิงของอมรี 3 พระองค์ทรงดําเนิ นในทางทัง้ หลายของราชวงศ์ของอาหับด้วย เพราะว่าพระมารดาของ
พระองค์ เป็ นที ่ปรึกษาในการกระทําความชัว่ ร้ายของพระองค์ 4 ดังนั ้นพระองค์ จึงทรงกระทําชัว่ ในสาย
พระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างราชวงศ์ ของอาหับ ได้ กระทํา เพราะว่า หลัง จากราชบิดาของพระองค์
สิน
้ พระชนม์แล้ว เขาทัง้ หลายเป็นที่ปรึกษาของพระองค์ นําไปสู่ความพินาศของพระองค์
1

อาหัสยาห์เข้าร่วมกับเยโฮรัมในการสู้รบที่เมืองราโมทกิเลอาด (2 พกษ 8:28)
และเสด็จไปกับเยโฮรัมโอรสของอาหับกษั
ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล เพื่อ ทํา สงครามกับ ฮาซาเอลกษั ตริย์ ของซีเรีย ที่ เมืองราโมทกิ เลอาด และคนซีเรีย
ได้ กระทํา ให้โยรัม บาดเจ็บ 6 และพระองค์ ทรงกลับ มาที่ ยส
ิ เรเอลเพื่อ รักษาบาดแผลซึ่ง พระองค์ ได้ รับท
ี่ เมืองรามาห์ เมื่อ พระองค์ ทรงต่อสู้ กับ ฮาซาเอลกษั ตริย์ ของซีเรีย และอาหัส ยาห์ โอรสของเยโฮรัมกษั
ตริย์ของยูดาห์เสด็จลงไปเฝ้าเยโฮรัม โอรสของอาหับในเมืองยิสเรเอล เพราะว่าพระองค์ ประชวร 7 แต่
พระเจ้าทรงกําหนดไว้เสียแล้ วว่า ความล่มจมของอาหัสยาห์จะมาโดยที่ พระองค์ เสด็จลงไปเยีย
่ มโยรัม
เพราะเมื่อ พระองค์ เสด็จ ไปที่ นั ่น พระองค์ เสด็จ ออกไปกับ เยโฮรัม เพื่อ จะปะทะกับ เยฮู บุ ตรชายนิ ม ซี ผู้
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเจิม ตัง้ ให้ ตัด ราชวงศ์ ของอาหับ ออกเสีย 8 และอยู่ มาเมื่อ เยฮูก ํา ลัง สําเร็จ โทษ
ราชวงศ์ของอาหับ ท่านได้พบเจ้านายของยูดาห์ และบรรดาโอรสพระเชษฐาของอาหัสยาห์ ผูมาปรนนิ
้
บั
9
ติอาหัสยาห์ และท่านก็ได้ประหารเขาทัง้ หลายเสีย ท่านได้ค้นหาอาหัสยาห์ และพระองค์ก็ถูกจับ (เมื่อ
ซ่อนพระองค์อยูในสะมาเรี
่
ย� และเขาพาพระองค์มาหาเยฮู และประหารชีวต
ิ พระองค์เสีย เขาทัง้ หลาย
ก็ฝังพระศพไว้ เพราะเขาทัง้ หลายกล่าวว่า “พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าหลานเธอของเยโฮชาฟัท ผู้แสวง
หาพระเยโฮวาห์ด้วยสิน
้ สุดพระทัยของพระองค์� และราชวงศ์ ของอาหัสยาห์ไม่มีผู้ใดสามารถปกครอง
ราชอาณาจักรได้
5 พระองค์ ทรงดําเนิ นตามคําปรึกษาของเขาทัง
้ หลายด้วย

เชื้อพระวงศ์แห่งยูดาห์ถูกทําลายเสียสิน
้ เว้นแต่โยอาช (2 พกษ 11:1-3)
10 เมื่อ อาธาลิ ยาห์ พระมารดาของอาหัส ยาห์ เห ็ นว ่า โอรสของพระนางสิน
้ พระชนม์ แล้ว พระนางก็ ลุ ก
11
ขึ้นทําลายเชื้อพระวงศ์แห่งราชวงศ์ของยูดาห์เสียสิน
แต่พระนางเยโฮชาเบอาทธิดาของกษั ตริย์ได้นํา
้
โยอาชโอรสของอาหัส ยาห์ลักพาไปเสีย จากท่ามกลางบรรดาโอรสของกษั ตริย์ ผู้ ซึ่ง จะต้องถูก ประหาร
และพระนางก็ เก ็บ เธอและพี่ เลี้ยงของเธอไว้ในห้องบรรทม ดัง นั ้น แหละเยโฮชาเบอาทธิดาของกษั ตริ
ย์เยโฮรัม และภรรยาของเยโฮยาดาปุโรหิต (เพราะว่าพระนางเป็นพระขนิ ษฐาของอาหัสยาห์� ได้ ซ่อน
เธอให้พ้นพระนางอาธาลิ ยาห์ เพื่อมิให้พระนางประหารเธอได้ 12 และเธอได้ อยู่กับเขาในพระนิ เวศของ
พระเจ้าซ่อนตัวอยูห
่ กปี ฝ่ายพระนางอาธาลิยาห์ก็ได้ครอบครองแผ่นดิน

23
โยอาชเป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์ (2 พกษ 11:4-12)
1 แต่ในปี ที่เจ็ดเยโฮยาดาได้กล้าแข็งขึ้น และให้พวกนายร้อยกระทําพันธสัญญากับท่าน มีอาซาริยาห์
บุ ตรชายเยโรฮัม อิ ชมาเอลบุตรชายเยโฮฮานนั น อาซาริยาห์ บุ ตรชายโอเบด มาอาเสอาห์ บุ ตรชายอา
ดายาห์ และเอลี ชาฟั ทบ ุตรชายศิค รี 2 และเขาทัง้ หลายเที่ยวไปทัว่ ยู ดาห์ และรวบรวมคนเลวีมาจากทุ
กหัวเมืองของยูดาห์ ทัง้ บรรดาหัวประมุขของบรรพบุรุษของอิสราเอล และเขาทัง้ หลายมายังเยรู ซาเล็ม
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3 และบรรดาชุ มนุมชนทัง
้ สิ้นก็ทําพันธสัญญากับกษั ตริย์ในพระนิ เวศของพระเจ้า

และเยโฮยาดากล่าว
แก่เขาทัง้ หลายว่า “ดูเถิด โอรสของกษั ตริย์จะครอบครองตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับบรรดาโอรส
ของดาวิด 4 ท่านทัง้ หลายจงกระทําอย่างนี้ คือท่านผูเ้ ป็นปุโรหิตและคนเลวี ผูออกเวรในวั
้
นสะบาโตหนึ่ ง
5
ในสาม ให้เป็นคนเฝ้าประตู และหนึ่ งในสามให้อยูที
่ ่พระราชสํานั ก และหนึ่ งในสามให้อยูที
่ ่ประตูเชิงราก
และให้ประชาชนทัง้ ปวงอยู่ในลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 แต่อย่าให้สักคนหนึ่ งเข้าไปในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ นอกจากปุโรหิตและคนเลวีที่ปรนนิ บัติอยู่ เขาทัง้ หลายเข้าไปได้ เพราะเขาทัง้ หลายบริ
สุทธิ์ แต่ประชาชนทัง้ ปวงจะต้องรักษาการบังคับบัญชาของพระเยโฮวาห์ 7 ให้คนเลวีล้อมกษั ตริย์ไว้ แต่
ละคนให้ถืออาวุธ และผู้ใดเข้าไปในพระนิ เวศนั ้นจะต้องถูกประหาร จงอยู่กับกษั ตริย์เมื่อพระองค์ เสด็จ
เข้ามา และเมื่อพระองค์เสด็จออกไป� 8 คนเลวีและคนยูดาห์ทัง้ ปวงได้กระทําทุกสิง่ ที่เยโฮยาดาปุโรหิต
ได้บัญชาไว้ เขาทัง้ หลายต่างก็นําคนของเขามา คือทัง้ คนที่ออกเวรในวันสะบาโต และบรรดาคนเหล่านั ้
นที ่ จะเข้ าเวรในวัน สะบาโต เพราะเยโฮยาดาปุ โรหิตม ิ ได้ ปล่อยกองเวร 9 และเยโฮยาดาปุโรหิต ได้ มอบ
หอกกั บดงั ้ และโล่ ซ่ึงเป็นของกษั ตริย์ดาวิดนั ้น ซึ่งอยู่ในพระนิ เวศของพระเจ้าให้ผู้บังคับบัญชากองร้อย
10 และท่านได้ ตัง
้ ประชาชนทัง้ สิน
้ ให้ล้อมกษั ตริย์ไว้ ทุกคนถืออาวุธตัง้ แต่ด้านขวาของพระวิหารถึ งด้าน
ซ้ายของพระวิหาร รอบแท่นบูชาและพระวิหาร 11 แล้วเขานําโอรสของกษั ตริย์ออกมา และสวมมงกุฎให้
ท่าน มอบพระโอวาทให้แก่ท่าน และเขาทัง้ หลายตัง้ ท่านไว้เป็นกษั ตริย์ เยโฮยาดากับบุตรชายของท่านก็
เจิมพระองค์ และเขาทัง้ หลายร้องว่า “ขอกษั ตริย์ทรงพระเจริญ�
การประหารชีวต
ิ ของพระนางอาธาลิยาห์ผู้ชัว่ ร้าย (2 พกษ 11:13-16)

12 เมื่ออาธาลิยาห์ได้ยินเสียงประชาชนวิง
่ และสรรเสริญกษั ตริย์ พระนางก็เสด็จเข้าไปหาประชาชนใน

พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 13 และเมื่อ พระนางทอดพระเนตร ดู เถิด มี กษั ตริย์ประทับ ยืน อยู่ที่ เสาของ
พระองค์ตรงที่ทางเข้า บรรดาผูบ
้ ังคับกองและพลแตรก็อยูข้
่ างกษั ตริย์ และประชาชนทัง้ ปวงแห่งแผ่นดิ
นกเ็ ปรมปรีดิแ
์ ละเป่าแตร บรรดานั กรอ
้ งพร้อมกับเครือ
่ งดนตรีของเขาก็นําการสรรเสริญ พระนางอาธา
ลิ ยาห์ ก็ ฉี ก ฉลองพระองค์ ของพระนาง ทรงร้องว่า “กบฏ กบฏ � 14 แล ้วเยโฮยาดาปุโรหิต จึง นํา บรรดา
นายร้อยผู้บัญชาการกองทัพออกมา สัง่ เขาว่า “จงคุมพระนางออกมาระหว่างแถวทหาร ผู้ใดที่ตามพระ
นางไปก็ให้ประหารชีวต
ิ เสียด้วยดาบ� เพราะปุโรหิตกล่าวว่า “อย่าประหารพระนางในพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์� 15 เขาจึงจับพระนาง แล้วพระนางก็เสด็จไปที่ทางเข้าประตูม้า ณ พระราชวังและเขาทัง้ หลาย
ก็ประหารพระนางเสียที่นั ่น
เยโฮยาดาตัง้ โยอาชเป็นกษั ตริย์ (2 พกษ 11:17-20)

16 เยโฮยาดาได้กระทําพันธสัญญาระหว่างท่านเองกับประชาชนทัง
้ ปวงและกษัตริย์ว่า เขาทัง้ หลายจะ

เป็นประชาชนของพระเยโฮวาห์ 17 แล้วประชาชนทัง้ ปวงก็ไปที่ นิเวศของพระบาอัล และพังลงเสีย และ
เขาทุบแท่นบูชาและรู ปเคารพของพระบาอัลนัน
้ ให้เป็นชิน
้ ๆ และเขาประหารมัทธานปุโรหิตของพระบา
อัลเสียที่ หน้าแท่ นบู ชา 18 เยโฮยาดาวางยามไว้ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ภายใต้ การควบคุมของ
ปุโรหิต แห่ง คนเลวี ผู้ ซึ่ง ดาวิด ทรงจัด ตัง้ ให้ดู แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ให้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่
พระเยโฮวาห์ ตามที่บันทึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสส ด้วยความเปรมปรีดิแ
์ ละการร้องเพลง ตามพ
ระราชดํารัสสงั ่ ของดาวิด 19 ท่านได้ ตัง้ ผู้เฝ้าประตู ไว้ที่ ประตู รัว้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อมิให้ผู้มี
มลทินด้วยประการหนึ่ งประการใดเข้าไป 20 ท่านได้นําผูบ
้ ังคับกองร้อย ขุนนาง ผูปกครองประชาชน
้
และ
บรรดาประชาชนแห่งแผ่นดิน และท่านได้เชิญกษัตริย์ลงมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ไปทางประตู
บนไปสู่ พระราชสํานั ก และเขาก็ เชิญ กษั ตริย์ ประทับ บนพระราชบัล ลั งก ์ แห่ งราชอาณาจั กร 21 บรรดา
ประชาชนแห่ง แผ่นดิ นก ็ เปรมปรีดิ ์ และกรุ งก ็ สงบเงียบหลัง จากที่ เขาได้ ประหารพระนางอาธาลิ ยาห์
เสียด้วยดาบแล้ว
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24
โยอาช (เยโฮอาช� ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 12:1-3)
1 เมื่อ โย อา ช ได้ เริม
่ ครอบ ครอง มี พระ ชนมายุ เจ ็ด พรรษา และ พระองค์ ทรง ครอบ ครอง ใน กรุ ง
เยรู ซาเล็ม สี่ สิ บปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า ศิบี ยาห์ แห่ งเมืองเบเออร์เชบา 2 และโยอา
ชทรงกระทําสิง่ ที่ชอบในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ตลอดชัว่ อายุของเยโฮยาดาปุโรหิต 3 เยโฮยาดา
หามเหสีให้พระองค์สององค์ และพระองค์ก็ให้กําเนิ ดโอรสและธิดาหลายองค์
พวกปุโรหิตที่ไม่มีประสิทธิภาพและไม่เอาใจใส่งานของพระเจ้า (2 พกษ 12:4-8)
4 ต่อมาภายหลังโยอาชทรงตัง
้ พระทัยที่จะซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 5 พระองค์ทรงประชุม
ปุโรหิตและคนเลวี และตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงออกไปตามหัวเมืองยูดาห์ และเก็บเงินจากอิสราเอล
ทัง้ ปวง เพื่อซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้าของเจ้าเป็นปีๆไป และจงรีบทํางานนั ้น� แต่คนเลวีไม่เร่งรีบ
6 แล ้ วกษั ตริย์จึง ตรัส เรียกเยโฮยาดาผู้ เป็ น หัวหน้า และตรัส กั บท ่า นว่า “ไฉนท่านไม่ เรียกร้องให้คนเลว
ี นํา เงิน ส่วยเข้า มาจากยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ซึ่ง โมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ กําหนดไว้ ให้ ชุ มนุ มชน
อิสราเอลนํา มาเพื่อ พลับพลาพระโอวาท� 7 เพราะบรรดาโอรสของพระนางอาธาลิ ยาห์หญิง ชัว่ ร้ายคน
นั ้น ได้ ปล้น พระนิ เวศของพระเจ้า และได้ เอาสิง่ ของที่ มอบถวายทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
มอบให้แก่พระบาอัล

การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 12:9-16)
กษั ตริย์จึงทรงบัญชาและเขาได้ ทําหีบลู กหนึ่ งวางไว้นอกประตู พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 9 และมี
คําประกาศไปทัว่ ยูดาห์และเยรู ซาเล็มให้นําส่วยซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ากําหนดแก่ อส
ิ ราเอลในถิน
่
10
ทุรกันดาร เข้ามาถวายพระเยโฮวาห์ บรรดาเจ้านายทัง้ สิน
้ และประชาชนทัง้ ปวงก็ เปรมปรีดิ ์ และนํา
ส่วยของเขาทัง้ หลายมาหย่อนลงในหีบจนครบ 11 และต่อมาเมื่อคนเลวีนําหีบเข้ามายังเจ้าพนั กงานขอ
งกษั ตริย์เมื่อไร และเมื่อเขาทัง้ หลายเห็นว่ามีเงินมาก ราชเลขาและเจ้าหน้าที่ ของมหาปุโรหิตจะเข้ามา
เทหีบ ออกและนํา หีบ กลับ ไปยัง ที่ เดิม เขาทัง้ หลายทํา อย่างนี้ วัน แล้ว วัน เล่า และเก็บ เงิน ได้ เป็น อัน มาก
12 กษั ตริย์และเยโฮยาดาก็ ให้แก่ บรรดาผู้ดู แลกิจการของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเขาทัง
้ หลาย
จ้างช่างก่อและช่างไม้ให้ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทัง้ คนงานช่างเหล็กและช่างทองสัมฤทธิ์
ให้ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 13 บรรดาคนที่ รบ
ั จ้างทํางานจึง ได้ ทํางาน และงานซ่อมแซมก็
ดําเนิ นก้าวหน้าในมือของเขา และเขาได้ ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้าตามขนาดเดิมและเสริมให้แข
็ง แรงขึ้น 14 และเมื่อ เขาได้ กระทํา สําเร็จ แล้ว เขาก็ นํา เงินที ่ เหลือ อยู่ มาหน้า พระพักตร์กษั ตริย์ และเยโฮ
ยาดา และเขาเอาเงินนั ้นทําเครือ
่ งใช้สําหรับพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ คือเครือ
่ งใช้สําหรับการปรนนิ บั
ติ ทัง้ สําหรับการถวายเครือ
่ งบูชาและช้อน และภาชนะทองคําและเงิน และเขาทัง้ หลายได้ ถวายเครือ
่ ง
เผาบูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์เสมอตลอดชัว่ อายุของเยโฮยาดา
8

เยโฮยาดาปุโรหิตที่ดีเสียชีวต
ิ

15 แต่เยโฮยาดาก็ชราลงและหง่อมแล้ วก็สิน
ิ
้ ชีวต

เมื่อสิน
ิ ัน
้ ท่านมีอายุหน่งึ ร้อยสามสิบปี 16 เขา
้ ชีวตน
ก็ ฝัง ศพท่านไว้ในนครของดาวิด ท่ามกลางบรรดากษั ตริย์ เพราะท่านได้ กระทํา การดี ในอิสราเอล และ
ต่อพระเจ้าและพระนิ เวศของพระองค์ 17 หลังจากที่ เยโฮยาดาสิน
ิ แล้วบรรดาเจ้านายแห่งยูดาห์ได้
้ ชีวต
18
เข้ามาถวายบังคมต่อกษั ตริย์ แล้วกษั ตริย์ทรงฟังคําทูลของเขา และเขาได้ทอดทิง้ พระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา และปรนนิ บติ
ั บรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพ และพระพิโรธ
ได้ ลงมาเหนื อ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม เพราะการละเมิด ของเขานี้ 19 แต่ พระองค์ ยัง ทรงใช้ ผู้ พยากรณ์ มา
ท่ามกลางเขานําเขาให้กลับมายังพระเยโฮวาห์ คนเหล่านี้ เป็นพยานปรักปรําเขา แต่เขาไม่ยอมเงีย
่ หูฟัง
ประชาชนเอาหินขว้างเศคาริยาห์ปุโรหิตที่ดี
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แล ้ว พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ สวมทับ เศคาริยาห์ บุ ตรชายเยโฮยาดาปุโรหิต และท่านได้ ยน
ื
เหนื อ ประชาชน และกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘ทําไมท่านทัง้ หลายจึง ละเมิด พระ
บัญญัติของพระเยโฮวาห์อน
ั เป็นเหตุให้ท่านเจริญขึ้นไม่ได้� เพราะท่านทัง้ หลายได้ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์
21
พระองค์ จึงทอดทิง้ ท่าน� แต่ เขาทัง้ หลายคิดร้ายต่อท่าน และโดยบัญชาของกษั ตริย์เขาทัง้ หลายจึง
ขว้างท่านด้วยหิน ในลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 22 ดังนี้ แหละกษั ตริย์ โยอาชจึ งม ิ ได้ ทรงระลึก ถึง
ความกรุ ณาซึ่งเยโฮยาดาบิดาของเศคาริยาห์ได้สําแดงต่อพระองค์ แต่ได้ทรงประหารบุตรชายของท่าน
เสีย และเมื่อ เขากําลัง จะตาย เขาพูด ว่า “ขอพระเยโฮวาห์ ทรงทอดพระเนตรและแก้ แค้น � 23 ต่อ มา
พอปลายปีกองทัพของคนซีเรียก็มาต่อสู้กับโยอาช เขามายังยูดาห์และเยรู ซาเล็ม และได้ทําลายบรรดา
เจ้า นายของประชาชนจากหมู่ ประชาชน และส่ง ของที่ รบ
ิ ได้ ทัง้ สิน
้ ไปยัง กษั ตริย์ แห่ งดามัสกัส 24 แม้ว ่า
กองทัพคนซีเรียมาแต่น้อยคน พระเยโฮวาห์ทรงมอบกองทัพใหญ่ไว้ในมือของเขา เพราะเขาทัง้ หลายได้
ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ดังนี้ แหละคนซีเรียได้ทําโทษโยอาช
20

โยอาชสิน
้ พระชนม์ (2 พกษ 12:19-21)
เมื่อ เขาทัง้ หลายจากพระองค์ ไป (เขาละพระองค์ ไว้บาดเจ็ บอย ่างสาหัส� ข้าราชการของพระองค์
ก็ คิดร้ายต่อพระองค์ เพราะโลหิตของบุตรชายเยโฮยาดาปุโรหิต และได้ ประหารพระองค์ เสียที ่บนแท่น
บรรทม พระองค์ ก็ สิน
้ พระชนม์ และเขาทัง้ หลายฝังพระศพไว้ในนครดาวิด แต่ เขาทัง้ หลายมิได้ ฝังพระ
ศพไว้ในอุโมงค์ ของบรรดากษั ตริย์ 26 คนเหล่านั ้ นที ่ คิด ร้ายต่อ พระองค์ คือ ศาบาดบุตรชายนางชิเมอัท
คนอัม โมน และเยโฮศาบาดบุตรชายนางชิ มริท คนโมอับ 27 เรือ
่ งราวแห่ง โอรสของพระองค์ และภาระ
หนั ก มากมายที่ ตกอยู่แก่ พระองค์ และการซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเจ้า ดู เถิด มี บันทึก ไว้ในหนั งสือ
เรือ
่ งราวของกษั ตริย์ และอามาซิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์
25

25

อามาซิยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 14:1-2)
1 เมื่อ อามาซิ ยาห์ เริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองใน
เยรู ซาเล็มยีสิ
่ บเก้าปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนามว่า เยโฮอัดดาน ชาวเยรู ซาเล็ม 2 และพระองค์
ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ แต่มิใช่ด้วยพระทัยที่เพียบพร้อม 3 และอยูม
่ า
พอราชอาณาจักรอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อย่างมัน
่ คงแล้ว พระองค์ทรงประหารชีวต
ิ ข้าราชการของ
พระองค์ ผูที
้ ่ฆ่าพระราชบิดาของพระองค์ 4 แต่พระองค์มิได้ทรงประหารชีวต
ิ ลูกหลานของเขา แต่ได้ทรง
กระทําตามที่มีบันทึกไว้ในหนั งสือพระราชบัญญัติของโมเสส ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้นั้นว่า “อย่าให้
บิ ดาต้องรับ โทษถึง ตายแทนบุตรของตน หรือ ให้บุ ตรต้องรับ โทษถึง ตายแทนบิดาของตน ให้ทุ กคนรับ
โทษถึงตายเนื่ องด้วยบาปของคนนั ้นเอง�
ยูดาห์บุกรุ กเอโดม
5 แล้วอามาซิยาห์ได้ ประชุมพวกยูดาห์ และให้เขาอยู่ภายใต้ ผู้บังคับกองพันและผู้บังคับกองร้อยตาม
เรือนบรรพบุรุษ ของเขา คือ ยู ดาห์ และเบนยามิ นทัง้ สิน
ึ ไปและ
้ พระองค์ ได้ ทรงนั บ คนที่ มีอายุ ยี ่ สิ บปี ข้น
6
ทรงเห็ นว ่ามี ชายฉกรรจ์ สามแสนคน สามารถเข้า ทํา สงคราม สามารถถือ หอกและโล่ นอกจากนั ้น
พระองค์ ทรงจ้างทแกล้วทหารจากอิสราเอลหนึ่ งแสนคนเป็นเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ 7 แต่ คนของพระเจ้า
คนหนึ่ ง มาเฝ้า พระองค์ ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขออย่า ให้กองทั พอ ิส ราเอลไปกับ พระองค์ เพราะพระ
เยโฮวาห์มิได้ ทรงสถิต อยู่ กับ อิสราเอล คื อก ับ คนเอฟราอิม เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ 8 แต่ ถ้า พระองค์ คาดหมายว่า
โดยวิธีนี้ พระองค์ จะเข้ มแข็ง พอที่ จะเข้ าสงคราม พระเจ้า จะทรงเหวีย
่ งพระองค์ ลงต่อ หน้า ศั ตรู เพราะ
9
ว่า พระเจ้า ทรงฤทธิ์ที่ จะช่วยไว้ หรือ ทิง้ ไปได้� และอามาซิ ยาห์ ตรัส กับ คนของพระเจ้า ว่า “แต่ เราจะ
กระทํา ประการใดเรือ
่ งเงิน หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ ซ่ึง เราได้ ให้ แก่ กองทั พอ ิส ราเอลไปแล้ วน ัน
้ � แล ้ว คนของ
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พระเจ้าทูลตอบว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสามารถที่ จะประทานแก่ พระองค์ ยิง่ กว่านี้ อีกมาก� 10 และอามา
ซิ ยาห์ก็ ทรงปลดปล่อยกองทัพ ซึ่ง มายังพระองค์ จากเอฟราอิมให้กล ับ ไปบ้านอีก เขาทัง้ หลายจึง โกรธยู
ดาห์ยิง่ นั ก และได้ กลับบ้านด้วยความโกรธอย่างรุ นแรง 11 แต่ อามาซิ ยาห์ทรงกล้าแข็งขึ้น และทรงนํา
พลของพระองค์ ออกไปยัง หุบเขาเกลือ และโจมตี คนเสอีร หน
์ ่งึ หมื่น คน 12 คนยู ดาห์จับ เป็น ได้ หน่ง
ึ หมื่น
คน และพาเขาไปที่ ยอดหิน และทิง้ เขาทัง้ หลายลงมาจากยอดหินนั ้น เขาก็ตกมาแหลกเป็นชิน
้ ๆ 13 แต่
คนของกองทัพซึ่งอามาซิ ยาห์ทรงปลดให้กลับไป และไม่ ให้เขาไปรบด้วยนั ้น เขาตลบเข้าโจมตี หว
ั เมือง
ของยูดาห์ ตัง้ แต่สะมาเรียถึงเบธโฮโรน และฆ่าประชาชนเสียสามพันคน และริบข้าวของไปเป็นอันมาก
14 และอยูม
่ าเมื่ออามาซิยาห์เสด็จกลับจากการฆ่าฟันคนเอโดม พระองค์ทรงนํารู ปเคารพของคนชาวเส
อีรม
์ าตัง้ ไว้เป็นพระของพระองค์ และกราบนมัสการพระเหล่านั ้น ทรงเผาเครือ
่ งหอมถวาย 15 เพราะฉะ
นั ้นพระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ต่ออามาซิยาห์ และทรงใช้ผู้พยากรณ์ คนหนึ่ งไปหา ทูลพระองค์ ว่า “ทําไมเจ้า
จึง แสวงหาพระของชนชาติ หนึ่ ง ซึ่ง ไม่ สามารถช่วยชนชาติ ของตนเองให้ พ้น จากมือ ของเจ้า ได้� 16 อยู่
มาขณะที่เขากําลังทูลอยู่ กษั ตริยตรั
์ สกับเขาว่า “เราได้แต่งตัง้ เจ้าให้เป็นที่ปรึกษาของกษั ตริย์หรือ หยุด
ทําไมเจ้าจะต้องตายเล่า� ผู้พยากรณ์ นั ้นจึงหยุด แต่ทูลว่า “ข้าพระองค์ทราบว่าพระเจ้าทรงตัง้ พระทัย
จะทําลายพระองค์ เพราะพระองค์ทรงกระทําเช่นนี้ และมิได้ทรงฟังคําปรึกษาของข้าพระองค์�
สงครามระหว่างยูดาห์กับอิสราเอล (2 พกษ 14:8-14)
17 แลว
้ อามาซิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ได้ทรงรับคําปรึกษา

และทรงใช้ให้ไปเฝ้าโยอาชโอรสของเยโฮอา
หาส โอรสของเยฮู กษั ตริยของอิ
์
สราเอลทูลว่า “มาเถิด ให้เราทัง้ สองมาเผชิญหน้ากัน� 18 และโยอาชกษั
ตริย์แห่งอิสราเอลทรงใช้ไปยังอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ว่า “ต้นผักหนามบนเลบานอนส่งข่าวให้หา
ต้นสนสี ดาร์บนเลบานอนว่า ‘จงยกบุตรสาวของเจ้า ให้เป็น ภรรยาบุตรชายของเรา� และสัตว์ป่า ทุ่ง ตัว
หนึ่ งแห่งเลบานอนผ่านมาและยํ่าต้นผักหนามลงเสีย 19 ท่านว่า ‘ดูซิ ข้าพเจ้าได้โจมตีเอโดม� และจิตใจ
ของท่านก็ ผยองขึ้นในความโอ้อวด แต่ จงอยู่กับบ้านเถิด เพราะไฉนท่านจึงเร้าใจตนเองให้ต่อสู้ และรับ
อันตราย อัน จะให้ ท่านล้ม ลง ทัง้ ท่านและยู ดาห์กั บท ่าน� 20 แต่ อามาซิ ยาห์ หาทรงฟัง ไม่ เพราะเป็น มา
จากพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือของศัตรู ของเขา เพราะเขาทัง้ หลายได้เสาะ
หาพระแห่งเอโดม 21 โยอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลจึงเสด็จขึ้นไป พระองค์และอามาซิยาห์กษั ตริย์แห่งยู
ดาห์ได้เผชิญหน้ากันที่เบธเชเมช ซึ่งเป็นของยูดาห์ 22 และยูดาห์ก็พ่ายแพ้อิสราเอล และทุกคนก็หนี กลับ
ไปเต็นท์ของตน 23 โยอาชกษั ตริย์แห่งอิสราเอลทรงจับอามาซิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์โอรสของโยอาช โอ
รสของเยโฮอาหาสที่เบธเชเมช และนําพระองค์มายังเยรู ซาเล็ม และทรงพังกําแพงเยรู ซาเล็มลงสี่รอ
้ ย
ศอก ตัง้ แต่ประตูเอฟราอิมถึงประตูมุม 24 และพระองค์ทรงริบทองคําและเงินทัง้ หมด และเครือ
่ งใช้ทัง้
สิน
้ ซึ่งพบในพระนิ เวศของพระเจ้า ในความอารักขาของโอเบดเอโดม ทัง้ คลังทรัพย์ของสํานั กพระราชวัง
พร้อมกับคนประกันด้วย และพระองค์เสด็จกลับไปยังสะมาเรีย 25 อามาซิยาห์ โอรสของโยอาชกษั ตริย์
แห่งยูดาห์ทรงพระชนม์อยูสิ
่ บห้าปี หลังจากสวรรคตของโยอาช โอรสของเยโฮอาหาส กษั ตริยแห่
์ งอิสรา
เอล
การสิน
้ พระชนม์ของอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:17-20)
ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของอามาซิ ยาห์ ตัง้ แต่ ต้นจนปลาย ดู เถิด มิได้ บันทึกไว้ในหนั งสือของกษั
ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอลหรือ 27 นั บแต่เวลาเมื่ออามาซิยาห์ทรงหันไปจากการติดตามพระเยโฮวาห์
เขาทัง้ หลายก็คิดกบฏต่อพระองค์ในเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงหนี ไปที่ลาคีช แต่เขาใช้ไปตามพระองค์
ที่ ลาคีช และประหารพระองค์ เสียที ่ นั ่น 28 และเขาทัง้ หลายนํา พระศพใส่ หลั งม ้า กลับ มา และฝัง ไว้กับ
บรรพบุรุษของพระองค์ในเมืองแห่งยูดาห์
26
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อุสซียาห์เป็นกษั ตริย์แทนอามาซิยาห์ (2 พกษ 14:21)

1 ประชาชนทัง
้ สิน
้ ุสซียาห์
้ แห่งยูดาห์จึงตังอ

ผู้ซึ่งมีพระชนมายุสิบหกพรรษา ให้เป็นกษั ตริย์แทนอามา
ซิยาห์ราชบิดาของพระองค์ 2 พระองค์ ทรงสร้างเมืองเอโลทและให้กลับขึ้นแก่ ยูดาห์ หลังจากที่ กษั ตริย์
ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ 3 เมื่ออุสซียาห์ทรงเริม
่ ครอบครองนั ้นมีพระชนมายุสิบหก
พรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในกรุ งเยรู ซาเล็มห้าสิบสองปี พระมารดาของพระองค์ทรงพระนาม
ว่า เยโคลี ยาห์ ชาวเยรู ซาเล็ม 4 และพระองค์ ทรงกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์
ตามที่อามาซิยาห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทําทุกประการ 5 และพระองค์ทรงแสวงหาพระเจ้าใน
สมัย ของเศคาริยาห์ ผู้ เข ้า ใจในนิ มิ ตต่างๆจากพระเจ้า และตราบใดที่ พระองค์ แสวงหาพระเยโฮวาห์
พระเจ้าทรงกระทําให้พระองค์เจริญ
อุสซียาห์รบ
ั พระพรทังด
้ ้านสงครามและพระราชกิจ
6 พระองค์ เสด็จ ออกไปทํา สงครามต่อสู้ กับคนฟี ลิสเตีย และพังกําแพงเมืองกัท และกําแพงเมืองยับ
เนห์ และกําแพงเมืองอัชโดด และพระองค์ทรงสร้างหัวเมืองในเขตแดนอัชโดด และที่อ่น
ื ๆอีกท่ามกลาง
7
คนฟีลิสเตีย พระเจ้าทรงช่วยพระองค์ในการต่อสู้คนฟีลิสเตีย และต่อสู้คนอาระเบียซึ่งอาศัยอยู่ในกูร ์
บาอัล และต่อสู้ กับ คนเมอู นิม 8 ชนอัม โมนได้ ถวายบรรณาการแก่ อุ สซี ยาห์ และพระนามของพระองค์
ก็ แผ่ แพร่ออกไปถึง เขตแดนอียป
ิ ต์ เพราะพระองค์ ทรงเข้ม แข็ง ขึ้น ยิง่ นั ก 9 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ี กอ ุส ซี ยาห์ทรง
สร้างป้อมในเยรู ซาเล็มที่ประตูมุม ที่ประตูหุบเขาและที่หัวเลี้ยว และป้องกันไว้แข็งแรง 10 และพระองค์
ทรงสร้างป้อมในถิน
่ ทุรกันดาร ทรงขุดบ่อนํ้าหลายแห่ง เพราะพระองค์ทรงมีฝูงสัตว์ใหญ่โต ทัง้ ในหุบเขา
และในที่ ราบ และทรงมี ชาวนาและคนแต่ง ต้ นอง ุ่น ในเนิ น เขา และในคารเมล เพราะพระองค์ ทรงรัก
เกษตรกรรม 11 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ี กอ ุส ซี ยาห์ ทรงมี กองทหาร ซึ่ง ออกไปทํา ศึก เป็น กองๆตามจํานวนที่ เยอ ี เอ
ลราชเลขาได้ รวบรวมไว้ ด้วยกั นก ับ มาอาเสอาห์ เจ้า หน้าที่ ภายใต้ การควบคุม ของฮานั น ยาห์ ผู้ บังคับ
กองพลคนหนึ่ งของกษั ตริย์ 12 จํานวนประมุขของบรรพบุรุษทัง้ หมดแห่งพวกทแกล้วทหารคือ สองพัน
หกร้อยคน 13 ใต้ บังคับ บัญชาของคนเหล่า นี้ มี กองทัพ พลสามแสนเจ็ด พัน ห้า ร้อยคน ผู้ ทํา สงครามได้
ด้วยกําลัง มาก เพื่อ ช่วยกษั ตริย์ ให้ ต่อสู้ กับ ศั ตรู 14 และอุส ซี ยาห์ ทรงเตรียมโล่ หอก หมวกเหล็ก เสื้อ
เกราะ ธนู และก้อนหิน สําหรับ สลิง ไว้ สําหรับ กองทัพ 15 ในเยรู ซาเล็ม พระองค์ ทรงกระทํา เครือ
่ งกลไก
โดยคนช่างประดิษฐ์ ทํา ขึ้น ไว้บนป้อมและตามมุม เพื่อ ยิง ลูก ธนู และโยนก้อนหิน ใหญ่ ๆ และพระนาม
ของพระองค์ก็ลือไปไกล เพราะพระองค์ทรงรับความช่วยเหลืออย่างมหัศจรรย์จนพระองค์เข้มแข็ง
อุสซียาห์ทรงกระทําหน้าที่ของปุโรหิตแล้วถูกลงโทษ

16 แต่ เมื่อพระองค์ ทรงแข็งแรงแล้ว

พระองค์ก็มีพระทัยผยองขึ้นจึงทรงกระทําความเสียหาย เพราะ
พระองค์ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ และเข้าไปในพระวิหารของพระเยโฮวาห์เพื่อ เผา
เครือ
่ งหอมบนแท่น เครือ
่ งหอม 17 แต่ อาซาริยาห์ปุ โรหิต ได้ เข ้า ไปติดตามพระองค์ พร ้ อมกับ ปุโรหิต ของ
พระเยโฮวาห์แปดสิบ คนผู้ ซ่ึง เก่ง กล้า 18 และเขาทัง้ หลายได้ ขัด ขวางกษั ตริย์อุ สซี ยาห์และทูล พระองค์
ว่า “ข้าแต่อุสซียาห์ มิใช่หน้าที่ของพระองค์ที่จะเผาเครือ
่ งหอมถวายแด่พระเยโฮวาห์ แต่เป็นหน้าที่ของ
ปุโรหิตลูกหลานของอาโรน ผู้ซึ่งชําระไว้ให้บริสุทธิเพื
่ งหอม ขอเชิญพระองค์เสด็จออกไปจาก
์ ่อเผาเครือ
สถานบริสุทธิ์ นี้ เพราะพระองค์ ได้ ทรงล่วงเกิน และพระองค์ จะไม่ ได้ รับ เกียรติ อน
ั ใดจากพระเยโฮวาห์
พระเจ้าเลย� 19 แล้วอุสซียาห์ทรงกริว้ พระองค์ มีกระถางไฟอยู่ในพระหัตถ์ จะทรงเผาเครือ
่ งหอม และ
เมื่อ พระองค์ ทรงกริว้ ต่อ พวกปุโรหิต โรคเรือ
้ นก็ เก ิด ขึ้น มาที่ พระนลาฏต่อ หน้า ปุโรหิต ในพระนิ เวศของ
20
พระเยโฮวาห์ ข้างแท่น เผาเครือ
่ งหอม และอาซาริยาห์ ปุ โรหิต ใหญ่ และบรรดาปุโรหิต ทัง้ ปวงมองดู
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พระองค์ และดู เถิด พระองค์ ทรงเป็นโรคเรือ
้ นที่ พระนลาฏ และเขาทัง้ หลายก็ ผลักพระองค์ ออกไปจาก
ที่ นั ่น และพระองค์ เองก็ ทรงรีบเสด็จออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงลงโทษพระองค์ แล้ว 21 และกษั
ตริย์อุสซียาห์ก็ทรงเป็นโรคเรือ
้ นจนวันสิน
้ นก็ทรงประทับในวังต่างหาก
้ พระชนม์ และเพราะเป็นโรคเรือ
เพราะพระองค์ทรงถูกตัดขาดจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และโยธามโอรสของพระองค์เป็นผู้ดูแล
ราชสํานั กปกครองประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้น
การสิน
้ พระชนม์ของอุสซียาห์ โยธามครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 15:32)
22 ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของอุส ซี ยาห์ ตัง
้ แต่ ต้น จนปลาย อิส ยาห์ผู้ พยากรณ์ บุ ตรชายอามอส ได้
23
บันทึก ไว้ และอุส ซี ยาห์ ก็ ทรงล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาก็ ฝัง พระศพไว้ กับ
บรรพบุรุษ ของพระองค์ ในนาที่ ฝัง ศพอัน เป็น ของกษั ตริย์ เพราะเขาทัง้ หลายว่า “พระองค์ ทรงเป็น โรค
เรือ
้ น� และโยธามโอรสของพระองค์ก็ครอบครองแทนพระองค์
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โยธามทรงครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 15:32-38)
1 เมื่อ โยธามทรงเริม
่ ครอบครองนั ้ นม ี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเย
รู ซาเล็ มสิ บหกปี พระมารดาของพระองค์ มี พระนามว่า เยรู ชาห์ บุ ตรสาวของศาโดก 2 และพระองค์
ทรงกระทําสิง่ ที่ถู กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่งอุสซียาห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรง
กระทํา ทุก ประการ เว้น แต่ พระองค์ มิได้ เข ้า ไปในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ แต่ ประชาชนยัง ประพฤติ
อย่าง เลว ทราม 3 พระองค์ ทรง สร้าง ประตู บน ของ พระ นิ เวศ แห่ง พระ เย โฮ วาห์ และ ทรง กระทํา การ
ก่อสร้างมากที่ กําแพงตําบลโอเฟล 4 ยิง่ กว่านั ้ นอีกพระองค์ทรงสร้างหัวเมืองในถิน
่ เทือกเขาแห่งยูดาห์
5
และสร้างป้อมกับหอคอยตามป่าไม้ และพระองค์ทรงสู้รบกับกษั ตริย์คนอัมโมนและทรงชนะ และในปี
นั ้นคนอัมโมนได้ถวายเงินแก่พระองค์หน่งึ ร้อยตะลันต์ และข้าวสาลี หน่งึ หมื่นโคระกับข้าวบาร์เลย์หน่ง
ึ
6
หมื่น คนอัมโมนได้ถวายเท่ากันในปีที่สองและในปี ที่สาม โยธามจึงทรงมีกําลังมากขึ้น เพราะพระองค์
ทรงตระเตรียมทางทัง้ หลายของพระองค์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ 7 ส่วนพระราช
กิจนอกนั ้นของโยธาม และการสงครามทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และพระราชวัตรของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึก
ไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและยู ดาห์ 8 เมื่อพระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุ ยี่สิ บ
9
ห้าพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ มสิ บหกปี และโยธามล่ วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ
ของพระองค์ และเขาฝังพระศพไว้ในนครดาวิด และอาหัสโอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์
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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 กต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างกับ ดาวิด
บรรพบุรุษของพระองค์ 2 แต่ทรงดําเนิ นตามทางของกษั ตริย์แห่งอิสราเอล พระองค์ถึงกับทรงสร้างรู ป
เคารพหล่อสําหรับพระบาอัล 3 ยิง่ กว่านั ้นพระองค์ทรงเผาเครือ
่ งหอมในหุบเขาบุตรชายของฮินโนม และ
ทรงเผาโอรสทัง้ หลายของพระองค์ ในไฟ ตามการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่งพระเย
โฮวาห์ทรงขับ ไล่ ออกไปให้พ้น หน้า ประชาชนอิสราเอล 4 พระองค์ ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครือ
่ ง
หอมที่ปูชนียสถานสูง และบนเนิ นเขาและใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น
1

อาหัสกับเปคาห์สู้รบกัน (2 พกษ 16:5-6)
เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ จึง ทรงมอบพระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์ แห่
งซีเรีย ผู้ทรงชนะพระองค์ และจับ ประชาชนของพระองค์ เป็น เชลยจํานวนมากนํา มายัง ดามัสกัส และ
พระองค์ ทรงถูก มอบไว้ในพระหัตถ์ ของกษั ตริย์ แห่งอ ิส ราเอล ผู้ ชนะพระองค์ ด้วยการฆ่า ฟัน อย่างใหญ่
5
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หลวง 6 เพราะว่าเปคาห์บุ ตรชายเรมาลิ ยาห์ได้ ฆ่า เสีย หนึ่ ง แสนสองหมื่นคนในยู ดาห์ในวันเดียว ทัง้ สิน
้
เป็น ทหารกล้า แข็ง เพราะเขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย
7 และศิครีทแกล้วทหารของเอฟราอิมได้สังหารมาอาเสอาห์โอรสของกษั ตริย์ และอัสรีคัมอธิบดีกรมวัง
และเอลคานาห์อุปราช 8 คนอิสราเอลได้จับญาติพี่น้ องของตนเป็นเชลยสองแสนคน มีผู้หญิง บุตรชาย
และบุตรสาว และได้ รบ
ิ ของเป็ นอ ัน มากมาจากเขานํา มายังสะมาเรีย 9 แต่ ผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง ของพระ
เยโฮวาห์ อยู่ ที่ นั ่น ชื่อ ว่า โอเดด ท่านออกไปพบกองทัพ ซึ่ง มายัง สะมาเรีย และพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “ดู
เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลายทรงกริว้ ต่อ ยู ดาห์ พระองค์ ทรงมอบ
เขาทัง้ หลายไว้ในมือ ของท่าน แต่ ท่านทัง้ หลายได้ สังหารเขาเสีย ด้วยความเกรีย
้ วกราดซึ่ง ขึ้น ไปถึง ฟ้า
10
สวรรค์ และบัดนี้ ท่านทัง้ หลายเจตนาจะข่มขี่ประชาชนแห่งยูดาห์และเยรู ซาเล็มให้เป็นทาสชายและ
ทาสหญิงของท่าน ตัวท่านเองไม่มีบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านหรือ 11 บัดนี้ ขอฟังข้าพเจ้า และ
ขอส่งเชลยซึ่งท่านได้นํามาจากญาติพี่น้ องของท่านกลับไป เพราะว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระเยโฮ
วาห์ อยู่ เหนื อ ท่านทัง้ หลาย� 12 บางคนในหัวหน้า คนเอฟราอิม คือ อาซาริยาห์ บุ ตรชายโยฮานั น เบเรคิ
ยาห์ บุ ตรชายเมซิลเลโมท เยฮิ ส คี ยาห์ บุ ตรชายชัลลูม และอามาสาบุตรชายหั ดล ัย ได้ ยืน ขึ้น ขัด ขวาง
บรรดาผู้ที่กลับมาจากสงคราม 13 พูดกับเขาทัง้ หลายว่า “เจ้าอย่านําเชลยเข้ามาที่นี่ เพราะเจ้ามุ่งหมาย
ที่ จะนํา โทษบาปมาเหนื อ เราต่อ พระเยโฮวาห์ เพิม
่ เข้า กับ บาปและการละเมิด ในปัจจุบัน ของเรา เพราะ
ว่าการละเมิด ของเราก็ ใหญ่ โตอยู่ พระพิโรธอัน แรงกล้า ต่ ออ ิส ราเอลมี อยู่ แล้ว � 14 เพราะฉะนั ้น ผู้ ถือ
อาวุธจึงทิง้ เชลยและของที่รบ
ิ มาต่อหน้าเจ้านายและชุมนุมชนทัง้ ปวง 15 และผู้ชายซึ่งถูกระบุช่อ
ื นั ้นได้ลุ
กขึ้นเอาเสื้อผ้าอันเป็นของที่รบ
ิ มาให้แก่คนที่เปลือยกายอยูใ่ นพวกเชลยและเขาก็น่ งุ ห่มให้เขาไว้ และให้
รองเท้า และจัดหาอาหารและเครือ
่ งดื่มให้ และชโลมเขา และนําคนที่ออ
่ นเปลี้ยในพวกเขาขึ้นลา นําเขา
กลับมายังญาติพี่น้ องของเขาที่เมืองเยรีโค คือเมืองต้นอินทผลัม และเขาทัง้ หลายก็กลับไปยังสะมาเรีย
คนเอโดมกับคนฟีลิสเตียบุกรุ กยูดาห์
ครัง้ นั ้น กษั ตริย์ อาหัส ทรงใช้ ให้ ไปหากษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย เพื่อ ขอความช่วยเหลือ 17 เพราะคนเอ
โดมได้บุกรุ กเข้ามาอีก และโจมตียูดาห์ และจับไปเป็นเชลยบ้าง 18 และคนฟีลิสเตียได้เข้าปล้นหัวเมือง
ในหุบเขาและที่ ภาคใต้ ของยู ดาห์ และได้ ยด
ึ เมืองเบธเชเมช อัย ยาโลน เกเดโรท และโสโคกับ ชนบท
ทิม นาห์ กับ ชนบท และทั ้งก ิม โซกับ ชนบท และเขาก็ ตัง้ อยู่ ที่ นั่น 19 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ยู
ดาห์ต้อยตํ่าลงด้วยเหตุอาหัสกษั ตริย์แห่งอิสราเอล เพราะอาหัสทรงกระทําให้ยูดาห์เปลือยเปล่าไปแล้ว
และได้ ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์อย่างร้ายแรง 20 ฉะนั ้นทิ กลัทปิเลเสอร์กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียจึงยกขึ้นมา
ต่อสู้กับพระองค์ และกระทําให้พระองค์ทุกข์พระทัยแทนที่จะสนั บสนุนพระองค์ให้เข้มแข็ง 21 เพราะอา
หัสทรงเอาของส่วนหนึ่ งจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และจากราชสํานั ก และจากเจ้านายถวายเป็น
บรรณาการแก่กษั ตริยของอั
์
สซีเรีย แต่หาเป็นประโยชน์ แก่พระองค์ไม่ 22 ในคราวทุกข์ยากนั ้น พระองค์
ยิง่ ละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ คือกษัตริย์อาหัสองค์เดียวกันนี้ แหละ 23 เพราะพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาแก่
พระของเมืองดามัสกัสซึ่งได้ให้พระองค์พ่ายแพ้และตรัสว่า “เพราะว่าพระแห่งกษั ตริย์ของซีเรียได้ชว
่ ย
เขาทัง้ หลาย เราจึงจะถวายสัตวบูชาแก่พระเหล่านั ้นเพื่อจะช่วยเรา� แต่พระเหล่านั ้นเป็นเครือ
่ งทําลาย
พระองค์ และทังอ
้ ิสราเอลทัง้ ปวงด้วย 24 และอาหัสทรงรวบรวมเครือ
่ งใช้ของพระนิ เวศแห่งพระเจ้า และ
ตัด เครือ
่ งใช้ แห่งพระนิ เวศของพระเจ้า เป็น ชิน
้ ๆ และพระองค์ ทรงปิด ประตู พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
และพระองค์ทรงสร้างแท่นบูชาสําหรับพระองค์ทุกมุมเมืองเยรู ซาเล็ม 25 พระองค์ทรงสร้างปูชนียสถาน
สูงในหัวเมืองของยูดาห์ทุกหัวเมืองเพื่อเผาเครือ
่ งหอมถวายพระอื่น กระทําให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของพระองค์ทรงพระพิโรธ
16

การสิน
้ พระชนม์ของอาหัส เฮเซคียาห์ครอบครองแทนพระองค์ (2 พกษ 16:19-20)
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26 ส่วนพระราชกิจนอกนั ้นของพระองค์ และพระราชวัตรของพระองค์ทัง
้ สิน
้ ตัง้ แต่ต้นจนปลาย ดูเถิด

เขาบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล 27 และอาหัสก็ ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษ
ของพระองค์ เขาก็ฝังพระศพไว้ในกรุ ง คือในเยรู ซาเล็ม แต่เขามิได้นําพระศพไปไว้ในอุโมงค์ของกษั ตริย์
แห่งอิสราเอล และเฮเซคียาห์โอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์

29
เฮเซคียาห์ทรงครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 18:1; อสย 36-39)
เมื่อ เฮเซคี ยาห์ มี พระชนมายุ ยี ่ สิ บห้า พรรษา พระองค์ ทรงเริม
่ ครอบครอง และพระองค์ ทรงครอบ
ครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ยี่สิ บเก้า ปี พระมารดาของพระองค์ ทรงพระนามว่า อาบ ี ยาห์ บุ ตรสาวของเศคา
ริยาห์ 2 และพระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่งดาวิดบรรพบุรุษ
ของพระองค์ได้ทรงกระทําทุกประการ 3 ในปีแรกแห่งรัชกาลของพระองค์ในเดือนแรก พระองค์ทรงเปิด
ประตูพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และได้ทรงทําการซ่อมแซมประตูนั ้น 4 พระองค์ทรงนําปุโรหิตและคน
เลวีเข ้า มาและทรงให้ เขาชุ มนุ มท ี่ ถนนด้านตะวัน ออก 5 และตรัส กับ เขาว่า “คนเลว ี เอ๋ย ขอฟัง เรา จง
ชําระตัวให้บริสุทธิ์ และชําระพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของท่านให้บริสุทธิ์ และ
ขนสิง่ สกปรกออกเสีย จากสถานบริสุทธิ์ 6 เพราะบรรพบุรุษ ของเราทัง้ หลายได้ กระทํา การละเมิด และ
ได้กระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เขาทัง้ หลายได้ทอดทิง้ พระองค์ และหัน
หน้าของเขาเสียจากที่ ประทับของพระเยโฮวาห์ และได้ หน
ั หลังให้ 7 เขาปิดประตู มุ ขพระนิ เวศด้วย และ
ได้ ดับ ประทีป เสีย และมิ ได้ เผาเครือ
่ งหอมหรือ ถวายเครือ
่ งเผาบูชาในสถานบริสุทธิ์ แด่ พระเจ้า แห่ งอ ิส
ราเอล 8 เพราะฉะนั ้นพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงมาบนยูดาห์และเยรู ซาเล็ม และพระองค์ทรงกระทํา
ให้เขาเป็นสิง่ ที่ น่าหวาดเสียว เป็ นที ่สยดสยอง และเป็ นที ่เย้ยหยันตามที่ ท่านได้เห็นกับตาของท่านแล้ว
9 เพราะดู เถิด บิ ดาทัง
้ หลายของเราได้ ล้ม ลงด้วยดาบ และบุตรชายบุตรสาวกับ ภรรยาของเราได้ เป็น
เชลยเพราะเหตุ นี้ 10 บัดนี้ เรามี ใจประสงค์ ที่ จะกระทํา พันธสัญญากับ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส รา
เอล เพื่อว่าพระพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์จะหันไปเสียจากเรา 11 บุตรชายทัง้ หลายของข้าพเจ้าเอ๋ย
อย่าเพิกเฉยเพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกท่านให้ยน
ื อยู่เฉพาะพระพักตร์ของพระองค์ เพื่อปรนนิ บัติ
พระองค์ และเป็นผู้ ปรนนิ บัติของพระองค์ และเผาเครือ
่ งหอม� 12 แล้วคนเลวีก็ ลุก ขึ้น คือ มาฮาทบุตร
ชายอามาสั ย และโยเอลบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้เป็นลูกหลานของโคฮาท และลูกหลานของเมรารี มี คี ช
บุตรชายอับดี และอาซาริยาห์บุตรชายเยฮาลเลเลล และของคนเกอร์โชน มีโยอาห์บุตรชายศิมมาห์ และ
เอเดนบุตรชายโยอาห์ 13 และลูกหลานของเอลี ซาฟาน มี ชิมรีและเยอีเอล และลูกหลานของอาสาฟ มี
เศคาริยาห์และมัทธานิ ยาห์ 14 และลูก หลานของเฮมาน มี เยฮีเอลและชิเมอี และลูก หลานของเยดู ธูน
มีเชไมอาห์และอุสซีเอล 15 เขาทัง้ หลายรวบรวมพี่น้องของเขา และชําระตนให้บริสุทธิ์ และเข้าไปตามที่
กษั ตริยได้
์ ทรงบัญชา โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ให้ชําระพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ให้บริสุทธิ์ 16 ปุ
โรหิต ได้ เข ้า ไปในส่วนข้างในของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อ ชําระให้ บริสุทธิ์ และเขานํา สิง่ สกปรก
ที่ เขาพบในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ ออกมาที่ ลานพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และคนเลวีก็ ขนเอา
ของนั ้นออกไปยังลําธารขิดโรน 17 เขาเริม
่ ชําระในวันแรกของเดือนแรก และในวันที ่แปดของเดือนนั ้น
เขามายั งม ุข ของพระเยโฮวาห์ เขาชําระพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ อยู่ แปดวัน และในวันที ่ สิ บหกของ
เดือนแรกก็เสร็จ 18 แล้วเขาเข้าไปหากษั ตริย์เฮเซคียาห์และทูลว่า “ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําความ
สะอาดพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์สิ้นเสร็จแล้ว ทัง้ แท่นเครือ
่ งเผาบูชา และเครือ
่ งใช้ของแท่นนั ้นทัง้ สิน
้
19
และโต๊ะ ขนมปัง หน้า พระพักตร์ และเครือ
่ งใช้ ของโต๊ะ นั ้น ทัง้ สิน
เครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้
้ ซึ่ง กษั ตริย์ อาหัส คัด
ทิง้ ในรัชสมัยของพระองค์ เมื่อพระองค์ได้กระทําการละเมิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้เตรียมพร้อมและได้
ชําระแล้ว และดูเถิด ของเหล่านั ้นก็อยูหน
่ ้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์�
1
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เฮเซคียาห์ให้ประชาชนนมัสการพระเจ้าในพระวิหารอีก

20 แลว
้ กษั ตริย์เฮเซคียาห์ทรงลุกขึ้นแต่เช้า และรวบรวมเจ้านายของกรุ ง และเสด็จขึ้นไปยังพระนิ เวศ

ของพระเยโฮวาห์ 21 และเขาได้นําวัวผู้เจ็ดตัว แกะผู้เจ็ดตัว ลูกแกะเจ็ดตัว และแพะผู้เจ็ดตัวเป็นเครือ
่ ง
บูชาไถ่บาปสําหรับ ราชอาณาจั กร สถานบริสุทธิ์ และยู ดาห์ และพระองค์ ทรงบัญชาให้ ลูก หลานของอา
โรน คือ ปุโรหิต ให้ถวายของเหล่า นั ้น บนแท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ 22 เขาทัง้ หลายจึง ฆ่า วัว ผู้ และปุ โรหิ
ตก็รบ
ั เลือดและพรมที่ แท่นบูชา และเขาทัง้ หลายฆ่าแกะผู้ และเอาเลือดของมันพรมแท่ นบู ชา และฆ่า
ลูกแกะ เอาเลือดของมันพรมแท่นบูชา 23 แล้วแพะผูส
้ ําหรับเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาปนั ้นเขานํามาที่กษั ตริย์
24
และที่ ประชุมชน และเขาทัง้ หลายก็ เอามือของเขาวางบนแพะนั ้น และปุ โรหิตก็ฆ่าแพะเสีย และเอา
เลือดของมันทําการคืนดีกันบนแท่นนั ้นเพื่อทําการลบมลทินบาปให้อส
ิ ราเอลทัง้ ปวง เพราะกษั ตริย์ทรง
บัญชาว่า ให้ทําเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่บาปสําหรับอิสราเอลทัง้ ปวง 25 แล้วพระองค์ ทรงให้คน
เลวีประจําอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ มีฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ ตามบัญญัติของดาวิด และ
ของกาดผู้ทํานายของกษั ตริย์ และของนาธันผู้พยากรณ์ เพราะว่าพระบัญญัติ นั ้นมาจากพระเยโฮวาห์
ทางผู้พยากรณ์ ของพระองค์ 26 คนเลวีก็ยืนอยู่ ถือเครือ
่ งดนตรีของดาวิด และปุโรหิตถือแตร 27 แล้วเฮ
เซคี ยาห์ทรงบัญชาว่า ให้ถวายเครือ
่ งเผาบู ชานัน
้ บนแท่น และเมื่อเริม
่ งเผาบู ชา ก็ เริม
่ ถวายเครือ
่ ถวาย
28
เพลงแด่ พระเยโฮวาห์ และแตรกับเครือ
่ งดนตรีของดาวิดกษั ตริย์ของอิสราเอลก็ เริมด
่ ้วย ชุ มนุมชน
ทัง้ สิ้นก็นมัสการ และนั กร้องก็ ร้องเพลง และคนดนตรีก็ เป่าแตร ทําอย่างนี้ อยู่จนถวายเครือ
่ งเผาบูชา
เสร็จ 29 เมื่อการถวายบูชาเสร็จแล้ว กษั ตริย์และคนทัง้ ปวงที่อยู่กับพระองค์ก็กราบลงนมัสการ 30 และ
กษั ตริย์ เฮเซคี ยาห์ และเจ้า นายก็ บัญชาให้ คนเลว ี รอ
้ งเพลงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ด้วยถ้อยคํา ของดา
วิดและของอาสาฟผู้ทํานาย และเขาทัง้ หลายร้องเพลงสรรเสริญด้วยความยินดี และเขาก็ ก้มศีรษะลง
นมัสการ 31 แล ้ว เฮเซคี ยาห์ตรัสว ่า “บัดนี้ ท่านทัง้ หลายได้ ชาํ ระตัว ของท่านให้ บริสุทธิต่
์ อ พระเยโฮวาห์
จงเข้า มาใกล้ นํา เครือ
่ งสัตวบู ชา และเครือ
่ งบูชาโมทนามายัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� และชุ มนุม
ชนก็นําเครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาโมทนา และทุกคนที่มีใจสมัครกได้
็ นําเครือ
่ งเผาบูชามา 32 จํานวน
เครือ
่ งเผาบูชาซึ่ง ชุ มนุ มชนนํา มา คือ วัว ผู้ เจ ็ด สิบ ตัว แกะผู้ หน ่งึ ร้อยและลูก แกะสองร้อย ทัง้ สิน
้ นี้ เป็น
เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 33 และเครือ
่ งบูชาที่ มอบถวายไว้ มี วัวผู้หกร้อยตัว และแกะสามพันตัว
34 แต่ มี ปุ โรหิ ตน ้อยเกิน ไป จนถลกหนั ง เครือ
่ งเผาบูชาทัง้ หมดไม่ ได้ คนเลว ี พี่ น้ องของเขาก็ ได้ ช่วยจน
เสร็จ งาน และจนกว่า ปุโรหิต คนอื่น จะเสร็จ การชําระตนให้ บริสุทธิ์ เพราะในการชําระตนนั ้น คนเลวีจร
ิงจังยิง่ กว่าพวกปุโรหิต 35 นอกจากเครือ
่ งเผาบู ชามีจํานวนมากมายแล้วยังมีไขมันของเครือ
่ งสันติ บูชา
และมีเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กับเครือ
่ งเผาบูชาด้วย ดังนี้ แหละงานปรนนิ บติ
ั ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ก็ฟื้ น
36
คืนมาอีก เฮเซคียาห์กับประชาชนทัง้ ปวงก็เปรมปรีดิ์ด้วยการที่พระเจ้าได้ทรงกระทําให้แก่ประชาชน
ครัง้ นี้ เพราะเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน

30
การตระเตรียมสําหรับเทศกาลปัสกา
เฮเซคี ยาห์ ทรงรับ สัง่ ไปถึ งอ ิส ราเอลและยู ดาห์ ทัง้ ปวง และทรงพระอักษรถึง เอฟราอิ มกับ มนั ส
เสห์ด้วยว่า เขาทัง้ หลายควรจะมายัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ที่ เยรู ซาเล็ม เพื่อ จะถือ เทศกาลปัส กา
ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล 2 เพราะว่ากษั ตริย์และเจ้านายของพระองค์ทัง้ ชุมนุมชนทัง้
ปวงในเยรู ซาเล็มได้ ปรึกษากั นที ่จะถือเทศกาลปัสกาในเดือนที่ สอง 3 ด้วยเขาทัง้ หลายจะถือปัสกาตาม
กําหนดไม่ได้ เพราะว่าพวกปุโรหิตยังมิได้ชําระตนให้บริสุทธิเพี
์ ยงพอแก่จํานวน และประชาชนยังมิได้ชุ
มนุมกันในเยรู ซาเล็ม 4 และแผนงานนั ้ นก็เป็ นที ่ชอบแก่ กษั ตริย์และชุ มนุมชนทัง้ ปวง 5 เขาจึงลงมติ ให้
ทํา ประกาศออกไปทั ่วอ ิส ราเอล ตัง้ แต่ เบเออร์เชบาถึง เมืองดานว่า ประชาชนควรมาถือ ปัส กาถวายแด่
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พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลที่เยรู ซาเล็ม เพราะเขามิได้ถือเป็นเวลานานตามที่ได้กําหนดไว้ 6 คน
เดินหนั งสือจึงออกไปทัวอ
่ ิสราเอลและยูดาห์ ถือหนั งสือจากกษั ตริย์และบรรดาเจ้านายของพระองค์ เพ
ราะกษั ตริย์ ได้ ทรงบัญชาว่า “ชนอิสราเอลเอ๋ย จงกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอับ ราฮัม อิส อัค
และอิสราเอล เพื่อพระองค์จะหันกลับมายังคนส่วนที่เหลืออยูของท่
่
าน ผูซึ
้ ่งหนี รอดจากพระหัตถ์ของกษั
7
ตริย์แห่งอัสซีเรีย ท่านอย่าเป็นเหมือนบิดาและเหมือนพี่น้องของท่านผู้ได้กระทําการละเมิดต่อพระเย
โฮวาห์พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา พระองค์ จึง ทรงมอบเขาให้ถึง ความเศร้า สลดตามที่ ท่านเองก็ เห ็
นอยู่ 8 และคราวนี้ อย่าคอแข็งอย่างบิดาของท่านทัง้ หลายเลย แต่ จงยอมมอบตั วท่านแด่ พระเยโฮวาห์
และมายังสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ซ่ึงพระองค์ทรงชําระไว้ให้บริสุทธิเป็
์ นนิ ตย์ และปรนนิ บัติพระเยโฮ
วาห์ พระเจ้า ของท่าน เพื่อ พระพิโรธอัน แรงกล้า ของพระองค์ จะหัน ไปเสีย จากท่าน 9 เพราะถ้า ท่านทัง้
หลายหันกลับมายังพระเยโฮวาห์ พี่น้ องของท่านและลูกหลานของท่านจะประสบความเอ็นดูจากผู้ที่จับ
เขาไปเป็นเชลย และจะได้ กลับมายังแผ่นดินนี้ อีก เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงพระเมตตา
และกรุ ณา ถ้าท่านกลับมาหาพระองค์ พระองค์ จะไม่ ทรงหันพระพักตร์ไปจากท่าน� 10 คนเดินหนั งสือ
จึงไปตามหัวเมืองต่างๆทัว่ แผ่นดินเอฟราอิมและมนั สเสห์ไกลไปจนถึงเศบูลุน แต่คนทัง้ หลายก็หว
ั เราะ
เยาะเขา และเย้ยหยันเขา 11 มีแต่คนอาเชอร์ มนัสเสห์และเศบูลุนบางคนที่ถ่อมตัวและมายังเยรู ซาเล็ม
12 พระหัตถ์ของพระเจ้าอยูเ่ หนื อยูดาห์ด้วย ทรงให้เขาเป็ นใจเดียวกันที่จะกระทําตามซึ่งกษั ตริย์และเจ้า
นายได้บัญชาเขาไว้ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 13 ประชาชนเป็ นอันมากมาประชุมกันในเยรู ซาเล็ม
เพื่อถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อในเดือนที่สอง เป็นการชุมนุมใหญ่ยิง่ นั ก 14 พวกเขาลุกขึ้นและได้กําจัด
แท่นบูชาที่อยูในเยรู
่
ซาเล็มและแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอมทัง้ ปวงนั ้น เขาขนไปทิง้ เสียในลําธารขิดโรน
การถือเทศกาลปัสกาด้วยความยินดี

15 และเขาทัง
้ หลายได้ ฆ่าแกะปัสกาในวันที ่สิ บสี่ ของเดือนที่ สอง

ปุ โรหิตและคนเลวีก็ ต้องรู ส
้ ึกละอาย
เพราะฉะนั ้นเขาจึงชําระตัวให้บริสุทธิ์ และนําเครือ
่ งเผาบูชามาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 16 เขาทัง้
หลายเข้าประจําตําแหน่ งที่เขาเคย ตามพระราชบัญญัติของโมเสสคนของพระเจ้า ปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่ง
เขารับ มาจากมือ ของคนเลวีประพรม 17 เพราะว่า มี หลายคนในชุ มนุมชนนั ้น ยังม ิ ได้ ชําระตนให้บริสุทธิ์
เพราะฉะนั ้น คนเลวี จึง ต้องฆ่า แกะปัส กาแทนทุก คนที่ มลทิน เพื่อ กระทํา ให้ บริสุทธิ์ ต่อ พระเยโฮวาห์
18 เพราะว่ามวลชนนั ้น คนเป็ นอันมากที่มาจากเอฟราอิม มนัสเสห์ อิสสาคาร์ และเศบูลุ นยังไม่ได้ชําระ
ตน ถึงกระนั ้นเขาก็ยงั รับประทานปัสกาผิดต่อข้อที่กําหนดไว้ แต่เฮเซคียาห์ทรงอธิษฐานเผื่อเขาว่า “ขอ
พระเยโฮวาห์ผู้ประเสริฐทรงให้อภัยแก่ทุกๆคน 19 ผู้ปักใจเสาะหาพระเจ้า คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่ง
บรรพบุรุษของเขา ถึงแม้ว่าจะไม่ชาํ ระตัวตามกฎของความบริสุทธิแห่
์ งสถานบริสุทธินี
์ ้ � 20 พระเยโฮวาห์
ทรงฟังเฮเซคียาห์และทรงรักษาประชาชน 21 และประชาชนอิสราเอลที่ อยู่ ณ เยรู ซาเล็มได้ถือเทศกาล
กินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความยินดี ยิง่ และคนเลวีกับปุโรหิตได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์ทุกวันๆ ร้อง
เพลงทําเสียงดังด้วยเครือ
่ งดนตรีของเขาถวายแด่พระเยโฮวาห์ 22 และเฮเซคียาห์ทรงกล่าวหนุนใจพวก
คนเลวีทัง้ ปวงผู้สอนถึงความรู อ
้ น
ั ประเสริฐแห่งพระเยโฮวาห์ พวกเขาจึงรับประทานอาหารในเทศกาล
นั ้น เจ็ด วัน ได้ ถวายสัตว์ เป็น เครือ
่ งสันติ บูชา และสารภาพความผิด บาปต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง
บรรพบุรุษของตน
การถือเทศกาลปัสกาอีกเจ็ดวัน
แล ้วชุ มนุ มชนทัง้ สิ้ นก ็ ตกลงกั นที ่ จะถือ เทศกาลไปอีก เจ็ด วัน เขาจึง ถือ เทศกาลไปอีก เจ็ด วัน ด้วย
ความยินดี 24 เพราะเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ ทรงประทานวัว ผู้ หน ่งึ พัน ตัว และแกะเจ็ด พัน ตัว
แก่ ชุมนุม ชน และพวกเจ้า นายได้ ให้วัว ผู้ หน่งึ พัน ตัว และแกะหนึ่ ง หมื่น ตัว แก่ ชุมนุม ชน และปุโรหิต เป็น
จํานวนมากก็ ได้ ชําระตนให้ บริสุทธิ์ 25 ชุ มนุ มชนทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ กับ บรรดาปุโรหิต และคนเลวี และชุ
23
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มนุมชนทัง้ สิน
้ ซึ่งออกมาจากอิสราเอล และคนต่างด้าวซึ่งออกมาจากแผ่นดิ นอิสราเอลและซึ่งอยู่ในยู
ดาห์เปรมปรีดิ ์ กัน 26 จึ งม ี ความชื่นบานใหญ่ ยงิ่ ในเยรู ซาเล็ม เพราะตัง้ แต่ สม ัย ของซาโลมอนโอรสของ
ดาวิดกษั ตริย์แห่งอิสราเอลไม่เคยมีอย่างนี้ เลยในเยรู ซาเล็ม 27 แล้วบรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ลุ กขึ้น
อวยพรประชาชน เสียงของเขาก็ ถึงพระกรรณ และคําอธิษฐานของเขาก็ ข้น
ึ มายังที่ ประทับบริสุทธิ์ของ
พระองค์คือสวรรค์
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การทําลายรู ปเคารพ (2 พกษ 18:4)
1 เมื่อ สําเร็จ งานนี้ ทัง
้ สิน
้ แล้ วอ ิส ราเอลทัง้ ปวงผู้ อยู่ ที่ นั ่น ได้ ออกไปยัง หัว เมืองยู ดาห์และทํา ลายเสาศั
กดิ์สิทธิเป็
์ นชิน
้ ๆ และโค่นบรรดาเสารู ปเคารพลง และพังปู ชนียสถานสูงลง และพังแท่นทัว่ ยูดาห์และ
เบนยามินทัง้ สิน
้ และในเอฟราอิมกับมนั สเสห์ จนเขาทําลายเสียหมดสิน
้ แล้วประชาชนอิสราเอลทัง้ ปวง
ก็กลับไปยังหัวเมืองของตน ทุกคนกลับไปยังที่ดินของเขา
เฮเซคียาห์นําให้มีการปฏิรู ปใหม่
2 เฮเซคียาห์ได้ทรงจัดการแบ่งบรรดาปุโรหิตและคนเลวีเป็ นกองๆ แต่ละกองตามหน้าที่ปรนนิ บัติของ
ตน คือ บรรดาปุโรหิต และคนเลวี ให้ เป็น พนั กงานฝ่ายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสันติ บูชาให้ ปรนนิ บัติ
3
และให้ ถวายโมทนาและสรรเสริญ ภายในประตู ค่ายของพระเยโฮวาห์ ส่วนที่ กษั ตริย์ ทรงบริจาคจาก
ทรัพย์ สิ นส่วนพระองค์ นั ้น เป็น เครือ
่ งเผาบูชาคือ เครือ
่ งเผาบูชาสําหรับ เช้า และสําหรับ เย็น และเครือ
่ ง
เผาบูชาสําหรับ วัน สะบาโต วัน ขึ้น หนึ่ ง คํ่า และเทศกาลตามกําหนด ดัง ที่ บันทึก ไว้ ในพระราชบัญญั ติ
ของพระเยโฮวาห์ 4 และพระองค์ทรงบัญชาประชาชนผู้อยู่ในเยรู ซาเล็มให้บริจาคส่วนที่เป็นของปุโรหิต
และของคนเลวี เพื่อเขาเหล่านั ้นจะได้ เข้มแข็งขึ้นในพระราชบัญญัติ ของพระเยโฮวาห์ 5 พอพระบัญชา
กระจายออกไป ประชาชนอิสราเอลก็ได้บริจาคเข้ามาอย่างมากมาย มีผลรุ น
่ แรกของข้าว นํ้าองุน
่ นํ้ามัน
นํ้าผึ้ง และผลิตผลทุกอย่างของไร่นา และเขานําสิบชักหนึ่ งแห่งของทุกชนิ ดเข้ามาอย่างมากมาย 6 และ
ประชาชนอิสราเอลและยู ดาห์ผู้ อาศัย อยู่ในหัว เมืองของยู ดาห์ได้ นํา สิบ ชัก หนึ่ ง ของวัว และแกะ และสิบ
ชัก หนึ่ ง ของสิง่ บริสุทธิ ์ ที่ มอบถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา และเก็บ ไว้เป็น กองๆ 7 ในเดือนที่
สามเขาเริม
่ กองสุมขึ้นและสําเร็จในเดือนที่ เจ็ด 8 เมื่อเฮเซคี ยาห์และเจ้านายมาเห็นกองเหล่านั ้น ท่าน
ทัง้ หลายก็ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ และอวยพรแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 9 เฮเซคียาห์ก็
ทรงไต่ถามปุโรหิตและคนเลวีถึงเรือ
่ งกองเหล่านั ้น 10 อาซาริยาห์ปุโรหิตใหญ่ ผู้เป็นวงศ์วานของศาโดก
ทูลตอบพระองค์ว่า “ตัง้ แต่ประชาชนได้เริม
่ นําส่วนบริจาคเข้ามาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พวกข้า
พระองค์ได้รับประทานและมีพอกับมีเหลือมาก เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงอํานวยพระพรประชาชนของ
พระองค์ จึ งม ี เหลือ อยู่ ใหญ่ โตอย่างนี้ � 11 แล ้ว เฮเซคี ยาห์ จึง ทรงบัญชาให้ เขาจัด ห้องในพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์และเขาทัง้ หลายก็จัดไว้ 12 และเขาทัง้ หลายนําสิง่ บริจาคเข้ามาอย่างสัตย์ซ่ือทัง้ สิบชักหนึ่ ง
และของมอบถวาย หัวหน้า เจ้า หน้าที่ ผู้ ดู แลคือ โคนานิ ยาห์คนเลว ี กับ ชิ เมอี น้องชายเป็น คนรอง 13 เยฮี
เอล อาซาซิ ยาห์ นาหัท อาสาเฮล เยรีโมท โยซาบาด เอลี เอล อิส มาคิ ยาห์ มาฮาท และเบไนยาห์ เป็น
ผู้ควบคุมช่วยเหลือโคนานิ ยาห์ และชิเมอีน้องชายของเขา โดยการแต่งตัง้ ของกษั ตริย์เฮเซคี ยาห์ และ
อาซาริยาห์ เจ้า หน้าที่ ชัน
้ ผู้ใหญ่ ของพระนิ เวศของพระเจ้า 14 โคเร บุ ตรชายอิ มนาห์ คนเลว ี ผู้ เฝ้า ประตู
ตะวันออก เป็นผู้ดูแลของบูชาที่ ถวายตามใจสมัครแก่พระเจ้า แจกส่วนบริจาคที่ สงวนไว้สําหรับพระเย
โฮวาห์ และสิง่ บริสุทธิ์ ที่สุด 15 เอเดน มิ นยามิน เยชู อา เชไมอาห์ อามาริยาห์ เชคานิ ยาห์ ได้ ช่วยเขาใน
ตําแหน่ งหน้าที่ ในหัวเมืองของปุโรหิต ให้แจกแก่พี่น้ องของเขาทัง้ หลาย ทัง้ ผู้ใหญ่และผู้น้อยเหมือนกัน
ตามกองเวร 16 เว้นแต่คนเหล่านั ้นทีข
่ ้น
ึ ทะเบียนไว้ตามผูชาย
้
ตัง้ แต่สามขวบขึ้นไป ทุกคนที่เข้าไปในพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ เป็น เวรตามหน้าที่ ประจําวันที ่ ต้องทํา เพื่อ ทําการปรนนิ บั ติ ตามหน้าที่ โดยกอง

2 พงศาวดาร 31:17

489

2 พงศาวดาร 32:15

ของเขา 17 การขึ้นทะเบียนปุโรหิตก็กระทําตามวงศ์ วานแห่งบรรพบุรุษของเขา ส่วนคนเลวีตัง้ แต่อายุยี
่สิ บปี ข้น
ึ ไปก็ ข้น
ึ ตามหน้าที่ ของเขา ตามกองเวรของเขาทัง้ หลาย 18 และขึ้นทะเบียนทัง้ ลูก เล็กๆของเขา
ภรรยาของเขา บุตรชายบุตรสาวของเขามวลชนทัง้ สิน
้ เพราะในตําแหน่ งหน้าที่นั้นเขาทัง้ หลายได้ชาํ ระ
19
ตัว ให้ บริสุทธิ์ สํา หรับลู กหลานของอาโรนคือ พวกปุโรหิต ผู้ อยู่ ในทุ่ง นารวมรอบหัว เมืองของเขานั ้น
มี ผู้ ชายในหัว เมืองต่างๆ ผู้ ถู กระบุ ช่อ
ื ให้แจกจ่ายส่วนแบ่ง แก่ ผู้ ชายทุก คนในพวกปุโรหิต และทุก คนใน
พวกคนเลวีผู้ซึ่งได้ ข้น
ึ ทะเบียนไว้ 20 เฮเซคี ยาห์ทรงกระทําดังนี้ ทัวท
่ ัง้ ยูดาห์ และพระองค์ ทรงกระทําสิง่
ที่ ดี และชอบ และที่ เป็น ความจริง ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ 21 และงานทุก อย่าง
ซึ่งพระองค์ทรงเริม
่ กระทําในการปรนนิ บัติแห่งพระนิ เวศของพระเจ้า และตามพระราชบัญญัติและพระ
บัญญัติ เพื่อแสวงหาพระเจ้าของพระองค์ พระองค์ทรงกระทําด้วยเต็มพระทัย และทรงจําเริญขึ้น
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เซนนาเคอริบมาบุกรุ กยูดาห์ (2 พกษ 18:13-19:37; อสย 36:1-22)
1 ภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้ และการสถาปนาขึ้นนั ้น เซนนาเคอริบกษั ตริย์อส
ั ซีเรียยกมาบุกรุ กยูดาห์
2
และตัง้ ค่ายล้อมหัว เมืองที่ มี ป้อมไว้ ทรงดําริที่ จะยึด ไว้ และเมื่อ เฮเซคี ยาห์ ทรงเห็ นว ่า เซนนาเคอริบ
ยกมาด้วยเจตนาจะต่อสู้กับเยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ทรงวางแผนการกับเจ้านายของพระองค์ และทแกล้ว
ทหารของพระองค์ ที่ จะอุดนํ้าตามนํ้าพุ ที่ อยู่นอกเมืองเสีย และเขาทัง้ หลายก็ ทรงช่วยพระองค์ 4 มี ประ
ชาชนเป็นอันมากรวบรวมกันเข้ามา และเขาทัง้ หลายอุดนํ้าพุและปิดลําธารซึ่งไหลผ่านแผ่นดินเสีย พูด
ว่า “ทําไมจะให้บรรดากษั ตริย์อส
ั ซีเรีย ยกมาพบนํ้า เป็ นอ ัน มากเล่า� 5 พระองค์ ทรงประกอบกิจ อย่า งบึ
กบึน สร้างกําแพงที่ ปรักหักพังนั ้นทัว่ ไปใหม่ และสร้างหอคอยขึ้น และทรงสร้างกําแพงข้างนอกอีกชัน
้
หนึ่ ง และพระองค์ ทรงเสริมกําแพงป้อมมิลโลที่ นครดาวิด ทรงสร้างหอกและโล่ เป็นจํานวนมาก 6 และ
พระองค์ ทรงตัง้ ผู้ บังคับการต่อ ต้านไว้ เหนื อ ประชาชน และทรงรวบรวมเข้า ไว้ ด้วยกัน ณ ถนนที่ ประตู
นคร และตรัสอย่างหนุนใจเขาทัง้ หลายว่า 7 “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือท้อถอยต่อกษั
ตริย์อส
ั ซีเรีย และต่อกองทัพทัง้ สิ้นที่อยู่กับเขานั ้น เพราะมีผู้หน่งึ ฝ่ายเราที่ใหญ่กว่าฝ่ายเขา 8 ฝ่ายเขามี
แต่ กําลังเนื้ อหนั ง แต่ ฝ่ายเรามีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทรงสถิ ตกับเราที่ ทรงช่วยเราและสู้ รบฝ่าย
เรา� ประชาชนก็วางใจในพระดํารัสของเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์
การขู่เข็ญอย่างหยิง่ ยโสของเซนนาเคอริบ (2 พกษ 18:17-25)
9 ภายหลัง เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย (ผู้ ซึ่ง กําลัง ล้อมเมืองลาคี ช อยู่ ด้วยกําลัง รบทัง
้ สิน
้ ของ
พระองค์� ได้ รับสัง่ ให้ข้าราชการของพระองค์ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง เฮเซคี ยาห์กษั ตริย์ ของยู ดาห์ และ
ถึง ประชาชนทัง้ ปวงของยู ดาห์ ที่ อยู่ ในเยรู ซาเล็ม ว่า 10 “เซนนาเคอริบกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย ตรัสด ัง นี้
ว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายพึ่ง อะไร เจ้ าจึง ยื นม ัน
่ ให้ ล้อมอยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 11 เฮเซคี ยาห์ มิได้ พาเจ้า ให้ หลง
เพื่อ จะมอบให้ เจ้ าตายด้วยการอดอาหารและความกระหายหรือ ในเมื่อ เขาบอกเจ้า ว่า “พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเราจะทรงช่วยเราให้ พ้น จากมือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ัส ซีเรีย� 12 เฮเซคี ยาห์ คนนี้ แหละมิ ใช่
หรือที่ ได้ กําจัดปู ชนียสถานสูง และแท่นบูชาของพระองค์ และบัญชาแก่ ยูดาห์กับเยรู ซาเล็มว่า “เจ้ าจง
นมัสการอยู่ หน ้า แท่น บูชาแท่น เดียว และเจ้า จงเผาเครือ
่ งหอมบนแท่น นั ้น� 13 เจ้ าไม่ รู หรื
้ อ ว่า เราและ
บรรพบุรุษของเราได้ กระทําอะไรแก่ ชนชาติ ทัง้ หลายแห่งประเทศต่างๆ พระของบรรดาประชาชาติ แห่ง
ประเทศเหล่านั ้นสามารถที่ จะช่วยประเทศของเขาให้พ้นจากมือของเราหรือ 14 ในพวกพระทัง้ ปวงแห่ง
ประชาชาติ เหล่ านั ้ นที ่ บรรพบุรุษ ของเราได้ ทําลายเสีย อย่างสิน
้ เชิง ยั งม ี พระองค์ ใดเล่า ที่ สามารถช่วย
ประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา แล้วพระเจ้าของเจ้าน่ ะหรือจะสามารถช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของ
เรา 15 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ อย่าให้เฮเซคี ยาห์ล่อลวงเจ้า หรือพาเจ้าให้หลงในทํานองนี้ อย่าเชื่อเขา เพราะ
ไม่มีพระแห่งประชาชาติหรือราชอาณาจักรใดที่สามารถช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา หรือ
จากมือ บรรพบุรุษ ของเรา พระเจ้า ของเจ้า จะช่วยเจ้า ให้ พ้น จากมือ ของเราได้ น้อยยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด
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เล่า� ” 16 และข้าราชการของพระองค์ ก็ กล ่าวทับ ถมพระเยโฮวาห์ พระเจ้า และเฮเซคี ยาห์ ผู้รบ
ั ใช้ ของ
พระองค์มากยิง่ กว่านั ้น
เซนนาเคอริบหมิน
่ ประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 19:9-13)

และ พระองค์ ทรง พระ อักษร หมิน
่ ประ มาท พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ อิสราเอล และ ตรัส ทับถม
พระองค์ ว่า “พระของบรรดาประชาชาติ แห่ งประเทศทัง้ หลายมิ ได้ ช่วยประชาชนของตนให้ พ้น จากมือ
ของเราฉั นใด พระเจ้าของเฮเซคียาห์ก็จะไม่ชว
่ ยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเราฉั นนั ้น� 18 และ
เขาทัง้ หลายก็ ตะโกนความนี้ ด้วยเสียงอันดัง เป็น ภาษาฮีบรู ให้ชาวเยรู ซาเล็ม ผู้ อยู่บนกําแพงฟัง เพื่อ ให้
เขาตกใจและหวาดหวัน
่ ไหว จะได้ ยด
ึ เอาเมืองนั ้น 19 เขาได้ พู ดถึง พระเจ้า แห่ง เยรู ซาเล็ม อย่า งกั บท ี่ เขา
พูดถึงพระแห่งชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินโลก ซึ่งเป็นผลงานของมือมนุษย์ 20 แล้วกษั ตริย์เฮเซคียาห์
และผู้พยากรณ์ อิสยาห์บุตรชายอามอสได้อธิษฐานเพราะเรือ
่ งนี้ และร้องทูลต่อสวรรค์ 21 และพระเยโฮ
วาห์ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ องค์ หนึ่ ง ซึ่ง ได้ ตัด ทแกล้ว ทหารทัง้ ปวงและผู้ บังคับ กองและนายทหารในค่ายขอ
งกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียออกเสีย เพราะฉะนั ้นพระองค์ จึงเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของพระองค์ ด้วยความ
อับอายขายพระพักตร์ และเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ในนิ เวศแห่ง พระของพระองค์ คนเหล่านั ้ นที ่ ออกมา
จากบัน
้ เอวของพระองค์ เองได้ ฆ่า พระองค์ ด้วยดาบเสีย ที่ นั ่น 22 ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรงช่วยเฮเซคี
ยาห์และชาวเยรู ซาเล็มให้พ้นจากพระหัตถ์ ของเซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และจากมือของศั ตรู
ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และพระองค์ทรงนําเขาทัง้ หลายอยู่ทุกด้าน 23 และคนเป็ นอันมากนําของถวายพระ
เยโฮวาห์มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม และของกํานั ลต่างๆมาถวายเฮเซคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ พระองค์จึงทรง
เป็นที่ยกย่องในสายตาของทัง้ ปวงตัง้ แต่เวลานั ้นเป็นต้นมา
17

เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงกลับฟื้ นมาใหม่ (2 พกษ 20:1-11)

24 ครัง
้ นั ้นเฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้ จะสิน
้ พระชนม์

และพระองค์ทูลอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ และ
พระเยโฮวาห์ทรงตอบ และประทานหมายสําคัญอย่างหนึ่ งให้แก่เฮเซคียาห์ 25 แต่เฮเซคียาห์มิได้สนอง
พระคุณนั ้น เพราะพระทัยของพระองค์ ผยองขึ้น เพราะฉะนั ้นพระพิโรธจึงมาเหนื อพระองค์ ยูดาห์และ
เยรู ซาเล็ม 26 แต่ เฮเซคี ยาห์ ทรงอ่อนน้ อมถ่อมพระทัย ที่ กํา เริบน ัน
้ ลง ทัง้ พระองค์ และชาวเยรู ซาเล็ม
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึ งม ิ ได้ มาเหนื อ เขาทัง้ หลายในรัชกาลเฮเซคี ยาห์ 27 เฮเซคี ยาห์ ทรงมี ราช
ทรัพย์และเกียรติ ใหญ่ยิง่ และพระองค์ ทรงสร้างคลังไว้สําหรับพระองค์ เพื่อเก็บเงิน ทองคํา และเพชร
พลอยต่างๆ เครือ
่ งเทศ โล่ และสําหรับทรัพย์สินที่มีค่าทุกชนิ ด 28 ทัง้ ฉางสําหรับข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน
ที่ ผลิ ตมา และโรงเก็บ สัตว์เลี้ยงทุก ชนิ ด และคอกแกะ 29 พระองค์ ทรงจัด หัว เมืองเพื่อ พระองค์ ด้วย ทัง้
ฝูงแพะแกะและฝูงวัวเป็นอันมาก เพราะพระเจ้าทรงประทานทรัพย์สินให้พระองค์มากยิง่ 30 เฮเซคียาห์
องค์นี้ เองทรงปิดทางนํ้าออกตอนบนของนํ้าพุกีโฮนเสีย แล้วนําไปให้ไหลลงไปทางทิศตะวันตกของนคร
ดาวิด และเฮเซคียาห์ทรงจําเริญในพระราชกิจทัง้ สิน
่ งทูตที่เจ้านาย
้ ของพระองค์ 31 อย่างไรก็ตามในเรือ
เมืองบาบิ โลนใช้ ให้ มาถามถึง การมหัศจรรย์ ซ่ึง ได้ เก ิด ขึ้น ในแผ่น ดิน พระเจ้า ก็ ทรงปล่อยพระองค์ ตาม
อําเภอใจ เพื่อ จะทดลองพระองค์ และเพื่อ จะทราบพระดําริทัง้ สิน
้ ในพระทัย ของพระองค์ 32 ฝ่ายพระ
ราชกิจนอกนั ้นของเฮเซคียาห์ และความดีของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในนิ มิตของอิสยาห์ผู้พยากรณ์
บุตรชายอามอส และในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล
การสิน
้ พระชนม์ของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:20-21)
33 และเฮเซคี ยาห์ ล่วงหลับ ไปอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง พระศพไว้ ในอุโมงค์ สําคัญ
ที่สุด ของโอรสของดาวิด และบรรดาคนยู ดาห์ และชาวเยรู ซาเล็ มท งั ้ ปวงได้ ถวายเกียรติ เมื่อ พระองค์
สิน
้ พระชนม์ และมนั สเสห์โอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
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33
มนัสเสห์ผู้ชัว่ ร้ายครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 21:2-9)

1 เมื่อมนั สเสห์เริม
่ ครอบครองมีพระชนมายุสิบสองพรรษา

และพระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม
ห้า สิบ ห้า ปี 2 พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามการกระทํา ที่ น่า
สะอิดสะเอียนของประชาชาติ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงขับ ไล่ ไปเสีย ให้ พ้น หน้า ประชาชนอิสราเอล 3 เพราะ
พระองค์ ทรงสร้างปู ชนียสถานสูงขึ้นใหม่ ซึ่งเฮเซคี ยาห์พระราชบิดาของพระองค์ ได้ ทรงพังลงนั ้น และ
ทรงสร้างแท่น บูชาแด่ พระบาอัล และทรงทํา บรรดาเสารู ป เคารพ และนมัสการบริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า
4
สวรรค์ และปรนนิ บัติ พระเหล่านั ้น และพระองค์ ทรงสร้างแท่นบูชาในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “นามของเราจะอยู่ ในเยรู ซาเล็ม เป็น นิ ตย์� 5 และพระองค์ ได้ ทรงสร้างแท่น บูชา
สําหรับบรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ในลานทัง้ สองแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และพระองค์ได้ทรง
ถวายโอรสของพระองค์ ให้ลุ ยไฟในหุบเขาบุตรชายของฮินโนม ถือฤกษ์ ยาม ใช้เวทมนตร์ ใช้ไสยศาสตร์
ติ ดต่ อก ับ คนทรงและพ่อ มดหมอผี พระองค์ ทรงกระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายเป็ นอ ัน มากในสายพระเนตรของ
พระเยโฮวาห์ ซึ่งเป็นการยัว่ ยุ ให้พระองค์ ทรงกริว้ โกรธ 7 และรู ปเคารพสลัก ซึ่งคือรู ปเคารพที่ พระองค์
ทรงสร้างนั ้น พระองค์ ทรงตัง้ ไว้ในพระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่ง พระเจ้า ตรัส กับ ดาวิด และซาโลมอนโอรส
ของดาวิด ว่า “ในนิ เวศนี้ และในเยรู ซาเล็ม ซึ่ง เราได้ เลือกออกจากตระกูล ทัง้ สิน
้ ของอิสราเอล เราจะ
บรรจุ นามของเราไว้ เป็น นิ ตย์ 8 และเราจะไม่ ให้ เท ้า ของอิสราเอลพเนจรออกไปจากแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้
กําหนดให้บรรพบุรุษ ของเจ้า อีก เลย ถ้า เขาเพียงแต่ จะระมัดระวัง กระทํา ทุก อย่างซึ่ง เราได้ บัญชาเขาไว้
คือราชบัญญัติ กฎเกณฑ์ และกฎทัง้ สิน
้ ซึ่งได้ ให้ไว้โดยทางโมเสส� 9 มนัสเสห์ทรงชักจูงยู ดาห์และชาว
เยรู ซาเล็มให้หลง เขาจึงได้ กระทําความชัว่ ร้ายยิง่ กว่าบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ ทรงทําลาย
ให้ พ้น หน้า ประชาชนอิสราเอลนั ้น 10 พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ มนั ส เสห์ และประชาชนของพระองค์ แต่ เขา
ทัง้ หลายไม่ฟัง
มนัสเสห์เป็นเชลยแล้วกลับคืนมา

11 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ทรงให้ผูบั
้ งคับกองทหารของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียมาต่อสู้เขาทัง้ หลาย

ได้
จับมนั สเสห์ท่ามกลางพงหนามและจองจําด้วยตรวนและนําพระองค์มายังบาบิโลน 12 และเมื่อพระองค์
ทรงทุกข์ ยาก พระองค์ ทรงวิงวอนขอพระกรุ ณาต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของพระองค์ และถ่อมพระทัย
ลงอย่างมากต่อพระพักตร์พระเจ้าของบรรพบุรุษของพระองค์ 13 พระองค์ทรงอธิษฐานต่อพระเจ้า และ
พระเจ้า ทรงรับคํา วิงวอนของพระองค์ และทรงฟัง คํา อ้อนวอนของพระองค์ และนํา พระองค์ กล ับ มายัง
กรุ งเยรู ซาเล็มในราชอาณาจักรของพระองค์อีก แล้วมนั สเสห์ทรงทราบว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้า
14 ภายหลังพระองค์ทรงสร้างกําแพงชัน
้ นอกให้นครดาวิดทางตะวันตกของกีโฮนในหุบเขาไปจนถึงทาง
เข้าประตูปลา แล้ววงรอบตําบลโอเฟล และก่อขึ้นให้สูงมาก และพระองค์ทรงตัง้ ผู้บังคับบัญชากองทัพ
ให้อยูในหั
่
วเมืองมีป้อมในยูดาห์ทัง้ สิน
้ 15 และพระองค์ทรงเอาพระต่างด้าวและรู ปเคารพไปเสียจากพระ
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ และแท่นบูชาทัง้ สิน
้ ซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างไว้บนภูเขาแห่งพระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ และในเยรู ซาเล็ม และพระองค์ ทรงทิง้ ออกไปนอกเมือง 16 และพระองค์ ทรงซ่อมแท่น บูชาของ
พระเยโฮวาห์ และทรงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาเป็น เครือ
่ งสันติ บูชาและเครือ
่ งโมทนาพระคุณ บนแท่น นั ้น
และพระองค์ทรงบัญชาให้ยูดาห์ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล 17 ถึงกระนั ้นกดี
็ ประชาชน
18
ก็ยงั ถวายสัตวบูชาที่ปูชนียสถานสูง แต่ถวายต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเท่านั ้น ส่วนพระราชกิจ
นอกนั ้นของมนั สเสห์ และคํา อธิษฐานของพระองค์ ต่อ พระเจ้า และถ้อยคํา ของผู้ทํานาย ผู้ ทูล พระองค์
ในพระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ดู เถิด มี บันทึก ไว้ในหนั งสือ ของกษั ตริย์ แห่ งอ ิส รา
เอล 19 และคํา อธิษฐานของพระองค์ และเรือ
่ งที่ พระเจ้า ทรงรับคํา วิงวอนของพระองค์ บาปทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ และการละเมิด ของพระองค์ ทัง้ สิน
้ และสถานที่ ซ่ึง พระองค์ ทรงสร้างปู ชน ีย สถานสูง และตัง้
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บรรดาเสารู ป เคารพและรู ป เคารพสลัก ก่อนที่ พระองค์ ทรงถ่อมพระองค์ ลงนั ้น ดู เถิด เขาบันทึก ไว้ใน
หนั งสือ ประวัติ ที่ ผู้ ทํานายแต่ง 20 มน ัส เสห์จึง ทรงล่วงหลับ ไปอยู่กับ บรรพบุรุษ ของพระองค์ และเขาฝัง
พระศพไว้ในพระราชวังของพระองค์ และอาโมนโอรสของพระองค์ได้ครอบครองแทนพระองค์
อาโมนครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 21:18-22)
21 เมื่ออาโมนเริม
่ บสองพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม
่ ครอบครองมีพระชนมายุยีสิ
สองปี 22 พระองค์ทรงกระทําความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ อย่างมนั สเสห์ราชบิดาของ
พระองค์ทรงกระทํานั ้น อาโมนถวายสัตวบูชาแก่รู ปเคารพสลักทัง้ สิน
้ ซึ่งมนั สเสห์ราชบิดาของพระองค์
ได้ ทรงสร้างขึ้น และทรงปรนนิ บัติ รู ปเคารพนั ้น 23 และพระองค์ มิได้ ถ่อมพระองค์ ลงต่อพระพักตร์พระ
เยโฮวาห์ อย่างมนั สเสห์ราชบิดาของพระองค์ได้ถ่อมพระองค์ลงนั ้น แต่อาโมนองค์นี้ ได้ละเมิดยิง่ ๆขึ้น
การสิน
้ พระชนม์ของอาโมน (2 พกษ 21:23-26)

24 แล้วข้าราชการของพระองค์ก็ร่วมกันคิดกบฏต่อพระองค์

และได้ฆ่าพระองค์เสียในพระราชวังของ
พระองค์ แต่ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ได้ ประหารบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ คิด กบฏต่อ กษั ตริย์ อาโมน และ
ประชาชนแห่งแผ่นดินได้แต่งตัง้ ให้โยสิยาห์โอรสของพระองค์ครอบครองแทนพระองค์
25

34

โยสิยาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 22:1—23:30)
1 เมื่อ โยสิ ยาห์ เริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุ แปดพรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็ม
สามสิบเอ็ดปี 2 พระองค์ทรงกระทําสิง่ ที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และดําเนิ นในมรรคา
ของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และพระองค์มิได้ทรงเอนเอียงไปทางขวามือหรือทางซ้าย 3 เพราะใน
ปีที่แปดแห่งรัชกาลของพระองค์ เมื่อพระองค์ยงั ทรงพระเยาว์อยู่ พระองค์ทรงเริม
่ แสวงหาพระเจ้าของ
ดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ และในปี ที่ สิ บสองพระองค์ทรงเริม
่ กวาดล้างยูดาห์และเยรู ซาเล็ มด้วยกา
รกํา จัด ปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ บรรดาเสารู ป เคารพและรู ป เคารพแกะสลัก และรู ป เคารพหล่อ 4 และเขาพัง
แท่นบูชาพระบาอัลลงต่อพระพักตร์ของพระองค์ และพระองค์ทรงโค่นบรรดารู ปเคารพซึ่งตัง้ อยู่บนนั ้น
ลง และพระองค์ทรงทุบบรรดาเสารู ปเคารพและรู ปเคารพแกะสลักกับรู ปเคารพหล่อเป็นชิน
้ ๆ และทรง
กระทําให้เป็นผงโรยบนหลุมศพของบรรดาคนที่ ถวายสัตวบูชาแก่ พระเหล่านั ้น 5 และพระองค์ ทรงเผา
กระดูกของปุโรหิตบนแท่นพระเหล่านั ้น และทรงกวาดยูดาห์และเยรู ซาเล็ม 6 และพระองค์ ทรงกระทํา
เช่นกันในหัวเมืองของมนั สเสห์ เอฟราอิมและสิเมโอน และไปถึงนั ฟทาลี ในที่ปรักหักพังซึ่งอยู่โดยรอบ
7 เมื่อ พระองค์ ทรงทําลายแท่น บูชาและบรรดาเสารู ป เคารพ และทรงทุบ รู ป เคารพสลัก ให้ เป็ น ผง และ
ทรงโค่นบรรดารู ปเคารพทัง้ สิน
้ ลงทัว่ แผ่นดินอิสราเอลแล้ว พระองค์เสด็จกลับเยรู ซาเล็ม
การซ่อมแซมพระวิหาร (2 พกษ 22:3-7)
8 ในปี ที่ สิ บ แปด แห่ง รัชกาล ของ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรง กวาดล้าง แผ่น ดิน และ พระ นิ เวศ แล้ว
พระองค์ ทรงใช้ ชาฟานบุตรชายอาซาลิ ยาห์ และมาอาเสอาห์ ผู้ ว่า ราชการนคร และโยอาห์ บุ ตรชายโย
อาฮาสเจ้า กรมสารบรรณ ให้ ซ่อมแซมพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ 9 เมื่อ เขาทัง้
หลายมาหาฮิ ล คี ยาห์ มหาปุโรหิต แล้ว เขาได้ มอบเงิน ซึ่ง คนทัง้ หลายนํา มายัง พระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่ง
คนเลวีผู้เฝ้าธรณี ประตูได้เก็บจากมนั สเสห์และเอฟราอิม และจากบรรดาคนที่เหลือของอิสราเอล และ
จากยูดาห์กับเบนยามินทัง้ สิน
้ แล้วพวกเขากลับไปยังเยรู ซาเล็ม 10 เขาทัง้ หลายมอบให้แก่คนทํางานผู้ดู
แลพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และมอบให้แก่คนทํางานผู้ทํางานอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพื่อ
การซ่อมแซมพระนิ เวศให้มัน
่ คง 11 เขาทัง้ หลายมอบให้แก่ช่างไม้และช่างก่อสร้างเพื่อจะซื้อหินสลักและ
ไม้กระดาน เพื่อประกับและเป็นคานสําหรับอาคาร ซึ่งกษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้ปล่อยให้ทรุ ดโทรมพังทลาย
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ไป 12 และคนทัง้ หลายก็ ทํางานอย่างสัตย์ซื่อ ผู้คุ มงานมี ยาหาทและโอบาดีห์คนเลวีลูกหลานของเมรา
รี และเศคาริยาห์ กับ เมชุ ลลั มล ูก หลานของคนโคฮาทเป็น ผู้ ดูแล คนเลว ี ทุ กคนที่ ชาํ นาญเครือ
่ งดนตรี
13 เป็ น ผู้ ดู แลคนหาบหาม และบรรดาคนที่ ทํางานปรนนิ บั ติ ทุก อย่าง คนเลว ี บางคนเป็ น อาลักษณ์ เป็ น
เจ้าหน้าที่และเป็นนายประตู
ฮิลคียาห์ได้พบพระราชบัญญัติของโมเสส (2 พกษ 22:8)
ขณะที่ เขาทัง้ หลายนํา เงินที ่ ได้ ถวายในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ออกมา ฮิ ล คี ยาห์ปุ โรหิต ได้ พบ
หนั งสือพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ซ่ึงทรงประทานทางโมเสส 15 และฮิลคียาห์พูดกับชาฟานราช
เลขาว่า “ข้าพเจ้า ได้ พบหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� และฮิ ล คี ยาห์ ก็ มอบ
หนั งสือนั ้นให้ชาฟาน 16 และชาฟานได้นําหนั งสือไปถวายกษั ตริย์ และต่อไปก็ทูลรายงานกษั ตริย์ว่า “สิ
่งทัง้ ปวงที่ พระองค์ ทรงมอบหมายแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ ให้กระทํานั ้น เขากําลังกระทําอยู่แล้ว� 17 เขา
รวบรวมเงินซึ่งพบในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และได้มอบไว้ในมือของผู้ดูแลและคนงาน
14

การอ่านพระราชบัญญัติได้นําการกลับใจยิง่ ใหญ่มา (2 พกษ 22:9-13)
แล้วชาฟานราชเลขาทูลกษั ตริย์ว่า “ฮิลคี ยาห์ปุ โรหิตได้ มอบหนั งสือแก่ ข้าพระองค์ ม้วนหนึ่ ง� แล
้วชาฟานก็ อา่ นถวายต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 19 และอยู่มาเมื่อกษั ตริย์ทรงสดับถ้อยคําของพระราชบัญญั
ตินั ้น พระองค์ทรงฉี กฉลองพระองค์ 20 และกษั ตริย์ทรงบัญชาแก่ฮิลคียาห์ อาหิคัมบุตรชายชาฟาน อับ
โดนบุตรชายมีคาห์ ชาฟานราชเลขา และอาสายาห์ผู้รบ
ั ใช้ของกษั ตริย์ ตรัสว่า 21 “จงไปทูลถามพระเย
โฮวาห์ให้แก่เรา และให้แก่บรรดาผู้ที่ เหลืออยู่ในอิสราเอลและในยูดาห์ เกี่ยวกับถ้อยคําในหนั งสือซึ่งได้
พบนั ้น เพราะว่าพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ซ่ึงเทลงเหนื อเรานั ้นใหญ่ยิง่ นั ก เพราะว่าบรรพบุรุษของเรา
ไม่ได้รักษาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ตามซึ่งเขียนไว้ในหนั งสือนี้ ทุกประการ�
18

คําพยากรณ์ ของนางฮุลดาห์ (2 พกษ 22:14-20)
22 ฮิล คี ยาห์และคนเหล่า นั ้น ซึ่ง กษั ตริย์ทรงใช้ไปจึง ไปยัง ฮุ ลดาห์หญิง ผู้ พยากรณ์ ภรรยาของชัลลูม บุ
ตรชายทิกวาห์ บุตรชายหัสราห์ผู้ดูแลฉลองพระองค์ (นางอยู่ในเยรู ซาเล็มที่แขวงสอง� และพูดกับนาง
ถึงเรือ
่ งนั ้น 23 และนางพูดกับเขาว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า จงบอกชายผู้ซ่ึงใช้
พวกเจ้าให้มาหาเราว่า 24 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะนําเหตุ ชว
ั ่ ร้ายมาเหนื อ สถานที่ นี้ และ
เหนื อชาวเมืองนี้ คือคําสาปทัง้ สิ้นที ่บันทึกไว้ในหนั งสือซึ่งได้ อา่ นถวายต่อพระพักตร์กษั ตริย์แห่งยูดาห์
นั ้น 25 เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ เรา และได้ เผาเครือ
่ งหอมถวายพระอื่น เพื่อ เขาจะกระทํา ให้เรา
โกรธด้วยการงานทัง้ สิน
้ แห่งมือของเขา เพราะฉะนั ้นความพิโรธของเราจะเทลงเหนื อสถานที่ นี้ และจะ
ดับไม่ได้� 26 แต่กษั ตริยของยู
์
ดาห์ผูใ้ ช้เจ้าให้มาทูลพระเยโฮวาห์นั ้น เจ้าจงทูลท่านดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เรือ
่ งถ้อยคําซึ่งเจ้าได้ยน
ิ นั ้น 27 เพราะจิตใจของเจ้าอ่อนโยน และเจ้า
ได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์พระเจ้า เมื่อเจ้าได้ยน
ิ ถ้อยคําที่ปรักปรําสถานที่นี้ และชาวเมืองนี้ เจ้าได้ถ่อม
ตัวลงต่อหน้าเรา และเจ้าได้ ฉีกเสื้อผ้าของเจ้าและร้องไห้ต่อหน้าเรา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราได้ ฟังเจ้า
ด้วย 28 ดู เถิด เราจะรวบเจ้าไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า และเขาจะรวบเจ้าไปสู่ ที่ ฝังศพอย่างสันติ และ
ตาของเจ้าจะไม่เหน
็ บรรดาเหตุชว
ั ่ ร้ายซึ่งเราจะนํามาเหนื อสถานที่นี้ และชาวเมืองนี้ � ” และเขาทัง้ หลาย
นําพระวจนะกลับมายังกษั ตริย์
การอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทัง้ ปวงฟัง (2 พกษ 23:1-2)
29 แล ้ วกษั ตริย์รบ
ั สัง่ ให้รวบรวมบรรดาผู้ใหญ่ของยูดาห์และเยรู ซาเล็ม 30 และกษั ตริย์เสด็จขึ้นไปยัง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พร้อมกับคนทัง้ ปวงของยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็มกับปุโรหิตและคนเลวี คน
ทัง้ ปวงทัง้ ใหญ่และเล็ก และพระองค์ทรงอ่านถ้อยคําทัง้ สิน
้ ในหนั งสือพันธสัญญา ซึ่งได้พบในพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ให้เขาฟัง
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กษั ตริยและประชาชนทํ
์
าพันธสัญญากับพระเจ้า (2 พกษ 23:3)

31 และกษั ตริย์ประทับยืนอยูใ่ นพระที่ของพระองค์

และกระทําพันธสัญญาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ที่จะทรงดําเนิ นตามพระเยโฮวาห์ และรักษาพระบัญญัติ พระโอวาทและกฎเกณฑ์ของพระองค์ด้วยสุด
พระจิตสุดพระทัย ที่ จะทรงประกอบกิจตามถ้อยคําของพันธสัญญาซึ่งบันทึกไว้ในหนั งสื อม้วนนี้ 32 แล
้ว พระองค์ ทรงรับสัง่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ในเยรู ซาเล็ม และในเบนยามิน ให้เข ้า ส่วนในพันธสัญญานั ้น และชาว
เยรู ซาเล็มก็กระทําตามพันธสัญญาของพระเจ้า พระเจ้าของบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย 33 และโยสิยาห์
ได้ เอาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนทัง้ ปวงออกไปเสีย จากดิน แดนทัง้ สิน
้ ซึ่ง เป็น ของประชาชนอิสราเอล และ
ทรงกระทํา ให้ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในอิสราเอลปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลาย
ก็ มิได้ พรากไปจากการติด ตามพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของบรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลายตลอดรัช สมัย ของ
พระองค์

35
การถือเทศกาลปัสกา (2 พกษ 23:21-23)
1 ยิง
่ กว่า นั ้น โยสิ ยาห์ทรงถือ เทศกาลปัส กาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เขาฆ่า แกะปัส กา
ในวั นที ่ สิ บสี่ ของเดือนต้น 2 พระองค์ ทรงแต่ง ตัง้ ปุโรหิต ให้ ประจํา หน้าที่ และทรงสนั บสนุน เขาในการ
ปรนนิ บั ติ ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ 3 และพระองค์ ตรัส กับ คนเลวี ผู้ บริสุทธิเฉพาะพระเยโฮวาห์
์
ผู้ สอนอ ิส ราเอลทัง้ ปวงว่า “จงวางหีบ บริสุทธิ์ ไว้ในพระนิ เวศ ซึ่ง ซาโลมอนโอรสของดาวิดกษั ตริย์ ของ
อิสราเอลทรงสร้างไว้ เจ้ าทัง้ หลายไม่ ต้องใส่ บ่า หามไปอีก บัดนี้ จงปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เจ้า และอิสราเอลประชาชนของพระองค์ 4 จงเตรียมตัว ของเจ้า ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเจ้า เป็น กองๆ
ตามบันทึก พระราชดํารัส ชีแ
้ จงของดาวิ ดกษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอล และตามบันทึก พระราชดํารัส ชีแ
้ จง
5
ของซาโลมอนโอรสของพระองค์ และยืน ประจํา อยู่ ในสถานบริ สุทธิ ์ ตามพวกต่างๆตามครอบครัว
ของบรรพบุรุษที่ เป็นพี่น้องของท่าน ผู้เป็นประชาชน และตามส่วนแบ่งของแต่ละครอบครัวของคนเลวี
6 และฆ่า แกะปั ส กาและชําระตนให้ บริสุทธิ์ และเตรียมไว้ ให้ พี่ น้ องของเจ้า เพื่อ ให้ เขากระทํา ตามพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ทางโมเสสนั ้น� 7 แล้วโยสิ ยาห์ได้ ทรงบริจาคแก่ ประชาชนเป็นเครือ
่ งปัสกาบู ชา
สําหรับคนทัง้ ปวงที่ อยู่ที่ นั่น เป็นลูกแกะและลูกแพะจากฝูงแพะแกะจํานวนสามหมื่นตัว และวัวผู้สาม
พัน ตัว สัตว์เหล่า นี้ ได้ มาจากทรัพย์ สิ นของกษั ตริย์ 8 และเจ้า นายของพระองค์ บริจาคด้วยความเต็มใจ
แก่ประชาชน แก่ปุโรหิต และแก่คนเลวี ฮิลคียาห์ เศคาริยาห์และเยฮีเอล เจ้าหน้าที่ ชัน
้ หัวหน้าของพระ
นิ เวศแห่งพระเจ้า ได้มอบลูกแกะและลูกแพะสองพันหกร้อยตัวกับวัวผูส
้ ามร้อยตัวแก่ปุโรหิตเป็นเครือ
่ ง
9
ปัสกาบูชา กับโคนานิ ยาห์ และเชไมอาห์ กับเนธันเอล พวกน้ องชายของเขา และฮาชาบิยาห์ และเยอี
เอล กับโยซาบาด หัวหน้าของคนเลวี ได้ให้ลูกแกะและลูกแพะห้าพันตัวกับวัวผู้หา้ ร้อยตัวแก่คนเลวีเป็น
เครือ
่ งปัส กาบู ชา 10 เมื่อ เตรียมการเรียบร้อยแล้ว บรรดาปุ โรหิ ตก ็ ยน
ื ประจํา ที่ ของตน และคนเลวีก็ อยู่
ตามกองของตน ตามพระบัญชาของกษั ตริย์ 11 แล้วเขาก็ฆ่าแกะปัสกา แล้วปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่งรับมา
จากมือเขาประพรม ส่วนคนเลวีถลกหนั งสัตว์นั ้น 12 แล้วเขาก็แยกส่วนที่เป็นเครือ
่ งเผาบูชาไว้ต่างหาก
เพื่อแจกจ่ายได้ตามพวกต่างๆ ผู้เป็นประชาชนที่ แบ่งเป็นแต่ละครอบครัว ให้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ดัง
ที่บันทึกไว้ในหนั งสือของโมเสส และเขากระทํากับวัวผู้ทํานองเดียวกัน 13 และเขาก็ปิ้งแกะปัสกาด้วยไฟ
ตามกฎ และเขาทัง้ หลายต้มเครือ
่ งบูชาบริสุทธิ์อ่น
ื ๆในหม้อ ในหม้อขนาดใหญ่ และในกระทะ และนําไป
14
ให้ ประชาชนทัง้ ปวงโดยเร็ว ภายหลัง เขาทัง้ หลายจึง เตรียมสําหรับ ตนเองและสําหรับ ปุโรหิต เพราะ
ว่า ปุโรหิต ลูก หลานของอาโรนติด ธุระในการถวายเครือ
่ งเผาบูชาและส่วนไขมัน จนกลางคืน คนเลว ี จึง
เตรียมเพื่อตนเองและเพื่อปุโรหิตลูกหลานของอาโรน 15 บรรดานั กร้องซึ่งเป็นลูกหลานของอาสาฟอยู่
ประจําที่ ของตน ตามบัญชาของดาวิด อาสาฟ และเฮมาน กับเยดู ธูนผู้ทํานายของกษั ตริย์ และคนเฝ้า
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ประตูก็อยู่ประจําทุกประตู เขาไม่จําเป็นละงานหน้าที่ของเขา เพราะคนเลวีพี่น้ องของเขาได้เตรียมไว้ให้
เขา 16 เขาจึงเตรียมการปรนนิ บติ
ั ทัง้ สิน
้ แด่พระเยโฮวาห์ในวันเดียวนั ้นเอง เพื่อจะถือเทศกาลปัสกา และ
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาบนแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ตามพระบัญชาของกษัตริย์โยสิยาห์ 17 และประชาชน
อิสราเอลผู้อยูที
่ ่นั ่นได้ถือเทศกาลปัสกาเวลานั ้น และเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวัน 18 ตัง้ แต่สมัยของ
ซามู เอลผู้พยากรณ์ ไม่มีเทศกาลปัสกาเหมือนอย่างนี้ ได้ถือกันมาในอิสราเอล ไม่มีกษั ตริย์แห่งอิสราเอ
ลสักองค์หน่งึ ที่ถือเทศกาลปัสกาอย่างที่โยสิยาห์ได้ทรงถือนี้ และบรรดาปุโรหิตกับคนเลวี และยูดาห์กับ
อิสราเอลทัง้ ปวงซึ่งอยู่พร้อมกัน ทัง้ ชาวเยรู ซาเล็ม 19 เขาถือเทศกาลปัสกานี้ ในปี ที่ สิ บแปดแห่งรัชกาล
โยสิยาห์
การสิน
้ พระชนม์ของโยสิยาห์ (2 พกษ 23:28-30)

20 หลังจากสิง
ิ ต์ได้เสด็จขึ้นไปสู้
่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เมื่อโยสิยาห์ได้เตรียมพระวิหารไว้ เนโคกษั ตริย์แห่งอียป

รบที่คารคะมีชที่แม่น้าํ ยูเฟรติส และโยสิยาห์เสด็จออกไปสู้รบกับพระองค์ 21 แต่พระองค์รับสัง่ ให้ทูตไป
ทูลโยสิยาห์ว่า “กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์เอ๋ย เรามีเรือ
่ งอะไรเกี่ยวข้องกับท่าน วันนี้ เรามิได้มาต่อสู้ท่านแต่ต่อสู้
กับ วงศ์ วานซึ่ง เราทํา สงครามด้วย เพราะพระเจ้า ทรงบัญชาเราให้เร่ง รีบ ขอยับยัง้ การขัด ขวางพระเจ้า
ผู้ ทรงสถิ ตก ับ เรา เกรงว่า พระองค์ จะทรงทําลายท่านเสีย� 22 ถึง กระนั ้ นก ็ ดี โยสิ ยาห์มิได้ หันพระพักตร์
ไปจากพระองค์ แต่ ทรงปลอมพระองค์ เพื่อ จะสู้ รบกับ พระองค์ มิได้ ฟัง พระดํา รัส ของเนโคที่ ออกจาก
พระโอษฐ์ ของพระเจ้า แต่ เข ้ารบ ณ ที่ หุบ เขาเมกิด โด 23 และนั ก ธนูได้ ยิงกษั ตริย์โยสิ ยาห์ และกษั ตริย์
ตรัสกับข้าราชการของพระองค์ว่า “จงพาเราไปเสียเถอะ เพราะเราถูกบาดเจ็บสาหัสแล้ว� 24 ข้าราชการ
ของพระองค์จึงนําพระองค์ออกจากรถรบ และให้พระองค์ประทับในรถรบคันทีส
่ องของพระองค์ และนํา
พระองค์มาเยรู ซาเล็มและพระองค์ก็สิน
้ พระชนม์ และเขาฝังไว้ในอุโมงค์แห่งบรรพบุรุษของพระองค์ ยู
ดาห์ และเยรู ซาเล็ มท ัง้ ปวงได้ ไว้ทุกข์ ให้ โยสิ ยาห์ 25 เยเรมีย์ กล ่าวคํา ครํา่ ครวญถวายโยสิ ยาห์ ด้วย และ
บรรดานั กร ้ องชายและนั กร ้ องหญิง ทัง้ ปวงกล่าวถึง โยสิ ยาห์ในคํา ครํา่ ครวญของเขาจนทุก วันนี้ เขาทัง้
หลายกระทําเรือ
่ งนี้ ให้เป็นกฎในอิสราเอล ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือครํา่ ครวญ 26 ส่วนพระราชกิจนอก
นั ้น ของโยสิ ยาห์ และความดี ของพระองค์ ตามที่ บันทึก ไว้ในพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ 27 และ
พระราชกิจของพระองค์ ตัง้ แต่ต้นจนปลาย ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนั งสือของกษั ตริย์แห่งอิสราเอลและยู
ดาห์

36

เยโฮอาหาสครอบครอง แต่ถูกถอดออกจากราชสมบัติ (2 พกษ 23:30-33)
1 ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน ได้ ตัง
้ เยโฮอาหาสโอรสของโยสิ ยาห์ และให้ พระองค์ เป็นกษั ตริย์ แทนราช
บิดาของพระองค์ ในเยรู ซาเล็ม 2 เมื่อ เยโฮอาหาสเริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บสามพรรษา และ
พระองค์ทรงครอบครองในเยรู ซาเล็มสามเดือน 3 แลว
้ กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ทรงถอดพระองค์ในเยรู ซาเล็ม
และกําหนดให้แผ่นดินนั ้นถวายบรรณาการเป็นเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ และทองคําหนึ่ งตะลันต์ 4 และกษั
ตริย์แห่งอ ียป
ิ ต์ ตัง้ ให้เอลี ยาคิ ม พระอนุชาของพระองค์ เป็นกษั ตริย์เหนื อ ยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม และทรง
เปลี่ยนพระนามของพระองค์ ใหม่ ว่า เยโฮยาคิ ม แต่ เนโคทรงจับ เยโฮอาหาสพระเชษฐานํา ไปยั งอ ียป
ิ ต์
5 เมื่อเยโฮยาคิมเริม
่ ครองราชย์นั้นทรงมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษา และพระองค์ทรงครองราชย์ในเยรู
ซาเล็มสิบเอ็ดปี พระองค์ทรงกระทําความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
6 เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนเสด็จ ขึ้น มาต่อสู้ กับ พระองค์ และจองจํา พระองค์ ด้วยตรวนเพื่อ
พาพระองค์ไปยังบาบิโลน 7 เนบูคัดเนสซาร์ทรงนําเครือ
่ งใช้ส่วนหนึ่ งของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ไป
ยังบาบิโลน และทรงเก็บไว้ในวิหารของพระองค์ในบาบิโลน
เยโฮยาคีนได้ครอบครองเป็นเวลาสามเดือน (2 พกษ 24:6-10)

2 พงศาวดาร 36:8
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2 พงศาวดาร 36:23

ส่วนพระราชกิจ นอกนั ้น ของเยโฮยาคิ ม และการอัน น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา และ
เหตุ การณ์ อื่นๆซึ่ง เกี่ยวกับ พระองค์ ดู เถิด สิ ่ง เหล่า นี้ ก็ ถู กบ ัน ทึก ไว้ในหนั งสือ ของกษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอล
และยู ดาห์ และเยโฮยาคี น โอรสของพระองค์ ได้ ครองราชย์ แทนพระองค์ 9 เมื่อ เยโฮยาคี น เริม
่ ครอง
ราชย์นั้นทรงมีพระชนมายุสิบแปดพรรษา และพระองค์ทรงครองราชย์ในเยรู ซาเล็มสามเดือนกับสิบวัน
พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 10 พอถึง สิน
้ ปี แล ้ วกษั ตริย์เนบู คัด
เนสซาร์ทรงใช้ให้นําพระองค์มายังบาบิโลน พร้อมกับเครือ
่ งใช้ประเสริฐแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
และตัง้ ให้เศเดคียาห์ปิตุลาของพระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื อยูดาห์และเยรู ซาเล็ม
8

เศเดคียาห์ครอบครองเหนื อยูดาห์ (2 พกษ 24:17-18)
11 เมื่อ เศเดคี ยาห์ เริม
่ ครอบครองมี พระชนมายุ ยี ่ สิ บเอ็ด พรรษา และพระองค์ ทรงครอบครองในเย
12
รู ซาเล็ มสิ บเอ็ด ปี
พระองค์ ทรงกระทํา ความชัว่ ร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
พระองค์ พระองค์ มิได้ ถ่อมพระองค์ ลงต่อ หน้า เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ผู้ กล ่าวจากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮ
วาห์ 13 พระองค์ทรงกบฏเช่นกันต่อกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ ผูซึ
้ ่งทรงให้พระองค์ปฏิญาณในพระนามของ
พระเจ้า พระองค์ ทรงแข็ง พระศอของพระองค์ ทํา พระทัย ให้ กระด้าง ไม่ หัน ไปหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
แห่ งอ ิส ราเอล 14 ยิง่ กว่า นั ้น บรรดาปุโรหิต ใหญ่ และประชาชนก็ ทําการละเมิ ดอย ่างยิง่ โดยการติดตาม
บรรดาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของประชาชาติ และเขาทัง้ หลายกระทํา ให้ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง
พระองค์ทรงชําระให้บริสุทธิในเยรู
ซาเล็มนัน
้ เป็นมลทินไป
์
คนยูดาห์ถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 25:1-17)
15 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขาทรงใช้ ให้ ทูต ของพระองค์ มาอย่างไม่ หยุด ยัง
้ เพราะ
16
พระองค์ ทรง มี พระทัย กรุ ณา ต่อ ประชาชน ของ พระองค์ และ ต่อ ที่ ประทับ ของ พระองค์
แต่ เขา ทัง้
หลายเยาะเย้ย ทูต ของพระเจ้า และดู หมิน
่ พระวจนะของพระองค์ และด่า ผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ จน
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์พลุ ่งขึ้น ต่อ ประชาชนของพระองค์ จนแก้ ไม่ ไหว 17 พระองค์ จึง ทรงนํากษั ตริ
ย์ แห่ งคนเคลเดีย มาต่อสู้ เขาทัง้ หลาย ผู้ ซึ่ง ฆ่า ชายหนุ่ม ของเขาด้วยดาบในพระนิ เวศอัน เป็น สถานบริ
สุทธิ์ของเขา และไม่มีความกรุ ณาแก่ชายหนุ่มหรือหญิงพรหมจารี คนแก่หรือคนชรา พระองค์ทรงมอบ
ทัง้ หมดไว้ในมือ ของเขา 18 และเครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ใหญ่ และเล็ก และทรัพย์
สมบัติแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สมบัติแห่งกษั ตริย์และแห่งเจ้า นายของพระองค์ สิ ่ง
ทัง้ หมดนี้ พระองค์ทรงนํามายังบาบิโลน 19 และเขาเผาพระนิ เวศของพระเจ้า และพังกําแพงเยรู ซาเล็ม
ลง และเอาไฟเผาวังของเมืองนั ้นเสียสิน
่ งใช้ประเสริฐทัง้ ปวงในนั ้น 20 และบรรดาผู้ที่
้ และทําลายเครือ
รอดจากดาบนั ้นพระองค์ทรงให้กวาดไปเป็นเชลยยังบาบิโลน และเขาทัง้ หลายเป็นผู้รับใช้ของพระองค์
และแก่ราชวงศ์ของพระองค์ จนถึงการสถาปนาราชอาณาจักรเปอร์เซีย 21 เพื่อให้สําเร็จตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ผ่านปากของเยเรมีย์ จนกว่าแผ่นดินจะได้ช่น
ื ชมกับปีสะบาโตของมัน เพราะตราบเท่า
ที่มันยังว่างเปล่าอยู่ มันก็รก
ั ษาสะบาโต เพื่อจะให้ครบตามกําหนดเจ็ดสิบปี
กษั ตริยไซรั
์ สทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นใหม่
ในปี แรกแห่งรัชกาลไซรัสกษั ตริย์ของเปอร์เซีย เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเร
มีย์ จะสําเร็จ พระเยโฮวาห์ ทรงรบเร้า จิตใจของไซรัส กษั ตริย์ ของเปอร์เซ ีย กษั ตริย์ จึง ทรงมี ประกาศ
ตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์ อก
ั ษรลงด้วยว่า 23 “ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์
เซียตรัสดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าของฟ้าสวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดิน
โลกแก่เรา และพระองค์ทรงกําชับให้เราสร้างพระนิ เวศให้พระองค์ที่เยรู ซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์ มีผู้ใดใน
ท่ามกลางท่านทัง้ หลายที่ เป็นประชาชนของพระองค์ ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิ ตกับเขา ขอให้
เขาขึ้นไปเถิด� ”
22

เอสรา 1:1
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เอสรา 2:3

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอสรา

มีอยู่หกเล่มในพระคัมภีรเดิ
์ มที่เขียนขึ้นหลังจากยูดาห์กลับมาจากการเป็นเชลยที่กรุ งบาบิโลน คือเอ
สรา เนหะมีย์ เอสเธอร์ ฮักกัย เศคาริยาห์ และมาลาคี
ในปี ก่อนค.ศ� 536 กษั ตริย์ไซรัสของบาบิโลนสัง่ พวกยิวที่มีความประสงค์ให้กลับไปยังแผ่นดินอิสรา
เอล และสร้างพระวิหารของพระเจ้าขึ้นมาใหม่ พวกยิวหลายคนได้กลับไปยังแผ่นดินอิสราเอลและสร้าง
พระวิหารขึ้นมาใหม่ โดยผู้นําคือเศรุ บบาเบลซึ่งเป็นเจ้าเมืองและเอสราซึ่งเป็นอาลักษณ์ หลังจากนั ้นเน
หะมีย์นําอีกพวกหนึ่ งกลับไปแล้วสร้างกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นมา และได้ตัง้ พวกยิวนัน
้ ให้เป็นประเทศ
อีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 80 ปี
กษั ตริยไซรั
์ สทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าใหม่
เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์
จะสําเร็จ พระเยโฮวาห์ทรงรบเร้า จิตใจของไซรัส กษั ตริย์ของเปอร์เซ ีย กษั ตริย์จึง ทรงมี ประกาศตลอด
ราชอาณาจักรของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์ อก
ั ษรลงด้วยว่า 2 “ไซรัสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซียตรั
สด ัง นี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของฟ้า สวรรค์ ได้ พระราชทานบรรดาราชอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน โลก
แก่ เรา และพระองค์ ทรงกําชับ ให้ เราสร้างพระนิ เวศให้ พระองค์ ที่ เยรู ซาเล็ม ซึ่ง อยู่ ในยู ดาห์ 3 มี ผู้ ใดใน
ท่ามกลางท่านทัง้ หลายที่เป็นประชาชนของพระองค์ ขอพระเจ้าของเขาสถิตกับเขา และขอให้เขาขึ้นไป
ยัง เยรู ซาเล็ม ซึ่ง อยู่ ในยู ดาห์ และสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล (คือ พระองค์
ทรงเป็น พระเจ้า� ซึ่ง อยู่ในเยรู ซาเล็ม 4 และคนใดก็ ตามที่ เหลือ อยู่ ไม่ ว่า เขาจะอาศัย อยู่ ณ ที่ ใด ขอให้
คนซึ่งอยู่ในที่ ของเขาช่วยเขาด้วยเงินและด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและสัตว์ นอกเหนื อจากเครือ
่ งบูชา
ตามใจสมัครสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม� ”
1 ในปี แรกแห่งรัชกาลไซรัสกษั ตริย์ของเปอร์เซีย

ผู้ถูกเนรเทศกลับไปยังเยรู ซาเล็ม

5 แล้วประมุขของบรรพบุรุษแห่งยูดาห์และเบนยามินได้ลุกขึ้น

ทัง้ บรรดาปุโรหิตและคนเลวี คือทุกคน
ที่ พระเจ้าทรงเร้าจิตใจของเขาให้ไปสร้างพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในเยรู ซาเล็ม 6 และทุกคนที่
อยู่ใกล้เขาก็ได้ช่วยมือเขาด้วยเครือ
่ งเงิน ด้วยทองคํา ด้วยข้าวของและด้วยสัตว์ และด้วยของมีค่า นอก
เหนื อ จากทุก สิง่ ที่ ถวายบูชาตามใจสมัคร 7 กษั ตริย์ ไซรัส ก็ ทรงนํา เครือ
่ งใช้ ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮ
วาห์ออกมา ซึ่งเป็นเครือ
่ งใช้ที่เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงกวาดมาจากเยรู ซาเล็ม และทรงเก็บไว้ในนิ เวศแห่ง
พระของพระองค์ 8 ไซรัสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซียทรงนําสิง่ เหล่านี้ ออกมาในความดูแลของมิทเรดาท สม
ุหพระคลัง ผู้นั บออกให้แก่เชชบัสซาร์เจ้านายของยูดาห์ 9 และนี่ เป็นจํานวนของสิง่ เหล่านั ้น อ่างทองคํา
สามสิบ อ่างเงิน หนึ่ ง พัน มี ดยี่ สิ บเก้า เล่ม 10 ชามทองคํา สามสิบ ชามเงินอ ี กชนิ ด หนึ่ งม ี สี ่ รอ
้ ยสิบ และ
ภาชนะอย่างอื่นหนึ่ งพัน 11 ภาชนะที่ทําด้วยทองคําและทําด้วยเงินทัง้ สิน
้ รวมห้าพันสี่ร้อย ทัง้ หมดนี้ เชช
บัสซาร์ได้นําขึ้นมา เมื่อได้นําพวกเชลยขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม

2
รายการประชาชนที่กลับไปยังเยรู ซาเล็ม
1 ต่อไปนี้ เป็ นประชาชนแห่งมณฑลที่ ข้น
ึ มาจากการเป็นเชลยในพวกที่ ถู กกวาดไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์
กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนได้ กวาดเอาไปเป็น เชลยยัง บาบิ โลน และกลับ ไปยัง เยรู ซาเล็ม และยู ดาห์ ต่างก็ ไป
ยังเมืองของตน 2 เขาทัง้ หลายมากับเศรุ บบาเบลคือ เยชู อา เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิ
ลชาน มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และบาอานาห์ จํานวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ 3 คนปาโรช สองพัน
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หนึ่ งร้อยเจ็ดสิบสองคน 4 คนเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน 5 คนอาราห์ เจด
็ ร้อยเจ็ดสิบห้าคน 6 คน
ปาหัท โมอับ คือ ลูก หลานของเยชู อาและโยอาบ สองพัน แปดร้อยสิบ สองคน 7 คนเอลาม หน่งึ พัน สอง
ร้อยห้าสิบสี่คน 8 คนศัทธู เก้าร้อยสี่สิบห้าคน 9 คนศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน 10 คนบานี หกร้อยสี่สิบสอง
คน 11 คนเบบัย หกร้อยยี่ สิ บสามคน 12 คนอัส กาด หน่งึ พัน สองร้อยยี่ สิ บสองคน 13 คนอาโดนี คัม หก
ร้อยหกสิบหกคน 14 คนบิกวัย สองพันห้าสิบหกคน 15 คนอาดีน สี่รอ
้ ยห้าสิบสี่คน 16 คนอาเทอร์คือของ
17
18
เฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน คนเบไซ สามร้อยยี่สิบสามคน คนโยราห์ หน่งึ ร้อยสิบสองคน 19 คนฮา
ชูม สองร้อยยี่สิบสามคน 20 คนกิบบาร์ เก้าสิบห้าคน 21 คนชาวเบธเลเฮม หน่งึ ร้อยยี่สิบสามคน 22 ชาว
เนโทฟาห์ ห้าสิบหกคน 23 ชาวอานาโธท หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บแปดคน 24 คนอัสมาเวท สีสิ
่ บสองคน 25 คนชาวคี
26
ริยาทอาริม ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท เจด
็ ร้อยสี่สิบสามคน คนชาวรามาห์ และชาวเกบา หกร้อย
27
ยีสิ
่ บเอ็ดคน ชาวมิคมาส หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บสองคน 28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สองร้อยยีสิ
่ บสามคน 29 คน
30
31
ชาวเนโบ ห้าสิบสองคน คนชาวมักบีช หน่งึ ร้อยห้าสิบหกคน คนเอลามอีกคนหนึ่ ง หน่งึ พันสองร้อย
ห้าสิบสี่คน 32 คนชาวฮาริม สามร้อยยีสิ
่ บคน 33 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจด
็ ร้อยยีสิ
่ บห้าคน
34 คนชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน 35 คนเสนาอาห์ สามพันหกร้อยสามสิบคน
พวกปุโรหิตที่กลับไป
36 บรรดาปุโรหิตคือ คนเยดายาห์ วงศ์ วานเยชู อา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน 37 คนอิมเมอร์ หน่ง
ึ พันห้า
สิบสองคน 38 คนปาชเฮอร์ หน่งึ พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน 39 คนฮาริม หน่งึ พันสิบเจ็ดคน
พวกคนเลวีที่กลับไป

40 คนเลวคื
ี อ คนเยชูอาและขัดมีเอล ฝ่ายคนโฮดาวิยาห์ เจ็ดสิบสี่คน 41 พวกนั กรอ
้ งคือ คนอาสาฟ หน

่ง
ึ ร้อยยี่สิ บแปดคน 42 ลูกหลานคนเฝ้าประตู คือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา
และคนโชบัย รวมกันหนึ่ งร้อยสามสิบเก้าคน 43 คนใช้ประจําพระวิหาร คือคนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบา
โอท 44 คนเคโรส คนสี อาฮา คนพาโดน 45 คนเลบานาห์ คนฮากาบาห์ คนอักขูบ 46 คนฮากาบ คนชัลม
ัย คนฮานั น 47 คนกิดเดล คนกาฮาร์ คนเรอายาห์ 48 คนเรซีน คนเนโคดา คนกัสซาม 49 คนอุสซาห์ คน
ปาเสอาห์ คนเบสั ย 50 คนอัส นาห์ คนเมอู นิม คนเนฟิ สิ ม 51 คนบั คบ ูค คนฮาคูฟา คนฮารฮูร 52 คนบัส
ลูท คนเมหิด า คนฮารชา 53 คนบารโขส คนสิ เสรา คนเทมาห์ 54 คนเนซิ ยาห์ และคนฮาทิฟฟา 55 ลูก
หลานข้าราชการของซาโลมอนคือ คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรุ ดา 56 คนยาอาลาห์ คนดารโคน คน
กิดเดล 57 คนเชฟาทิยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่งซาบาอิม และคนอามี 58 คนใช้ประจําพระวิหารและ
ลูก หลานของข้าราชการของซาโลมอนทัง้ สิน
้ เป็น สามร้อยเก้า สิบ สองคน 59 ต่อ ไปนี้ เป็น บรรดาผู้ ที่ ขึ้น
มาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครู บ อัดดาน และอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อ
สายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ 60 คือคนเดไลยาห์ คนโทบีอาห์ และคนเนโคดา รวมหก
ร้อยห้าสิบสองคน 61 และจากลูกหลานของปุโรหิตด้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮักโขส และคนบารซิลลัย ผู้
ได้ภรรยาจากบุตรสาวของบารซิลลัย คนกิเลอาด จึงได้ช่อ
ื ตามนั ้น 62 คนเหล่านี้ เมื่อค้นหาชื่อในทะเบียน
ที่ เขาขึ้นไว้ในสํามะโนครัวเชื้อสายก็ไม่พบ จึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตําแหน่ งปุโรหิต 63 ผู้
ว่าราชการเมืองสัง่ เขามิให้รับประทานอาหารบริสุทธิที
์ ่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูม
มีมเสียก่อน
จํานวนคนที่กลับไปทัง้ หมด

64 ชุ มนุมชนทัง
้ หมดรวมกันมี

สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน 65 นอกเหนื อจากคนใช้ชายหญิงซึ่งมี
อยูเจ
่ ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องชายหญิงสองร้อยคน
ทรัพย์สินของคนที่กลับไป
ม้า ของเขามี เจ ็ ดร้อยสามสิบ หกตัว ล่อ ของเขาสองร้อยสี่ สิ บห้า ตัว 67 อูฐ ของเขาสี่ รอ
้ ยสามสิบ ห้า
ตัว และลาของเขาหกพันเจ็ดร้อยยีสิ
่ บตัว 68 ประมุขของบรรพบุรุษบางคน เมื่อเขามาถึงที่พระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ซ่ึงอยู่ในเยรู ซาเล็ม ได้ถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิ เวศของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิ เวศ
66

เอสรา 2:69

499

เอสรา 3:13

ขึ้นในที่ เดิม 69 เขาถวายตามกําลังของเขาแก่กองทรัพย์เพื่อพระราชกิจ เป็นทองคําหกหมื่นหนึ่ งพันดา
ริค เงินห้าพันมาเน และเครือ
่ งแต่งกายปุโรหิตหนึ่ งร้อยตัว 70 บรรดาปุโรหิต คนเลวี ประชาชนส่วนหนึ่ ง
นั กร้อง คนเฝ้าประตู และคนใช้ประจําพระวิหารอยู่ตามเมืองของตน และอิสราเอลทัง้ ปวงอยู่ตามเมือง
ของเขา

3
เยชูอากับเศรุ บบาเบลตัง้ แท่นบูชาขึ้นมา
1 เมื่อมาถึงเดือนที่ เจ็ดที่ คนอิสราเอลอยู่ตามหัวเมือง

ประชาชนได้มาพร้อมหน้ากันที่เยรู ซาเล็ม 2 แล
้วเยชู อาบุตรชายโยซาดักได้ ลุ กขึ้นพร้อมกับพวกปุโรหิตผู้เป็นญาติ ของเขาด้วยกัน กับเศรุ บบาเบลบุตร
ชายเชอัลทิเอล พร้อมกับญาติของเขา และได้สร้างแท่นบูชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพื่อถวายเครือ
่ ง
3
เผาบูชาบนนั ้น ตามที่ บันทึก ไว้ในพระราชบัญญั ติ ของโมเสสคนของพระเจ้า เขาได้ ตัง้ แท่น บูชาไว้บน
ฐาน เพราะความกลัว อยู่ เหนื อ เขาเหตุ ด้วยชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน เหล่า นั ้น และเขาถวายเครือ
่ ง
เผาบูชาบนแท่นนั ้นต่อพระเยโฮวาห์ เป็นเครือ
่ งเผาบูชาเวลาเช้าและเวลาเย็น
เทศกาลอยูเ่ พิงและเครือ
่ งเผาบูชาต่างๆ
และเขาถือ เทศกาลอยู่เพิง ตามที่ บันทึก ไว้ และถวายเครือ
่ งเผาบูชาประจํา วันตามจํานวนที่ กําหนด
5
ไว้ ตามธรรมเนี ยม อันเป็นหน้าที่พึงทําทุกวัน ต่อมาก็ถวายเครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ ถวายเครือ
่ งบูชา
ในวันขึ้นหนึ่ งคํ่า และตามบรรดาเทศกาลกําหนดของพระเยโฮวาห์ที่ ตัง้ ไว้ และถวายเครือ
่ งบูชาของทุก
คนที่ ถวายตามใจสมัครแด่ พระเยโฮวาห์ 6 เขาเริม
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ ตัง้ แต่ วัน ที่
่ ต้น ถวายเครือ
หน่งึ ของเดือนที่ เจ็ด แต่ เขายั งม ิ ได้ วางรากฐานพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 7 เขาทัง้ หลายจึง ให้เงิน แก่
ช่างสกัดหิน และช่างไม้ และมอบอาหาร เครือ
่ งดื่มและนํ้ามันแก่คนไซดอนและคนไทระ เพื่อให้นําไม้สน
สี ดาร์มาจากเลบานอนไปถึงทะเลถึงเมืองยัฟฟา ตามที่ เขาได้ รบอน
ั
ุญาตมาจากไซรัสกษั ตริย์แห่งเปอร์
เซีย
4

การวางรากฐานของพระวิหาร
ในปี ที่ สองซึ่ง เขามาถึง พระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ที่ เยรู ซาเล็ม ในเดือนที่ สอง เศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั
ลทิ เอล และเยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก ได้ ทําการตัง้ ต้น พร้อมพี่ น้องของเขาที่ เหลือ อยู่ คือ บรรดาปุโรหิต
และคนเลวีและคนทัง้ ปวงซึ่งมาจากการเป็นเชลยยังเยรู ซาเล็ม เขาได้เลือกตัง้ คนเลวี ตัง้ แต่อายุยี่สิบปี
ขึ้นไป เพื่อให้ดูแลการงานของพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์ 9 และเยชูอากับบุตรชายและพี่น้องของท่าน
กับ ขั ดม ี เอลและบุตรชายของเขา คนของยู ดาห์ รวมกัน ควบคุม คนงานในพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า รวม
กับบุตรชายเฮนาดัดพร้อมกับบุตรชายและญาติ ของเขาผู้เป็นคนเลวี 10 และเมื่อช่างก่อได้ วางรากฐาน
ของพระวิหารแห่ง พระเยโฮวาห์ บรรดาปุ โรหิ ตก ็ แต่ งเครือ
่ งยศออกมาพร้อมกับ แตรและคนเลวี คน
ของอาสาฟพร้อมกับ ฉาบ ถวายสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ตามพระราชกําหนดของดาวิดกษั ตริย์ แห่งอ ิส
ราเอล 11 และเขาร้องเพลงตอบกัน สรรเสริญและโมทนาแด่พระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ประเสริฐ
เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ต่ออิสราเอล� และประชาชนทัง้ ปวงก็โห่ร้องด้วยเสียงดัง
เมื่อ เขาสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะว่า รากฐานของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์วางเสร็จ แล้ว 12 แต่
ปุ โรหิต และคนเลวี และประมุข ของบรรพบุ รุษเป็ นอ ัน มาก คือ คนแก่ ผู้ ได้ เห ็ นพระวิ หารหลั งก ่อน เมื่อ
เขาเห็น รากฐานของพระวิหารหลัง นี้ ได้ วางแล้ว ได้ ร้องไห้ ด้วยเสียงดัง คนเป็ นอ ัน มากได้ โห่ ร้องด้วย
ความชื่นบาน 13 ประชาชนจึง สังเกตไม่ ได้ ว่า ไหนเป็น เสียงโห่ รอ
้ งด้วยความชื่นบาน และไหนเป็น เสียง
ประชาชนร้องไห้ เพราะประชาชนโห่รอ
้ งเสียงดังมาก และเสียงนั ้นก็ได้ยินไปไกล
8
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4
คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าพยายามขัดขวางงานก่อสร้าง
ลูกหลานของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็นเชลย กําลังสร้าง
พระวิหารถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล 2 เขาทัง้ หลายได้เข้ามาหาเศรุ บบาเบลและประมุข
ของบรรพบุรุษและพูดกับเขาว่า “ให้เราสร้างด้วยกันกับท่าน เพราะว่าพวกเราแสวงหาพระเจ้าของท่าน
อย่างท่านทัง้ หลาย และเราได้ ถวายสัตวบูชาแด่ พระองค์ ตัง้ แต่ วัน ที่ เอสารฮัด โดนกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย
ได้ นํา เรามาที่ นี่ � 3 แต่ เศรุ บ บาเบล เยชู อา และคนอื่นๆที่ เป็น พวกประมุข ของบรรพบุรุษ ที่ เหลือ อยู่ ใน
อิสราเอล พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายไม่ มี ส่วนกับ เราในการสร้างพระนิ เวศถวายแด่ พระเจ้า
ของเรา แต่ พวกเราจะสร้างแต่ ลําพัง ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตามที่ กษั ตริย์ ไซรัส
กษั ตริย์แห่งเปอร์เซียทรงบัญชาไว้แก่เรา� 4 แล้วประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้นได้กระทําให้ประชาชนยูดาห์
ท้อถอย และรบกวนพวกเขาในการสร้าง 5 และได้ จ้างที่ ปรึกษาไว้ขัด ขวางเขาเพื่ อม ิ ให้ เขาสมหวัง ตาม
จุด ประสงค์ ของเขา ตลอดรัช สมัย ของไซรัส กษั ตริย์ แห่งเปอร์เซ ีย แม้ ถึง รัชกาลของดาริอส
ั กษั ตริย์ แห่
งเปอร์เซีย 6 และในรัชกาลอาหสุ เอรัส ต้ นรัชกาลของพระองค์ เขาทัง้ หลายได้เขียนฟ้องชาวยูดาห์และ
เยรู ซาเล็ม 7 และในรัช สมัย ของอารทาเซอร์ซี สน ัน
้ บิ ชลาม มิ ทเรดาท และทาเบเอล และพวกภาคี ทัง้
ปวงของเขาได้ เขียนไปทูลอารทาเซอร์ซีสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย ฎีกานัน
้ ได้ เขียนขึ้นเป็ นอักขระอารัมแล้
วก ็ แปลเป็น ภาษาอารัม 8 เรฮูม ผู้ บังคับ บัญชา และชิม ชัย อาลักษณ์ ได้ เข ียนหนั งสือ ปรักปรํา เยรู ซาเล็ม
ถวายกษั ตริย์อารทาเซอร์ซี สดังต่อไปนี้ 9 แล้วเรฮูมผู้บังคับบัญชา ชิมชัยอาลักษณ์ กับภาคี ทัง้ ปวงของ
ท่าน และชาวดิ นา คนอาฟอาร์เซคา คนทาร์เปลี คนอาฟอาร์ซี คนเอเรก ชาวบาบิโลน ชาวสุ สา คนเด
ฮาวาห์ และคนเอลาม 10 และคนประชาชาติอื่นๆ ผู้ซึ่งโอสนั ปปาร์ เจ้านายผู้ใหญ่ได้ส่งมาให้ตัง้ อยู่ในหัว
เมืองสะมาเรีย และในส่วนที่เหลือของมณฑลทางฟากแม่น้ําข้างนี้ เป็นต้น
1 เมื่อปฏิ ปั กษ์ ของยูดาห์และเบนยามินได้ ยินว่า

พวกปฏิปักษ์ เขียนจดหมายถึงกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส
และนี่ เป็น สําเนาจดหมายที่ เขาส่ง ไปถึง พระองค์ คือ ถึง กษั ตริย์ อารทาเซอร์ซี สว ่า “ขอกราบทูล
ข้าราชการของพระองค์ คือคนของมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ เป็นต้น 12 บัดนี้ ขอกษั ตริย์ทรงทราบว่า พวก
ยิว ซึ่ง มาจากพระองค์ มาหาข้า พระองค์ นั้น ได้ ไปยัง เยรู ซาเล็ม เขากําลั งก ่อ สร้างเมืองที่ มัก กบฏและชัว่
ร้ายขึ้น ใหม่ เขากําลัง จะทํา กําแพงเมืองเสร็จ และซ่อมแซมรากฐาน 13 บัดนี้ ขอกษั ตริ ย์ ทรงทราบว่า
ถ้า เมืองนี้ ได้ สร้างขึ้น ใหม่ และกําแพงเมืองเสร็จ แล้ว เขาจะไม่ ส่ง บรรณาการ ค่า ธรรมเนี ยม หรือ ค่า
ภาษี และเงิน รายได้ ของหลวงก็ จะขาดตกบกพร่องไป 14 เพราะเมื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ รบ
ั พระบรม
ราชูปถัมภ์ จากราชวังของกษั ตริย์ จึงไม่สมควรที่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะเห็นการเสื่อมเกียรติ ของกษั ตริ
ย์ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจึง ส่ง มากราบทูล แก่ กษั ตริย์ 15 เพื่อ ว่า จะได้ ค้น ดู ในหนั ง สื อบ ัน ทึก
ของบรรพบุรุษของพระองค์ พระองค์ จะพบในหนั งสื อบันทึกแล้วทราบว่าเมืองนี้ เป็นเมืองมักกบฏ เป็น
ภยันตรายแก่บรรดากษั ตริย์และมณฑลทัง้ หลาย และได้มีการปลุกปั่ นขึ้นจากสมัยเก่าก่อน เพราะเหตุนี้
เองเมืองนี้ จึงถูกทิง้ ร้าง 16 ข้าพระองค์ทัง้ หลายขอกราบทูลให้กษั ตริยทรงทราบว่
์
า ถ้าเมืองนี้ ได้สร้างใหม่
เสร็จและกําแพงเมืองก็สําเร็จแล้ว พระองค์จะไม่มีกรรมสิทธิในมณฑลฟากแม่
น้ําข้างนี้ �
์
11

กฤษฎีกาจากกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส
17 กษั ตริยทรงส่
์
งพระราชสารตอบไปถึงเรฮูมผูบั
้ งคับบัญชา และชิมชัยอาลักษณ์ และภาคีทัง้ ปวงของ
เขาผู้ อาศัย ในสะมาเรีย และในส่วนที่ เหลือ ของมณฑลทางฟากแม่น้ํา ข้างโน้ นว ่า “ขอให้อยู่ เย็น เป็นสุข
เถิด เป็นต้น 18 บัดนี้ หน ังสือ ที่ ท่านส่ง ไปยัง เราได้ ให้ แปลต่อ หน้า เรา 19 และเราได้ ออกคํา สัง่ และได้
สอบสวนแล้ว เห็นว่าเมืองนี้ แต่ก่อนโน้ นได้ลุ กขึ้นต่อสู้ กษั ตริย์ และการกบฏ และการปลุกปั่ นได้เกิดขึ้น
ในเมืองนั ้น 20 เคยมีกษั ตริย์ผู้ทรงอํานาจได้ครองเยรู ซาเล็ม เป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทัง้ สิน
้ ฟากแม่น้ํา
21
ข้างโน้ น ซึ่ง เขาถวายบรรณาการ ค่า ธรรมเนี ยมและภาษี ให้ เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงออกคํา สัง่
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ว่า ให้คนเหล่านี้ หยุดและไม่ต้องสร้างเมืองนี้ ใหม่ จนกว่าเราจะออกกฤษฎีกา 22 และขอระวังอย่าหย่อน
ในเรือ
่ งนี้ ทําไมจะให้ความเสื่อมเสียเกิดขึ้นเป็นภยันตรายต่อกษั ตริย์�
การก่อสร้างได้หยุด
23 แล ้ว เมื่อ ได้ อา
่ นสําเนาราชสารของกษั ตริย์อารทาเซอร์ซี สต่อ หน้า เรฮูม และชิม ชัย อาลักษณ์ และ
ภาคีทัง้ หลายของท่าน ท่านทัง้ หลายก็รีบไปหาพวกยิวที่เยรู ซาเล็ม และใช้กําลังและอํานาจกระทําให้เขา
หยุด 24 งานพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ซึ่ง อยู่ในเยรู ซาเล็ม จึง หยุด งานนั ้น ได้ หยุด จนถึง ปี ที่ สองแห่ง รัชกาล
ดาริอส
ั กษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย

5
ฮักกัยและเศคาริยาห์หนุนใจประชาชนให้ทําการก่อสร้างต่อไป
1 ฝ่ายผูพยากรณ์
้
คือ ฮักกัยผูพยากรณ์
้
และเศคาริยาห์บุตรชายอิดโด ได้พยากรณ์ แก่พวกยิวผูอยู
้ ในยู
่
ดาห์และเยรู ซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอล คือแก่พวกเขา 2 แล้วเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอั
ลทิ เอล และเยชู อาบ ุตรชายโยซาดัก ได้ ลุ กขึ้น ตัง้ ต้น สร้างพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า ซึ่ง อยู่ในเยรู ซาเล็ม ขึ้น
ใหม่ และผูพยากรณ์
้
ของพระเจ้าได้อยูกั
่ บท่านช่วยเหลือท่าน 3 ในเวลาเดียวกันนั ้นทัทเธนั ย ผูว่
้ าราชการ
มณฑลฟากแม่น้ํา ข้างนี้ และเชธาร์โบเซนั ย และคณะของเขาได้ มาหาท่าน และพู ดก ั บท ่านดังนี้ ว่า “ผู้
ใดที่ ให้กฤษฎี กาแก่ ท่าน ให้สร้างพระนิ เวศและกําแพงนี้ จนสําเร็จ� 4 เขาถามท่านอย่างนี้ ด้วยว่า “ผู้ ที่
กําลัง สร้างตึ กนี้ นั้ นม ี ช่อ
ื ใครบ้าง� 5 แต่ พระเนตรของพระเจ้า ของเขาทัง้ หลายอยู่ เหนื อ พวกผู้ ใหญ่ ของ
พวกยิว และเขาก็ ยบ
ั ยัง้ เขาทัง้ หลายไม่ ได้ จนกว่า เรือ
่ งนี้ จะทราบถึง ดาริอส
ั และมี คํา ตอบเป็น หนั งสือ
6
เกี่ยวกับเรือ
่ งนี้ มา สําเนาจดหมายซึ่งทัทเธนั ยผู้วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ และเชธาร์โบเซนั ย
และคณะของท่านคือคนอาฟอาร์เซคาซึ่งอยูใ่ นมณฑลฟากแม่น้ําข้างนี้ ส่งไปทูลกษั ตริย์ดาริอส
ั
พวกศัตรู เขียนถึงกษั ตริย์ดาริอส
ั
7 ท่านทัง
้ หลายได้ส่งหนั งสือซึ่งมีข้อความต่อไปนี้ “กราบทูลกษั ตริย์ดาริอส
ั ขอทรงพระเจริญ 8 ขอกษั
ตริย์ทรงทราบว่าข้าพระองค์ทัง้ หลายไปยังมณฑลยูดาห์ ถึงพระนิ เวศของพระเจ้าใหญ่ยิง่ ซึ่งกําลังสร้าง
ขึ้น ด้วยหิน ใหญ่ และวางไม้ ไว้บนผนั ง งานนี้ ได้ ดําเนิ น ไปอย่างขยัน ขัน แข็ง และเจริญ ขึ้น ในมือ ของเขา
9 แล ้ว ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายได้ ถามพวกผู้ ใหญ่ เหล่ านั ้ นว ่า ‘ผู้ ใดที่ ให้ กฤษฎี กาแก่ ท่านให้ สร้างพระนิ เวศ
และทํากําแพงนี้ จนสําเร็จ� 10 ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ถามชื่อของเขาด้วย เพื่อกราบทูลให้พระองค์ทรง
ทราบ เพื่อข้าพระองค์ จะได้ เขียนชื่อบุคคลเหล่านั ้ นที ่เป็นหัวหน้าของเขาลงไว้ 11 และนี่ เป็นคําตอบของ
เขาแก่ ข้า พระองค์ ‘เราเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก และเรากําลัง สร้างพระ
นิ เวศซึ่ง ได้ สร้างมาหลายปี แล ้ว ขึ้น ใหม่ ซึ่ง กษั ตริย์ ผู้ ยงิ่ ใหญ่ ของอิสราเอลได้ ทรงสร้างให้ สําเร็จ 12 แต่
เพราะว่าบรรพบุรุษของเราได้กระทําให้พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงกริว้ พระองค์ทรงมอบท่านเหล่านั ้นไว้
ในพระหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน คนเคลเดียผู้ทรงทําลายพระนิ เวศนี้ และทรงกวาด
13
เอาประชาชนไปยัง บาบิ โลน ถึง อย่างไรก็ ดี ในปี ต้น แห่ง รัชกาลไซรัส กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน กษั ตริย์ ไซ
รัสได้ทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิ เวศหลังนี้ ของพระเจ้าขึ้นใหม่ 14 และเครือ
่ งใช้ทองคําและเงินของ
พระนิ เวศของพระเจ้า ซึ่ง เนบู คัดเนสซาร์ได้ ทรงกวาดไปจากพระวิหารซึ่ง อยู่ในเยรู ซาเล็ มนัน
้ และทรง
นําไปยังวิหารของบาบิโลน สิ่งเหล่านี้ กษั ตริย์ไซรัสทรงนําออกมาจากวิหารของบาบิโลน และทรงมอบไว้
กับคนหนึ่ งชื่อเชชบัสซาร์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการเมือง 15 และพระองค์ตรัสกับท่านดังนี้
ว่า “จงรับ เครือ
่ งใช้ เหล่า นี้ ไปเก็บ ไว้ในพระวิหารซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม และจงสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า
ขึ้นใหม่ในที่เดิมนน
ั ้ � 16 แล้วเชชบัสซาร์คนนี้ ได้มาวางรากฐานพระนิ เวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ม
และตัง้ แต่ เวลานั ้น จนบัดนี้ ก็ กําลังสร้างอยู่และยังไม่ สําเร็จ� 17 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ถ้า กษั ตริย์ทรงเห็นดี

เอสรา 6:1

502

เอสรา 6:18

ก็ ขอทรงให้ค้นดู ในคลังราชทรัพย์ที่ อยู่ในบาบิโลน เพื่อดูวา่ กษั ตริย์ไซรัสทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระ
นิ เวศหลังนี้ ของพระเจ้าขึ้นใหม่ในเยรู ซาเล็มหรือไม่ และขอกษั ตริย์รบ
ั สัง่ แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายตามพอ
พระทัยของพระองค์ในเรือ
่ งนี้ �

6
ดาริอส
ั ทรงรับรองกฤษฎีกาของไซรัส

แล ้ วกษั ตริย์ ดาริอส
ั ทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ ค้น ดู ในหอเก็บ หนั งสือ ซึ่ง เป็ นที ่ ราชทรัพย์ สะสม
ไว้ในบาบิโลน 2 และได้ มี การพบหนั งสื อม้วนหนึ่ งที่ อาคเมตาห์ในพระราชวังซึ่งอยู่ในมณฑลมีเดีย และ
มี ข้อความเขียนอยู่ ในหนั ง สื อม ้ วนนั ้น ดัง ต่อ ไปนี้ 3 “ในปี ต้น แห่ง รัช กาลกษั ตริย์ ไซรัส กษั ตริย์ ไซรัส ทรง
ออกกฤษฎีกาว่า เรือ
่ งพระนิ เวศของพระเจ้าที่เยรู ซาเล็มว่า ‘ให้สร้างพระนิ เวศนั ้นขึ้นใหม่ คือที่ซ่ึงเขานํา
เครือ
่ งสัตวบูชามาถวาย ให้ลงรากมัน
่ คง ให้พระนิ เวศสูงหกสิบศอกและกว้างหกสิบศอก 4 ให้ก่อด้วยหิน
ใหญ่สามชัน
่ งใช้ทองคําและ
้ และไม้ใหม่ชัน
้ หนึ่ ง และให้เสียเงินค่าก่อสร้างจากพระคลังหลวง 5 และเครือ
เงินของพระนิ เวศแห่งพระเจ้า ซึ่งเนบูคัดเนซาร์ทรงนําออกมาจากพระวิหารที่อยูในเยรู
่
ซาเล็มนํามาไว้ที่
บาบิโลนนั ้น ให้คืนเสียและให้นํากลับไปยังพระวิหารซึ่งอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม ไว้ตามที่ของสิง่ นั ้นๆ ท่านจงเก็บ
ไว้ในพระนิ เวศแห่งพระเจ้า� 6 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ทัทเธนั ยผู้วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ น เชธาร์
โบเซนั ย และภาคีของท่าน คือคนอาฟอาร์เซคาซึ่งอยู่ในมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ น จงไปเสียให้หา่ งเถิด
7 จงให้งานสร้างพระนิ เวศของพระเจ้าดําเนิ นไปเถิด ให้ผู้ว่าราชการของพวกยิว และบรรดาพวกผู้ใหญ่
ของพวกยิวสร้างพระนิ เวศของพระเจ้านี้ ในที่เดิมขึ้นใหม่ 8 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับสิง่ ที่
ท่านพึงกระทําเพื่อพวกผู้ใหญ่ของพวกยิวในการสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า ให้ชําระเงินค่าก่อสร้างแก่
คนเหล่า นี้ เต็ม เพื่อ พวกเขาไม่ ถู กหยุด ยัง้ เอาเงิน จากราชทรัพย์ คือ บรรณาการของมณฑลฟากแม่น้ํา
ข้างโน้ น 9 และสิง่ ใดๆที่เขาต้องการ เช่น วัวหนุ่ม แกะผู้ หรือแกะสําหรับเครือ
่ งเผาบูชาถวายแด่พระเจ้า
แห่งฟ้าสวรรค์ ทัง้ ข้าวสาลี เกลือ นํ้าองุน
่ หรือนํ้ามัน ตามที่ปุโรหิตเยรู ซาเล็มกําหนดไว้ ให้มอบแก่เขาเป็
นว ันๆไปอย่า ได้ ขาด 10 เพื่อ เขาจะได้ ถวายเครือ
่ งสัตวบู ชา อัน เป็น กลิ่ นที ่ พอพระทัย แด่ พระเจ้า แห่ง ฟ้า
สวรรค์ และให้อธิษฐานเพื่อชีวต
ิ ของกษั ตริย์และโอรสของพระองค์ 11 และเราออกกฤษฎี กาว่า ถ้าผู้ใด
เปลี่ยนแปลงประกาศิตนี้ ก็ให้ดึงไม้ใหญ่อันหนึ่ งออกเสียจากเรือนของเขา และให้เขาถูกตรึงไว้บนไม้นั ้น
และให้ เรือนของเขาเป็นกองขยะเพราะเรือ
่ งนี้ 12 และขอพระเจ้า ผู้ทรงกระทํา ให้ พระนามของพระองค์
สถิตที่นั่นทรงควํา่ กษั ตริย์ทัง้ หมดหรือประชาชาติใดๆ ที่ยื่นมอ
ื ออกเปลี่ยนแปลงข้อนี้ คือเพื่อทําลายพระ
นิ เวศของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้าดาริอส
ั ออกกฤษฎีกานี้ ขอให้กระทํากันด้วยความขยันขัน
13
แข็ง� แล ้ วท ัทเธนั ย ผู้ วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ํา ข้างนี้ เชธาร์โบเซนั ย และภาคี ของท่านทัง้ สองก็
ได้กระทําทุกอย่างด้วยความขยันขันแข็งตามพระดํารัสซึ่งกษั ตริย์ดาริอส
ั ได้ทรงบัญชามา 14 และพวกผู้
ใหญ่ของพวกยิวก็ได้ ทําการก่อสร้างให้ก้าวหน้าไป ตามการพยากรณ์ ของฮักกัยผู้พยากรณ์ และเศคาริ
ยาห์บุตรชายอิดโด เขาสร้างเสร็จตามพระบัญชาแห่งพระเจ้าของอิสราเอล และตามกฤษฎีกาของไซรัส
และดาริอส
ั และอารทาเซอร์ซีสกษั ตริย์แห่งเปอร์เซีย
1

พระวิหารได้สําเร็จและถวายแด่พระเจ้า

15 และพระนิ เวศนี้ ได้ สําเร็จในวันที ่สามของเดือนอาดาร์

ในปี ที่ หกแห่งรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั 16 และ
ชนชาติ อิสราเอล บรรดาปุโรหิตและคนเลวี และลูกหลานของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็นเชลยที่ เหลืออยู่ ได้
ฉลองการมอบถวายพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า นี้ ด้วยความชื่นบาน 17 ณ การถวายพระนิ เวศแห่ง พระเจ้า
นี้ เขาทัง้ หลายได้ ถวายวัวผู้หน่งึ ร้อยตัว แกะผู้สองร้อยตัว ลูกแกะสี่ รอ
้ ยตัว และส่วนเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
18
สําหรับอิสราเอลทัง้ ปวงนั ้ นมีแพะผู้สิบสองตัว ตามจํานวนตระกูลของอิสราเอล และเขาตัง้ ปุโรหิตไว้
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ในกองของเขาทัง้ หลาย และคนเลวีในเวรของเขา สําหรับการปรนนิ บติ
ั พระเจ้าที่เยรู ซาเล็ม ตามที่บันทึก
ไว้ในหนั งสือของโมเสส
การถือเทศกาลปัสกาอีก

19 ในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หน่ง
ึ ลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้ถือเทศกาลปัสกา 20 เพราะ

บรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชําระตนทุกคน เขาบริสุทธิห
์ มดด้วยกัน เขาจึงฆ่าแกะปัสกาสําหรับลูกหลาน
ของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็นเชลยทัง้ หมด สําหรับพวกพี่น้องที่ เป็นปุโรหิต และสําหรับตัวเขาทัง้ หลายเอง
21 ประชาชนอิสราเอลผู้ ได้ กล ับ มาจากการถูก กวาดไปเป็ น เชลย และทุก คนที่ สมทบกับ เขาและแยกตัว
ออกจากการมลทินของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินนั ้น เพื่อจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิส
ราเอลก็ได้รับประทาน 22 และเขาได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเจ็ดวันด้วยความชื่นบาน เพราะว่าพระ
เยโฮวาห์ได้ทรงกระทําให้เขาชื่นบาน และทรงหันพระทัยของกษั ตริย์อส
ั ซีเรียมาหาเขา เพื่อเสริมกําลังม
ือของเขาในการสร้างพระนิ เวศของพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

7

เอสรากับเพื่อนร่วมงานไปเยรู ซาเล็ม
1 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ในรัชกาลของอารทาเซอร์ซีส กษั ตริย์แห่งเปอร์เซ ีย เอสราบุตรชายเสไร
อาห์ ผู้เป็นบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายฮิลคียาห์ 2 ผู้เป็นบุตรชายชัลลูม ผู้เป็นบุตรชายศาโดก ผู้
เป็นบุตรชายอาหิทูบ 3 ผู้เป็นบุตรชายอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเมราโยท 4 ผู้
เป็น บุตรชายเศ-ราหิยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอุส ซี ผู้ เป็น บุตรชายบุ คค ี 5 ผู้ เป็น บุตรชายอาบี ชู วา ผู้ เป็น บุตร
ชายฟีเนหัส ผู้เป็นบุตรชายเอเลอาซาร์ ผู้เป็นบุตรชายอาโรนปุโรหิตใหญ่ 6 เอสราคนนี้ ได้ขึ้นไปจากบาบิ
โลน ท่านเป็นธรรมาจารย์ชาํ นาญในเรือ
่ งพระราชบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสรา
เอลประทานให้ และกษั ตริย์ประทานทุกอย่างที่ ท่านทูลขอ เพราะว่าพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านอยู่กับท่าน 7 มีบางคนในคนอิสราเอลและในบรรดาปุโรหิต บรรดาคนเลวี บรรดานั กร้อง และ
คนเฝ้า ประตู และคนใช้ ประจํา พระวิหาร ได้ ขึ้น ไปด้วย ถึง เยรู ซาเล็ม ในปี ที่ เจ ็ด แห่ง รัช กาลกษั ตริย์ อาร
ทาเซอร์ซีส 8 และท่านมาถึงเยรู ซาเล็มในเดือนที่ห้า ซึ่งเป็นปี ที่เจ็ดของกษั ตริย์ 9 เพราะในวันที่หน่ง
ึ ของ
เดือนที่ หน ่งึ ท่านได้ เริม
่ ขึ้น ไปจากบาบิ โลน และในวันที ่ หน ่งึ ของเดือนที่ หา้ ท่านมายัง เยรู ซาเล็ม เพราะ
ว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน 10 เพราะเอสราได้ตัง้ ใจของท่านที่จะแสวงหาพระ
ราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ และกระทําตาม และสอนกฎเกณฑ์และคําตัดสินต่างๆในอิสราเอล
อารทาเซอร์ซีสบัญชาให้เอสราได้รบ
ั ความช่วยเหลือ
ต่อ ไปนี้ เป็น สําเนาจดหมายซึ่ง กษั ตริย์ อารทาเซอร์ซี สพระราชทานแก่ เอสราปุโรหิต ผู้ เป็น ธรรมา
จารย์ ผู้ เป็น ธรรมาจารย์ แห่ งเรือ
่ งราวของพระบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ และกฎเกณฑ์ ของพระองค์
เพื่ ออ ิส ราเอลว่า 12 “อารทาเซอร์ซีส พระมหากษั ตริย์ เหนื อ กษั ตริย์ ทัง้ หลาย ถึง เอสราปุโรหิต ธรรมา
จารย์ ของพระราชบัญญั ติ แห่ งพระเจ้า ของฟ้า สวรรค์ ขอให้ อยู่ เย็น เป็นสุข อย่างสมบู รณ ์ เถิด เป็นต้น
13 บัดนี้ เราออกกฤษฎี กาว ่า ประชาชนอิสราเอลผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใด หรือ ปุโรหิต ของเขาทัง้ หลาย หรือ คนเลวีใน
ราชอาณาจักรของเรา ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะไปยังเยรู ซาเล็ม ก็ให้ไปกับเจ้าได้ 14 เพราะกษั ตริย์และที่ปรึกษา
ทัง้ เจ็ดได้ ใช้เจ้ าไป ให้ถามถึงยูดาห์และเยรู ซาเล็ม ตามพระราชบัญญัติ ของพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในมือ
เจ้า นั ้น 15 และให้นํา เงิน และทองคํา ซึ่ง กษั ตริย์ และที่ ปรึกษาของพระองค์ สม ัครใจถวายแด่ พระเจ้า แห่
งอ ิส ราเอล ผู้ ประทับ ในเยรู ซาเล็ม 16 พร ้ อมทัง้ เงิน และทองคํา ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เจ้า จะหาได้ ทัว่ ไปในมณฑลบา
บิโลน พร้อมกับของถวายด้วยใจสมัครของประชาชนและปุโรหิต เต็มใจถวายแด่ พระนิ เวศของพระเจ้า
ของเขา ซึ่ง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม 17 แล ้ว ด้วยเงิน นี้ เจ้ าจงขยัน ขัน แข็ง ซื้อ วัว ผู้ แกะผู้ และลูก แกะ กับ ธัญ ญ
บูชาคู่กัน และเครือ
่ งดื่มบูชาคู่กัน และเจ้าจงถวายสิง่ เหล่านี้ บนแท่นบูชาของพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของ
11
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เจ้าซึ่งอยู่ในเยรู ซาเล็ม 18 ส่วนเงินและทองคําที่เหลืออยู่นั ้นเจ้าและพี่น้องของเจ้าเห็นดีที่จะทําประการ
ใด ก็จงกระทําเถิด ตามนํ้าพระทัยของพระเจ้าของเจ้า 19 และเครือ
่ งใช้ซ่ึงได้มอบให้เจ้าสําหรับการปรน
นิ บั ติ ในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเจ้า เจ้ าจงมอบถวายไว้ต่อ พระพักตร์พระเจ้า แห่ง เยรู ซาเล็ม 20 และ
สิง่ ใดๆซึ่ง ยัง ต้องการสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้า ของเจ้า ซึ่ง เจ้า จะต้องจัดหานั ้น เจ้ าจงจัดหาด้วยเงิน
พระคลัง ของกษั ตริย์ 21 และเรา คือ กษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส ได้ ออกกฤษฎีกาไปยัง บรรดานายคลัง ใน
มณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ นว่า สิ่งใดๆที่เอสราปุโรหิตธรรมาจารย์ของพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้าของฟ้า
สวรรค์ ต้องการจากท่าน จงกระทําให้เขาด้วยความขยันขันแข็ง 22 ถึงจํานวนเงินหนึ่ งร้อยตะลันต์ และ
ข้าวสาลีถึงหนึ่ งร้อยโคระ นํ้าองุน
่ หนึ่ งร้อยบัท นํ้ามันหนึ่ งร้อยบัท และเกลือไม่จํากัดจํานวนว่าเท่าไร 23 สิ
่งใดที่ พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ทรงบัญชา ก็จงกระทําให้อย่างเต็มขนาดสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าแห่ง
ฟ้า สวรรค์ เกล ื อกว่า พระพิโรธของพระองค์ จะมีต่ อด ิน แดนของกษั ตริย์ และโอรสของพระองค์ 24 เรา
ขอแจ้งแก่ท่านทัง้ หลายด้วยว่า ไม่เป็นการถูกต้องตามกฎหมายที่จะเอาบรรณาการ ค่าธรรมเนี ยม หรือ
ส่วยจากคนหนึ่ ง คนใดในบรรดาปุโรหิต คนเลว ี นั ก ร้อง คนเฝ้า ประตู คนใช้ ประจํา พระวิหาร หรือ ผู้ รับ
ใช้อื่นๆของพระนิ เวศของพระเจ้านี้ 25 ส่วนเจ้า เอสรา ตามพระสติปัญญาแห่งพระเจ้าของเจ้าอันอยู่ใน
มือ ของเจ้า จงแต่ง ตัง้ พนั กงานผู้ ปกครองและผู้ พิพากษา ให้ พิพากษาประชาชนทัง้ ปวงในมณฑลฟาก
แม่น้ํา ข้างโน้ น คือ ทุก คนที่ รู บรรดาพระราชบั
้
ญญั ติ ของพระเจ้า ของเจ้า และคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่รู ้ เจ้ าทัง้
26
หลายจะต้องสอน ผู้ใดที่ไม่เชื่อฟังพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า และกฎหมายของกษั ตริย์ ก็ให้
พิพากษาลงโทษเขาอย่างเคร่งครัด จะเป็นโทษถึงตาย หรือถึงเนรเทศ หรือถึงริบทรัพย์ของเขา หรือถึง
จําขังก็ได้�
เอสราขอบพระคุณพระเจ้า

27 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเรา ผูทรงดลพระทั
้
ยของกษัตริย์ ให้เสริมความ

งามแก่ พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง อยู่ ในเยรู ซาเล็ม 28 และทรงบันดาลให้ ข้าพเจ้า มี ความเมตตา
ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ และที่ ปรึกษาของพระองค์ และต่อ หน้า เจ้า นายผู้ทรงอํานาจของกษั ตริ ย์ และ
ข้าพเจ้าก็มีใจกล้าขึ้น เพราะพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้า
ได้รวบรวมบุคคลชัน
้ ผู้นําจากอิสราเอลขึ้นไปกับข้าพเจ้า

8
รายชื่อเพื่อนร่วมงานของเอสรา

1 ต่อไปนี้ เป็ นประมุขของบรรพบุรุษของเขาทัง
้ หลาย

และนี่ เป็นสํามะโนครัวเชื้อสายของบรรดาผู้ที่ขึ้น
ไปกับ ข้าพเจ้า จากบาบิ โลน ในรัช กาลกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส คือ 2 จากคนฟีเนหัสม ี เกอร์โชม จากคน
อิธามาร์มี ดาเนี ยล จากคนดาวิดมี ฮัทธัช 3 จากคนเชคานิ ยาห์ จากคนปาโรชมี เศคาริยาห์ พร้อมกับท
่านมีผู้ชายผู้ข้น
ึ ทะเบียนไว้หน่งึ ร้อยห้าสิบคน 4 จากคนปาหัทโมอับมี เอลีโอนัย บุตรชายเศ-ราหิยาห์ พร้
อมกับท่านมีผูชายสองร้
้
อยคน 5 จากคนเชคานิ ยาห์มี บุตรชายของยาฮาซีเอล พรอ
้ มกับท่านมีผูชายสาม
้
ร้อยคน 6 จากคนอาดี นมี เอเบด บุ ตรชายโยนาธาน พร้อมกั บท่านมี ผู้ชายห้าสิบคน 7 จากคนเอลามมี
เยชายาห์ บุตรชายอาธาลิยาห์ พร้อมกับท่านมีผู้ชายเจ็ดสิบคน 8 จากคนเชฟาทิยาห์มี เศบาดิยาห์ บุตร
ชายมีคาเอล พร้อมกับท่านมีผู้ชายแปดสิบคน 9 จากคนโยอาบมี โอบาดีห์ บุตรชายเยฮีเอล พร้อมกับท
่านมีผู้ชายสองร้อยสิบแปดคน 10 จากคนเชโลมิทมี บุ ตรชายของโยสิ ฟียาห์ พร้อมกับท่านมีผู้ชายหนึ่ ง
ร้อยหกสิบคน 11 จากคนเบบัยมี เศคาริยาห์ บุ ตรชายเบบัย พร้อมกั บท่านมีผู้ชายยี่สิ บแปดคน 12 จาก
คนอัสกาดมี โยฮานั น บุตรชายฮักคาทาน พร้อมกับท่านมีผู้ชายหนึ่ งร้อยสิบคน 13 จากคนอาโดนี คัมมี
ผู้ที่ มาที หลัง นี่ เป็นชื่อของเขาคือ เอลี เฟเลท เยอีเอลและเชไมยาห์ พร้อมกับพวกเขามีผู้ชายหกสิบคน
14 จากคนบิกวัยมี อุธัยและศับบูด พร้อมกับเขาทัง
้ สองมีผู้ชายเจ็ดสิบคน
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เอสราต้องการให้มีคนเลวีและคนใช้ประจําพระวิหารไปเพิม
่ เติม
ข้าพเจ้า ได้ รวบรวมเขาทัง้ หลายเข้า มายัง แม่น้ํา ที่ ไหลไปสู่ อาหะวา เราตัง้ ค่ายอยู่ที่ นั ่น สามวัน เมื่อ
ข้าพเจ้า สํารวจดู ประชาชนและปุโรหิต ข้าพเจ้า ไม่ เห ็น ลูก หลานของเลวีที่ นั ่น เลย 16 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ให้
ไปเรียกเอลี เยเซอร์ อารีเอล เชไมยาห์ เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน นาธัน เศคาริยาห์ และเมชุ ล ลาม บุ
คคลชัน
้ หัวหน้า และให้หาโยยาริบ และเอลนาธัน ผู้เป็น คนมี ความเข้าใจ 17 และส่ง เขาด้วยคําสัง่ ไปยัง
ท่านอิดโด บุคคลชัน
่ ้ องของท่านผูเ้ ป็นคนใช้
้ หัวหน้ายังสถานที่ที่ชื่อคาสิเฟีย คือให้บอกท่านอิดโดและพีน
ประจําพระวิหารที่ สถานที่ ที่ ชื่อคาสิ เฟียว่า ขอส่งผู้ปรนนิ บัติสําหรับพระนิ เวศของพระเจ้าของเรามายัง
เรา 18 และโดยพระหัตถ์ อน
ั ทรงพระคุณ ของพระเจ้า ของเราอยู่กับ เรา เขาได้ นํา คนที่ มี ความสุข ุม มาให้
เรา เป็น ลูก หลานของมาห์ ลีบ ุตรชายเลวี ผู้ เป็น บุตรชายอิสราเอล ชื่อ เชเรบิ ยาห์ กับ บุตรชายและญาติ
พี่น้อง รวมสิบแปดคน 19 ทัง้ ฮาชาบิยาห์และเยชายาห์ ลูกหลานของเมรารีกับญาติพี่น้ องและบุตรชาย
ของเขารวมยี่ สิ บคน 20 และคนใช้ ประจํา พระวิหาร ซึ่ง ดาวิด และข้าราชการของพระองค์ ได้ จัด ตัง้ ขึ้น ไว้
เพื่อปรนนิ บัติคนเลวี มีคนใช้ประจําพระวิหารสองร้อยยีสิ
่ บคน บุคคลเหล่านี้ ทัง้ สินม
ื ระบุไว้
้ ีช่อ
15

การถืออดอาหารที่แม่น้าํ อาหะวา
แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ประกาศให้ถือ อดอาหารที่ นั ่น คือ ที่ แม่น้าํ อาหะวา เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ ถ่อมตัว ลง
ต่อพระพักตร์พระเจ้าของเรา เพื่อจะทูลขอหนทางอันถูกต้องจากพระองค์ สําหรับเรา ลูกหลานของเรา
และข้าวของทัง้ สิน
้ ของเรา 22 เพราะข้าพเจ้าละอายที่จะทูลขอกองทหารและพลม้าจากกษั ตริย์เพื่อช่วย
เราสู้ ศัตรู ตามทางของเรา ในเมื่อ เราได้ กราบทูล กษั ตริย์ แล ้ วว ่า “พระหัตถ์ ของพระเจ้า ของเราอยู่ กับ
บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระองค์ ให้ ยัง ผลดี แต่ ฤทธานุ ภาพและพระพิโรธของพระองค์ ต่อสู้ คนเหล่านั ้ นที ่
ละทิง้ พระองค์� 23 เราจึงอดอาหารและวิงวอนพระเจ้าของเราเพื่อเรือ
่ งนี้ และพระองค์ทรงฟังเสียงร้อง
ทูลของเรา
21

ทรัพย์สมบัติมอบไว้แก่ปุโรหิตสิบสองคน
24 และข้าพเจ้า ได้ แยกปุโรหิต ใหญ่ ออกสิบ สองคนคือ เชเรบิ ยาห์ ฮาชาบิ ยาห์ และพี่ น้องสิบ คนของ
เขาที่ อยู่กับเขา 25 และข้าพเจ้าได้ ชงั ่ เงิน และทองคํา และเครือ
่ งใช้ กับเครือ
่ งบูชาสําหรับพระนิ เวศของ
พระเจ้าของเรา มอบให้เขาทัง้ หลายซึ่งกษั ตริย์และที่ปรึกษาและเจ้านายของพระองค์ และคนอิสราเอล
ทัง้ ปวงที่ นั่น ได้ ถวายไว้ 26 ข้าพเจ้า ได้ ชงั ่ ใส่ มือ ของเขาเป็น เงิน หกร้อยห้า สิบ ตะลัน ต์ และเครือ
่ งใช้ ที่ ทํา
ด้วยเงินม ี ค่า หนึ่ ง ร้อยตะลัน ต์ และทองคํา ร้อยตะลัน ต์ 27 ชามทองคํา ยี่ สิ บลู กมี ค่า หนึ่ ง พัน ดาริค และ
เครือ
่ งใช้ ทองสัมฤทธิ์เนื้ อ ละเอียดสุกใสสองลูก มี ค่า เท่ากับ ทองคํา 28 และข้าพเจ้า บอกเขาว่า “ท่านทัง้
หลายบริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์ และเครือ
่ งใช้ก็บริสุทธิ์ และเงินกับทองคําเป็นของถวายด้วยใจสมัครแด่
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่านทัง้ หลาย 29 จงเฝ้า ดูแลไว้ จนกว่า ท่านชัง่ สิง่ เหล่า นั ้น ต่อ
หน้าพวกปุโรหิตใหญ่และคนเลวี และประมุขของบรรพบุรุษอิสราเอลในเยรู ซาเล็ม ภายในห้องพระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์� 30 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีจึงรับเงินและทองคําที่ได้ชัง่ และเครือ
่ งใช้ เพื่อนําไปยัง
เยรู ซาเล็ม ยังพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา
เอสราถึงเยรู ซาเล็ม
31 และเราก็ ออกจากแม่น้ํา อาหะวาในวันที ่ สิ บสองของเดือนต้น เพื่อ ไปยัง เยรู ซาเล็ม และพระหัตถ์
ของพระเจ้า ของเราอยู่ กับ เรา และพระองค์ ทรงช่วยเราให้พ้น จากมือ ของศั ตรู และจากพวกซุ่ม คอยอยู่
ตามทาง 32 เรามาถึงเยรู ซาเล็มและพักอยูที
่ ่นั ่นสามวัน 33 ในวันที่สี่ภายในพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา
ก็ชัง่ เงิน ทองคําและเครือ
่ งใช้ใส่มือของเมเรโมทปุโรหิต บุตรชายอุรียอาห์ และคนที่อยูกั
่ บเขาคือเอเลอา
ซาร์บุตรชายฟีเนหัส และคนที่อยู่กับเขาทัง้ หลายคือ โยซาบาด บุตรชายเยชูอา และโนอัดยาห์บุตรชาย
บินนุย คนเลวี 34 เขาชัง่ และนั บทงั ้ หมดและบันทึกนํ้าหนั กของทุกสิง่ ไว้ 35 บรรดาลูกหลานของพวกที่ ถู
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กกวาดไปเป็นเชลย ซึ่งมาจากการเป็นเชลย ได้ถวายเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเจ้าแห่งอิสราเอล มีวัวผู้สิ บ
สองตัวสําหรับพวกอิสราเอลทัง้ ปวง แกะผูเก
้ ้าสิบหกตัว ลูกแกะเจ็ดสิบเจ็ดตัว และแพะผูสิ
้ บสองตัวเป็น
เครือ
่ งบูชาไถ่บาป ทัง้ สิน
่ งเผาบูชาถวายพระเยโฮวาห์
้ นี้ เป็นเครือ
พวกเขามอบพระราชโองการให้แก่ผู้ว่าราชการมณฑล

36 เขาทัง
้ หลายได้มอบพระราชโองการให้แก่สมุหเทศาภิบาลของกษั ตริย์

และแก่ผู้ว่าราชการมณฑล
ฟากแม่น้ําข้างนี้ และท่านเหล่านี้ ได้ช่วยเหลือประชาชนและพระนิ เวศของพระเจ้า

9
การสมรสกับชนชาติที่ไม่เชื่อพระเจ้าเป็นสิง่ ที่ผิดพลาด
เมื่อ เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ได้ เสร็จ สิน
้ ลงแล้ว พวกเจ้า นายก็ เข ้า มาหาข้าพเจ้า กล่าวว่า “ประชาชนแห่
งอ ิส ราเอล และพวกปุ โรหิ ตก ับ คนเลวีมิได้ แยกตนเองออกจากชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน เหล่า นั ้น
โดยได้ประพฤติตามการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของเขา คือออกจากคนคานาอัน คนฮิตไทต์ คนเปริ
สซี คนเยบุส คนอัม โมน คนโมอับ คนอียป
ิ ต์ และคนอาโมไรต์ 2 เพราะเขารับ บุตรสาวของชนเหล่า นี้
เป็นภรรยาของเขาเอง และของบุตรชายของเขา ดังนั ้นเชื้อสายบริสุทธิ์ได้ปะปนกับชนชาติทัง้ หลายของ
แผ่น ดิน เหล่า นั ้น นี่ แหละในการละเมิด ข้อ นี้ มือ ของเจ้า หน้าที่ ชน
ั ้ หัวหน้า และผู้ ครองเมืองได้ เด่ นที ่ สุด
� 3 เมื่อข้าพเจ้าได้ยน
ิ อย่างนี้ ข้าพเจ้าก็ฉีกเสื้อของข้าพเจ้าทัง้ เสื้อคลุมของข้าพเจ้า และทึ้งผมออกจาก
ศีรษะของข้าพเจ้าและทึ้งหนวดเครา และนั ่งลงตะลึงอยู่ 4 แล้วบรรดาคนที่ สัน
่ สะท้านไปด้วยพระวจนะ
ของพระเจ้าแห่งอิสราเอล เหตุ ด้วยการละเมิดของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็นเชลยนั ้น ได้ มาประชุมต่อหน้า
ข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้านั ่งตะลึงอยูจ
่ นถึงเวลาถวายเครือ
่ งสักการบูชาตอนเย็น
1

คําอธิษฐานและการสารภาพของเอสรา
5 ณ เวลาสักการบูชาตอนเย็นนั ้นข้าพเจ้าได้ลุกขึ้นจากการถ่อมตัว มีเครือ
่ งแต่งกายและเสื้อคลุมของ
ข้าพเจ้าฉี กขาด และข้าพเจ้าก็คุกเข่าลงและชูมือขึ้นต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า 6 และข้าพเจ้า
ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ละอายขวยเขิ นที ่ จะเงยหน้า หาพระองค์ พระเจ้า
ของข้า พระองค์ เพราะว่า ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายขึ้น สูง กว่า ศีรษะของข้า พระองค์ และการ
ละเมิดของข้าพระองค์ทัง้ หลายกองขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ 7 ข้าพระองค์ทัง้ หลายมีการละเมิดยิง่ ใหญ่ตัง้ แต่
สม ัย บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจนถึง ทุก วัน นี้ และเพราะความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ทัง้ บรรดากษั ตริย์ ของข้า พระองค์ และบรรดาปุโรหิต ของข้า พระองค์ ได้ ถู กมอบไว้
ในมือ ของบรรดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน เหล่า นั ้น ให้ แก่ ดาบ แก่ การเป็น เชลย แก่ การปล้น และแก่ การ
ขายหน้า อย่างที่ สุด อย่างทุก วัน นี้ 8 แต่ บัดนี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายทรงสําแดง
พระกรุ ณา พอพระทัย ชัว่ ครู หน
่ ่งึ สัน
้ ๆ และได้ ทรงประทานให้ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี คนที ่ เหลือ อยู่และมี
ที่ยึดมน
ั ่ ในที่บริสุทธิของพระองค์
เพื่อว่าพระเจ้าของข้าพระองค์จะได้ทรงให้ตาของข้าพระองค์ทัง้ หลาย
์
แจ่มขึ้น และทรงประสาทความฟื้ นคืนมาเล็กน้ อยจากการเป็นทาสของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 9 เพราะว่า
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ทาส แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ มิได้ ทรงละทิง้ ข้า พระองค์ ไว้ในความเป็น ทาส
แต่ ทรงบันดาลให้ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ รบ
ั ความเมตตาในสายพระเนตรกษั ตริย์ทัง้ หลายแห่ง เปอร์เซ
ีย ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมี การฟื้ นฟู ขึ้น เพื่อ จะตัง้ พระนิ เวศของพระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ขึ้น ไว้ เพื่อ จะซ่อมแซมสิง่ ที่ ปรักห ัก พัง ในพระนิ เวศ เพื่อ จะประทานกําแพงแก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายในยู
ดาห์และในเยรู ซาเล็ม 10 และบัดนี้ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ต่อจากนี้ ข้าพระองค์จะทูล
อะไรอีก เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายได้ละทิง้ พระบัญญัติของพระองค์ 11 ซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้โดย
ผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ ว่า ‘แผ่ นดิน ซึ่ง เจ้า กําลัง เข้าไปเพื่อ ยึด เป็น กรรมสิทธิ์นั ้น เป็น แผ่น ดิน
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มลทิน ด้วยความโสโครกของชนชาติ ทัง้ หลายในแผ่น ดิน เหล่า นั ้น ด้วยการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียน
ของเขา ซึ่ง เต็ม ไปหมดตัง้ แต่ ปลายข้างนี้ ถึง ปลายข้างโน้ น ด้วยความมลทิน ของเขาทัง้ หลาย 12 เพราะ
ฉะนั ้นบัดนี้ อย่ามอบพวกบุตรสาวของเจ้าแก่ พวกบุตรชายของเขา หรืออย่ารับพวกบุตรสาวของเขาให้
พวกบุตรชายของเจ้า หรืออย่าเสริมสันติภาพและความเจริญมัง่ คัง่ ของเขาทัง้ หลายเป็นนิ ตย์ เพื่อเจ้าทัง้
หลายจะแข็งแรง และกินของดีๆแห่งแผ่นดินนั ้น และมอบแผ่นดินนั ้นไว้เป็นมรดกแก่ลูกหลานของเจ้า
ทัง้ หลายเป็นนิ ตย์� 13 และเมื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายรับโทษเพราะการชัว่ ร้ายของข้าพระองค์ และเพราะ
การละเมิด ใหญ่ ยงิ่ ของข้า พระองค์ และเมื่อ พระองค์ คือ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ ทรงลงโทษ
ข้าพระองค์ เหตุความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ น้ อยกว่าที่พึงควรได้รับ และทรงประทานการช่วยให้พ้นแก่
ข้าพระองค์ ทัง้ หลายอย่างนี้ 14 สมควรที่ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะฝ่าฝืนพระบัญญัติ ของพระองค์ อีก และ
เข้า เกี่ยวดองด้วยการแต่งงานกับ ชนชาติ ทัง้ หลายที่ กระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนเหล่า นี้ หรือ พระองค์
จะไม่ ทรงกริว้ ต่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจนพระองค์ ผลาญข้า พระองค์ ทัง้ หลายเสีย จนไม่ มี คนที ่ เหลือ อยู่
และไม่มีใครรอดได้ เลยหรือ 15 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระองค์ ชอบธรรม เพราะ
ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นคนที่เหลืออยู่ซึ่งรอดพ้นมาอย่างทุกวันนี้ ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายอยู่ต่อพระ
พักตร์พระองค์ มีการละเมิดของข้าพระองค์อยู่ เพราะไม่มีสักคนเดียวที่ จะยืนต่อพระพักตร์พระองค์ได้
เหตุเรือ
่ งนี้ �

10
คนของพระเจ้าแยกออกจากชาวโลก
ขณะที่ เอสราอธิษฐานและทําการสารภาพร้องไห้ ทิง้ ตัว ลงต่อ หน้า พระนิ เวศของพระเจ้า มี ชุ มนุ ม
ชนหมู่ใหญ่โตมากทัง้ ชายหญิงและเด็กจากอิสราเอลประชุมต่อหน้าท่าน เพราะประชาชนได้ร้องไห้อย่าง
ขมขื่น 2 และเชคานิ ยาห์ บุ ตรชายเยฮี เอล คนเอลามกล่า วแก่ เอสราว่า “พวกเราทัง้ หลายได้ ละเมิด ต่อ
พระเจ้าของเราเสียแล้ว และได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติจากชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินนี้ แต่ถึงจะมี
เรือ
่ งอย่างนี้ ก็ยังมค
ี วามหวังในอิสราเอลอยู่ 3 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ให้เรากระทําพันธสัญญากับพระเจ้าของ
เราที่ จะทิง้ ภรรยาและลูก เหล่า นี้ ซึ่ง เกิด มาจากเขาทัง้ หลายเสีย ทัง้ สิน
้ ตามคํา ปรึกษาของเจ้า นายของ
ข้าพเจ้า และของบรรดาผู้ ที่ สัน
่ สะท้านด้วยพระบัญญั ติ ของพระเจ้า ของเราทัง้ หลาย และขอให้ กระทํา
4
ตามพระราชบัญญั ติ เถิด จงลุก ขึ้น เถิด เพราะเป็น หน้าที่ ของท่าน และเราทัง้ หลายจะสนั บสนุน ท่าน
ขอจงเข้มแข็งและกระทําเสียเถิด� 5 แล้วเอสราได้ลุกขึ้นให้บรรดาปุโรหิตใหญ่และเลวีและอิสราเอลทัง้
ปวงกระทํา สัตย์ ปฏิญาณว่า เขาจะกระทํา ตามที่ ได้ พู ดแล้ว เขาทัง้ หลายจึง กระทํา สัตย์ ปฏิญาณ 6 แล ้ว
เอสราก็ ถอยไปจากต่อหน้า พระนิ เวศของพระเจ้า เข้าไปในห้องของโยฮานั นบุตรชายเอลี ยาชีบ เมื่อมา
ถึงที่นั่นแล้วก็ไม่รับประทานขนมปังหรือด่ืมน้าํ เพราะท่านโศกเศร้าด้วยเรือ
่ งการละเมิดของพวกที่ถูกก
วาดไปเป็น เชลยนั ้น 7 และเขาทําการป่าวร้องทัว่ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม แก่ ลูก หลานทัง้ สิน
้ ของพวกที่ ถู
กกวาดไปเป็นเชลยว่า ให้มาชุ มนุมกันที ่เยรู ซาเล็ม 8 และถ้าผู้ใดไม่มาภายในสามวัน ตามคําสัง่ ของเจ้า
หน้าที่ และพวกผู้ ใหญ่ ทัง้ หลาย จะต้องริบ ทรัพย์ สมบัติ ของเขาเสีย ทัง้ สิน
้ และผู้ นั้น ต้องขาดจากชุ มนุม
ชนของพวกที่ ถู กกวาดไปเป็นเชลย 9 และชายทัง้ ปวงของยูดาห์และเบนยามินได้ ชุมนุมกั นที ่เยรู ซาเล็ม
ภายในสามวัน ในเดือนที่ เก้า ณ วัน ที่ ยี ่ สิ บของเดือนนั ้น และประชาชนทัง้ ปวงนั ่ง อยู่ ที่ ถนนหน้า พระ
นิ เวศของพระเจ้า ตัว สัน
่ สะท้านด้วยเรือ
่ งนี้ และด้วยเรือ
่ งฝนตกหนั ก 10 และเอสราปุโรหิต ได้ ลุ กขึ้น พู
ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายได้ ละเมิด และได้ แต่ งงานกับ หญิง ต่างชาติ จึง ได้ ทวีการละเมิด ของ
อิสราเอล 11 เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ จงสารภาพต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของท่าน และกระทํา
ตามนํ้า พระทัย ของพระองค์ จงแยกตั วท ่า นออกเสีย จากชนชาติ ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน และจากภรรยา
ต่างชาติ� 12 แล้วชุมนุมชนทัง้ สิน
้ ได้ตอบด้วยเสียงอันดังว่า “เป็นดังนั ้นแหละ เราต้องกระทําตามที่ท่าน
1
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พูดแล้ว� 13 แต่มีประชาชนมากและเป็นเวลาที่ฝนตกหนั ก เราอยู่กลางแจ้งไม่ไหวและจะจัดให้เสร็จใน
วันสองวันกไม่
็ ได้ เพราะเราได้ละเมิดในเรือ
่ งนี้ มากนั ก 14 ขอให้เจ้าหน้าที่ของเราทําการแทนชุมนุมชนทัง้
สิน
้ และให้บรรดาคนในหัวเมืองของเราที่ได้รับภรรยาต่างชาติมาตามเวลากําหนด พร้อมกับพวกผู้ใหญ่
และผู้ วิน ิจฉั ย ของทุก เมืองจนกว่า พระพิโรธอัน แรงกล้า ของพระเจ้า ของเรา ที่ ทรงมี ในเรือ
่ งนี้ หันเหไป
จากเราทัง้ หลาย� 15 โยนาธานบุตรชายอาสาเฮล และยาไซอาห์บุตรชายทิกวาห์ เท่านั ้นทีค
่ ัดค้านเรือ
่ งนี้
และเมชุลลามกับชับเบธัย คนเลวีสนับสนุนเขาทัง้ สอง 16 แล้วลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลย
ก็ได้กระทําตาม เอสราปุโรหิต และประมุขของบรรพบุรุษบางคน ตามเรือนบรรพบุรุษของเขา แต่ละคน
ที่ ระบุ ชื่อ ไว้ได้ ถู กเลื อก ในวันที ่ หน่งึ ของเดือนที่ สิ บเขานั ่ง ประชุม กัน พิจารณาเรือ
่ งนี้ 17 พอถึง วันที ่ หน่ง
ึ
ของเดือนที่ หนึ่ ง เขาก็ จบเรือ
่ งที่ ชายทัง้ ปวงได้ แต่ งงานกับหญิงต่างชาติ 18 ลูกหลานของปุโรหิตผู้ได้ แต่
งงานกับหญิงต่างชาติ จากคนเยชูอาบุตรชายโยซาดักและพีน
่ ้ องของท่านมี มาอาเสอาห์ เอลีเยเซอร์ ยา
19
รีบและเกดาลิยาห์ เขาทัง้ หลายปฏิญาณตนว่าเขาจะทิง้ ภรรยาของเขาเสีย และเพราะเขามีความผิด
เขาจึงถวายแกะผู้ตัวหนึ่ งจากฝูงแพะแกะเป็นเครือ
่ งบูชา เพราะเหตุการละเมิดของเขา 20 จากคนอิมเม
อร์ มี ฮานานี และเศบาดิยาห์ 21 จากคนฮาริม มี มาอาเสอาห์ เอลี ยาห์ เชไมอาห์ เยฮีเอล และอุสซียาห์
22 จากคนปาชเฮอร์ มี เอลีโอนัย มาอาเสอาห์ อิชมาเอล เนธันเอล โยซาบาด และเอลาสาห์ 23 จากพวก
คนเลวี มี โยซาบาด ชิเมอี เคลายาห์ (คือเคลิทา) เปธาหิยาห์ ยูดาห์และเอลีเยเซอร์ 24 จากพวกนั กร้อง
มี เอลียาชีบ จากคนเฝ้าประตู มี ชัลลูม เทเลม และอุรี 25 และจากพวกอิสราเอล คือจากคนปาโรช มี รา
มียาห์ อิสซียาห์ มัลคิยาห์ มิยามิน เอเลอาซาร์ มัลคิยาห์ และเบไนยาห์ 26 จากคนเอลาม คือ มัทธานิ ยาห์
เศคาริยาห์ เยฮีเอล อับดี เยรีโมท เอลียาห์ 27 จากคนศัทธู มี เอลีโอนัย เอลียาชีบ มัทธานิ ยาห์ เยรีโมท
ศาบาด และอาซีซา 28 จากคนเบบัย มี เยโฮฮานั น ฮานั นยาห์ ศับบัย อัทลัย 29 จากคนบานี มี เมชุลลาม
มัลลูค อาดายาห์ ยาชูบ เชอัล และเยรีโมท 30 จากคนปาหัทโมอับ มี อัดนา เคลาล เบไนยาห์ มาอาเสอาห์
มัทธานิ ยาห์ เบซาเลล บินนุย และมนั สเสห์ 31 จากคนฮาริม มี เอลีเยเซอร์ อิสชีอาห์ มัลคิยาห์ เชไมอาห์
ชิเมโอน 32 เบนยามิน มัลลูค เชมาริยาห์ 33 จากคนฮาชูม มี มัทเธนั ย มัทธัตตาห์ ศาบาด เอลีเฟเลท เยเร
มัย มนัสเสห์และชิเมอี 34 จากคนบานี มี มาอาดัย อัมราม อูเอล 35 เบไนยาห์ เบดัยยาห์ เชลลูห์ 36 วาน
ิยาห์ เมเรโมท เอลียาชีบ 37 มัทธานิ ยาห์ มัทเธนั ย ยาอาสุ 38 บานี บินนุย ชิเมอี 39 เชเลมิยาห์ นาธัน อา
ดายาห์ 40 มัคนาเดบัย ชาชัย ชารัย 41 อาซาเรล เชเลมิยาห์ เชมาริยาห์ 42 ชัลลูม อามาริยาห์ และโยเซฟ
43 จากคนเนโบ มี เยอีเอล มัทที ธย
ิ าห์ ศาบาด เศบินา ยาดดัย โยเอล และเบไนยาห์ 44 บุคคลเหล่านี้ ทัง้
สิน
้ ได้แต่งงานกับหญิงต่างชาติ บางคนมีบุตรเกิดจากภรรยาเหล่านั ้นด้วย
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เนหะมีย์

หนังสือเล่มนี้บันทึกประวัติศาสตร์ของการสร้างกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็มขึ้นมา หลังจากเศรุ บบาเบลกับ
พวกยิวสร้างพระวิหารใหม่เสร็จแล้ว อีกประมาณ 90 ปี ต่อมา เนหะมีย์ได้ รับอนุญาตจากกษั ตริย์ให้กล
ับไปสร้างกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็ม ให้ตัง้ กรุ งเยรู ซาเล็มนน
ั ้ เป็นเมืองหลวง และให้ตังอ
้ ิสราเอลเป็นประเทศ
อีก ครัง้ นี้ เนหะมีย์ได้นําพวกยิวอีกพวกหนึ่ ง ซึ่งมีจํานวนคนมากกว่าพวกยิวในสมัยของเอสราให้กลับไป
ด้วย กําแพงกรุ งเยรู ซาเล็มนัน
้ ได้ถูกทําลายมากกว่า 100 ปีก่อนเวลานั ้น ในตอนที่ยูดาห์ถูกนําไปยังบาบิ
โลนให้เป็นเชลย (2 พศด 36:19)
ที่ บอกว่ามากกว่า 100 ปีนน
ั ้ ก็ คือใน 2 พศด 36:21 อิสราเอลอยู่ที่ บาบิโลนเป็นเวลา 70 ปี แล้ว แล้ว
ต้องบวกสมัยรัชการสามสมัย คือกษั ตริย์ไซรัส กษั ตริย์ดาริอส
ั และกษั ตริย์อาหสุ เอรัส (อสร 4:5-8) แล
้วบวกอีก 20 ปี ในรัชการของกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส (นหม 2:1) เอสราได้ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 14 ปีก
่อนเนหะมีย์ (ให้เปรียบเอสรา 7:7 กับเนหะมีย์ 2:1)
เนหะมีย์ ไปที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ในปี ก่อนค.ศ� 446 อาร์ ชบิ ชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่า ระยะเวลาของ
หนั งสือเล่มนี้คือ 11 ปี
“ระยะเวลาของสองเล่มนี้ คือเอสรา กับเนหะมีย์ ประมาณหนึ่ งศตวรรษ เพราะว่าเรือ
่ งของเอสราเริม
่
ต้น ในปี แรกของกษั ตริย์ ไซรัส ในปี ก่อนค.ศ� 538 และเรือ
่ งของเนหะมีย์ สิ ้น สุด ลงหลัง จากปี ที่ 32 ขอ
งกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส ในปี ก่อนค.ศ� 432” (จาก Topical Index and Digest of the Bible, โดย
มอนเซอร์�
พีน้
่ องของเนหะมียร์ ายงานเรือ
่ งความทุกข์ใจในเยรู ซาเล็ม
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 ดาห์กับ ชายบางคน ข้าพเจ้า ได้ ไต่ ถามถึง พวก
ยิ วท ี่ หนี ได้ ผู้ ซึ่ง เหลือ จากพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลย และถามเรือ
่ งเกี่ยวกับ เยรู ซาเล็ม 3 เขาทัง้ หลาย
พู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “ผู้ ที่ เหลือ จากพวกที่ ถู กกวาดไปเป็น เชลยซึ่ง อยู่ ในมณฑลมี ความลําบากและความ
อับอายมาก กําแพงเมืองเยรู ซาเล็ม ก็ พัง ลง และประตู เมืองก็ ถู กไฟทําลายเสีย� 4 อยู่ มาเมื่อ ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ ถ้อยคําเหล่านี้ ข้าพเจ้าก็นั่งลงร้องไห้และโศกเศร้าอยูห
่ ลายวัน ข้าพเจ้าอดอาหารและอธิษฐานต่อ
พระพักตร์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรือ
่ ยมา
1

เนหะมียเ์ สียใจจึงอธิษฐาน
5 ข้าพเจ้า ทูล ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ พระเจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง
่ และน่า เกรงกลัว
ผู้ ทรงรักษาพันธสัญญา และดํารงความเมตตากับ บรรดาผู้ ที่ รัก พระองค์ และรักษาพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ 6 ขอพระองค์ ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ และขอทรงลืม พระเนตรของพระองค์ ดู อยู่ เพื่อ จะทรง
ฟัง คํา อธิษฐานของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ ทูล อธิษฐานต่อ พระพักตร์พระองค์ ณ บัดนี้ ทัง้
กลางวันและกลางคืน เพื่อประชาชนอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ สารภาพบาปของประชาชนอิสราเอล
ซึ่งข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทําบาปต่อพระองค์ ด้วยว่าข้าพระองค์ กับเรือนบรรพบุรุษของข้าพระองค์
ทําบาปแล้ว 7 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายประพฤติ เลวทรามมากต่อ พระองค์ และมิ ได้ รักษาพระบัญญั ติ กฎ
เกณฑ์ และคําตัดสินซึ่งพระองค์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสผูรั
้ บใช้ของพระองค์ 8 ขอพระองค์ทรงระลึกถึง
พระวจนะซึ่งพระองค์ได้บัญชาไว้กับโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ว่า ‘ถ้าเจ้าทัง้ หลายกระทําการละเมิด เรา
จะกระจายเจ้าทัง้ หลายไปในหมูชนชาติ
่
ทัง้ หลาย 9 แต่ถ้าเจ้ากลับมาหาเรา และรักษาบัญญัติของเราและ
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ประพฤติตาม ถึงแม้ว่าพวกเจ้ากระจัดกระจายไปอยูใต้
่ ฟ้าที่ไกลที่สุด เราจะรวบรวมเจ้ามาจากที่นั ่น และ
นําเจ้ามายังสถานที่ซ่ึงเราได้เลือกไว้ เพื่อกระทําให้นามของเราดํารงอยู่ที่นั่น� 10 เขาเหล่านี้ เป็นผู้รับใช้
และเป็นประชาชนของพระองค์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ไว้ด้วยฤทธานุภาพยิง่ ใหญ่ของพระองค์ และด้วย
พระหัตถ์ อน
ั ทรงฤทธิข
์ องพระองค์ 11 โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอ
ทรงเงีย
่ พระกรรณตัง้ พระทัยสดับฟังคําอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ และคําอธิษฐานของบรรดาผู้
รับใช้ของพระองค์ ผูปรารถนาจะยํ
้
าเกรงพระนามของพระองค์ ข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ ขอทรง
ให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์จําเริญขึ้นในวันนี้ และขอทรงโปรดให้เขาได้รบ
ั ความเมตตาในสายตาของชายคน
นี้ � ขณะนั ้น ข้าพเจ้าเป็นพนั กงานเชิญถ้วยเสวยของกษั ตริย์

2
กษั ตริยอารทาเซอร์
์
ซีสทรงอนุญาตให้เนหะมียไ์ ปสร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม

และอยู่ มาในเดือนนิ สาน ในปี ที่ ยี ่ สิ บแห่ง รัช กาลกษั ตริย์ อารทาเซอร์ซีส เมื่อ นํ้า องุน
่ จัด ตัง้ ไว้ตรง
พระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ก็ หยิ บน้าํ องุน
่ ถวายกษั ตริย์ แต่ ก่อนนี้ ข้าพเจ้า มิ ได้ โศกเศร้า ต่อ พระพักตร์
พระองค์ 2 ด้วยเหตุนี้กษั ตริยจึ
์ งตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ทําไมสีหน้าของเจ้าจึงเศร้าหมอง เจ้าก็ไม่เจ็บไม่ป่วย
มิใช่หรือ เห็นจะไม่มีอะไรนอกจากเศร้าใจ� และข้าพเจ้าก็เกรงกลัวยิง่ นั ก 3 ข้าพเจ้าทูลกษั ตริย์ว่า “ขอก
ษั ตริย์ทรงพระเจริญเป็นนิ ตย์เถิด ไฉนสีหน้าของข้าพระองค์จะไม่เศร้าหมองเล่าในเมื่อเมืองสถานที่ฝัง
ศพของบรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ รา้ งเปล่า อยู่ และประตู เมืองก็ ถู กไฟทําลายเสีย� 4 แล ้ วกษั ตริย์ ตรัส
กับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าปรารถนาจะขออะไร� ข้าพเจ้า จึง อธิษฐานต่อ พระเจ้า ของฟ้า สวรรค์ 5 และข้าพเจ้า
ทูลกษั ตริย์ว่า “ถ้าเป็นทีพ
่ อพระทัยกษั ตริย์ และถ้าผูรั
้ บใช้ของพระองค์เป็นทีโ่ ปรดปรานในสายพระเนตร
ของพระองค์ ขอทรงใช้ข้าพระองค์ให้ไปยังยูดาห์ ยังเมืองซึ่งเป็ นที ่ฝังศพของบรรพบุรุษของข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะสร้างขึ้นใหม่� 6 และกษัตริย์ตรัสกับข้าพเจ้า (มีพระราชินีประทับข้างพระองค์� ว่า “เจ้
าจะไปนานสักเท่าใด เมื่อไรเจ้าจะกลับมา� จึงเป็ นที่พอพระทัยกษั ตริย์ที่จะให้ข้าพเจ้าไป และข้าพเจ้าก็
กําหนดเวลาให้พระองค์ทรงทราบ 7 และข้าพเจ้ากราบทูลกษัตริย์ว่า “ถ้าเป็นทีพ
่ อพระทัยกษัตริย์ ขอทรง
โปรดมีพระราชสารให้ข้าพระองค์ นําไปถึงผู้วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ น เพื่อเขาจะได้ อนุญาต
ให้ข้าพระองค์ผ่านไปจนข้าพระองค์จะไปถึงยูดาห์ 8 และพระราชสารถึงอาสาฟเจ้าพนั กงานผู้ดูแลป่าไม้
หลวง เพื่อเขาจะได้ให้ไม้แก่ข้าพระองค์ เพื่อทําคานประตูพระราชวังของพระนิ เวศ และทํากําแพงเมือง
และเพื่อ ทํา บ้านที่ ข้า พระองค์ จะได้ เข ้า อาศัย� กษั ตริย์ ก็ ทรงพระราชทานให้ ตามพระหัตถ์ อน
ั ประเสริฐ
9
ของพระเจ้าของข้าพเจ้าที่ อยู่เหนื อข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้ามายังผู้วา่ ราชการมณฑลฟากแม่น้ําข้างโน้ น
และมอบพระราชสารของกษั ตริย์ ให้ แก่ เขา อนึ่ ง กษั ตริย์ ทรงจัด ให้ นายทหารและพลม้า ไปกับ ข้าพเจ้า
ด้วย 10 แต่ เมื่อสันบาลลัทชาวโฮโรนาอิม และโทบีอาห์คนอัมโมนข้าราชการได้ยน
ิ เรือ
่ งนี้ เป็นเรือ
่ งที่ ไม่
พอใจเขาอย่างยิง่ ที่มีคนมาหาความสุขให้คนอิสราเอล
1

เนหะมียแอบดู
์
กําแพงเมือง

ข้าพเจ้า จึง มายัง เยรู ซาเล็ม และพัก อยู่ ที่ นั ่น สามวัน 12 แล ้ว ข้าพเจ้า ลุก ขึ้น ในกลางคืน คือ ข้าพเจ้า
กับ บางคนที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ บอกผู้ หน่งึ ผู้ ใดถึง เรือ
่ งที่ พระเจ้า ของข้าพเจ้า ดลใจข้าพเจ้า ให้
กระทําเพื่อเยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้าไม่มีสัตว์อื่นกับข้าพเจ้านอกจากสัตว์ที่ข้าพเจ้าขีอยู
่ ่ 13 ในกลางคืนข้าพเจ้า
ออกไปทางประตูหุบเขา ถึงบอม
่ ังกร และถึงประตูกองขยะ และข้าพเจ้าได้ตรวจดูกําแพงเยรูซาเล็มทพั
ี่ ง
และประตู เมืองที่ ถู กไฟทําลาย 14 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ไปต่อ ยัง ประตู นํ้าพุ ถึง สระหลวง แต่ ไม่มี ที่ ที่ จะให้สัตว์
ซึ่งข้าพเจ้าขี่อยู่ผ่านไปได้ 15 แล้วข้าพเจ้าขึ้นไปกลางคืนทางลําธารและตรวจดู กําแพง แล้วกลับมาเข้า
ทางประตูหุบเขากลับที่เดิม 16 ส่วนพวกเจ้าหน้าที่ก็ไม่ทราบว่าข้าพเจ้าไปไหน หรือข้าพเจ้าทําอะไร และ
11
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ข้าพเจ้าก็ยงั ไม่ได้บอกพวกยิว บรรดาปุโรหิต พวกขุนนาง พวกเจ้าหน้าที่ และคนอื่นๆที่จะรับผิดชอบการ
งาน
การหนุนใจของเนหะมีย์ พวกเขาสร้างกําแพงขึ้นได้
17 แล ้ว ข้าพเจ้า พู ดก ับ เขาทัง
้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายเห็น แล้ วว ่า เราตกอยู่ ในความลําบากอย่างไร ที่
เยรู ซาเล็มปรักหักพังลง และไฟไหม้ประตูเมืองเสียนั ้น มาเถิด ให้เราสร้างกําแพงเยรู ซาเล็มขึ้น เพื่อเรา
จะไม่ต้องอับอายขายหน้าอีก� 18 แล้วข้าพเจ้าบอกเขาถึงการที่พระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่กับข้าพเจ้า เพื่อ
ยัง ผลดี ทัง้ พระวจนะซึ่ง กษั ตริย์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า และเขาทัง้ หลายพูด ว่า “ให้ เราลุก ขึ้น สร้างเถิด� เขา
ก็ ปลงใจลงมือ ทําการดี นั ้น 19 แต่ เมื่อ สัน บาลลัท คนโฮโรนาอิม และโทบี อาห์ข้าราชการ คนอัม โมน กับ
เกเชมชาวอาระเบีย ได้ยน
ิ เรือ
่ งนั ้น เขาทัง้ หลายเยาะเย้ย และดู ถู กเรา พูด ว่า “เจ้ าทัง้ หลายทํา อะไรกัน
นี่ เจ้ากําลังกบฏต่อกษั ตริย์หรือ� 20 แล้วข้าพเจ้าตอบเขาทัง้ หลายว่า “พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์จะทรงให้
เรากระทําสําเร็จ และเราทัง้ หลายผู้รับใช้ของพระองค์จะลุกขึ้นสร้าง แต่ท่านทัง้ หลายไม่มีส่วนหรือสิทธิ
หรือที่ระลึกในเยรู ซาเล็ม�

3
ประชาชนช่วยกันสร้างกําแพงเมือง

1 แล้วเอลียาชีบมหาปุโรหิตได้ลุกขึ้นพร้อมกับพี่น้องของท่าน

บรรดาปุโรหิต และเขาทัง้ หลายได้สร้าง
ประตู แกะ เขาได้ ทํา พิธีชําระให้บริสุทธิและได้
ตัง้ บานประตู เขาทัง้ หลายได้ ทํา พิธีชําระให้บริสุทธิจนถึ
ง
์
์
หอคอยเมอาห์ ไกลไปจนถึง หอคอยฮานั น เอล 2 และถัด ท่านไป คนชาวเยรีโคก ็ ได้ สร้าง และถัด เขาไป
ศักเกอร์บุตรชายอิมรีก็ได้สร้าง 3 และลูกหลานของหัสเสนาอาห์ได้สร้างประตูปลา เขาได้วางวงกบและ
ได้ ตัง้ บานประตู ติ ดล ูก สลัก และดาลประตู 4 ถัด เขาไปเมเรโมทบุตรชายอุ รีอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายฮัก โขส
ได้ ซ่อมแซม และถัด เขาไปเมชุ ล ลามบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเมเชซาเบลได้ ซ่อมแซม และ
ถัด เขาไปซาโดกบุตรชายบาอานาได้ ซ่อมแซม 5 และถัด เขาไปชาวเทโคอาได้ ซ่อมแซม แต่ พวกขุนนาง
ของเขาไม่ ยอมเอาคอมารับงานขององค์ พระผู้เป็นเจ้าของเขาทัง้ หลาย 6 และเยโฮยาดาบุตรชายปาเส
อาห์ และเมชุ ล ลามบุตรชายเบโสไดอาห์ ได้ ซ่อมแซมประตู เก่า เขาวางวงกบและตัง้ บานประตู ติ ดล ูก
สลักและดาลประตู 7 และถัดเขาไป คือ เมลาติ ยาห์ชาวกิเบโอน และยาโดนชาวเมโรโนท คนเมืองกิเบ
โอนและเมืองมิส ปาห์ ได้ ซ่อมแซม ซึ่ง อยู่ ใต้ ปกครองของเจ้า เมืองฟากแม่น้ํา ข้างนี้ 8 ถัด เขาไปคื ออ ุส ซี
เอลบุตรชายฮารฮายาห์ชา่ งทองได้ ซ่อมแซม ถัด เขาไปคือ ฮานั น ยาห์ผู้ เป็น บุตรชายของช่างนํ้าหอมคน
หนึ่ ง ได้ ซ่อมแซม เขาบูรณะเยรู ซาเล็ม ไกลไปจนถึง ตอนกําแพงกว้าง 9 ถัด เขาไป คือ เรไฟยาห์บุ ตรชาย
เฮอร์ ผู้ปกครองแขวงครึง่ หนึ่ งของเยรู ซาเล็มได้ ซ่อมแซม 10 ถัดเขาไปคือ เยดายาห์บุ ตรชายฮารุ มัฟได้
ซ่อมแซมตรงข้ามกับบ้านของเขา และถัดเขาไปคือ ฮัทธัชบุตรชายฮาชับนิยาห์ได้ซ่อมแซม 11 มัลคิยาห์
บุ ตรชายฮาริม และหัส ชูบ บุตรชายปาหัท โมอับ ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง และหอคอยเตาอบ 12 ถัด เขา
ไปคือ ชัลลูมบุตรชายฮัลโลเหช ผู้ปกครองแขวงครึง่ หนึ่ งของเยรู ซาเล็มได้ ซ่อมแซม ทัง้ ตัวเขาและบุตร
สาวของเขา 13 ฮานูนและชาวเมืองศาโนอาห์ได้ซ่อมแซมประตูหุบเขา เขาสร้างประตูข้น
ึ ใหม่และตัง้ บาน
ประตู ติ ดลูกสลักและดาลประตู และซ่อมแซมกําแพงระยะพันศอกไกลไปจนถึงประตูกองขยะ 14 มัลคิ
ยาห์บุ ตรชายเรคาบ ผู้ปกครองส่วนหนึ่ งของแขวงเบธฮัคเคเรม ได้ ซ่อมประตู กองขยะ เขาสร้างและตัง้
บานประตู ติ ดลูกสลักและดาลประตู 15 ชัลลู นบุตรชายคลโฮเซห์ ผู้ปกครองส่วนหนึ่ งของแขวงมิสปาห์
ได้ซ่อมแซมประตูนํ้าพุ ได้สร้างประตู สร้างมุงและตัง้ บานประตู ติดลูกสลักและดาลประตู ท่านได้สร้าง
กําแพงสระชิโลอาห์ตรงไปทางราชอุทยานไกลไปจนถึ งบ ัน ไดซึ่ง ลงไปจากนครดาวิด 16 ถัด เขาไปเนหะ
มีย์บุตรชายอัสบูก ผู้ปกครองแขวงเบธซูรครึ
์ ่งหนึ่ งได้ซ่อมแซม ไปจนถึงที่ตรงข้ามกับอุโมงค์ฝังศพของ
17
ดาวิด ถึงสระขุดและถึงโรงทแกล้วทหาร ถัดเขาไปคนเลวีได้ซ่อมแซม คือ เรฮูมบุตรชายบานี ถัดเขา
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ไปคือ ฮาชาบิยาห์ ผู้ปกครองแขวงเคอีลาห์ครึง่ หนึ่ ง ได้ซ่อมแซมส่วนของเขา 18 ถัดเขาไปพี่น้องของเขา
ได้ ซ่อมแซมคือ บัฟวัยบุตรชายเฮนาดัด ผู้ปกครองแขวงเคอีลาห์ครึง่ หนึ่ ง 19 ถัดเขาไปคือ เอเซอร์บุ ตร
ชายเยชูอา ผู้ปกครองเมืองมิสปาห์ได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ งตรงข้ามกับทางขึ้นไปยังคลังอาวุธตรงที่มุม
หักของกําแพง 20 ถัดเขาไปคือ บารุ คบุตรชายศับบัย ได้ซ่อมแซมอย่างร้อนใจอีกส่วนหนึ่ ง ตัง้ แต่มุมหัก
ของกําแพงจนถึงประตู เรือนของเอลี ยาชีบมหาปุโรหิต 21 ถัดเขาไปคือ เมเรโมทบุตรชายอุรีอาห์ ผู้เป็น
บุตรชายฮัก โขส ได้ ซ่อมแซมอีก ส่วนหนึ่ ง ตัง้ แต่ ประตู เรือนของเอลี ยาชีบ ถึง ปลายเรือนของเอลี ยาชีบ
22 ถัด เขาไปคือ บรรดาปุโรหิต ชาวที่ราบได้ ซ่อมแซม 23 ถัด เขาไปคือ เบนยามิน และหัส ชูบ ได้ ซ่อมแซม
ตรงข้ามกับ บ้านของเขาทัง้ หลาย ถัด เขาไปคือ อาซาริยาห์บุ ตรชายมาอาเสอาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอานานิ
ยาห์ได้ ซ่อมแซมข้างเรือนของเขาเอง 24 ถัดเขาไปคือ บินนุยบุตรชายฮานาดัดได้ ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ ง
ตัง้ แต่บ้านของอาซาริยาห์ถึงมุมหักของกําแพง คือถึงมุมเลี้ยว 25 ปาลาลบุตรชายอุซัยได้ซ่อมแซมที่ตรง
ข้ามกับมุมหักของกําแพง และหอคอยที่ ย่น
ื จากพระราชวังหลังบนที่ ลานทหารรักษาพระองค์ ถัดเขาไป
26
คือ เปดายาห์บุ ตรชายปาโรช และคนใช้ประจํา พระวิหารอยู่ที่ โอเฟล ได้ ซ่อมแซมไปจนถึง ที่ ตรงข้าม
กับประตูน้ําทางด้านตะวันออกและที่หอคอยยื่นออกไป 27 ถัดเขาไปชาวเทโคอาได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ ง
ตรงข้ามกับ หอคอยใหญ่ ที่ ยื่น ออกไปไกลไปจนถึง ประตู เมืองโอเฟล 28 บรรดาปุโรหิต ได้ ซ่อมแซมเหนื อ
ประตู ม้าขึ้นไป ต่างก็ ซ่อมที่ ตรงข้ามกับเรือนของตน 29 ถัดเขาไป ซาโดกบุตรชายอิมเมอร์ ได้ ซ่อมแซม
ที่ ตรงข้ามกับเรือนของเขา ถัดเขาไป เชไมอาห์บุ ตรชายเชคานิ ยาห์ คนเฝ้าประตู ตะวันออกได้ ซ่อมแซม
30 ถัดเขาไป ฮานั นยาห์บุ ตรชายเชเลมิยาห์ และฮานูนบุตรชายคนที่ หกของศาลาฟ ได้ซ่อมแซมอีกส่วน
หนึ่ ง ถัด เขาไปคือ เมชุ ล ลามบุตรชายเบเรคิ ยาห์ ได้ ซ่อมแซมตรงข้ามกับ ห้องของเขา 31 ถัด เขาไป มิ
ลคิ ยาห์บุ ตรชายของช่างทองคนหนึ่ งได้ ซ่อมแซมไกลไปจนถึงเรือนของคนใช้ประจําพระวิหาร และของ
พ่อค้า ตรงข้ามกับประตูมิฟคาด จนถึงห้องชัน
้ บนที่มุม 32 และระหว่างห้องชัน
้ บนที่มุมกับประตูแกะนั ้น
บรรดาช่างทองและพ่อค้าได้ซ่อมแซม

4
สันบาลลัทกับโทบีอาห์เยาะเย้ยพวกยิว

1 ต่อมาเมื่อสันบาลลัทได้ยนว
ิ ่าเรากําลังก่อสร้างกําแพง

เขาโกรธและเดือดดาลมาก และเขาเยาะเย้ย
พวกยิว 2 และเขาพูดต่อหน้าพี่น้องของเขาและต่อหน้ากองทัพของสะมาเรียว่า “พวกยิวที่ออ
่ นแอเหล่า
นี้ ทําอะไรกัน เขาจะซ่อมกันหรือ เขาจะทําสัตวบูชาหรือ เขาจะทําให้เสร็จในวันเดียวหรือ เขาจะเอาหินที่
ถูกเผาจากกองขยะมาใช้อีกหรือ� 3 โทบีอาห์คนอัมโมนอยู่ข้างๆท่าน และเขาพูดว่า “เออ สิ่งที่เขากําลัง
สร้างอยูนั
่ ้น ถ้าสุนัขจิง้ จอกตัวหนึ่ งวิง่ ขึ้นไป มันจะพังกําแพงหินของเขาลงมา�
เนหะมียอธิ
์ ษฐาน

4 “โอ

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงสดับ เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นทีดู
่ ถูกดหมิ
ู น
่
ขอทรงหันการเยาะเย้ยของเขาให้ตกบนศีรษะของเขาเอง และขอทรงมอบเขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่
เขาจะไปเป็นเชลยนั ้น 5 ขออย่าทรงปกปิดความชัว่ ช้าของเขาไว้ และขออย่าลบล้างบาปของเขาทัง้ หลาย
ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ เพราะเขาทัง้ หลายได้ ยว
ั ่ เย้า ให้ทรงกริว้ ต่อ หน้า บรรดาผู้ ก่อสร้าง � 6 เราจึง
สร้างกําแพงขึ้น และกําแพงทัง้ สินก
้ ็ต่อกันสูงครึง่ หนึ่ งแล้ว เพราะประชาชนมีน้ําใจที่จะทํางาน
การวางแผนร้าย เนหะมียจ
์ ึงอธิษฐานต่อ

แต่ ต่อ มาเมื่อ สัน บาลลัท และโทบี อาห์ กับ ชาวอาระเบีย และคนอัม โมน และชาวอัศ โดดได้ ยิ นว ่า
การซ่อมแซมกํา แพงเยรู ซาเล็ มน ั น
้ กํา ลัง คืบ หน้า ต่อ ไป และกําลัง ปิด ช่องโหว่ต่างๆ เขาทัง้ หลายก็ โกรธ
7
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มาก 8 และเขาก็ ปองร้ายกัน จะมาสู้ รบกับ เยรู ซาเล็ม และก่อการโกลาหลขึ้น ในนั ้น 9 แต่ เราทัง้ หลายได้
อ้อนวอนต่อพระเจ้าของเรา และวางยามป้องกันเขาทัง้ หลายทัง้ กลางวันและกลางคืน
บรรดาศัตรู ขู่เข็ญพวกยิว

10 แต่ยูดาห์กล่าวว่า “เรีย
่ วแรงของคนที่ขนของก็กําลังทรุ ดลง และมีสิ่งปรักหักพังมาก เราไม่สามารถ

สร้างกําแพงได้� 11 และศัตรูของเรากล่าวว่า “เขาจะไม่รูไม่
้ เห็นจนกว่าเราจะเข้ามาท่ามกลางเขาและฆ่า
12
เขา กับยับยัง้ งานของเขา� ต่อมาเมื่อพวกยิวที่อยู่ใกล้ เขาทัง้ หลายมาก็ ได้ บอกเราตัง้ สิบครัง้ ว่า “เขา
จะลุก ขึ้น มาต่อสู้ เราจากที่ อยู่ ของเขาทุก แห่ง� 13 ข้าพเจ้า จึง ตัง้ ประชาชนไว้ในส่วนที่ ต่ํา ที่สุด ข้างหลัง
กําแพง และในที่สูง ตามครอบครัวของเขา โดยมีดาบ หอก และคันธนู 14 ข้าพเจ้ามองดู แล้วลุกขึ้นพูดก
ับขุนนางและเจ้าหน้าที่ทัง้ หลาย กับคนนอกนั ้นว่า “อย่ากลัวเขาเลย จงระลึกถึงองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผู้ใหญ่
ยิง่ และน่าเกรงกลัว และต่อสู้เพื่อพี่น้องของท่าน บุตรชายบุตรสาวของท่าน ภรรยาและเรือนของท่าน�
15 อยูมาเมื
่
่ อศัตรู ของเราได้ยนว
ิ ่าเราได้ยน
ิ เรือ
่ งแล้ว และพระเจ้าได้ทรงทําลายแผนงานของเขา เราต่าง
ก็ กลับมายังกําแพงที่ งานของตนทุกคน 16 ตัง้ แต่ วันนั ้นมา ผู้รบ
ั ใช้ของข้าพเจ้าครึง่ หนึ่ งทําการก่อสร้าง
อีกครึง่ หนึ่ งถือหอก โล่ คันธนู และเสื้อเกราะ บรรดาประมุขทัง้ หลายหนุนหลังบรรดาวงศ์วานยูดาห์ 17 ผู้
ที่ ก่อสร้างกําแพง และบรรดาผู้ ที่ ขนของกับ ผู้ ที่ ยกของขึ้น ทุ กคนมือ หนึ่ ง ทํางาน อีกมือ หนึ่ ง ถือ อาวุธ ไว้
18 ผู้ก่อสร้างทุกคนมีดาบคาดอยูที
่ ่สีข้างขณะที่เขาสร้าง ชายที่เป่าแตรอยูข
่ ้างข้าพเจ้า 19 ข้าพเจ้าพูดกับ
ขุนนางและเจ้าหน้าที่ ทัง้ ปวงกับคนนอกนั ้ นว่า “การงานก็ใหญ่โตและกระจายกันไปมาก เพราะเราแยก
กัน อยู่ บนกําแพงห่างจากกัน 20 เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ เสียงแตรอยู่ ตรงไหน จงวิง่ กรู กัน ไปที่ พวกเรา
พระเจ้า ของเราทัง้ หลายจะทรงต่อสู้ เพื่อ พวกเรา� 21 เราจึง ทํางานกัน พวกเราครึง่ หนึ่ ง ถือ หอกตัง้ แต่
เช้ามืดจนดาวขึ้น 22 ครัง้ นั ้น ข้าพเจ้าพูดกับประชาชนอีกว่า “ขอให้ผูชายทุ
้
กคนกับคนใช้ของเขาด้วยค้าง
คืน เสียภายในเยรู ซาเล็ม เพื่อ เขาจะเป็น ยามให้เราในกลางคืนและทํางานกลางวัน� 23 ข้าพเจ้า พี่น้ อง
ของข้าพเจ้า หรือคนใช้ของข้าพเจ้า หรือคนยามผู้ติ ดตามข้าพเจ้าก็ ดี ไม่มีใครถอดเครือ
่ งแต่งกายออก
เว้นแต่เหล่าคนที่ถอดออกเพื่อซัก

5
คนยิวมังม
่ ีบางคนเอาพี่น้องที่เป็นหนี้ เขามาเป็นทาส
1 มีเสียงร้องของประชาชนและของภรรยาของเขาอย่างเกรียวกราวกล่าวโทษพี่น้องพวกยิว 2 เพราะ
มี คนที ่ กล่าวว่า “เรามากคนด้วยกัน ทั ้งบ ุตรชายและบุตรสาวของเรา ขอให้เราได้ ข้าว เพื่อ เราจะได้ รบ
ั
3
ประทานและมี ชี วิตอยู่ ได้ � และมี คนกล่าวว่า “เราต้องจํานํา ไร่นาของเรา สวนองุน
่ ของเรา และบ้าน
4
เรือนของเรา เพื่อ จะได้ ข้าว เพราะเหตุ การก ัน ดารอาหาร� และคนอื่นๆกล่าวว่า “เราได้ ขอยืม เงิน มา
เป็น ค่า ภาษี ถวายกษั ตริย์ โดยจํานํา นาและสวนองุน
่ ของเรา 5 เนื้ อ ของเราเป็น เหมือนเนื้ อ พี่ น้องของ
เรา ลูกของเราก็เหมือนลูกของเขา แต่ดูเถิด เราก็ยงั ให้บุตรชายและบุตรสาวของเราเป็นทาส บุตรสาว
ของเราบางคนเป็นทาสแล้ว และเราไม่มีกําลังที่จะไถ่เขาเลย เพราะคนอื่นยึดนาและสวนองุน
่ ของเรา�
6 เมื่อข้าพเจ้าได้ยน
7
ิ เสียงร้องของเขา และถ้อยคําของเขา ข้าพเจ้าก็โกรธมาก ข้าพเจ้าตรึกตรองแล้วก
น
็ ําความนี้ ไปกล่าวหาพวกขุนนางและเจ้าหน้าที่ ข้าพเจ้าพูดกับเขาว่า “ท่านทัง้ หลายต่างคนต่างได้ให้ยืม
เงินโดยคิดดอกเบี้ยจากพี่น้องของตน� และข้าพเจ้าก็ เรียกชุ มนุมใหญ่มาสู้ กับเขา 8 และข้าพเจ้ากล่าว
แก่ เขาว่า “เราได้ ไถ่ พวกยิว พี่ น้องของเราผู้ ถู กขายไปยัง คนต่างประเทศคืน มา ตามแต่ เราจะสามารถ
ทําได้ แต่ ท่านกลับ ขายพี่ น้องของท่าน เพื่อ เขาจะได้ ถู กขายให้แก่ พวกเรา � คนทัง้ หลายก็ นิ่ง อยู่ พูด ไม่
ออก 9 ข้าพเจ้า จึง ว่า “สิ ่ง ที่ ท่านทัง้ หลายทํา อยู่ นั้น ไม่ ดี ไม่ ควรที่ ท่านจะดําเนิ น ในความยําเกรงพระเจ้า
ของเราทัง้ หลาย เพื่อ ป้องกัน การเยาะเย้ย ของประชาชาติ เหล่า นั ้น ซึ่ง เป็น ศั ตรู ของเราดอกหรือ 10 ยิง่
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กว่านั ้ นอีก ข้าพเจ้ากับพี่น้องของข้าพเจ้าและคนใช้ของข้าพเจ้าให้เขายืมเงินและยืมข้าว ให้เราเลิกการ
ให้ยม
ื โดยคิดดอกเบี้ยนั ้นเสียเถิด 11 ในวันนี้ ขอจงคืนมา ไร่นา สวนองุน
่ สวนมะกอกเทศ และเรือนของ
เขา และส่วนร้อยของเงิน ข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน ซึ่งท่านได้รีดเอาจากเขานั ้นเสีย� 12 แล้วเขาทัง้ หลาย
พูดว่า “เราจะคืนสิง่ เหล่านี้ และจะไม่เรียกร้องสิง่ ใดๆจากเขาทัง้ หลาย เราจะกระทําตามที่ท่านพูด� และ
ข้าพเจ้า ก็ เรียกบรรดาปุโรหิต มา และให้ปุ โรหิต เอาคํา ปฏิญาณจากเขาทัง้ หลายว่า เขาจะกระทํา ตามที่
เขาสัญญาแล้ วน ัน
้ 13 ข้าพเจ้า ก็ สลัด ตัก ของข้าพเจ้า ด้วย และพูด ว่า “ดัง นั ้น แหละถ้า คนใดมิ ได้ กระทํา
ตามสัญญานี้ ขอพระเจ้าทรงสลัดเขาเสียจากเรือนของเขา และจากการงานของเขา ให้เขาถูกสลัดออก
แล้วไปตัวเปล่า� และชุมนุมชนทัง้ ปวงกล่าวว่า “เอเมน� และได้สรรเสริญพระเยโฮวาห์ แล้วประชาชน
ก็ได้กระทําตามที่เขาได้สัญญาไว้
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 ตริ ย์ อารทาเซอร์ ซีส สิ บสองปี ด้วยกัน ข้าพเจ้า หรือ พี่ น้อง
ของข้าพเจ้า มิ ได้ รับ ประทานอาหารของตําแหน่ ง ผู้ ว่า ราชการ 15 ผู้ ว่า ราชการคนที่ อยู่ ก่อนข้าพเจ้า ได้
เบียดเบียนประชาชน ได้ เอาเงินเป็นค่าอาหารและนํ้าองุน
่ ไปจากเขา นอกจากเงินวันละสี่ สิ บเชเขล แม้
ข้าราชการของท่านก็ ได้ ใช้ อํานาจเหนื อ ประชาชน แต่ ข้าพเจ้า มิ ได้ กระทํา เช่น นั ้น เพราะความยําเกรง
พระเจ้า 16 ข้าพเจ้ายังยึดงานสร้างกําแพงนี้ อยู่ และมิได้ซื้อที่ดินเลย และคนใช้ของข้าพเจ้าทัง้ สิ้นก็ได้ชุ
มนุมกันทํางานกันที่นั ่น 17 ยิง่ กว่านั ้น ข้าพเจ้ามีคนหนึ่ งร้อยห้าสิบร่วมสํารับกับข้าพเจ้า คือพวกยิวและ
เจ้าหน้าที่ นอกเหนื อจากบรรดาผู้ที่ มาอยู่กับเราทัง้ หลายจากประชาชาติ ผู้ซึ่งอยู่รอบเรา 18 สิ ่งที่ เตรียม
ไว้ในวันหนึ่ งๆมีววั ตัวหนึ่ ง และแกะที่คัดเลือกแล้วหกตัว เป็ดไก่เขาก็จัดไว้ให้ข้าพเจ้าด้วย ในทุกๆสิบวัน
นํ้าองุน
่ มากมายหลายถุงหนั ง แม้จะมากอย่างนี้ ข้าพเจ้ามิได้เรียกร้องเอาส่วนอาหารของตําแหน่ งผู้ว่า
ราชการ เพราะว่าการปรนนิ บั ติ นั ้น หนั ก หน้า ชนชาติ นี้ อยู่ แล้ว 19 ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรง
ระลึกถึงสิง่ ที่ข้าพระองค์ได้กระทําเพื่อชนชาตินี้ ให้เกิดผลดีเถิด�
14

6
เนหะมียไม่
์ ยอมพบกับผู้วิจารณ์

1 อยู่มาเมื่ อม ี รายงานให้สัน บาลลัท

โทบีอาห์และเกเชมชาวอาระเบียกับศั ตรู อื่นๆของเราทัง้ หลายได้
ยินว ่า ข้าพเจ้า ได้ ก่อ กําแพง และไม่ มี ช่องโหว่เหลือ อยู่ (แม้ว ่า จนวัน นั ้น ข้าพเจ้า ยัง ไม่ ได้ ตัง้ บานประตู ที่
ประตู เมือง) 2 สัน บาลลัท กับ เกเชมใช้ ให้มาหาข้าพเจ้า ว่า “ขอเชิญ มาพบกัน ในชนบทแห่ง หนึ่ ง ในที่ราบ
โอโน� แต่ เขาทัง้ หลายเจตนาจะทํา อันตรายข้าพเจ้า 3 ข้าพเจ้า ก็ ใช้ ผู้ สื่อสารไปหาพวกเขาว่า “ข้าพเจ้า
กําลังทํางานใหญ่ ลงมาไม่ได้ ทําไมจะให้งานหยุดเสียในขณะที่ข้าพเจ้าทิง้ งานลงมาหาท่าน� 4 แล้วเขา
ใช้ให้มาหาข้าพเจ้า อย่างนี้ สี ่ ครัง้ ข้าพเจ้า ก็ ตอบเขาไปทํานองเดียวกัน 5 สัน บาลลัท ได้ ส่ง คนใช้ของท่าน
มาหาข้าพเจ้าในทํานองเดียวกันเป็ นครัง้ ที่ ห้า ถือจดหมายเปิดมา 6 ในนั ้ นมีเขียนไว้ว่า “เขากล่าวกันใน
ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และเกเชมก็ กล ่าวด้วยว่า ท่านและพวกยิว เจตนาจะกบฏ เหตุ นั ้น แหละ
ท่านจึงสร้างกําแพง และท่านปรารถนาจะเป็นกษั ตริย์ของพวกเขา ตามถ้อยคํานี้ 7 และท่านได้แต่งตัง้ ผู้
พยากรณ์ ไว้ให้ป่าวร้องเกี่ยวกับตัวท่านในเยรู ซาเล็มว่า ‘มีกษั ตริยในยู
์
ดาห์� บัดนี้ จะได้รายงานให้กษั ตริย์
ทรงทราบตามถ้อยคํา เหล่า นี้ เหตุ ฉะนั ้น บัดนี้ ขอเชิญ ท่านมาหารือด ้ว ยกัน� 8 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ใช้ ให้ไปหา
เขากล่าวว่า “สิ่งที่ท่านกล่าวมานั ้นเราไม่ได้กระทํากันเลย ท่านเสกสรรขึ้นตามใจของท่านเอง� 9 เพราะ
เขาทัง้ หลายต้องการที่ จะให้เราตกใจคิดว่า “มือของเขาจะผละจากงานไปเสีย และงานจะได้ไม่สําเร็จ�
โอ ข้าแต่พระเจ้า ฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ทรงเสริมกําลั งมือของข้าพระองค์ 10 และข้าพเจ้าเข้าไปในเรือ
นของเชไมอาห์ บุตรชายเดไลยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายเมเหทาเบล ผูที
้ ่เก็บตัวอยู่ เขาพูดว่า “ให้เราไปพบกันใน
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พระนิ เวศของพระเจ้าในพระวิหาร ให้เราปิดประตู พระวิหารเสีย เพราะเขาทัง้ หลายจะมาฆ่าท่าน เวลา
กลางคืนเขาจะมาฆ่าท่านเสีย� 11 แต่ ข้าพเจ้าว่า “คนอย่างข้าพเจ้าจะหนี หรือ และคนอย่างข้าพเจ้าจะ
เข้าไปอยู่ในพระวิหารเพื่อช่วยชีวต
ิ ให้รอดได้ หรือ ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไป� 12 และดู เถิด ข้าพเจ้าเข้าใจและ
เห็นว ่า พระเจ้า มิ ได้ ทรงใช้เขา แต่ เขาได้ พยากรณ์ ใส่ ร้ายข้าพเจ้า เพราะโทบี อาห์และสัน บาลลัท ได้ จ้าง
เขา 13 เขาทัง้ สองได้จ้างเขามาด้วยหวังจะให้ข้าพเจ้ากลัวแล้วกระทําเช่นนั ้น จะได้บาปและเขาจะมีเรือ
่ ง
ป้ายร้ายข้าพเจ้า เพื่อจะเยาะเย้ยข้าพเจ้า 14 “ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ ทรงระลึกถึงโท
บีอาห์และสันบาลลัทตามสิง่ เหล่านี้ ที่เขาได้กระทํา ทัง้ โนอัดยาห์หญิงผู้พยากรณ์ และผูพยากรณ์
้
อื่นๆซึ่ง
ต้องการให้ข้าพระองค์กลัว�
กําแพงเมืองได้สําเร็จ

15 กําแพงจึงสําเร็จในวันที่ยี่สิบห้าเดือนเอลูล

ในห้าสิบสองวัน 16 และอยู่มาเมื่อศัตรู ทัง้ สิน
้ ของเราทัง้
หลายได้ยิน และเมื่อประชาชาติทัง้ ปวงรอบเราก็เห็นแล้ว เขาก็น้ อยเนื้ อตํ่าใจ เพราะเขาทัง้ หลายหยัง่ รูว้ า่
งานนี้ ที่ ได้ สําเร็จไปก็ ด้วยพระเจ้าของเราทรงช่วยเหลือ 17 ยิง่ กว่านั ้ นอีก ในครัง้ นั ้นขุนนางทัง้ หลายของ
ยูดาห์ก็ได้ ส่งจดหมายหลายฉบับไปถึงโทบีอาห์ และจดหมายของโทบีอาห์ก็ มาถึงเขา 18 เพราะมี หลาย
คนในยูดาห์ได้ผูกพันกับเขาไว้ด้วยคําปฏิญาณ เพราะเขาเป็นบุตรเขยของเชคานิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอา
ราห์ และโยฮานั น บุตรชายของเขาก็ ได้ รับ บุตรสาวของเมชุ ล ลาม ผู้ เป็น บุตรชายเบเรคิ ยาห์เป็น ภรรยา
ของตน 19 เขาทัง้ หลายพูดถึงความดีของโทบีอาห์ต่อหน้าข้าพเจ้าด้วย และรายงานคําของข้าพเจ้าไปให้
เขา และโทบีอาห์ก็ได้ส่งจดหมายมาให้ข้าพเจ้า เพื่อให้กลัว

7

ฮานานี กับผู้วา่ การป้อมเป็นผู้ดูแลเยรู ซาเล็ม
ต่อ มาเมื่อ สร้างกําแพงเสร็จ ข้าพเจ้า ก็ ตัง้ บานประตู และผู้ เฝ้า ประตู นั กร ้ องเพลง และแต่ง ตัง้ คน
เลวีไว้ 2 ข้าพเจ้า มอบให้ ฮานานี พี่ น้ องของข้าพเจ้า และฮานั น ยาห์ ผู้ ดู แลสํานั ก พระราชวัง เป็น ผู้รบ
ั ผิด
ชอบกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะเขาเป็นคนสัตย์ซ่ือและยําเกรงพระเจ้ามากกว่าคนอื่นๆ 3 ข้าพเจ้าพูดกับพวก
เขาว่า “อย่าให้ประตูเมืองเยรู ซาเล็มเปิดจนกว่าแดดจะร้อน และเมื่อเขายืนเฝ้ายามอยู่ ก็ให้ปิดและเอา
ดาลกัน
้ ไว้ จงแต่งตัง้ ยามจากชาวเยรู ซาเล็ม ต่างก็ประจําที่ของเขา และต่างก็อยู่ยามตรงข้ามเรือนของ
เขา� 4 เมืองนั ้นกว้างและใหญ่ แต่คนภายในน้ อย และบ้านช่องก็ยงั ไม่ได้สร้าง
1

สํามะโนครัวเชื้อสายของคนที่ข้น
ึ มาจากบาบิโลนครัง้ แรก
แล ้ว พระเจ้า ทรงดลใจข้าพเจ้า ให้ เรียกชุ มนุ มพวกขุนนาง และเจ้า หน้าที่ และประชาชนเพื่อ จะขึ้น
ทะเบียนสํามะโนครัวเชื้อสาย ข้าพเจ้าพบหนั งสือสํามะโนครัวเชื้อสายของคนที่ ข้น
ึ มาครังก
้ ่อน ข้าพเจ้า
6
เห็นเขียนไว้ว่า ต่อไปนี้ เป็นประชาชนแห่งมณฑลที่ข้น
ึ มาจากการเป็นเชลยในพวกที่ถูกกวาดไป ซึ่งเนบู
คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดไป เขาทัง้ หลายกลับมายังเยรู ซาเล็มและยูดาห์ ต่างกลับยังหัว
เมืองของตน 7 เขาทัง้ หลายที่กลับมากับเศรุ บบาเบล เยชูอา เนหะมีย์ อาซาริยาห์ ราอามิยาห์ นาหะมานี
โมรเดคัย บิ ลชาน มิ สเปเรท บิ กวัย เนฮูม บาอานาห์ จํานวนผู้ชายของประชาชนอิสราเอลคือ 8 คนปา
โรช สองพัน หนึ่ ง ร้อยเจ็ด สิบ สองคน 9 คนเชฟาทิ ยาห์ สามร้อยเจ็ด สิบ สองคน 10 คนอาราห์ หกร้อยห้า
สิบสองคน 11 คนปาหัทโมอับ คือลูกหลานของเยชู อาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบแปดคน 12 คนเอ
ลาม หน่งึ พันสองร้อยห้าสิบสี่คน 13 คนศัทธู แปดร้อยสี่สิบห้าคน 14 คนศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน 15 คน
บินนุย หกร้อยสี่ สิ บแปดคน 16 คนบาบัย หกร้อยยี่สิ บแปดคน 17 คนอัสกาด สองพันสามร้อยยี่สิ บสอง
คน 18 คนอาโดนี คัม หกร้อยหกสิบเจ็ดคน 19 คนบิกวัย สองพันหกสิบเจ็ดคน 20 คนอาดีน หกร้อยห้าสิบ
ห้าคน 21 คนอาเทอร์ของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน 22 คนฮาชูม สามร้อยยี่สิบแปดคน 23 คนเบไซ สาม
ร้อยยี่สิบสี่คน 24 คนฮาริฟ หน่งึ ร้อยสิบสองคน 25 คนกิเบโอน เก้าสิบห้าคน 26 คนชาวเบธเลเฮมและเน
โทฟาห์ หน่งึ ร้อยแปดสิบแปดคน 27 คนชาวอานาโธท หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บแปดคน 28 คนชาวเบธอัสมาเวท สีสิ
่
5
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บสองคน 29 คนชาวคีรย
ิ าทเยอาริม เคฟีราห์ และเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน 30 คนชาวรามาห์ และ
เกบา หกร้อยยีสิ
่ บเอ็ดคน 31 คนชาวมิคมาส หน่งึ ร้อยยีสิ
่ บสองคน 32 คนชาวเบธเอลและอัย หน่งึ ร้อยยีสิ
่
33
34
บสามคน คนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ ง ห้าสิบสองคน คนเอลามอีกคนหนึ่ ง หน่งึ พันสองร้อยห้าสิบสี่คน
35 คนฮาริม สามร้อยยี่สิบคน 36 คนชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน 37 คนชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอ
โน เจ็ดร้อยยีสิ
่ บเอ็ดคน 38 คนชาวเสนาอาห์ สามพันเก้าร้อยสามสิบคน
สํามะโนครัวเชื้อสายของบรรดาปุโรหิต
39 บรรดาปุโรหิต คนเยดายาห์ คือวงศ์วานของเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน 40 คนอิมเมอร์ หน่ง
ึ พัน
41
42
ห้าสิบสองคน คนปาชเฮอร์ หน่งึ พันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน คนฮาริม หน่งึ พันสิบเจ็ดคน
สํามะโนครัวเชื้อสายของคนเลวี
คือคนเยชู อาคือ ของขัดมีเอล และของคนโฮเดวาห์ เจ็ดสิบสี่ คน 44 บรรดานั กร้องคือ คน
อาสาฟ หน่งึ ร้อยสี่สิบแปดคน 45 คนเฝ้าประตูคือ คนชัลลูม คนอาเทอร์ คนทัลโมน คนอักขูบ คนฮาทิธา
คนโชบัย หน่งึ ร้อยสามสิบแปดคน
43 คนเลว ี

สํามะโนครัวเชื้อสายของคนใช้ประจําพระวิหาร
คนศีหะ คนฮาสูฟา คนทับบาโอท 47 คนเคโรส คนสีอา คนพาโดน 48 คน
เลบานา คนฮากาบา คนชัลมัย 49 คนฮานั น คนกิดเดล คนกาฮาร์ 50 คนเรอายาห์ คนเรซีน คนเนโคดา
51 คนกัสซาม คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ 52 คนเบสัย คนเมอูนิม คนเนฟิชิสิม 53 คนบัคบูค คนฮาคูฟา คน
ฮารฮูร 54 คนบัสลีท คนเมหิดา คนฮารชา 55 คนบารโขส คนสิเสรา คนเทมาห์ 56 คนเนซิยาห์ คนฮาทิฟา
46 คนใช้ประจําพระวิหารคือ

สํามะโนครัวเชื้อสายลูกหลานผู้รับใช้ของซาโลมอน
57 ลูก หลานผู้ รับ ใช้ ของซาโลมอน คนโสทัย คนโสเฟเรท คนเปรีดา 58 คนยาอาลา คนดารโคน คน
กิดเดล 59 คนเชฟาทิ ยาห์ คนฮัทธิล คนโปเคเรทแห่ง ซาบาอิม คนอาโมน 60 คนใช้ ประจํา พระวิหารทัง้
สิน
ึ
้ และลูกหลานแห่งข้าราชการของซาโลมอน มีสามร้อยเก้าสิบสองคน 61 ต่อไปนี้ เป็นบรรดาคนที่ข้น
มาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครู บ อัดโดน และอิมเมอร์ แต่เขาพิสูจน์เรือนบรรพบุรุษของเขาหรือเชื้อ
สายของเขาไม่ได้ ว่าเขาเป็นคนอิสราเอลหรือไม่ 62 คือคนเดลายาห์ คนโทบีอาห์ คนเนโคดา หกร้อยสี่สิ
บสองคน
ปุโรหิตบางคนพิสูจน์สายวงศ์ตระกูลของเขาไม่ได้

63 จากบรรดาปุโรหิตด้วยคือ คนฮาบายาห์ คนฮักโขส คนบารซิลลัย ผูมี
้ ภรรยาคนหนึ่ งเป็นบุตรสาวขอ

งบารซิลลัยคนกิเลอาด จึงได้ช่อ
ื ตามนั ้น 64 คนเหล่านี้ หาการลงทะเบียนของเขาในทะเบียนสํามะโนครัว
เชื้อสาย แต่หาไม่พบ จึงถือว่าเป็นมลทิน และถูกตัดออกจากตําแหน่ งปุโรหิต 65 ผูว่
้ าราชการเมืองสัง่ เขา
มิให้รับอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูรีมและทูมมีมเสียก่อน
จํานวนชุมนุมชนทัง้ หมด
66 ชุ มนุมชนทัง
้ หมดด้วยกั นมีสี ่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน 67 นอกเหนื อจากคนใช้ชายหญิงของ
เขา ซึ่งมีอยูเจ
่ ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และเขามีนักร้องสองร้อยสี่สิบห้าคนทัง้ ชายและหญิง
ทรัพย์สมบัติของพวกเขา
ม้า ของเขามี เจ ็ ดร้อยสามสิบ หกตัว ล่อ ของเขามี สองร้อยสี่ สิ บห้า ตัว 69 อูฐ ของเขามี สี ่ รอ
้ ยสามสิบ
ห้า ตัว และลาของเขามี หกพัน เจ็ด ร้อยยี่สิ บตัว 70 ประมุข ของบรรพบุรุษ บางคนได้ ถวายให้แก่ งาน ผู้ ว่า
ราชการถวายเข้าพระคลังเป็นทองคําหนึ่ งพันดาริค ชามห้าสิบลู ก เสื้อปุโรหิตห้าร้อยสามสิบตัว 71 และ
ประมุข ของบรรพบุรุษ บางคนถวายให้แก่ พระคลัง ของงาน เป็น ทองคํา สองหมื่น ดาริค เงิน สองพัน สอง
ร้อยมาเน 72 และสิง่ ที่ประชาชนส่วนที่เหลือถวายนั ้น มีทองคําสองหมื่นดาริค เงินสองพันมาเน และเสื้อ
ปุโรหิตหกสิบเจ็ดตัว 73 ดังนั ้นบรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู นั กร้อง ประชาชนบางคน คนใช้ประจํา
68
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พระวิหาร และคนอิสราเอลทัง้ ปวงอาศัยอยู่ในหัวเมืองของตน เมื่อถึงเดือนที่เจ็ด คนอิสราเอลอยู่ในหัว
เมืองของเขาทัง้ หลาย

8

เอสราอ่านพระราชบัญญัติให้ประชาชนทัง้ หลายฟัง

1 ประชาชนทัง
้ ปวงได้ ชุมนุมพร้อมหน้ากั นที ่ถนนซึ่งอยู่หน้าประตู นํ้า

และเขาบอกเอสราธรรมาจารย์
ให้นําหนั งสือพระราชบัญญัติ ของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแก่ อส
ิ ราเอลนั ้นมา 2 เอสราปุโรหิต
ได้นําพระราชบัญญัติมาหน้าชุมนุมชน ทัง้ ชายและหญิง และบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้ ณ วันต้นของเดือน
ที่เจ็ด 3 และท่านหันหน้าไปทางถนนซึ่งอยูหน
่ ้าประตูนํ้า อ่านตัง้ แต่เช้าตรูจนเที
่
่ยงวัน ต่อหน้าผูช
้ ายผูห
้ ญิ
4
งกับบรรดาผู้ที่ฟังเข้าใจได้ และประชาชนก็ตะแคงหูฟังหนั งสือพระราชบัญญัติ เอสราธรรมาจารย์ยน
ื
อยู่บนแท่นไม้ ซึ่งเขาทําไว้เพื่อการนี้ ข้างๆท่านมีมัททีธย
ิ าห์ เชมา อานายาห์ อุรีอาห์ ฮิลคียาห์และมาอา
สอาห์ยน
ื อยู่ข้างขวามือของท่าน กับมีเปดายาห์ มิชาเอล มัลคิยาห์ ฮาชูม ฮัชบัดดานาห์ เศคาริยาห์และ
เมชุ ล ลามอยู่ ข้างซ้ายมือ ของท่าน 5 และเอสราได้ เปิด หนั งสือ ต่อ สายตาของประชาชนทัง้ ปวง (เพราะ
ท่านอยู่สูงกว่าประชาชนทัง้ ปวงนั ้น� เมื่อท่านเปิดหนั งสือประชาชนทัง้ หมดก็ ยน
ื ขึ้น 6 เอสราสรรเสริญ
พระเยโฮวาห์ พระเจ้าใหญ่ยิง่ และประชาชนทัง้ ปวงตอบว่า “เอเมน เอเมน� พรอ
้ มกับยกมือขึ้น และเขา
ทัง้ หลายโน้ มตัวลงนมัสการพระเยโฮวาห์ ซบหน้าลงถึ งดิน 7 อนึ่ งเยชู อา บานี เชเรบิยาห์ ยามีน อักขูบ
ชับเบธัย โฮดี ยาห์ มาอาเสอาห์ เคลิ ทา อาซาริยาห์ โยซาบาด ฮานั น เปไลยาห์และพวกคนเลวี ได้ ช่วย
ประชาชนให้เข้าใจพระราชบัญญัติ ฝ่ายประชาชนก็ยงั อยูใ่ นที่ของตน 8 และเขาทัง้ หลายอ่านจากหนั งสือ
จากพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า เป็น ตอนๆ และเขาก็ แปลความ ประชาชนจึง เข้าใจข้อความที่ อา่ นนั ้น
9 และเนหะมีย์ ที่ เป็ น ผู้ ว่า ราชการ และเอสราปุโรหิต และธรรมาจารย์ และคนเลวีผู้ สอนประชาชน ได้ พู
ดกับประชาชนทัง้ ปวงว่า “วันนี้ เป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย อย่าครํา่ ครวญ
หรือร้องไห้� เพราะประชาชนได้ ร้องไห้เมื่อเขาได้ยน
ิ ถ้อยคําของพระราชบัญญัติ 10 แล้วท่านพู ดกับเขา
ทัง้ หลายว่า “ไปเถิด ไปรับประทานไขมัน และดื่มน้าํ หวาน และส่งส่วนอาหารไปให้คนที่ไม่มีอะไรเตรียม
ไว้ เพราะว่าวันนี้ เป็ นวันบริสุทธิ์แด่องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา อย่าโศกเศร้าเลย เพราะความชื่นบานของ
ตนในพระเยโฮวาห์ เป็น กําลัง ของท่าน� 11 บรรดาคนเลวีจึง ให้ ประชาชนทัง้ ปวงเงียบ กล่าวว่า “จงนิ่ ง
เสีย เพราะวันนี้ เป็ นวันบริสุทธิ์ อย่าทุกข์โศกเลย� 12 และประชาชนทัง้ ปวงจึงไปกินและดื่มและส่งส่วน
อาหาร เปรมปรีดิ ์ กัน เป็ นที ่ ยิง่ เพราะเขาทัง้ หลายเข้าใจถ้อยคํา ซึ่ง ประกาศให้เขาฟัง นั ้น 13 ณ วันที่ สอง
ประมุขของบรรพบุรุษแห่งประชาชนทัง้ ปวง พร้อมกับบรรดาปุโรหิตและคนเลวีมาหาเอสราธรรมาจาร
ย์พร้อมกัน เพื่อจะศึกษาถ้อยคําของพระราชบัญญัติ
การถือเทศกาลอยูเพิ
่ ง
และเขาเห็น เขียนไว้ในพระราชบัญญั ติว ่า พระเยโฮวาห์ได้ ทรงบัญชาโดยทางโมเสสว่า ประชาชน
อิสราเอลควรจะอยูเ่ พิงระหว่างเทศกาลเลี้ยงในเดือนที่เจ็ด 15 และเขาควรจะประกาศและป่าวร้องในหัว
เมืองทัง้ ปวง และในเยรู ซาเล็มว่า “จงออกไปที่ภูเขา และนํากิง่ มะกอกเทศ กิง่ ไม้สน กิง่ ต้นนํ้ามันเขียว ใบ
อินทผลัม และกิง่ ไม้ใบดกอื่นๆ เพื่อทําเพิง ดังที่ได้เขียนไว้� 16 ประชาชนจึงออกไป เอากิง่ ไม้เหล่านั ้นมา
และทําเพิงสําหรับตัวต่างอยูบ
่ นหลังคาบ้านของตน และตามลานบ้านของตน และในลานพระนิ เวศของ
พระเจ้า และในถนนที่ ประตู น้ํา และในถนนที่ ประตู เอฟราอิม 17 และชุ มนุมชนทัง้ ปวง ผู้ได้ กลับมาจาก
การเป็นเชลยได้ ทําเพิงและพักอยู่ในเพิง เขามี ความเปรมปรีดิ ์ยิง่ นั ก เพราะตัง้ แต่ สมัยของเยชู อาบุตร
ชายนูนถึงวันนั ้นประชาชนอิสราเอลไม่ได้กระทําเลย 18 และทุกวันท่านอ่านจากหนั งสือพระราชบัญญัติ
ของพระเจ้า ตัง้ แต่วันแรกจนวันสุดท้าย เขาถือเทศกาลเลี้ยงอยู่เจ็ดวัน และในวันที่แปดมีการประชุมอ
ันศักดสิ
ิ์ ทธิตามระเบี
ยบปฏิบัติ
์
14
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9
การสารภาพ การถืออดอาหารและการกลับใจเสียใหม่
ประชาชนอิสราเอลได้ ชุมนุมกันถืออดอาหาร และนุ่งห่มผ้ากระสอบ และเอา
ดินใส่ศีรษะ 2 และเชื้อสายของอิสราเอลได้แยกตนออกจากชนต่างชาติทัง้ ปวง และยืนสารภาพบาปของ
ตน และสารภาพความชัว่ ช้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเขา 3 และเขาลุก ขึ้น ในที่ ของเขา และอ่านหนั งสือ พระ
ราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาอยูส
่ ามชัว่ โมง อีกสามชัว่ โมงเขาสารภาพและนมัสการพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย
1 ในวันที ่ ยี่ สิ บสี่ เดือนนี้

พวกปุโรหิตและคนเลวีสารภาพบาปของตน
4 เยชู อา บาน ี ขั ดม ีเอล เชบานิ ยาห์ บุ นนี เชเรบิ ยาห์ บาน ี และเคนานี คนเลว ี ได้ ยืน ขึ้ นที ่ บันได และ
เขาได้รอ
้ งด้วยเสียงดังต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา 5 แล้วคนเลวี เยชูอา ขัดมีเอล บานี ฮาชับนิยาห์
เชเรบิยาห์ โฮดียาห์ เชบานิ ยาห์ และเปธาหิยาห์ กล่าวว่า “จงยืนขึ้นและสรรเสริญพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านทัง้ หลายตัง้ แต่ นิ รน
ั ดร์กาลจนนิ รน
ั ดร์กาล สาธุ การแด่ พระนามอันรุ่งโรจน์ ของพระองค์ ซึ่งยิง่
ใหญ่เหนื อการโมทนาและการสรรเสริญทัง้ ปวง 6 พระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระองค์ องค์ เดียว พระองค์
ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ ฟ้า สวรรค์ อน
ั สูงสุด พร้อมกับ บริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้า สวรรค์ นั ้น แผ่ นดิน โลกและ
บรรดาสิง่ ที่ อยู่ ในนั ้น ทะเลและบรรดาสิง่ ที่ อยู่ ในนั ้น และพระองค์ ทรงรักษาสิง่ ทัง้ ปวงเหล่า นั ้น ไว้ และ
บริวารของฟ้าสวรรค์ได้นมัสการพระองค์ 7 พระองค์คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าผู้ทรงเลือกอับราม และทรง
นําท่านออกมาจากเมืองเออร์แห่งประเทศเคลเดีย และทรงประทานนามท่านว่าอับราฮัม 8 และพระองค์
ทรงเห็นว่านํ้าใจของท่านสัตย์ซ่ือต่อพระพักตร์พระองค์ และพระองค์ ได้ทรงกระทําพันธสัญญากับท่าน
ที่ จะประทานแผ่น ดิน ของคนคานาอัน คนฮิต ไทต์ คนอาโมไรต์ คนเปริส ซี คนเยบุส และคนเกอร์กาชี
ให้แก่เชื้อสายของท่าน และพระองค์ทรงกระทําให้คําตรัสของพระองค์สําเร็จ เพราะพระองค์ชอบธรรม
9 และพระองค์ทอดพระเนตรความทุกข์ใจของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ในอียป
ิ ต์ และฟังเสียงร้องทุกข์
ของเขาทัง้ หลายที่ ทะเลแดง 10 และพระองค์ ทรงกระทํา หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ สู้ ฟาโรห์ และ
ข้าราชการทัง้ สิน
้ และต่อ ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน ของฟาโรห์ เพราะพระองค์ ทรงทราบว่า เขาทัง้
หลายได้ ประพฤติ อย่างหยิง่ ยโสต่อ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ และพระนามของพระองค์ ก็ ลือ ไป ดัง ทุก
วัน นี้ 11 และพระองค์ ได้ ทรงแยกทะเลต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย เขาจึง เดิน ไปกลางทะเลบนดิน แห้ง และ
พระองค์ ได้ ทรงเหวีย
่ งผู้ ข่มเหงเขาทัง้ หลายลงในที่ ลึก อย่างกับ ทรงเหวีย
่ งหิน ลงไปในมหาสมุทร 12 ยิง่
กว่านั ้ นอีก พระองค์ทรงนําเขาในกลางวันด้วยเสาเมฆและในกลางคืนด้วยเสาเพลิง เพื่อให้แสงแก่ เขา
ในทางที่เขาควรจะไป 13 พระองค์เสด็จลงมาบนภูเขาซีนายและตรัสกับเขาจากฟ้าสวรรค์ และประทาน
คํา ตัด สิ นอ ัน ชอบ และพระราชบัญญั ติ ที่แท้ กฎเกณฑ์ และพระบัญญั ติ ที่ ดี แก่ เขา 14 และพระองค์ ทรง
ให้ เขาทราบถึง วัน สะบาโตบริสุทธิ์ ของพระองค์ และทรงบัญ ชาข้ อบ ัง คับ กฎเกณฑ์ และพระราชบัญญั
ติ ทางโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ 15 พระองค์ ประทานอาหารแก่ เขาจากฟ้าสวรรค์ แก้ ความหิว และทรง
นํา นํ้า ออกมาจากศิลาให้ เขาแก้ กระหาย และพระองค์ ทรงสัญญาไว้ วา่ จะให้ เขาเข้าไปยึด แผ่น ดิน ซึ่ง
พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทานให้เขานั ้น 16 แต่เขาทัง้ หลาย คือบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ได้ ประพฤติ อย่างหยิง่ ยโส และแข็งคอของเขาเสีย มิได้ เชื่อฟังพระบัญญัติ ของพระองค์ 17 เขาทัง้ หลาย
ปฏิเสธไม่เชื่อฟัง และไม่เอาใจใส่ในการมหัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงประกอบขึ้นท่ามกลางเขา แต่เขาแข็ง
คอของเขา และในการกบฏนั ้น ได้ แต่ งตัง้ หัวหน้า เพื่อ จะกลับ ไปสู่ ความเป็น ทาสเขา แต่ พระองค์ ทรง
เป็นพระเจ้าพร้อมที่จะทรงให้อภัย มีพระทัยเมตตาและกรุ ณา ทรงพระพิโรธช้า และทรงอุดมด้วยความ
เมตตา และมิ ได้ ทรงละทิง้ เขาทัง้ หลาย 18 แม้ว ่า เขาทัง้ หลายได้ สร้างรู ป วัว หล่อ ไว้สําหรับ ตัว และกล่าว
ว่า ‘นี่ คือพระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงนําเจ้าขึ้นมาจากอียป
ิ ต์� และได้กระทําการหมิน
่ ประมาทอย่างใหญ่หลวง
19 ด้วยพระกรุ ณาซับ ซ้อนของพระองค์ พระองค์ ก็ มิได้ ทรงละทิง
้ เขาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เสาเมฆซึ่ง นํา เขา
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ในกลางวันม ิ ได้ พรากจากเขาไป หรือ เสาเพลิง ในกลางคืน ซึ่ง ให้ แสงแก่ เขาตามทางซึ่ง เขาควรจะไปก็
มิได้ ขาดไป 20 พระองค์ ประทานพระวิญญาณอัน ประเสริฐ ให้ สัง่ สอนเขา และมิ ได้ ทรงยับยัง้ มานาของ
พระองค์เสียจากปากของเขาทัง้ หลาย และประทานนํ้าแก้กระหายของเขา 21 เออ พระองค์ทรงชุบเลี้ยง
เขาทัง้ หลายในถิน
่ ทุ รก ัน ดารสี่ สิ บปี และเขามิ ได้ ขาดสิง่ ใดเลย เสื้อผ้า ของเขาไม่ ขาดวิน
่ และเท้า ของ
เขามิได้บวม 22 และยิง่ กว่านั ้นอีก พระองค์ทรงมอบราชอาณาจักรและชนชาติทัง้ หลายแก่เขา และทรง
ปันให้เขาตามเขตแดน เขาจึงได้ยด
ึ แผ่นดินแห่งสิโหน และแผ่นดินของกษั ตริย์แห่งเมืองเฮชโบน และ
แผ่น ดิน ของโอกกษั ตริย์ แห่ งเมืองบาชาน 23 พระองค์ ทรงทวี ลูก หลานของเขาอย่างดวงดาวแห่ง ฟ้า
สวรรค์ และพระองค์ ทรงนําเขาเข้าไปในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ ตรัสสัญญาไว้กับบรรพบุรุษของเขาให้เข้า
ไปยึดนั ้น 24 ลูกหลานเหล่านั ้นจึงเข้าไปและยึดแผ่นดินนั ้น พระองค์ทรงปราบปรามชาวแผ่นดินนั ้น คือ
คนคานาอัน ให้พ้น หน้า เขา และทรงมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ ของเขา พร ้ อมกับ กษั ตริย์ และชนชาติ ทัง้
หลายแห่งแผ่นดินนั ้น ให้ได้ กระทําแก่ คนเหล่านั ้นตามชอบใจเขา 25 และเขาจึงเข้ายึดหัวเมืองที่ มีป้อม
และแผ่นดิ นอ ุ ดม และถือ กรรมสิทธิเ์ รือนซึ่ง เต็ มด ้วยของดี ทัง้ ปวง ทัง้ ที่ ขัง นํ้า ซึ่ง สกัด ไว้ สวนองุน
่ สวน
มะกอกเทศ และต้นผลไม้มากมาย เขาจึงได้กินอม
ิ่ จนอ้วน และปีติยินดีในพระคุณยิง่ ของพระองค์ 26 ถึง
กระนั ้นก็ดี เขาไม่เชื่อฟังและได้กบฏต่อพระองค์ เหวี่ยงพระราชบัญญัติของพระองค์ไว้เบื้องหลัง และได้
ฆ่า ผู้ พยากรณ์ ของพระองค์ ผู้ ซึ่ง ได้ ตัก เตือนเขาเพื่อ ให้เขากลับ มาหาพระองค์ และเขากระทํา การหมิน
่
ประมาทอย่างใหญ่ หลวง 27 เพราะฉะนั ้น พระองค์ ทรงมอบเขาไว้ในมือ ศั ตรู ของเขา ผู้ ซึ่ง กระทํา ให้ เขา
ทนทุกข์และในเวลาแห่งการทนทุกข์ของเขานั ้น เขาร้องทูลต่อพระองค์ และพระองค์ทรงฟังเขาจากฟ้า
สวรรค์ พระองค์ ได้ ประทานบรรดาผู้ ชว
่ ยแก่ เขา ผู้ ได้ ช่วยเขาให้ พ้น จากมือศั ตรู ของเขาตามพระกรุ ณา
ซับซ้อนของพระองค์ 28 แต่เมื่อเขาพักสงบแล้ว เขาก็กระทําความชัว่ ต่อพระพักตร์พระองค์อีก พระองค์
จึง ทรงสละเขาไว้ในมือ ศั ตรู ของเขา ศัตรู จึง ได้ ปกครองเขา ถึง กระนั ้น เมื่อ เขาหัน มาร้องทูล ต่อ พระองค์
พระองค์ ทรงฟัง เขาจากฟ้า สวรรค์ และพระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น หลายครัง้ หลายหน ตามพระกรุ ณา
ของพระองค์ 29 และพระองค์ ทรงตัก เตือนเขา เพื่อ ว่า จะทรงหัน เขาให้ กล ับ มาสู่ พระราชบัญญัติ ของ
พระองค์ แต่เขาก็ยงั ประพฤติอย่างเย่อหยิง่ อวดดี ไม่ยอมเชื่อฟังพระบัญญัติของพระองค์ แต่ได้กระทํา
ผิดต่อคําตัดสินของพระองค์ (อันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมนุษย์จะดํารงชีพอยู่ได้) และได้หน
ั บ่าดื้อและคอแข็ง
30
เข้า สู้ และมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระองค์ ทรงอดทนกับ เขาอยู่ หลายปี และทรงเตือนเขาด้วยพระวิญญาณของ
พระองค์ ทางผู้พยากรณ์ ของพระองค์ เขาก็ ยงั ไม่ เงีย
่ หูฟัง เพราะฉะนั ้นพระองค์ จึงทรงมอบเขาไว้ในมือ
ของชนชาติทัง้ หลายแห่งแผ่นดินนั ้น 31 ถึงกระนั ้นด้วยพระกรุ ณาซับซ้อนของพระองค์ พระองค์มิได้ทรง
กระทํา ให้ เขาพินาศหรือ ละทิง้ เขาเสีย เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระเมตตาและพระกรุ ณา
32 ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง
้ หลาย ซึ่งเป็นพระเจ้าใหญ่ยิง่ ทรงฤทธิแ
์ ละน่าเกรงกลัว ผู้ทรงรักษา
พันธสัญญาและความเมตตา ฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์อย่าทรงเห็นว่าความทุกข์ยากลําบากทัง้ สิน
้ นั ้นเป็น
แต่ สิ ่ง เล็ก น้ อยซึ่ งบ ัง เกิด ขึ้ นก ับ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย กับ บรรดากษั ตริย์ ของข้า พระองค์ กับ บรรดาเจ้า
นาย บรรดาปุโรหิต บรรดาผู้พยากรณ์ บรรพบุรุษ และชนชาติของพระองค์ทัง้ สิน
ั
้ ตัง้ แต่สมัยกษั ตริย์อส
ซีเรีย จนถึง วันนี้ 33 แต่ ในบรรดาสิง่ ที่ เก ิด ขึ้น แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย พระองค์ ยุติธรรม เพราะพระองค์
ทรงประกอบกิจอย่างเที่ยงตรง แต่ข้าพระองค์ทัง้ หลายประพฤติอย่างชัว่ ร้าย 34 บรรดากษั ตริย์ เจ้านาย
ปุโรหิต และบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทัง้ หลาย มิได้รักษาพระราชบัญญัติของพระองค์ หรือเชื่อฟังพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ และพระโอวาทของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ทรงเตือนเขา 35 เพราะเขาทัง้ หลายมิ ได้
ปรนนิ บัติ พระองค์ ในราชอาณาจักรของเขา ในพระคุณ ยิง่ ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ทรงประทานแก่ เขา
และในแผ่นดินที่ใหญ่อุดมซึ่งพระองค์ทรงยกให้แก่เขา และเขามิได้หันกลับจากการชัว่ ร้ายของเขา 36 ดู
เถิด วัน นี้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ทาสในแผ่นดิ นที ่ พระองค์ ประทานแก่ บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้
หลาย เพื่อให้ได้รับประทานพืชผลกับของอันดีของมัน ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นทาสในแผ่นดินนั ้น

เนหะมีย์ 9:37

520

เนหะมีย์ 10:37

และผลิตผลอัน มากมายของแผ่น ดิน นั ้ นก ็ ตกแก่ กษั ตริย์ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงตัง้ ไว้ เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้
หลาย ด้วยเหตุ บาปของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายมี อาํ นาจเหนื อ ร่างกาย และเหนื อ ฝูง สัตว์ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ตามความพอใจของเขาทัง้ หลาย และข้า พระองค์ ทัง้ หลายทุกข์ นั ก 38 เหตุ บรรดา
สิง่ เหล่า นี้ เราทัง้ หลายจึง กระทํา พันธสัญญามัน
่ คงและบันทึก ไว้ เจ้า นาย คนเลว ี และปุโรหิต ของเราทัง้
หลายจึงประทับตราของเขาไว้�
37

10
รายชื่อของคนที่ประทับตราไว้ที่พันธสัญญา

1 บรรดาผูที
้ ่ประทับตราของเขาไว้คือ

เนหะมียผู
์ ว
้ า่ ราชการ ผู้เป็นบุตรชายฮาคาลิยาห์ เศเดคียาห์ 2 เส
ไรอาห์ อาซาริยาห์ เยเรมีย์ 3 ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ มัลคิ ยาห์ 4 ฮัท ธัช เชบานิ ยาห์ มัลลูค 5 ฮาริม เมเร
โมท โอบาดีห์ 6 ดาเนี ยล กินเนโธน บารุ ค 7 เมชุ ลลาม อาบียาห์ มิยามิน 8 มาอาซิยาห์ บิลกัย เชไมอาห์
คนเหล่า นี้ เป็น ปุโรหิต 9 และคนเลวีคือ เยชู อาผู้ เป็น บุตรชายอาซัน ยาห์ บิ นนุยล ูก หลานเฮนาดัด ขั ดม
ีเอล 10 และพีน
่ ้ องของเขา เชบานิ ยาห์ โฮดียาห์ เคลิทา เปไลยาห์ ฮานั น 11 มีคา เรโหบ ฮาชาบิยาห์ 12 ศัก
เกอร์ เชเรบิ ยาห์ เชบานิ ยาห์ 13 โฮดี ยาห์ บาน ี เบน ิ นู 14 บรรดาหัวหน้า ของประชาชนคือ ปาโรส ปาหัท
โมอับ เอลาม ศัทธู บานี 15 บุ นนี อัสกาด เบบัย 16 อาโดนี ยาห์ บิกวัย อาดีน 17 อาเทอร์ เฮเซคี ยาห์ อัส
ซูร ์ 18 โฮดี ยาห์ ฮาชูม เบไซ 19 ฮาริฟ อานาโธท เนบัย 20 มัก ปี อาช เมชุ ล ลาม เฮซีร ์ 21 เมเชซาเบล ศา
โดก ยาดดู วา 22 เป-ลาที ยาห์ ฮานั น อานายาห์ 23 โฮเชยา ฮานั นยาห์ หัสชูบ 24 ฮัลโลเหช ปิลหา โชเบก
25 เรฮูม ฮาชับนาห์ มาอาเสอาห์ 26 อาหิอาห์ ฮานั น อานัน 27 มัลลูค ฮาริม บาอานาห์ 28 ส่วนประชาชน
นอกนั ้น บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนเฝ้าประตู นั กร้อง คนใช้ประจําพระวิหาร และคนทัง้ ปวงผู้ได้แยกตัว
ออกจากชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินเหล่านั ้นมาถือพระราชบัญญัติของพระเจ้า ทัง้ ภรรยาของเขา บุตร
ชายบุตรสาวของเขา และคนทัง้ ปวงผู้มีความรู และความเข้
้
าใจ 29 ได้สมทบกับพี่น้องของเขา กับขุนนาง
ของเขา ได้ เข้าในการสาปแช่งและในการปฏิญาณที่ จะดําเนิ นตามพระราชบัญญัติ ของพระเจ้า ซึ่งทรง
มอบไว้ทางโมเสสผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และที่ จะปฏิ บั ติ และกระทํา ตามพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮ
30
วาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา และตามคําตัดสินและกฎเกณฑ์ของพระองค์ และที่เราทัง้ หลายจะไม่
ยกบุตรสาวของเราให้แก่ชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินนั ้น และไม่รบ
ั บุตรสาวของเขาทัง้ หลายให้แก่บุตร
ชายของเรา 31 และถ้าชนชาติทัง้ หลายของแผ่นดินนั ้นนําเครือ
่ งใช้หรือข้าวอย่างใดๆมาขายในวันสะบา
โต เราจะไม่ซ้ ือจากเขาในวันสะบาโตหรือในวันบริสุทธิ์ และเราจะไม่เก็บผลของปี ที่เจ็ด และไม่เก็บหนี้ สิ
นทุกอย่าง 32 และเราทัง้ หลายกําหนดไว้วา่ จะให้คิดกับตัวเราเป็นรายปีให้เสียคนละจํานวนหนึ่ งส่วนสาม
เชเขล เพื่อการปรนนิ บัติ ในพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา 33 คือให้เป็นราคาขนมปังหน้าพระพักตร์ ธัญ
ญบูชาเนื องนิ ตย์ เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ สําหรับสะบาโตต่างๆ วันขึ้นหนึ่ งคํ่า เทศกาลกําหนดต่างๆ สิ
่งของบริสุทธิ์ และเครือ
่ งบูชาไถ่บาปเพื่อทําการลบมลทินบาปของพวกอิสราเอล สําหรับงานทุกอย่างใน
พระนิ เวศของพระเจ้า ของเราทัง้ หลาย 34 เราได้ จับ สลากด้วย คือ บรรดาปุโรหิต คนเลว ี และประชาชน
ทัง้ หลายเพื่อ เอาฟืน ถวาย นํา เข้า มาในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา ตามเรือนบรรพบุรุษ ของเรา ตาม
เวลากําหนดเป็นปีๆไป เพื่อเผาบนแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ตามที่บันทึกไว้ในพระราช
บัญญั ติ 35 และเพื่อ นํา ผลแรกแห่ง ที่ ดิ นของเรา และผลแรกของผลต้นไม้ ทัง้ สิน
้ ทุก ปี มาย ัง พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ 36 และจะนํา บุตรชายหัวปี และสัตว์หัวปี ของเรา ตามที่ บันทึก ไว้ในพระราชบัญญั ติ
และลูกหัวปีแห่งฝูงวัว และฝูงแพะแกะของเรามายังพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา ยังปุโรหิตผูปรนนิ
้
บัติ
อยู่ในพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเรา 37 และที่ จะนํายอดแป้งเปียกของเรา สิ ่งบริจาคของเรา ผลไม้ ของ
ต้นไม้ ทุ กต้น นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน มาย ัง บรรดาปุโรหิต มาย ัง ห้องพระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา และที่ จะ
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นําสิบชักหนึ่ งจากแผ่นดินของเรามาให้คนเลวี เพราะคนเลวีเป็นผู้เก็บสิบชักหนึ่ งแห่งงานของเราจาก
หัวเมืองชนบททัง้ สิน
้ ของเรา 38 และปุโรหิต ลูกหลานของอาโรน จะอยู่กับคนเลวีเมื่อคนเลวีได้รับสิบชัก
หนึ่ ง และคนเลวีจะนําสิบชักหนึ่ งของสิบชักหนึ่ งมายังพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา มายังห้อง ยังคลังพั
สดุ 39 เพราะประชาชนอิสราเอลและคนเลวีจะนําส่วนบริจาคคือ ข้าว นํ้าองุน
่ ใหม่และนํ้ามัน มายังห้อง
ซึ่งเป็ นที ่เก็บเครือ
่ งใช้ของสถานบริสุทธิ์ และที่ อยู่ของปุโรหิตผู้ปรนนิ บัติ และคนเฝ้าประตู และนั กร้อง
เราจะไม่เพิกเฉยต่อพระนิ เวศของพระเจ้าของเรา

11
รายชื่อของคนที่อาศัยอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม
พวกประมุข ของประชาชนอาศัย อยู่ ในเยรู ซาเล็ม และประชาชนนอกนั ้น จับ สลากกัน เพื่อ จะนํา เอา
คนส่วนหนึ่ ง ในสิบ ส่วนให้ เข ้า ไปอยู่ ในเยรู ซาเล็ม นครบริสุทธิ ์ ฝ่ายอีก เก้า ส่วนสิ บน น
ั ้ ให้ อยู่ ในหัว เมือง
2
3
ต่างๆ และประชาชนได้ โมทนาแก่ บรรดาผู้ ที่ สม ัครใจไปอยู่ ในเยรู ซาเล็ม ต่อ ไปนี้ เป็น หัวหน้า มณฑล
ที่มาอาศัย อยู่ ในเยรู ซาเล็ม แต่ ในหัว เมืองของประเทศยู ดาห์ ต่างคนต่างอาศัย อยู่ ในที่ ดิ นของตนในหัว
เมืองของตน คืออิสราเอล บรรดาปุโรหิต คนเลวี คนใช้ประจําพระวิหาร และลูกหลานข้าราชการของซา
โลมอน 4 บางคนในลูกหลานของยูดาห์และลูกหลานของเบนยามินอาศัยอยู่ในเยรู ซาเล็ม ลูกหลานของ
ยูดาห์มี อาธายาห์บุตรชายอุสซียาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายเศคาริยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายอามาริยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชาย
5
เชฟาทิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายมาหะลาเลล แห่งคนเปเรศ และมาอาเสอาห์บุตรชายบารุ ค ผู้เป็นบุตรชาย
คลโฮเซห์ ผู้ เป็น บุตรชายฮาซายาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอาดายาห์ ผู้ เป็น บุตรชายโยยาริบ ผู้ เป็น บุตรชายเศ
คาริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายชาวชีโลห์ 6 ลูก หลานของเปเรศทัง้ สิ้นที ่ อาศัย อยู่ในเยรู ซาเล็ม มี คนเก่ง กล้า สี ่
ร้อยหกสิบแปดคน 7 และต่อไปนี้ เป็นคนเบนยามิน คือสัลลู บุ ตรชายเมชุ ลลาม ผู้เป็นบุตรชายโยเอด ผู้
เป็นบุตรชายเปดายาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายโคลายาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายมาอาเสอาห์ ผูเป็
้ นบุตรชายอิธเี อล ผูเป็
้ น
บุตรชายเยชายาห์ 8 และถัด เขาไปคือ กับ บัย สัล ลัย มี เก ้า ร้อยยี่ สิ บแปดคน 9 โยเอลบุตรชายศิค รีเป็น
ผู้ดูแลเขาทัง้ หลาย และเหนื อเมืองนั ้นยูดาห์บุตรชายเสนูอาห์เป็ นที ่สอง 10 จากบรรดาปุโรหิตคือ เยดา
ยาห์บุ ตรชายโยยาริบ ยาคีน 11 เสไรยาห์บุ ตรชายฮิลคี ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายเมชุ ลลาม ผู้เป็นบุตรชายศา
โดก ผู้เป็นบุตรชายเมราโยท ผู้เป็นบุตรชายอาหิทูบ ผู้ปกครองพระนิ เวศของพระเจ้า 12 และพี่น้องของ
เขาที่ ทํางานอยู่ในพระนิ เวศ มี แปดร้อยยี่สิ บสองคน และอาดายาห์บุ ตรชายเยโรฮัม ผู้ เป็น บุตรชายเป
ไลยาห์ ผู้เป็นบุตรชายอัมซี ผู้เป็นบุตรชายเศคาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายปาชเฮอร์ ผู้เป็นบุตรชายมัลคิยาห์
13 และพี่น้องของเขา ประมุขของบรรพบุรุษ มีสองร้อยสี่ สิ บสองคน และอามาชสัยบุตรชายอาซาเรล ผู้
เป็นบุตรชายอัคซัย ผูเป็
้ นบุตรชายเมชิลเลโมท ผูเป็
้ นบุตรชายอิมเมอร์ 14 และพีน
่ ้ องของเขาเป็นทแกล้ว
ทหาร มี หน ่งึ ร้อยยี่ สิ บแปดคน ผู้ ดู แลของเขาคือ ศั บด ี เอลบุตรชายของคนใหญ่ คนโตคนหนึ่ ง 15 จาก
คนเลวีคือ เชไมอาห์บุ ตรชายหัสชูบ ผู้เป็นบุตรชายอัสรีคัม ผู้เป็นบุตรชายฮาชาบิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายบุ
นนี 16 และชับเบธัยกับโยซาบาด จากพวกหัวหน้าของคนเลวี ผู้ควบคุมการงานภายนอกพระนิ เวศของ
พระเจ้า 17 และมัทธานิ ยาห์ บุ ตรชายมี คา ผู้ เป็น บุตรชายศั บด ี ผู้ เป็น บุตรชายอาสาฟ ผู้ เป็น หัวหน้า ใน
การเริม
่ ต้นการโมทนาพระคุณในการอธิษฐาน และบัคบูคิยาห์เป็นที่สองในหมู่พี่น้ องของเขา และอับดา
บุตรชายชัม มุ วา ผู้ เป็น บุตรชายกาลาล ผู้ เป็น บุตรชายเยดู ธูน 18 คนเลว ี ทัง้ หมดในนครบริสุทธิ์ มี สอง
ร้อยแปดสิบสี่ คน 19 คนเฝ้าประตู มี อักขูบ ทัลโมนและพี่น้องของเขา ผู้เฝ้าบรรดาประตู มีหน่งึ ร้อยเจ็ด
สิบสองคน
1

คนอิสราเอลนอกนั ้นอาศัยอยูใ่ นหัวเมืองต่างๆ
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คนอิสราเอลนอกนั ้น ที่ เป็น พวกปุโรหิต และคนเลวี อยู่ ในหัว เมืองทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ ทุ กคนอยู่ ในที่
ดิ นมรดกของเขา 21 แต่ คนใช้ ประจํา พระวิหารอยู่ ที่ โอเฟล และศี หะกั บก ิช ปาควบคุม คนใช้ ประจํา พระ
วิ หาร 22 ผู้ ดู แลคนเลวี ในเยรู ซาเล็ม คือ อุ สซี บุ ตรชายบานี ผู้ เป็น บุตรชายฮาชาบิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชา
ยมัทธานิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายมีคา สําหรับลู กหลานของอาสาฟ พวกนั กร้องดูแลการงานพระนิ เวศของ
พระเจ้า 23 เพราะมี พระบัญชาจากกษั ตริย์ ถึง เรือ
่ งเขา และมี ของปัน ส่วนที่ ได้ ตกลงกัน ไว้สํา หรับน ั กร
24
้อง ตามที่ ต้องการทุกๆวัน และเปธาหิยาห์บุ ตรชายเมเชซาเบล คนเศ-ราห์ บุ ตรชายยูดาห์เป็นสนอง
โอษฐ์ของกษั ตริย์ในเรือ
่ งกิจการต่างๆอันเกี่ยวกับประชาชน 25 ส่วนที่ชนบทและไร่นาของชนบทเหล่านั ้น
ประชาชนพวกยู ดาห์บางคนอาศัย อยู่ ในคี ร ย
ิ าทอารบา และชนบทของเมืองนั ้น และในดี โบนกับ ชนบท
ของเมืองนั ้น และในเยขับเซเอลกับชนบทของเมืองนั ้น 26 และในเยชูอากับในโมลาดาห์ และเบธเปเลต
27 ในฮาซารชูอาล ในเบเออร์เชบากับชนบทของเมืองนั ้น 28 ในศิกลาก ในเมโคนาห์กับชนบทของเมืองนั ้น
29 ในเอนริมโมน ในโศราห์ ในยารมูท 30 ศาโนอาห์ อดุลลัมและชนบทของเมืองนั ้น ลาคีชและไร่นาของ
เมืองนั ้น อาเซคาห์กับชนบทของเมืองนั ้น เขาจึงตัง้ ค่ายจากเบเออร์เชบาถึงหุบเขาฮินโนม 31 ประชาชน
เบนยามินอยู่ต่อจากเกบาไปด้วย ที่มิคมาช ที่อัยยา เบธเอลและชนบทของเมืองนั ้น 32 ที่อานาโธท โนบ
อานานิ ยาห์ 33 ฮาโซร์ รามา กิธทาอิม 34 ฮาดิด เสโบอิม เนบัลลัท 35 โลด และโอโน หุบเขาของพวกช่าง
ฝีมือ 36 และบางส่วนของคนเลวีอยูในยู
่
ดาห์และในเบนยามิน
20

12
พวกปุโรหิตและคนเลวีที่ขึ้นมากับเศรุ บบาเบล
1 ต่อ ไปนี้ เป็ น ปุโรหิต และคนเลวีที่ ขึ้น มากับ เศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล และกับ เยชู อาคือ เสไร
อาห์ เยเรมีย์ เอสรา 2 อามาริยาห์ มัลลูค ฮัทธัช 3 เชคานิ ยาห์ เรฮูม เมเรโมท 4 อิดโด กินเนโธน อาบย
ี าห์
5 มิยามิน มาอาดียาห์ บิลกาห์ 6 เชไมอาห์ โยยาริบ เยดายาห์ 7 สัลลู อาโมค ฮิลคียาห์ เยดายาห์ คนเหล่า
นี้ เป็นปุโรหิตใหญ่และพี่น้องของเขาในสมัยของเยชู อา 8 คนเลวีคือ เยชู อา บินนุย ขัดมีเอล เชเรบิยาห์
ยู ดาห์ และมัทธานิ ยาห์ ผู้ซึ่ งดูแลการเพลงโมทนาพร้อมกับพี่น้องของเขา 9 และบัคบูคิยาห์ กับอุ นนี พี่
น้ องของเขา ยืนอยูต
่ รงกันข้ามในการปรนนิ บติ
ั
สํามะโนครัวเชื้อสายของพวกปุโรหิต
10 และเยชู อาให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยยาคิ ม โยยาคิ มให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลี ยาชีบ เอลี ยาชีบให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อ โยยาดา 11 โยยาดาให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ โยนาธาน และโยนาธานให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาดดู วา 12 และใน
รัชกาลโยยาคิม มีปุโรหิตผู้เป็นประมุขของบรรพบุรุษคือ ของคนเสไรอาห์มี เมรายาห์ ของคนเยเรมีย์มี
ฮานานิ ยาห์ 13 ของคนเอสรามี เมชุลลาม ของคนอามาริยาห์มี เยโฮฮานั น 14 ของคนมัลลูคมี โยนาธาน
ของคนเชบานิ ยาห์มี โยเซฟ 15 ของคนฮาริมมี อัดนา ของคนเมราโยทมี เฮลคาย 16 ของคนอิดโดมี เศ
คาริยาห์ ของคนกินเนโธนมี เมชุลลาม 17 ของคนอาบียาห์มี ศิครี ของคนมินยามิน ของคนโมอัดยาห์มี
ปิลทัย 18 ของคนบิลกาห์มี ชัมมุวา ของคนเชไมอาห์มี เยโฮนาธัน 19 และของคนโยยาริบมี มัทเธนั ย ของ
คนเยดายาห์มี อุ สซี 20 ของคนศัลลั ยมี คาลลัย ของคนอาโมคมี เอเบอร์ 21 ของคนฮิลคี ยาห์มี ฮาชาบิ
ยาห์ ของคนเยดายาห์มี เนธันเอล
พวกหัวหน้าของคนเลวี

22 ส่วนคนเลวีในสมัยของเอลียาชีบ

โยยาดา โยฮานั น และยาดดูวา ชื่อประมุขของบรรพบุรุษมีบันทึก
ไว้ทัง้ บรรดาปุโรหิตจนถึงรัชสมัยของดาริอส
ั คนเปอร์เซีย 23 ลูกหลานของเลวี ประมุขของบรรพบุรุษ มี
บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดาร จนสมัยของโยฮานั นบุตรชายเอลียาชีบ 24 และหัวหน้าของคนเลวีคือ ฮา
ชาบิยาห์ เชเรบิยาห์ และเยชู อาบุตรชายขัดมีเอล กับญาติ พี่น้ องของเขาอยู่ตรงกันข้าม ที่ จะสรรเสริญ
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และโมทนาพระคุ ณ ตามบัญญั ติ ของดาวิด คนของพระเจ้า เป็น ยามๆไป 25 มัทธานิ ยาห์ บั คบ ูคิ ยาห์ โอ
บาดีห์ เมชุ ล ลาม ทัล โมน และอัก ขูบ เป็น คนเฝ้า ประตู ยืน เฝ้า อยู่ที่ โรงพั สด ุ ของประตู 26 คนเหล่า นี้ อยู่
ในสมัยของโยยาคิมบุตรชายเยชูอา ผู้เป็นบุตรชายโยซาดัก และในสมัยของเนหะมีย์ผู้วา่ ราชการ กับใน
สมัยของเอสราปุโรหิต และธรรมาจารย์
การทําพิธม
ี อบถวายกําแพงเมือง

27 คราวเมื่อทําพิธม
ี อบถวายกําแพงเยรู ซาเล็ม

เขาได้แสวงหาคนเลวีตามที่ของเขาทัวท
่ ุกแห่ง เพื่อจะ
นํา เขามาที่ เยรู ซาเล็ม เพื่อ ฉลองมอบถวายด้วยความยินดี ด้วยการโมทนาและด้วยการร้องเพลง ด้วย
ฉาบ พิณใหญ่ และพิณเขาคู่ 28 ลูก หลานพวกนั กร้องได้ รวมกันมาจากมณฑลรอบเยรู ซาเล็ม และจาก
ชนบทของชาวเนโทฟาห์ 29 ทัง้ มาจากวงศ์ วานกิลกาล และจากเขตเกบาและอัสมาเวท เพราะบรรดานั
กรอ
้ งได้สร้างชนบทของตนรอบเยรู ซาเล็ม 30 บรรดาปุโรหิตและคนเลวีได้ชําระตนให้บริสุทธิ์ และเขาทัง้
หลายได้ชาํ ระประชาชน และประตูเมือง กับกําแพงให้บริสุทธิ์ 31 แล้วข้าพเจ้าได้นําเจ้านายแห่งยูดาห์ข้น
ึ
บนกําแพง และแต่งตัง้ ให้คณะใหญ่สองคณะ เป็นผู้กล่าวโมทนาและเดินเป็นกระบวนแห่ คณะหนึ่ งไป
ทางขวาขึ้น ไปบนกําแพงจนถึง ประตู กองขยะ 32 และถัด เขาไปมี โฮชายาห์ และเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ครึง่
หนึ่ ง 33 กับ อาซาริยาห์ เอสรา เมชุ ล ลาม 34 ยู ดาห์ เบนยามิน เชไมอาห์ และเยเรมีย์ 35 และบุตรชาย
ของพวกปุโรหิต บางคนที่ มี แตรคือ เศคาริยาห์ บุ ตรชายโยนาธาน ผู้ เป็น บุตรชายเชไมอาห์ ผู้ เป็น บุตร
ชายมัทธานิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมี คายาห์ ผู้ เป็น บุตรชายศัก เกอร์ ผู้ เป็น บุตรชายอาสาฟ 36 กับ ญาติ พี่
น้ องของเขาคือ เชไมอาห์ อาซาเรล มิลาลัย กิลาลัย มาอัย เนธันเอลและยูดาห์ ฮานานี พร้อมกับเครือ
่ ง
37
ดนตรีของดาวิด คนของพระเจ้า และเอสราธรรมาจารย์ ได้ เดิน นํา หน้า เขา ที่ ประตู นํ้าพุ ซึ่ง อยู่ ตรง
ข้ามกับพวกเขา เขาทัง้ หลายเดินขึ้นบันไดของนครดาวิด ที่ทางขึ้นกําแพงเหนื อพระราชวังของดาวิดถึง
ประตูน้ําทางทิศตะวันออก 38 อีกคณะหนึ่ งที่กล่าวคําโมทนาเดินไปทางตรงกันข้าม และข้าพเจ้าตามเขา
ไป พร ้ อมกับ ประชาชนครึง่ หนึ่ ง บนกําแพงเหนื อ หอคอยเตาไฟ ถึง กําแพงกว้าง 39 และเหนื อ ประตู เอ
ฟราอิม และทางประตู เก่า และทางประตู ปลา และหอคอยฮานั น เอล และหอคอยเมอาห์ ถึง ประตู แกะ
และเขามาหยุดอยู่ที่ ประตูยาม 40 คณะทัง้ สองผู้กล่าวคําโมทนาได้มายืนอยู่ที่พระนิ เวศของพระเจ้า ทัง้
ข้าพเจ้าและเจ้าหน้าที่ครึ่งหนึ่ งอยูก
่ ับข้าพเจ้า 41 กับปุโรหิตที่ถือแตรคือ เอลียาคิม มาอาเสอาห์ มินยามิน
มีคายาห์ เอลีโอนัย เศคาริยาห์ กับฮานั นยาห์ 42 และมาอาเสอาห์ เชไมอาห์ เอเลอาซาร์ อุสซี เยโฮฮานั น
มัลคิยาห์ เอลาม และเอเซอร์ และบรรดานั กร้องได้รอ
้ งเพลงด้วยเสียงดัง มีอิสราหิยาห์เป็นหัวหน้าของ
เขา 43 และเขาทัง้ หลายได้ถวายเครือ
่ งสัตวบูชาใหญ่โตในวันนั ้น และเปรมปรีดิ์ เพราะพระเจ้าทรงกระทํา
ให้เขาเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานใหญ่ยิง่ พวกภรรยาและเด็กๆก็เปรมปรีดิ์ด้วย และความชื่นบานของ
เยรู ซาเล็ม ก็ ได้ ยิน ไปไกล 44 ในวัน นั ้น เขาแต่ง ตัง้ บางคนให้ดู แลห้องสําหรับ พั สด ุ ของบริจาค ผลไม้ รุ น
่
แรก ส่วนสิบ ชัก หนึ่ ง ให้ รวบรวมปัน ส่วนซึ่ง กําหนดไว้ในพระราชบัญญั ติ สําหรับ ปุโรหิต และคนเลวีเข ้า
มาไว้ในนั ้น ตามไร่นาในหัว เมืองเหล่า นั ้น เพราะยู ดาห์เปรมปรีดิ ์ ด้วยเรือ
่ งบรรดาปุโรหิต และคนเลวีผู้
ปรนนิ บัติอยู่นั ้น 45 และทัง้ พวกนั กร้องและพวกเฝ้าประตูได้ทําการปรนนิ บัติพระเจ้าของเขาและทําการ
ชําระให้บริสุทธิ์ ตามพระบัญชาของดาวิดและของซาโลมอนราชโอรสของพระองค์ 46 เพราะในสมัยดา
วิด และอาสาฟในดึก ดํา บรรพ์นั้ นม ี หว
ั หน้า พวกนั กร ้อง และมี บทเพลงสรรเสริญ และบทเพลงโมทนา
47
พระคุณพระเจ้า และอิสราเอลทัง้ ปวงในสมัยของเศรุ บบาเบลและในสมัยของเนหะมีย์ ได้ให้ปันส่วน
ตามต้องการทุกวันแก่นักร้องและคนเฝ้าประตู และเขาได้กันส่วนของคนเลวีไว้ต่างหาก และคนเลวีได้
กันส่วนของลูกหลานอาโรนไว้ต่างหาก

13
คนอิสราเอลต้องแยกเสียจากคนต่างด้าว
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ในวัน นั ้น เขาอ่านหนั งสือ ของโมเสสให้ ประชาชนฟัง และเขาพบที่ มี เข ียนไว้ว่า ไม่ ควรให้ คนอัม โม
นหรือ คนโมอับ เข้าไปในที่ ชุ มนุมของพระเจ้า เป็น นิ ตย์ 2 เพราะเขามิ ได้ เอาอาหารและนํ้า มาต้อนรับ คน
อิสราเอล แต่ ได้ จ้างบาลาอัม ให้ มาต่อ ต้านและแช่ง เขา แต่ พระเจ้า ของเราทรงเปลี่ยนคํา แช่ง เป็น พร
3 และอยู่ มาเมื่อ ประชาชนได้ยน
ิ พระราชบัญญั ติ เขาก็ แยกอิสราเอลออกเสีย จากคนต่างด้าวทัง้ ปวง
4 ก่อนหน้า นี้ เอลี ยาชีบ ปุโรหิต ผู้ ได้ รับ การแต่ง ตัง
้ ให้ ดู แลห้องในพระนิ เวศของพระเจ้า ของเรา และผู้
5
เก ี่ยวพั นก ับ โทบี อาห์ ได้ จัด ห้องใหญ่ หอ
้ งหนึ่ ง ให้โทบี อาห์ เป็น ห้องที่ แต่ ก่อนใช้ เก ็บ ธัญ ญบู ชา กํายาน
เครือ
่ งใช้ต่างๆ และสิบชักหนึ่ งที่เป็นข้าว นํ้าองุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน ซึ่งเขาให้ไว้ตามบัญญัติให้แก่คนเลวี นั ก
ร้อง คนเฝ้าประตูและของบริจาคสําหรับปุโรหิต 6 เมื่อเกิดเรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้ามิได้อยู่ในเยรู ซาเล็ม เพราะใน
ปีที่สามสิบสองแห่งรัชกาลอารทาเซอร์ซีสกษั ตริย์แห่งบาบิโลนนั ้น ข้าพเจ้าได้ไปเฝ้ากษั ตริย์ และอีกไม่กี่
วันข้าพเจ้าก็ทูลลากษั ตริย์
1

เนหะมียไ์ ปยังเยรู ซาเล็มครัง้ ที่สอง

และมายัง เยรู ซาเล็ม แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ทราบความชัว่ ร้ายซึ่ง เอลี ยาชีบ ได้ กระทํา เพื่อ โทบี อาห์ คือ จัด
ห้องภายในบริเวณพระนิ เวศของพระเจ้าให้เขา 8 ข้าพเจ้าโกรธนั ก และข้าพเจ้าก็โยนเครือ
่ งแต่งเรือนทัง้
สิน
่ งใช้ประจําพระ
้ ของโทบีอาห์ออกเสียจากห้อง 9 แล้วข้าพเจ้าสัง่ ให้เขาชําระห้อง และข้าพเจ้าก็นําเครือ
นิ เวศของพระเจ้า ทัง้ ธัญญบูชากับกํายานกลับมาไว้ที่นั ่นอีก
7

อิสราเอลนําคนเลวีกลับมายังพระวิหารและจัดเลี้ยงพวกท่าน
ส่วนของคนเลวีนั ้น เขาก็ไม่ได้มอบให้ เพราะฉะนั ้นคนเลวีและนั กร้องผู้
ปฏิบัติการงาน ต่างก็หนี กลับไปยังไร่นาของตน 11 ข้าพเจ้าจึงต่อว่าเจ้าหน้าที่และพูดว่า “ทําไมจึงทอดทิง้
พระนิ เวศของพระเจ้าเสีย� ข้าพเจ้าจึงรวบรวมเขากลับมา และตัง้ เขาไว้ตามตําแหน่ งของเขาอีก 12 และ
ยูดาห์ทัง้ ปวงได้นําสิบชักหนึ่ งที่เป็นข้าว นํ้าองุน
่ ใหม่ และนํ้ามันเข้ามายังเรือนพัสดุ 13 ข้าพเจ้าได้แต่งตัง้
คนให้ ดู แลเรือ นพั สด ุ คือ เชเลมิ ยาห์ ปุ โรหิต ศาโดกธรรมาจารย์ และเปดายาห์ แห่ งคนเลวี และผู้ ชว
่ ย
ของเขาคือ ฮานั นบุตรชายศักเกอร์ ผูเป็
้ นบุตรชายมัทธานิ ยาห์ เพราะนั บได้วา่ เขาสัตย์ซื่อ และหน้าที่ของ
เขาคือ แจกจ่ายแก่ พวกพี่ น้ อง 14 “โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ เก ี่ย วกับ เรือ
่ งนี้ ขอทรงระลึก ถึง ข้า
พระองค์ และขออย่า ทรงลบล้างการที่ ดี ทัง้ หลายของข้า พระองค์ ที่ ข้า พระองค์ ได้ กระทํา เพื่อ พระนิ เวศ
ของพระเจ้าของข้าพระองค์ และเพื่อการปรนนิ บัติในที่นั ้น�
10 และข้าพเจ้ายังทราบอีกว่า

บางคนฝ่าฝืนวันสะบาโต
ข้าพเจ้าเห็นคนยํ่านํ้าองุน
่ ในวันสะบาโต และนําฟ่อนข้าวเข้ามาบรรทุกหลังลา ทัง้
นํ้าองุน
่ ผลองุน
่ มะเดื่อ และภาระทุกอย่าง ซึ่งเขานํามายังเยรู ซาเล็มในวันสะบาโต ข้าพเจ้าได้ตักเตือน
เขาในวันที ่เขาทัง้ หลายขายอาหาร 16 และมี คนชาวไทระอาศัยอยู่ในเมืองได้ นําปลาและสินค้าทุกอย่าง
เข้ามาขายในวันสะบาโตแก่ประชาชนยูดาห์ และในเยรู ซาเล็ม 17 แล้วข้าพเจ้าได้ต่อว่าพวกขุนนางแห่ง
ยูดาห์ และพู ดกับเขาว่า “ทําไมท่านทัง้ หลายกระทําความชัว่ ร้ายเช่นนี้ กระทําให้วน
ั สะบาโตเป็นมลทิน
18 บรรพบุรุษ ของท่านมิ ได้ กระทํา เช่น นี้ หรือ และพระเจ้า ของเรามิ ได้ ทรงนํา เหตุ รา
้ ยทัง้ สิน
้ ให้ตกอยู่ บน
เราและบนเมืองนี้ หรือ ท่านยัง จะนํา พระพิโรธยิง่ กว่า นั ้น มาเหนื ออ ิส ราเอลด้ว ยการกระทําให้ วน
ั สะบา
19
โตเป็น มลทิน� และอยู่มาพอเริม
่ มืด ที่ ประตู เมืองเยรู ซาเล็ม ก่อนวัน สะบาโต ข้าพเจ้า ได้ บัญชาให้ปิด
ประตู เมือง และสัง่ ว่า ไม่ ให้ เปิด จนกว่า จะพ้ นว ัน สะบาโตแล้ว และข้าพเจ้า ก็ ตัง้ ข้าราชการบางคนของ
ข้าพเจ้า ให้ ดู แลประตู เมือง ว่า ไม่ ให้ นํา ภาระสิง่ ใดเข้า มาในวัน สะบาโต 20 แล ้ว พวกพ่อค้า และพวกขาย
สินค้า ทุก ชนิ ด ค้างอยู่ นอกเยรู ซาเล็ม หนหนึ่ ง หรือ สองหน 21 ข้าพเจ้า ได้ ตัก เตือนเขา และพู ดก ับ เขาว่า
“ทําไมท่านมานอนอยู่ข้างกําแพงเมือง ถ้าท่านทําอีกข้าพเจ้าจะจั บท่าน� ตัง้ แต่ คราวนั ้นมาเขาก็ ไม่ มา
อีกในวันสะบาโต 22 และข้าพเจ้าบัญชาคนเลวีให้ชําระตัวเขาและมาเฝ้าประตู เมือง เพื่อรักษาวันสะบา
15 ครัง
้ นั ้นในยูดาห์
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โตให้บริสุทธิ์ “โอ ข้าแต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอพระองค์ ทรงระลึกถึงข้าพระองค์ ในเรือ
่ งนี้ ด้วย และ
ขอทรงไว้ชีวิตข้าพระองค์ตามความยิง่ ใหญ่แห่งความเมตตาของพระองค์�
การติเตียนคนที่แต่งงานกับคนต่างชาติ
ใน สมัย นั ้น ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นพ วก ยิว ผู้ ได้ แต่ งงา นกับ หญิง ชา วอัช โดด อัม โมน และ โม อับ 24 และ
เด็ก ของเขาครึง่ 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 ผมของเขาออก และข้าพเจ้า กระทํา
ให้ เขาปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า ด้วยข้าพเจ้า กล่าวว่า “เจ้ าทัง้ หลายอย่า ยกบุตรสาวของเจ้า ให้
แก่บุตรชายของเขา หรือรับบุตรสาวของเขาให้แก่บุตรชายของเจ้า หรือตัวเจ้าเอง 26 ซาโลมอนกษั ตริย์
แห่งอ ิส ราเอล มิได้ ทําบาปด้วยเรือ
่ งหญิง อย่างนี้ หรือ ท่ามกลางหลายประชาชาติ ไม่มี กษั ตริย์ใดเหมือน
พระองค์ และพระเจ้าของพระองค์ก็ทรงรักพระองค์ และพระเจ้าทรงกระทําให้พระองค์เป็นกษั ตริย์เหนื
ออิสราเอลทัง้ ปวง ถึงกระนั ้ นก็ดี แม้เป็นพระองค์หญิงต่างชาติก็เป็นเหตุให้พระองค์ทรงทําบาป 27 ควร
หรือที่ เราจะฟังเจ้าและกระทําความชัว่ ร้ายใหญ่ยงิ่ นี้ ทัง้ สิน
้ และประพฤติละเมิดต่อพระเจ้าของเราด้วย
28
การแต่งงานกับหญิงต่างชาติ� บุตรชายคนหนึ่ งของโยยาดา ผูเป็
้ นบุตรชายเอลียาชีบมหาปุโรหิต เป็น
บุตรเขยของสันบาลลัท ชาวโฮโรนาอิม เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงขับไล่เขาไปเสียจากข้าพเจ้า 29 “โอ ข้าแต่
พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงระลึก ถึง เขาทัง้ หลาย เพราะว่า เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ให้การเป็น ปุโรหิต
และพันธสัญญาของพวกปุโรหิตและคนเลวีเป็นมลทิน� 30 ดังนี้ แหละ ข้าพเจ้าได้ชาํ ระเขาจากต่างด้าว
ทุก อย่าง และข้าพเจ้า ได้ ตัง้ หน้าที่ ของบรรดาปุโรหิต และคนเลวีต่างก็ ประจํา งานของตน 31 ข้าพเจ้า ได้
จัดให้หาฟืนถวายตามเวลากําหนดและสําหรับผลรุ น
่ แรกด้วย “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรง
ระลึกถึงข้าพระองค์ให้เกิดผลดีเถิด�
23
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอสเธอร์

ในประเทศเปอร์เซ ีย พวกยิวซึ่ง เป็น เชลยที่ นั ่น เก ื อบถูก ทําลายหมด เรือ
่ งที่ สวยงามนี้ ได้ เล่า ให้ทราบ
ว่าพระเจ้าทรงช่วยเขาให้รอดพ้นได้อย่างไร คือเรือ
่ งเกี่ยวกับนางเอสเธอร์กับโมรเดคัย
เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นหลังจากเศรุ บบาเบลกับพวกเขาขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และก่อนเอสรากับเนหะมียได้
์ รั
บอนุญาตจากกษั ตริย์ให้ไปยังแผ่นดินอิสราเอล เรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นที ่ประเทศเปอร์เซีย กษั ตริย์ไซรัสและกษั
ตริย์ดาริอส
ั ที่ 1 ได้เสียชีวต
ิ ไปแล้ว กษั ตริยอาหสุ
์
เอรัส บุตรชายของดาริอส
ั ที่ 1 กําลังปกครองอยู่ กษั ตริย์
อาหสุ เอรัสนี้ บางคนคิดว่าเป็น เซอร์ซีส และบางคนคิดว่าเป็น ดาริอส
ั ไฮส์ ทาสพีส กษั ตริย์อาหสุ เอรัส
เป็น ผู้ กดขี่ ที่ มักมากในกาม โลเล และโหดร้าย ทหารเรือ ของท่านซึ่ งม ี จํานวนมากได้ แพ้ ทหารเรือ ของ
ประเทศกรีซซึ่งมจ
ี ํานวนน้ อยที่เมืองซาลามิส ในปีก่อนค.ศ� 480 เอสราพูดถึงท่านในหนั งสือเอสรา 4:6
บุตรชายของอาหสุ เอรัส คืออารทารเซอร์ซีสได้ปกครองต่อจากบิดา พระเจ้าได้พูดถึงอารทารเซอร์ซีสนี้
ในบทสุดท้ายของหนั งสือเอสราและในหนั งสือเนหะมีย์
พระราชินีวัชทีไม่เชื่อฟังกษั ตริย์
อยู่ มาในรัช สมัย ของอาหสุ เอรัส (อาหสุ เอรั สผ ู้ ทรงครอบครองตัง้ แต่ ประเทศอินเดีย ถึง ประเทศ
เอธิโอเปีย เหนื อ หนึ่ ง ร้อยยี่ สิ บเจ็ด มณฑลนั ้น� 2 ในสมัย ที่ กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส ประทับ บนบัล ลั งก ์ แห่ ง
ราชอาณาจักรของพระองค์ ในสุ สาปราสาท 3 ในปี ที่ สามแห่งรัชกาลของพระองค์ พระองค์ พระราชทาน
การเลี้ยงแก่ เจ้า นาย และบรรดาข้าราชการของพระองค์ นายทัพ นายกองทัพ แห่ง เปอร์เซ ีย และมีเดีย
และขุนนางกับ ผู้ วา่ ราชการมณฑลเฝ้า อยู่ต่อ พระพักตร์พระองค์ 4 ขณะที่ พระองค์ ทรงแสดงราชสมบัติ
แห่งราชอาณาจั กรอ ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ ทัง้ ความโอ่อา่ ตระการอันร ุ่ง โรจน์ ของพระองค์ อยู่เป็น เวลา
หลายวัน ถึง หนึ่ ง ร้อยแปดสิบ วัน 5 เมื่อ วัน เหล่า นี้ ผ่านพ้น ไปแล้ว กษั ตริย์ ทรงจัดการเลี้ยงแก่ บรรดา
ประชาชนผู้อยู่ในสุ สาปราสาท ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้อย นานเจ็ดวันในลานอุทยานแห่งสํานั กพระราชวังของกษั
ตริย์ 6 มีผ้าม่านฝ้ายสี ขาวและสี ม่วงคลํ้า มีสายป่านและเชือกขนแกะสี ม่วงคล้องห่วงเงินและเสาหินอ
่อน ทัง้ เตียงทองคําและเงินบนพื้นลาดปูนฝังหินแดง หินอ่อน มุกดา และหินอ่อนสี ดํา 7 เครือ
่ งดื่มก็ ใส่
ถ้วยทองคําส่งให้ (เป็นถ้วยหลากชนิ ด� และเหล้าองุน
่ ของราชสํานั กมากมายตามพระทัยกว้างขวางขอ
8
งกษั ตริย์ การดื่ม ก็ กระทํา กัน ตามกฎหมายที่ ไม่มี การบังคับ เพราะกษั ตริย์ ทรงมี พระกระแสรับสัง่ ไป
ยัง พนั กงานทัง้ ปวงว่า ให้ทุ กคนทําได้ ตามใจปรารถนา 9 พระราชินี วัช ที ก็ พระราชทานการเลี้ยงแก่ สตรี
ในราชสํานั กซึ่งเป็นของกษั ตริย์อาหสุ เอรัสด้วย 10 ณ วันที่ เจ็ดเมื่อพระทัยของกษั ตริย์รน
่ื เริงด้วยเหล้า
องุน
่ พระองค์ทรงบัญชาเมหุมาน บิสธา ฮารโบนา บิกธาและอาบักธา เศธาร์ และคารคาส ขันทีทัง้ เจ็ด
ผู้ ปรนนิ บัติ ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส 11 ให้ไปเชิญ พระราชินี วช
ั ที สวมมงกุฎ มาเฝ้า กษั ตริย์ เพื่อ
จะให้ ประชาชนและเจ้า นายของพระองค์ ได้ ชมสง่า ราศี โฉมของพระนาง เพราะพระนางงามนั ก 12 แต่
พระราชินีวัชทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษั ตริย์ที่รับสัง่ ไปกับขันที เมื่อเป็นเช่นนี้ กษั ตริย์ทรง
เดือดดาล และพระพิโรธของพระองค์ระอุอยู่ในพระอุระ 13 ฝ่ายกษั ตริย์จึงตรัสกับคนที่มีปัญญาผู้ทราบ
กาลเทศะ (เพราะนี่ เป็ นว ิธี ดําเนิ น การของกษั ตริย์ ต่อ บรรดาผู้ ที่ เจนจัด ในกฎหมายและการพิพากษา
14 ผู้ที่ รองพระองค์ คือ คารเชนา เชธาร์ อัดมาธา ทารชิช เมเรส มารเสนา และเมมู คาน เจ้ านายทัง
้ เจ็ด
ของเปอร์เซ ีย และมีเดีย ผู้ เคยเข้า เฝ้า กษั ตริย์ และนั ่ งก ่อนในราชอาณาจั กร) 15 ว่า “ตามกฎหมายจะ
ต้องกระทํา อะไรต่อ พระราชินี วช
ั ที เพราะว่า พระนางมิ ได้ ปฏิบัติ ตามพระบัญชาของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส
16
ซึ่ง รับสัง่ ไปกับ ขั นที � เมมูค านจึง ทูล ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ และเจ้า นายทัง้ ปวงว่า “พระราชินี วัช ที ได้
1

เอสเธอร์ 1:17

527

เอสเธอร์ 2:14

ทรงกระทํา ผิ ดม ิ ใช่ ต่อ กษั ตริย์ เท่านั ้น แต่ ต่อ เจ้า นายทัง้ ปวงและประชาชนทัง้ ปวงผู้ อยู่ ในมณฑลทัง้ สิน
้
ของกษั ตริย์อาหสุ เอรัส 17 เพราะสิง่ ที่พระราชินีทรงกระทํานี้ จะเป็นที่ทราบแก่สตรีทัง้ ปวง ทําให้เขามอง
ดู สามี ของเขาด้วยความประมาท เพราะเขาจะพูด ว่า ‘กษั ตริย์ อาหสุ เอรัสม ี พระบัญชาให้ นํา พระราชินี
วัช ที มาต่อ พระพักตร์พระองค์ แต่ พระนางไม่ เสด็จ มา� 18 ในวัน นี้ ที เดียวเจ้า นายผู้ หญิง แห่ง เปอร์เซ ีย
และมีเดีย ซึ่ง ได้ยน
ิ ถึง สิง่ ที่ พระราชินี ทรงกระทํา นี้ ก็ จะเล่า ให้ เจ้ านายทัง้ ปวงของกษั ตริย์ รู ทั
้ ว่ กัน ทําให้
มี ความประมาทและความโกรธขึ้น เป็ นอ ัน มาก 19 ถ้า เป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ ขอให้มี พระราชโองการ
จากพระองค์ และให้บันทึกไว้ในกฎหมายของคนเปอร์เซียและคนมีเดีย อย่างที่คืนคําไม่ได้ว่า ‘วัชทีจะเข้
าเฝ้า กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส อีก ไม่ ได้ � และขอกษั ตริย์ ประทานตําแหน่ ง ราชินี ให้ แก่ ผู้ อื่ นที ่ ดี กว่า พระนาง
20 ดัง นั ้น เมื่อ กษั ตริย์ ทรงประกาศกฤษฎี กา ตลอดพระราชอาณาจักรของพระองค์ (อัน กว้างใหญ่ อย่าง
ยิง่ นั ้น� สตรีทัง้ ปวงจะต้องให้เกียรติ สามี ของตน ไม่ ว่า สูง หรือ ตํ่า� 21 คํา ทูล แนะนํา นี้ เป็ นที ่ พอพระทัย
กษั ตริย์และเจ้านาย กษั ตริยจึ
์ งทรงกระทําตามที่เมมูคานทูลเสนอ 22 พระองค์ทรงมีพระอักษรไปทัว่ ราช
มณฑลของกษั ตริย์ ถึงทุกมณฑลตามอักขระของมณฑลนั ้น และถึงทุกชาติตามภาษาของเขา ให้ชายทุก
คนเป็นเจ้าเป็นนายในเรือนของตน และให้ประกาศกฤษฎีกานี้ตามภาษาของแต่ละชนชาติ

2
เอสเธอร์รบ
ั ตําแหน่ งเป็นพระราชินี
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ เมื่อ พระพิโรธของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส สงบลง พระองค์ ทรงระลึก ถึง วัช
ที และสิง่ ที่ พระนางทรงกระทํา และกฤษฎีกาที่ พระองค์ ทรงออกเรือ
่ งพระนาง 2 ข้าราชการของกษั ตริย์
ผู้ ปรนนิ บัติ พระองค์ อยู่จึง ทูล ว่า “ขอทรงให้หาหญิง พรหมจารีสาวสวยมาถวายกษั ตริย์ 3 และขอกษั ตริ
ย์ ทรงแต่ง ตัง้ เจ้า หน้าที่ ทุ กมณฑลแห่ง ราชอาณาจักรของพระองค์ เพื่อ ให้ คนเหล่า นี้ รวบรวมหญิง สาว
พรหมจารีงดงามทัง้ หลายมายัง ฮาเร็ม ในสุ สาปราสาท ให้อยู่ ในอารักขาของเฮกัย ข้า ราชบริพารในพระ
ราชสํานั ก ของกษั ตริย์ ผู้ ดู แลสตรี และขอประทานเครือ
่ งชําระล้างและประเทืองผิว สําหรับ หญิง เหล่า
นั ้น 4 และขอให้ หญิง สาวคนที่ กษั ตริย์ พอพระทัย ได้ เป็น พระราชินี แทนวัช ที� ข้อน ี้ พอพระทัย กษั ตริย์
พระองค์ จึงทรงกระทําตามนั ้น 5 ยังมียว
ิ คนหนึ่ งในสุ สาปราสาทชื่อโมรเดคัย บุ ตรชายยาอีร ์ ผู้เป็นบุตร
ชายชิเมอี ผู้ เป็น บุตรชายคีช คนเบนยามิน 6 ผู้ ถู กกวาดต้อนจากเยรู ซาเล็ม ในหมู่ เชลยที่ ถู กกวาดต้อน
ไปพร้อมกับ เยโคนิ ยาห์กษั ตริย์ ของยู ดาห์ ผู้ ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ ของบาบิ โลนได้ กวาดต้อนไปนั ้น
7 ท่านได้ เลี้ยงดู ฮาดาชาห์ คือ เอสเธอร์บุ ตรสาวลุง ของท่าน เพราะเธอไม่ มี พ่อ แม่ สาวคนนี้ รู ปงามและ
น่าดู เมื่อบิดามารดาของเธอสิน
ิ แล้ว โมรเดคัยก็รบ
ั เธอมาเลี้ยงเป็นบุตรสาว 8 ต่อมาเมื่อพระบัญชา
้ ชีวต
ของกษั ตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์ประกาศออกไป และเมื่อเขารวบรวมหญิงสาวเป็ นอันมากเข้ามา
ในสุ สาปราสาทให้ อยู่ ภายใต้ อารักขาของเฮกัย เอสเธอร์ก็ ถู กนํา เข้า มาไว้ในราชสํานั ก ภายใต้ อารักขา
ของเฮกัยผู้ดูแลสตรี 9 หญิงนั ้นเป็ นที ่พอใจเขาและเธอก็เป็ นที ่โปรดปรานแก่เขา เขาจึงรีบจัดหาเครือ
่ ง
ประเทืองผิว และส่วนของเธอให้เธอ พร้อมกับสาวใช้ที่ คัดเลือกแล้วเจ็ดคนจากราชสํานั ก แล้วก็ เลื่อน
เธอและสาวใช้ของเธอขึ้นไปยังสถานที่ ที่ ดีที่ สุดในฮาเร็ม 10 เอสเธอร์มิได้บอกให้ทราบถึงชาติและญาติ
ของเธอ เพราะโมรเดคัยกําชับเธอไม่ให้ใครรู ้ 11 ทุกๆวันโมรเดคัยเดินมาหน้าลานของฮาเร็ม เพื่อฟังข่าว
เอสเธอร์เป็นอย่างไร และมีอะไรเกิดขึ้นแก่เธอ 12 เมื่อถึงเวรที่สาวๆทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์อาหสุ เอ
รัส หลังจากได้ เตรียมตัวตามระเบียบของหญิงสิบสองเดือนแล้ว (และนี่ เป็นเวลาปกติ สําหรับประเทือง
ผิว คือชโลมกายหญิงด้วยนํ้ามันกํายานหกเดือน และหกเดือนด้วยเครือ
่ งเทศและนํ้ามันประเทืองผิวผู้
หญิง) 13 เมื่อสาวๆทุกคนจะเข้าไปเฝ้ากษั ตริย์อย่างนี้ เธอจะต้องการเอาอะไรจากฮาเร็มไปยังราชสํานั ก
ก็เอาไปได้ 14 เธอเข้าไปเฝ้าเวลาเย็น และในเวลาเช้าเธอกลับออกมาในฮาเร็มทส
ี่ องในอารักขาของชาอัช
กาสขันทีของกษั ตริย์ผู้ดูแลนางห้าม เธอไม่ได้เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์อีก นอกจากกษั ตริย์จะพอพระทัยในเธอ
1

เอสเธอร์ 2:15

528

เอสเธอร์ 3:11

และทรงเรียกชื่อเธอให้เข้าเฝ้า 15 บัดนี้ เมื่อถึงเวรของเอสเธอร์ บุตรสาวของอาบีฮาอิล ลุงของโมรเดคัย
ผูซ
้ ่ึงรับเธอไว้เป็นบุตรสาว จะเข้าเฝ้ากษั ตริย์ เธอมิได้ขอสิง่ ใด นอกจากสิง่ ที่เฮกัยข้าราชสํานั กของกษั ตริ
ย์ผูด
้ ูแลพวกสตรีแนะนํา ฝ่ายเอสเธอร์ได้รับความโปรดปรานในสายตาของทุกคนที่ได้พบเห็น 16 เมื่อเขา
พาเอสเธอร์เข้าไปเฝ้ากษั ตริย์อาหสุเอรัสในพระราชสํานั ก ในเดือนสิบซึ่งเป็นเดือนเทเบทในปีที่เจ็ดแห่ง
รัชกาลของพระองค์ 17 กษั ตริย์ทรงรัก เอสเธอร์ยงิ่ กว่า บรรดาหญิง ทัง้ ปวงนั ้น และเธอได้ รบ
ั พระกรุ ณา
และความโปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ มากกว่า หญิง พรหมจารีทัง้ สิน
้ พระองค์ จึง ทรงสวม
18
พระมงกุฎบนศีรษะของเธอ และทรงตัง้ เธอให้เป็นพระราชินีแทนวัชที แล้วกษั ตริย์พระราชทานการ
เลี้ยงใหญ่ แก่ เจ้ านายและข้าราชการทัง้ ปวงของพระองค์ เป็นการเลี้ยงของพระนางเอสเธอร์ พระองค์
ทรงอนุมั ติ ให้งดส่วยแก่ มณฑลทัง้ ปวง และพระราชทานของกํานั ล ด้วยพระทัย กว้างขวางของกษั ตริย์
19 เมื่อเขารวบรวมหญิงพรหมจารีมาครัง
้ ที่สอง โมรเดคัยนั ่งอยู่ที่ประตูของกษั ตริย์ 20 ฝ่ายพระนางเอส
เธอร์นั้นมิได้ทรงให้ใครทราบถึงพระญาติหรือชนชาติของพระนางดังที่โมรเดคัยกําชับพระนางไว้ เพราะ
พระนางเอสเธอร์ทรงทําตามคําสัง่ ของโมรเดคัย เช่นเดียวกับเมื่อเขาเลี้ยงดูพระนางมา
โมรเดคัยช่วยชีวต
ิ ของกษั ตริย์

21 ในครัง
้ นั ้นเมื่อโมรเดคัยนั ่งอยูที
่ ่ประตูของกษั ตริย์

บิกธานและเทเรช ขันทีสองคนของกษั ตริย์ ผูเฝ้
้ า
ธรณี ประตู มีความโกรธและหาช่องที่จะประทุษร้ายกษั ตริย์อาหสุ เอรัส 22 เรือ
่ งนี้ รู ถึ
้ งโมรเดคัยและท่าน
23
ก็ ทูลพระราชินีเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์กราบทูลกษั ตริย์ในนามของโมรเดคัย เมื่อมีการสอบสวน
เรือ
่ งนี้ วา่ เป็น ความจริง แล้ว กษั ตริย์ก็ ทรงให้แขวนสองคนนั ้น เสีย ที่ ต้นไม้ และบันทึก เรือ
่ งไว้ในหนั งสือ
พงศาวดารต่อพระพักตร์กษั ตริย์

3

ฮามานวางแผนร้ายที่จะทําลายคนยิวทัง้ ปวง
ภาย หลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ กษั ตริย์ อา ห สุ เอ รัส ทรง เลื่อน ยศ ฮา มาน บุตร ชาย ฮัม เม ดาธา คน อา
กัก กษั ตริย์ ทรงเลื่อนท่านและทรงตัง้ เก้าอี้ ของท่านไว้ เหนื อ กว่า ของเจ้า นายทัง้ ปวงที่ อยู่ กับ พระองค์
2 บรรดาข้าราชการของกษั ตริย์ ซ่ึง อยู่ ที่ ประตู ของกษั ตริย์ ก็ กราบลงแสดงความเคารพต่อ ฮามาน เพ
ราะกษั ตริ ย์ ทรงบัญชาให้ แสดงความเคารพต่อ ท่านเช่น นั ้น แต่ โมรเดคั ยม ิ ได้ กราบหรือ แสดงความ
เคารพ 3 ข้าราชการของกษั ตริย์ซ่ึง อยู่ที่ ประตู ของกษั ตริย์จึง พู ดก ับ โมรเดคัย ว่า “ทําไมท่านละเมิด พระ
บัญชาของกษั ตริย์� 4 อยู่มาเมื่อเขาทัง้ หลายพูดกับท่านวันแล้ววันเล่า และท่านไม่ฟังเขา เขาก็ไปเรียน
ฮามานเพื่อ จะดู วา่ ถ้อยคํา ของโมรเดคัย จะชนะหรือ ไม่ เพราะท่านบอกเขาว่า ท่านเป็น ยิว 5 เมื่อ ฮามาน
เห็นว่าโมรเดคัยไม่กราบลงหรือแสดงความเคารพต่อท่าน ฮามานก็เดือดดาล 6 แต่ท่านเห็นว่าเป็นการ
เสียเกียรติ ที่ จะจั บกุมโมรเดคัยคนเดียว เพราะมี คนเรียนท่านให้ทราบถึงชนชาติ ของโมรเดคัย ฮามาน
จึง หาช่องที่ จะทํา ลายยิ วท ัง้ หมด คือ ชนชาติ ของโมรเดคัย ทัว่ ราชอาณาจักรของอาหสุ เอรัส 7 ในเดือน
แรกซึ่งเป็นเดือนนิ สานปี ที่สิบสองแห่งรัชกาลกษั ตริย์อาหสุ เอรัส เขาพากันทอดเปอร์ คือสลาก ต่อหน้า
ฮามานเพื่อ หาวัน และเพื่อ หาเดือน ได้ เดือนที่ สิบ สอง คือ เป็น เดือนอาดาร์ 8 แล ้ว ฮามานทูลกษั ตริย์อา
หสุ เอรัสว่า “มีชนชาติ หน่ึงกระจายอยู่ทัว่ และแยกกันอยู่ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายในมณฑลทัง้ หลาย
แห่ง ราชอาณาจักรของพระองค์ กฎหมายของเขาผิ ดก ับ กฎหมายของชนชาติ อ่น
ื ทัง้ สิน
้ และพวกนี้ ไม่
รักษากฎหมายของกษั ตริย์ การที่ กษั ตริย์ ทรงปล่อยเขาไว้นี้ ไม่ บังเกิด ประโยชน์ แก่ พระองค์ 9 ถ้า เป็ นที ่
พอพระทัยกษั ตริย์ ขอทรงออกกฤษฎีกาให้ทําลายล้างเขาเสียเถิด และข้าพระองค์จะถวายเงินหนึ่ งหมื่น
ตะลันต์ใส่มือบรรดาผูที
้ ่ดูแลพระราชกิจของกษั ตริย์ เพื่อเขาจะได้ใส่ในพระคลังของกษั ตริย์� 10 กษั ตริย์
จึง ถอดพระธํามรงค์ ตราออกจากพระหัตถ์ ของพระองค์ มอบแก่ ฮามานบุตรชายฮัม เมดาธา คนอากัก
ศัตรู ของพวกยิว 11 และกษั ตริย์ ตรัส กับ ฮามานว่า “เรามอบเงิน นั ้น ให้ แก่ ท่าน และมอบประชาชนแก่
1
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ท่านด้วย เพื่อจะทําแก่เขาตามที่ท่านเห็นดี� 12 แล้วทรงเรียกราชอาลักษณ์ เข้ามาในวันที่สิบสามเดือน
ต้น ให้เขียนกฤษฎีกาตามที่ฮามานบัญชาไว้ทุกประการ ส่งไปยังสมุหเทศาภิบาลของกษัตริย์และของเจ้า
เมืองมณฑลทัง้ ปวงและถึงเจ้านายแห่งชนชาติ ทัง้ ปวง ถึงทุ กมณฑลเป็ นอักขระของมณฑลนั ้น และถึง
ชนทุกชาติเป็นภาษาของเขา เขียนในพระนามของกษั ตริย์อาหสุ เอรัส และประทับตราด้วยพระธํามรงค์
ของกษั ตริย์ 13 ให้คนเดินข่าวจดหมายเหล่านี้ ไปถึงมณฑลของกษั ตริย์ทัง้ สิน
้ สัง่ ให้ทําลาย สังหารและทํา
ให้ยิวทงั ้ ปวงพินาศไป ทัง้ หนุ่ม และแก่ เด็ก และผู้หญิงในวันเดียวกัน คือวันที ่สิ บสามเดือนที่ สิ บสองซึ่ง
เป็น เดือนอาดาร์ และให้รบ
ิ เอาข้าวของของเขาไปหมด 14 ให้ออกสําเนาเอกสารนั ้น เป็น กฤษฎีกาในทุก
มณฑล นําไปป่าวร้องให้ชนชาติทัง้ ปวงพร้อมเพื่อวันนั ้น 15 บรรดาคนเดินข่าวก็รีบไปตามพระบัญชาขอ
งกษั ตริย์ และออกกฤษฎีกานัน
้ ในสุ สาปราสาท กษั ตริย์ก็ประทับด่ืมกับฮามาน ส่วนชาวนครสุ สาพากัน
งุนงง

4
พวกยิวถืออดอาหาร

เมื่อ โมรเดคัย ทราบทุก อย่างที่ ได้ กระทํา ไปแล้ว โมรเดคั ยก ็ ฉีก เสื้อ ของตนสวมผ้า กระสอบและใส่ ขี้
เถ้า และออกไปกลางนคร ครํา่ ครวญด้วยเสียงดัง อย่างขมขื่น 2 ท่านขึ้น ไปอยู่ตรงหน้า ประตู ของกษั ตริ
ย์ เพราะไม่ มี ผู้ ใดที่ สวมผ้า กระสอบเข้า ประตู ของกษั ตริย์ได้ 3 และในทุก มณฑลที่ พระบัญชาของกษั ตริ
ย์ และกฤษฎีกาของพระองค์ ไปถึง ก็ มี การไว้ทุกข์ อย่างใหญ่ หลวงท่ามกลางพวกยิว ด้วยการอดอาหาร
ร้องไห้และครํา่ ครวญ และคนเป็ นอันมากนอนในผ้ากระสอบและมีขี้เถ้า 4 เมื่อสาวใช้และขันที ของพระ
นางเอสเธอร์มาทูล พระนาง พระราชินี ก็ เป็น ทุกข์ ในพระทัย ยิง่ นั ก พระนางทรงส่ง เสื้อผ้า ไปให้ แก่ โม
รเดคัย เพื่อท่านจะได้ถอดผ้ากระสอบของท่านออกเสีย แต่ท่านไม่ยอมรับผ้านั ้น 5 แล้วพระนางเอสเธอร์
มีพระเสาวนี ยเ์ รียกฮาธาคขันทีคนหนึ่ งของกษั ตริย์ ผู้ซึ่งพระองค์ทรงแต่งตัง้ ให้ปรนนิ บัติ พระนางตรัสส
ัง่ ให้ไปหาโมรเดคัย เพื่อจะทรงทราบว่า เรือ
่ งอะไร และทําอย่างนั ้นทําไม 6 ฮาธาคออกไปหาโมรเดคัยที่
ถนนในนคร ข้างหน้าประตูของกษั ตริย์ 7 โมรเดคัยกเ็ ล่าเรือ
่ งทัง้ สินที
่ ิดแก่ท่าน และจํานวนเงินถูกต้อง
้ เก
ที่ฮามานสัญญาถวายแก่พระคลังของกษัตริย์เพื่อการทําลายพวกยิว 8 โมรเดคัยยังได้ให้สําเนากฤษฎีกา
เขียนที่ออกในสุสาสัง่ ให้ทําลายเขาทัง้ หลายเพื่อนําไปแสดงแก่พระนางเอสเธอร์ อธิบายเรือ
่ งให้พระนาง
และกําชับ ให้พระนางเข้า เฝ้า กษั ตริย์ เพื่อ ทูล อ้อนวอนพระองค์ และวิงวอนพระองค์ เพื่อ เห็น แก่ ชนชาติ
ของพระนาง 9 ฮาธาคก็กลับไปทูลพระนางเอสเธอร์ถึงสิง่ ที่โมรเดคัยได้บอกไว้ 10 แล้วพระนางเอสเธอร์ก็
บอกฮาธาคให้ส่งข่าวไปให้โมรเดคัยว่า 11 “ข้าราชการของกษั ตริย์ทัง้ สิน
้ และประชาชนในบรรดามณฑล
ของกษั ตริย์ ทราบอยู่ ว่า ถ้า ชายหรือ หญิง คนใดเข้า เฝ้า กษั ตริย์ ภายในพระลานชัน
้ ในโดยมิ ได้ ทรงเรียก
ก็มีกฎหมายอยู่ข้อเดียวเหมือนกันหมด ให้ลงโทษถึงตาย เว้นเสียแต่ผู้ซึ่งกษั ตริย์ย่น
ื ธารพระกรทองคํา
ออกรับคนนั ้นจึงจะมีชีวิตอยู่ได้ ส่วนฉั นกษั ตริย์ก็มิได้ตรัสเรียกให้เข้าเฝ้ามาสามสิบวันแล้ว� 12 เขาทัง้
หลายก็มาบอกโมรเดคัยถึงสิง่ ที่พระนางเอสเธอร์ตรัสนน
ั ้ 13 โมรเดคัยจึงบอกเขาให้กลับไปทูลตอบพระ
นางเอสเธอร์ว่า “อย่าคิดว่าเธออยู่ในราชสํานั กจะรอดพ้นได้ดีกว่าพวกยิวทัง้ ปวง 14 เพราะถ้าเธอเงียบ
อยู่ในเวลานี้ ความช่วยเหลือและการช่วยให้พ้นจะมาถึงพวกยิวจากที่ อื่น แต่ เธอและวงศ์ วานบิดาของ
เธอจะพินาศ ที่จริงเธอมารับตําแหน่ งราชินีก็เพื่อยามวิกฤตเช่นนี้ ก็เป็นได้นะ ใครจะรู �
้ 15 แล้วเอสเธอร์
ตรัสบอกเขาให้ไปบอกโมรเดคัยว่า 16 “ไปเถิด ให้รวบรวมพวกยิวทัง้ สินที
่ าพบในสุสา และถืออดอาหาร
้ ห
เพื่อฉั น อย่ารับประทาน อย่าดื่มสามวันกลางคืนหรือกลางวัน ฉั นและสาวใช้ของฉั นจะอดอาหารอย่าง
ท่านด้วย แล้วฉั นจะเข้าเฝ้ากษั ตริย์แม้ว่าเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ถ้าฉั นพินาศ ฉั นก็พินาศ� 17 โมรเดคั
ยก็ไปกระทําทุกอย่างตามที่พระนางเอสเธอร์รบ
ั สัง่ แก่ท่าน
1
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พระราชินีเอสเธอร์กล้าอุทธรณ์ ถึงกษั ตริย์

อยู่ มาในวันที ่ สามพระนางเอสเธอร์ทรงฉลองพระองค์ และประทับ ยื นที ่ ในลานชัน
้ ในของพระราช
สํานั ก ตรงข้า มกั บท ้ องพระโรงใหญ่ ของกษั ตริย์ กษั ตริย์ ประทับ บนราชบัล ลั งก ์ ภายในพระราชวัง ตรง
ข้ามทางเข้า พระราชวัง 2 เมื่อ กษั ตริย์ ทอดพระเนตรเห็น พระราชิ นี เอสเธอร์ประทับ ยืน อยู่ ในพระลาน
พระนางก็เป็ นที่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ พระองค์จึงทรงยื่นธารพระกรทองคําซึ่งอยู่ใน
พระหัตถ์ของพระองค์แก่พระนางเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์ก็เสด็จเข้ามาแตะยอดธารพระกร 3 กษั ตริย์
ตรัสกับพระนางว่า “พระราชินีเอสเธอร์ เรือ
่ งอะไรกัน พระนางต้องการสิง่ ใด ก็จะประทานให้แก่พระนาง
ถึง ครึง่ ราชอาณาจักรของเรา� 4 และพระนางเอสเธอร์ทูล ว่า “ถ้า เป็ นที ่ พอพระทัย กษั ตริย์ ขอกษั ตริ
ย์ เสด็จ มาพร้อมกับ ฮามานในวัน นี้ ถึง การเลี้ยงที่ หม่อมฉั น เตรียมไว้ เพื่อ พระองค์� 5 กษั ตริย์ จึง ตรัสว
่า “ให้ฮามานรีบ มา เพื่อ ท่านจะได้ กระทํา ตามที่ พระนางเอสเธอร์ปรารถนา � กษั ตริย์ จึง เสด็จ ไปในการ
เลี้ยงกับ ฮามานซึ่ง พระนางเอสเธอร์ได้ ทรงเตรียมไว้ 6 ขณะอยู่ ที่ การเลี้ยงเหล้า องุน
่ กษั ตริย์ ตรัส กับ เอ
สเธอร์ว่า “คําร้องขอของพระนางว่า กระไร เราจะให้ แล ้ว คํา ทูล ขอของพระนางว่า กระไร แม้ จะถึง ครึง่
ราชอาณาจักรของเรา ก็จะสําเร็จ� 7 พระนางเอสเธอร์ทูลว่า “คําร้องขอของหม่อมฉั นและคําทูลขอของ
หม่อมฉั น คือ 8 ถ้าหม่อมฉั นเป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของกษั ตริย์ และเป็ นที ่พอพระทัยกษั ตริ
ย์ที่ จะประทานตามคําร้องขอของหม่อมฉั น และให้คํา ทูล ขอของหม่อมฉั น สํา เร็จน ี้ ขอกษั ตริย์เสด็จ มา
พร้อมกับฮามานในการเลี้ยงซึ่งหม่อมฉั นจะเตรียมไว้สําหรับเขาทัง้ หลาย และพรุ ง่ นี้ หม่อมฉั นจะกระทํา
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 เดือดดาลต่อ โมรเดคัย 10 ถึง อย่างนั ้ นก ็
ดี ฮามานก็ อดกลัน
้ ไว้ กล ับ ไปบ้าน ใช้ ให้คนไปตามบรรดาเพื่อนของตนและเศเรชภรรยาของตน 11 ฮา
มานพรรณนาถึง ความโอ่โถงแห่ง ความมั ่งม ี ของท่าน จํานวนบุตรของท่าน และเกียรติยศทัง้ สิน
้ ซึ่ง กษั
ตริย์พระราชทานแก่ท่าน และถึงเรือ
่ งว่ากษั ตริย์ได้เลื่อนท่านขึ้นเหนื อเจ้านาย และข้าราชการของกษั ตริ
12
ย์อย่างไร แล ้ว ฮามานเสริม ว่า “แม้ พระราชินี เอสเธอร์ก็ มิได้ ทรงให้ผู้ ใดไปกับ กษั ตริย์ในการเลี้ยงซึ่ง
พระนางทรงจัดขึ้นนอกจากตัวข้า และพรุ ง่ นี้ พระนางทรงเชิญข้ากับกษั ตริย์อีก 13 แต่ สิ ่งเหล่านี้ หาเป็น
ประโยชน์ แก่ข้าไม่ ตราบใดที่ข้าเห็นโมรเดคัยคนยิวนัง่ อยู่ที่ประตูของกษั ตริย์� 14 เศเรชภรรยาของท่าน
และสหายทัง้ สิน
้ ของท่านจึงพูดกับท่านว่า “ขอทําตะแลงแกงสูงห้าสิบศอก รุ ง่ เช้าก็ทูลกษั ตริย์ให้แขวน
โมรเดคัยเสียที่ นั ่น แล้วก็ไปกินเลี้ยงอย่างร่าเริงกับกษั ตริย์� คําแนะนํานี้ เป็ นที่พอใจฮามาน ท่านจึงสัง่
ให้ทําตะแลงแกง
1

6
ฮามานต้องยกย่องโมรเดคัย

1 คื นว ัน นั ้น กษั ตริย์บรรทมไม่ หลับ

และพระองค์ ทรงบัญชาให้นําหนั งสื อบันทึกเหตุ ที่ น่าจดจําคือพระ
ราชพงศาวดารมา เขาก็ อา่ นถวายกษั ตริย์ 2 พระองค์ ทรงเห็น เขียนไว้ว่า โมรเดคัย ได้ ทูล เรือ
่ งบิกธานา
และเทเรชอย่างไร คือเรือ
่ งขันทีสองคนของกษั ตริย์ผู้เฝ้าธรณี ประตู หาช่องจะปลงพระชนม์กษั ตริยอาห
์
สุเอรัส 3 กษั ตริยตรั
์ สว่า “ได้ให้เกียรติและยศอะไรแก่โมรเดคัยเพราะเรือ
่ งนี้ บ้าง� ข้าราชการของกษัตริย์
ผูปรนนิ
้
บัติพระองค์ทูลว่า “ยังไม่ได้ให้สิ่งใดพ่ะย่ะค่ะ� 4 กษั ตริยตรั
์ สว่า “ใครอยูใ่ นลานบ้าน� ฝ่ายฮามาน
พึ่งเข้ามาถึงพระลานชัน
่ งเอาโมรเดคัยแขวนเสียที่ตะแลงแกง
้ นอกแห่งราชสํานั ก เพื่อจะทูลกษั ตริย์เรือ
5
ซึ่ง ท่านได้ เตรียมไว้สํา หรับท ่าน ข้าราชการของกษั ตริย์ จึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด ฮามานกําลัง ยืน อยู่
ในพระลานพ่ะย่ะค่ะ� และกษั ตริย์ตรัสว่า “ให้ท่านเข้ามานี่ � 6 ฮามานจึงเข้ามา กษั ตริย์ตรัสกั บท่านว่า
“หากกษั ตริย์ มี พระประสงค์ จะประทานเกียรติยศแก่ บุ คคลผู้ ใดแล้ว กษั ตริย์ ควรจะทํา แก่ เขาประการ
ใด� และฮามานรําพึงในใจว่า “ผู้ใดเล่าที่กษั ตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศมากกว่าข้า� 7 แล้วฮา
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มานจึง ทูล กษั ตริย์ว่า “เพื่อ ให้เกียรติ แก่ คนที ่ กษั ตริย์พอพระทัย จะประทานเกียรติยศนั ้น 8 ขอนํา ฉลอง
พระองค์ ซ่ึง กษั ตริย์ ทรง และม้า ซึ่ง กษั ตริย์ ทรง และมงกุฎ ซึ่ง พระองค์ ทรงสวมบนพระเศียร 9 ขอทรง
มอบฉลองพระองค์ และม้าในมือของเจ้านายผู้ใหญ่ยิง่ ที่สุดคนหนึ่ งของกษั ตริย์ ขอให้แต่ งคนที่ กษั ตริย์
พอพระทัย จะประทานเกียรติ ยศ และขอให้ ชายนั ้น ขึ้น นั ่ง หลั งม ้า ไปตามถนนของกรุ ง และป่าวร้องไป
ข้างหน้าเขาว่า ‘ผูที
้ ่กษั ตริยพอพระทั
์
ยจะประทานเกียรติยศก็เป็นเช่นนี้ แหละ� ” 10 กษั ตริยจึ
์ งตรัสกับฮา
มานว่า “รีบเข้าเถอะ เอาเสื้อและม้าอย่างที่ท่านว่า แล้วให้เกียรติแก่โมรเดคัยคนยิวซึ่งนั ่งที่ประตูของกษั
ตริย์ อย่า เว้น สิง่ ใดที่ ท่านกล่าวมานั ้น เลย� 11 ฮามานจึง นํา ฉลองพระองค์ กับ ม้า และตกแต่ง โมรเดคัย
และให้ท่านขึ้นม้าไปตามถนนในกรุ ง ป่าวร้องหน้าท่านว่า “ผู้ที่กษั ตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศก็
เป็นเช่นนี้ แหละ� 12 แล้วโมรเดคัยกกล
็ ับมายังประตูของกษัตริย์ แต่ฮามานรีบกลับไปบ้านของท่าน คลุม
13
ศีรษะและครํา่ ครวญ และฮามานเล่าทุกสิง่ ที่อุบัติแก่ท่านให้เศเรชภรรยาของท่านและสหายทัง้ หลาย
ของท่านฟัง คนฉลาดของท่านและเศเรชภรรยาของท่านจึง ว่า “ถ้า ท่านเริมล
่ ้ มลงต่อ หน้า โมรเดคัย ซึ่ง
14
เป็นเชื้อสายของยิว ท่านจะไม่ชนะเขา แต่ จะล้มลงต่อหน้าเขาแน่ � ขณะเมื่อเขาทัง้ หลายกําลังพู ดกั
บท่านอยู่ ขันทีของกษั ตริย์ก็มาถึงรีบนําฮามานไปยังการเลี้ยงซึ่งพระนางเอสเธอร์ทรงจัดนั ้น

7
การเลี้ยงของพระราชินีเอสเธอร์
กษั ตริย์จึง เสด็จ กับ ฮามานไปในการเลี้ยงกับ พระราชินี เอสเธอร์ 2 ในวันที ่ สองเมื่อ อยู่ที่ การเลี้ยงเห
ล้าองุน
่ กษั ตริย์ตรัสกับเอสเธอร์อีกว่า “พระราชินีเอสเธอร์ คําร้องขอของพระนางคืออะไร และคําทูลขอ
ของพระนางคือ อะไร เราจะประทานให้ แม้ ถึง ครึง่ ราชอาณาจักรของเรา ก็ จะสําเร็จ� 3 พระราชินี เอส
เธอร์ทูลตอบว่า “โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ ถ้าหม่อมฉั นเป็ นที ่โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ และถ้า
เป็ นที่พอพระทัยกษั ตริย์ ขอพระราชทานชีวต
ิ ของหม่อมฉั นให้แก่หม่อมฉั นตามคําร้องขอของหม่อมฉั น
และชีวต
ิ ของชนชาติของหม่อมฉั นตามคําทูลขอของหม่อมฉั น 4 เพราะพวกเราถูกขายทัง้ หม่อมฉั นและ
ชนชาติของหม่อมฉั นให้ถูกทําลาย ให้ถูกสังหารและให้ถูกล้างผลาญ แต่ถ้าพวกเราถูกขายเพียงให้เป็น
ทาสชายและหญิง หม่อมฉั นกจ
็ ะอดกลัน
้ สงบไว้ เพราะความทุกข์ยากของเราจะเปรียบกับผลเสียหายขอ
งกษั ตริย์นั้นก็ไม่ได้� 5 กษั ตริย์อาหสุ เอรัสจึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่า “ผู้นั ้นคือใคร อยู่ที่ไหน จึงบัง
อาจคิดการกระทําเช่นนี้ � 6 และพระนางเอสเธอร์ทูลว่า “คู่อริและศัตรู คือฮามานคนโหดร้ายผู้นี้ เพคะ�
ฮามานก็กลัวอยูต
่ ่อพระพักตร์กษั ตริยและพระราชิ
์
นี
1

ฮามานถูกแขวนคอให้ตาย
7 กษั ตริย์ ทรงลุก ขึ้น จากการเลี้ยงเหล้า องุน
่ ด้วยทรงพระพิโรธ และเสด็จ เข้าไปในราชอุทยาน แต่ ฮา
มานยังอยูเ่ พื่อทูลขอชีวต
ิ จากพระราชินีเอสเธอร์ เพราะท่านเห็นว่ากษั ตริย์ทรงมุ่งร้ายต่อท่านแล้ว 8 เมื่อ
กษั ตริย์ เสด็จ กลับ จากราชอุทยานมายัง ที่ ซ่ึ งม ี การเลี้ยงเหล้า องุน
่ ฝ่ายฮามานยัง กราบอยู่ ที่ พระแท่น
ซึ่ง พระนางเอสเธอร์ประทั บอย ู่ นั ้น กษั ตริย์ ตรัสว ่า “เขายัง จะข่มขืน พระราชินี ต่อ หน้า ต่อตาเราในบ้าน
ของเราหรือ� พอพระวาทะหลุดจากพระโอษฐ์กษั ตริย์เขาก็มาคลุมหน้าฮามาน 9 ฮารโบนาขันทีคนหนึ่ ง
ทูล ต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ว่า “ดู เถิด ตะแลงแกงซึ่ง ฮามานเตรียมไว้ สําหรับ โมรเดคัย ซึ่ง รายงานช่วย
พระชนม์กษั ตริย์ ก็ยังตัง้ อยู่ที่บ้านของฮามาน สูงห้าสิบศอกพ่ะย่ะค่ะ� กษั ตริย์ตรัสว่า “แขวนมันบนนั ้น
แหละ� 10 เขาก็แขวนฮามานบนตะแลงแกงซึ่งท่านได้เตรียมไว้สําหรับโมรเดคัย แล้วพระพิโรธของกษั
ตริย์ก็สงบลง

8
พวกยิวรับอนุญาตแก้แค้นศัตรู ทัง้ หลายของเขา
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1 ในวันนั ้นกษั ตริย์อาหสุ เอรัสพระราชทานวงศ์วานของฮามานศัตรู ของพวกยิวแก่พระราชินีเอสเธอร์

โมรเดคั ยก็เข้าเฝ้ากษั ตริย์ เพราะพระนางเอสเธอร์ได้ ทูลว่าท่านเป็นอะไรกับพระนาง 2 กษั ตริย์จึงถอด
พระธํามรงค์ตรา ซึ่งพระองค์ทรงเอามาจากฮามาน พระราชทานให้โมรเดคัย พระนางเอสเธอร์ก็ทรงตัง้
โมรเดคัยเป็นใหญ่เหนื อวงศ์ วานของฮามาน 3 แล้วพระนางเอสเธอร์กราบทูลกษั ตริย์อีก พระนางกราบ
ลงที่พระบาทของพระองค์และวิงวอนพระองค์ด้วยนํ้าพระเนตร ขอให้แผนการร้ายของฮามาน คนอากัก
และการปองร้ายซึ่งท่านได้คิดขึ้นต่อพวกยิวนัน
้ พ้นไปเสีย 4 กษั ตริย์จึงทรงยื่นธารพระกรทองคําแก่พระ
นางเอสเธอร์ พระนางเอสเธอร์ก็ทรงลุกขึ้นประทับยืนเฝ้ากษั ตริย์ 5 พระนางทูลว่า “ถ้าเป็ นที่พอพระทัย
กษั ตริย์ และถ้า หม่อมฉั น เป็ นที ่ โปรดปรานในสายพระเนตรของพระองค์ ถ้า สิง่ นั ้น เป็น สิง่ ที่ ถู กต้องต่อ
พระพักตร์กษั ตริย์ และหม่อมฉั น เป็ นที ่ พอพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ ขอทรงให้มี พระอักษร
รับสัง่ ให้กลับความในจดหมายซึ่งฮามาน คนอากัก บุ ตรชายฮัมเมดาธาได้ คิดขึ้น และเขียนเพื่อทําลาย
พวกยิวที่อยู่ในมณฑลทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์ 6 เพราะหม่อมฉั นจะอดทนดู ภัยพิบัติมาถึงชาติ ของหม่อมฉั น
อย่างไรได้ หม่อมฉั น จะทนดู การทําลายญาติ พี่ น้ องของหม่อมฉั น อย่างไรได้� 7 กษั ตริย์ อาหสุ เอรัส จึง
ตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์และแก่โมรเดคัยคนยิวว่า “ดูเถิด เรามอบวงศ์วานของฮามานแก่พระนางเอ
สเธอร์แล้ว และเขาก็ แขวนมัน บนตะแลงแกง เพราะมัน จะทํา อันตรายแก่ พวกยิว 8 ท่านจะเขียนตาม
ที่ ท่านพอใจเกี่ยวกับ เรือ
่ งยิว ในนามของกษั ตริย์ และประทับ ตราด้วยพระธํามรงค์ เพราะว่า กฤษฎีกา
ที่ เข ียนในนามของกษั ตริย์ และประทับ ตราด้วยพระธํามรงค์ จะเปลี่ยนกลับ ไม่ ได้ � 9 แล ้ว พระองค์ ทรง
เรียกราชอาลักษณ์ เข ้า มาในเวลานั ้น ในเดือนที่ สามซึ่ง เป็น เดือนสิ วัน ณ วัน ที่ ยี ่ สิ บสาม และให้ เข ีย นก
ฤษฎีกาตามที่โมรเดคัยบัญชาทุกอย่างเกี่ยวกับพวกยิว ถึงบรรดาสมุหเทศาภิบาล และผูว่
้ าราชการ และ
เจ้า หน้าที่ ของมณฑล ตัง้ แต่ อินเดีย ถึง เอธิโอเปีย ร้อยยี่ สิ บเจ็ด มณฑล ไปถึง ทุ กมณฑลเป็ นอ ักขระของ
มณฑลนั ้น และถึงชนทุกชาติ เป็นภาษาของเขา และถึงพวกยิวเป็ นอักขระและในภาษาของเขา 10 และ
ท่านเขียนในพระนามของกษั ตริย์อาหสุ เอรัสและประทับตราพระธํามรงค์ ของกษั ตริย์ และส่งจดหมาย
นั ้นไปทางผู้เดินข่าวขึ้นม้าเร็ว และผู้ขี่ล่อ อูฐและม้าอาชาไนยหนุ่ม 11 ตามจดหมายเหล่านี้ กษั ตริย์ทรง
อนุญาตให้ พวกยิว ผู้ อยู่ ในทุก เมืองชุ มนุ มกัน และป้องกัน ชีวต
ิ ของตน ให้ ทําลาย ให้ สังหารและให้ ล้าง
ผลาญกําลัง พลใดๆของประชาชนหรือ มณฑลใดๆซึ่ง จะมาทําร้าย ทัง้ เด็ก และผู้ หญิง และปล้น เอาข้าว
ของของเขา 12 ในวัน เดียวตลอดทั ่วท ุ กมณฑลของกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส คือ วันที ่ สิ บสาม เดือนที่ สิบ สอง
ซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ 13 สําเนาของหนั งสือที่เขียนนั ้นจะต้องเป็นกฤษฎีกาในทุกมณฑล และออกโดยการ
ป่าวร้องแก่ชนชาติทัง้ ปวง พวกยิวจะต้องพร้อมกันในวันนั ้นแก้แค้นศัตรู ของตน 14 คนเดินข่าวซึ่งขีล
่ ่อก
ับ อูฐ จึง รีบ เร่ง ขับ ไปตามพระบัญชาของกษั ตริย์ และกฤษฎี กาน ั น
้ ออกในสุ สาปราสาท 15 เมื่อ โมรเดคัย
ออกไปพ้น พระพักตร์กษั ตริย์ สวมฉลองพระองค์ สี ฟ้า และสี ขาว พร ้ อมกับ มงกุฎ ทองคํา ใหญ่ และเสื้อ
คลุมผ้าป่านเนื้ อละเอียดสีม่วง ฝ่ายชาวนครสุ สาก็โห่ร้องเปรมปรีดิ์ 16 พวกยิวมีความผ่องใส ความยินดี
ชื่นบานและเกียรติ 17 ทุกมณฑลทุกเมือง ไม่ว่าที่ ใดที่ พระบัญชาของกษั ตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์
มาถึง ก็ มี ความยินดี และความชื่นบานท่ามกลางพวกยิว มี การเลี้ยงและวันร่น
ื เริง คนเป็ นอ ัน มากมา
จากชนชาติของประเทศก็ประกาศตัวเป็นพวกยิว เพราะความกลัวพวกยิวมาครอบงําเขา

9
พวกยิวป้องกันตนเองได้

1 ในเดือนที่ สิ บสองซึ่งเป็ นเดือนอาดาร์ วันที่ สิ บสามเดือนนั ้น

เมื่อจะปฏิบัติตามพระบัญชาของกษั ตริ
ย์และกฤษฎี กา ในวันนั ้นเองที่ ศัตรู ของพวกยิวหวังจะเป็นใหญ่เหนื อพวกยิว (แต่ ซึ่งถูกเปลี่ยนไป เป็ นวั
นที ่พวกยิวได้ ความเป็นใหญ่เหนื อพวกที่ เกลียดชังเขา� 2 พวกยิวก็ชุมนุมกันในบรรดาหัวเมืองตลอดทั ่
วทก
ุ มณฑลของกษั ตริย์อาหสุเอรัส เพื่อจะจับพวกที่หาช่องทําร้ายเขา ไม่มีผูใดต่
้
อต้านพวกเขาได้ เพราะ
3
ความกลัว เขาครอบงํา เหนื อ ชนชาติ ทัง้ ปวง บรรดาเจ้า นายทัง้ ปวงของมณฑล และสมุห เทศาภิบาล
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และผู้ วา่ ราชการเมือง และเจ้า หน้าที่ ราชการก็ ชว
่ ยพวกยิว ด้วย เพราะความกลัว โมรเดคัย ครอบงํา เขา
4 เหตุ ว่า โมรเดคัย เป็ น ใหญ่ อยู่ ในราชสํานั ก ของกษั ตริย์ และชื่อ เสียงของท่านเลื่องลือ ไปทั ่วท ุ กมณฑล
เพราะชายที่ช่อ
ื โมรเดคัยนั ้ นมีอาํ นาจมากยิง่ ขึ้นทุกที 5 พวกยิวจึงโจมตีศัตรู ทัง้ หมดของตนด้วยฟันดาบ
สังหารและทําลายเขา และทํา แก่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง เขาตามใจชอบ 6 ในสุ สาปราสาทพวกยิว ได้ สังหารและ
ทําลายล้างเสียห้าร้อยคน 7 ได้สังหารปารชันดาธา และดาลโฟน และอัสปาธา 8 และโปราธา และอาดัล
ยา และอารีดาธา 9 และปารมัชทา และอารีสัย และอารีดัย และไวซาธา 10 คือเขาสังหารบุตรชายทัง้ สิบ
ของฮามาน บุ ตรชายฮัมเมดาธา ศัตรู ของพวกยิว แต่ เขามิ ได้ ปล้นข้าวของ 11 ในวันนั ้นจํานวนคนที่ ถู ก
ฆ่าในสุ สาปราสาทก็ถูกนํามารายงานต่อเบื้องพระพักตร์กษั ตริย์ 12 กษั ตริย์จึงตรัสกับพระราชินีเอสเธอ
ร์ว่า “พวกยิว ได้ สังหารและทําลายล้างเสีย ห้า ร้อยคนในสุ สาปราสาท รวมทั ้งบ ุตรชายทัง้ สิบ คนของฮา
มานด้วย แล้วเขาได้ทําอะไรกันบ้างในมณฑลที่เหลืออยูของกษั
่
ตริย์นั ้น บัดนี้ คําร้องของพระนางคืออะไร
เราจะประทานให้ คําทูลขอของพระนางมีอะไรอีกต่อไปอีกบ้าง เราก็จะกระทําตามนั ้น� 13 พระนางเอส
เธอร์ทูลว่า “ถ้าเป็ นที่พอพระทัยกษั ตริย์ ขอให้พวกยิวที่อยู่ในสุ สาได้กระทําตามกฤษฎีกาของวันนี้ ในวัน
พรุ ง่ นี้ อีก และขอให้แขวนบุตรชายทัง้ สิบของฮามานบนตะแลงแกง� 14 กษั ตริย์ได้ทรงบัญชาให้กระทํา
เช่นนั ้น มีกฤษฎีกาออกในสุ สา และบุตรชายทัง้ สิบคนของฮามานก็ถูกแขวน 15 พวกยิวที่อยูในสุ
่
สาชุมนุ
16
มกันในวันที่สิบสี่เดือนอาดาร์ด้วย และได้สังหารสามร้อยคนในสุ สา แต่เขามิได้ริบข้าวของ ฝ่ายพวก
ยิวอ่น
ื ๆซึ่งอยูใ่ นมณฑลของกษั ตริย์ก็ชุมนุมกันป้องกันชีวต
ิ และพ้นศัตรู ของเขา เขาสังหารผู้ที่เกลียดชัง
เขาเสียเจ็ดหมื่นห้าพันคน แต่ เขามิ ได้ ริบข้าวของ 17 เหตุ นี้เกิดขึ้นในวันที ่สิ บสามเดือนอาดาร์ และในวั
นที ่ สิ บสี่ เขาหยุด พัก และกระทํา วัน นั ้น ให้เป็ นว ั นก ิน เลี้ยงและยินดี 18 แต่ พวกยิวท ี่ อยู่ในสุ สาชุ มนุมกัน
ในวันที ่สิ บสามและวันที ่สิ บสี่ และหยุดพักในวันที ่สิบห้า ทําให้วันนั ้นเป็ นวันกินเลี้ยงและยินดี 19 เพราะ
ฉะนั ้นพวกยิวในชนบท ที่ อยู่ตามหัวเมืองที่ ไม่มีกําแพง ถือวันที ่สิ บสี่ ของเดือนอาดาร์เป็ นวันแห่งความ
ยินดีและกินเลี้ยง และถือเป็นวันร่น
ื เริง และเป็นวันที่เขาส่งของขวัญไปให้กันและกัน
เทศกาลเปอร์รม
ิ เริม
่ ต้น
20 และโมรเดคัยบันทึกเรือ
่ งนี้ และส่งจดหมายไปยังพวกยิวทงั ้ ปวงผู้อยู่ในมณฑลทัง้ ปวงของกษั ตริย์
อาหสุ เอรัส ทัง้ ใกล้และไกล 21 ชักชวนเขาให้ถือวันที่สิบสี่เดือนอาดาร์ และวันที่สิบห้าเดือนเดียวกันทุกๆ
ปี 22 เป็ นว ั นที ่ พวกยิว พ้น จากศั ตรู ของเขา และเป็น เดือนที่ เปล ี่ยนความโศกเศร้า เป็น ความยินดี และ
การครํา่ ครวญเป็ นว ั นร่น
ื เริง ให้แก่ เขา และให้เขาถือ เป็ นว ั นก ิน เลี้ยงและวัน ยินดี เป็ นว ั นที ่ ส่ง ของขวัญ
แก่ กัน และกัน และให้ของขวัญ แก่ คนจน 23 พวกยิว จึง ตกลงกระทํา ตามที่ เขาตัง้ ต้น แล้ว และตามที่ โม
รเดคัยเขียนไปถึงเขา 24 เพราะฮามานบุตรชายฮัมเมดาธา คนอากัก ศัตรูของพวกยิวทงั ้ ปวง ได้ปองร้าย
ต่อพวกยิวเพื่อทําลายเขา ได้ ทอดเปอร์ คือสลาก เพื่อล้างผลาญและทําลายเขา 25 แต่ เมื่อพระนางเอส
เธอร์เข้าเฝ้ากษั ตริย์ พระองค์ทรงบัญชาเป็นลายลักษณ์ อก
ั ษรให้แผนการมุ่งร้ายของท่าน ซึ่งท่านได้คิด
ต่อพวกยิวนน
ั ้ กลับตกลงบนศีรษะของท่านเอง และให้ตัวท่านกับบุตรชายของท่านถูกแขวนบนตะแลง
แกง 26 เพราะฉะนั ้น เขาจึง เรียกวันเหล่า นี้ ว่า เปอร์ริม ตามคํา เปอร์ ดัง นั ้น เพราะทุก อย่างที่ เข ียนไว้ใน
จดหมายนี้ และเพราะสิง่ ที่พวกยิวต้องเผชิญในเรือ
่ งนี้ และสิง่ ที่อุบัติแก่เขา 27 พวกยิวก็กําหนดและรับ
ว่า ตัว เขาเอง เชื้อ สายของเขา และบรรดาผู้ ที่ เข ้า จารีต ยิว จะถือ สองวัน นี้ ดัง ที่ เข ียนไว้ และตามเวลาที่
กําหนดไว้ทุกปี มิได้ขาด 28 และว่าจะจดจําวันเหล่านี้ และถือตลอดทุกชัว่ อายุ ทุกครอบครัว มณฑลและ
เมือง วัน เทศกาลเปอร์ร มน
ิ ี้ จะไม่ เลิก ถือ ในท่ามกลางพวกยิว หรือ การระลึก ถึง วัน เหล่า นี้ จะไม่ สิ ้น ลงใน
เชื้อสายของเขาเลย 29 แล้วพระราชินีเอสเธอร์ ธิดาของอาบีฮาอิล กับโมรเดคัยคนยิว ก็ เขียนเป็นลาย
ลักษณ์ อก
ั ษรรับรองจดหมายฉบับที่สองนี้ เรือ
่ งเทศกาลเปอร์ริม 30 ให้ส่งจดหมายไปถึงยิวทัง้ ปวงในหนึ่ ง
ร้อยยี่สิบเจ็ดมณฑลในราชอาณาจักรของอาหสุ เอรัส เป็นคําที่ แท้ จริงให้อยู่เย็นเป็นสุข 31 และให้ถือวัน
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เทศกาลเปอร์รม
ิ เหล่านี้ ตามกําหนดฤดู กาล ดังที่ โมรเดคัยคนยิวและพระราชินีเอสเธอร์มีพระเสาวนี ย์
สัง่ พวกยิว และตามที่เขาตัง้ ไว้สําหรับตนเองและสําหรับเชื้อสายของเขา เกี่ยวกับการอดอาหารและการ
ร้องทุกข์ของเขา 32 พระบัญชาของพระนางเอสเธอร์ตัง้ ระเบียบการเทศกาลเปอร์รม
ิ ไว้และมีบันทึกไว้ใน
หนั งสือ

10

โมรเดคัยได้รบ
ั ตําแหน่ งรองกษั ตริย์
กษั ตริย์อาหสุ เอรัสมีรบ
ั สัง่ ให้เก็บบรรณาการทัว่ ราชอาณาจักรและตามเกาะต่างๆแห่งทะเล 2 พระ
ราชกิ จอันกอปรด้วยพระราชอํานาจและอานุภาพ กับเรือ
่ งราวละเอียดของยศศั กดิ์อน
ั สูงของโมรเดคัย
ซึ่งกษั ตริย์ทรงเลื่อนท่านขึ้น มิได้บันทึกไว้ในหนั งสือพงศาวดารของกษั ตริย์แห่งมีเดียและเปอร์เซียหรือ
3 เพราะโมรเดคัย คนยิว มี ตําแหน่ ง รองกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส และท่านเป็ น ใหญ่ ท่ามกลางพวกยิว และเป็
นที ่ชอบพอของมวลญาติ พี่น้ องของท่าน เพราะท่านแสวงหาความมัง่ คัง่ ให้ชนชาติ ของท่าน และพูดให้
เกิดสันติสุขแก่เชื้อสายทัง้ ปวงของท่าน
1

โยบ 1:1

535

โยบ 1:15

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยบ

หน ังสือ โยบอาจจะเป็น หนั งสือ เก่า แก่ ที่ สุด ในพระคัมภีร ์ เพราะว่า หนั งสือ โยบไม่ ได้ กล ่าวถึง ประเทศ
อิสราเอล แผ่ นดิน คานาอัน พระราชบัญญัติ ของโมเสส พวกศาสดาพยากรณ์ พระสัญญาของพระเจ้า
วัน สะบาโต พิธีสุ หน ัต และเวลาที่ พระเจ้า ทรงนํา พวกอิสราเอลให้ออกจากประเทศอียป
ิ ต์ เพราะฉะนั ้น
เราเชื่อว่าหนั งสือโยบถูกเขียนขึ้นก่อนเพ็นทะทูก
หนังสือโยบไม่ใช่เรือ
่ งสมมุดแต่เกี่ยวกับคนหนึ่ งที่เคยอยู่บนโลกนี้ โยบเป็นคนที่พระเจ้าถือว่าเป็นคน
ที่ ดี มากเท่ากับ โนอาห์ และดาเนี ยล (อสค 14:14, 20) เขาเป็น คนมั ่งม ี และเป็น คนชอบธรรมที่ อยู่ ใน
ตําบลอูส
หน ังสือ โยบนี้ ซึ่ง เป็น บทกวีได้ อธิบายละเอียดถึง ปัญหาของคนชอบธรรม เล่ มน ี้ พรรณนาการที่ โยบ
สอบถามพระเจ้า หลัง จากโยบเกิด ภัย หลายอย่างในชีวต
ิ ของเขา ซึ่ง โยบถามพระเจ้า ว่า ทําไมคนชอบ
ธรรมจะต้องมีปัญหา คําถามนี้ เป็นปัญหาสําหรับมนุษย์เราทุกคน (โยบ 1:8)
ระยะเวลาของหนั งสือโยบนี้ เป็นประมาณ 1 ปีหรืออาจจะน้ อยกว่า 1 ปี
หลักความประพฤติ� ครอบครัว, ความมัง่ คัง่ และทางที่เป็นตามอย่างพระเจ้าของโยบ
มี ชายคนหนึ่ ง ในแผ่นดิ นอ ูส ชื่อ โยบ ชายคนนั ้น เป็น คนดี รอบคอบและเที่ยงธรรม เป็น ผู้ เกรงกลัว
พระเจ้า และหัน เสีย จากความชัว่ ร้าย 2 ท่านให้ กําเนิ ด บุตรชายเจ็ด คนและบุตรสาวสามคน 3 ส่วนสัตว์
เลี้ยงของท่าน มี แกะเจ็ด พัน ตัว อูฐ สามพัน ตัว วัว ห้า ร้อยคู่ และลาตัว เมีย ห้า ร้อยตัว และท่านมี คนใช้
มากมาย ดัง นั ้น ชายผู้ นี้ จึง ใหญ่ โตที่สุด ในบรรดาชาวตะวัน ออก 4 บุ ตรชายของท่านเคยจัดการเลี้ยงใน
บ้านของแต่ละคนตามวัน กําหนดของตน เขาจะใช้ ให้ไปเชิญ น้ องสาวทัง้ สามคนของเขามารับ ประทาน
และดื่มกับเขาด้วย 5 และเมื่อการเลี้ยงเวียนครบรอบแล้ว โยบจะใช้ให้ไปทําพิธีชาํ ระตัวเขาทัง้ หลายให้
บริสุทธิ์ และท่านจะตื่น แต่ เช้า มืด ถวายเครือ
่ งเผาบูชาตามจํานวนของเขาทัง้ หมด เพราะโยบกล่า วว่า
“ชะรอยบุตรชายของข้าพเจ้าได้กระทําบาป และแช่งพระเจ้าอยูใ่ นใจของเขา� โยบกระทําดังนี้ เรือ
่ ยมา
1

ซาตานฟ้องว่าโยบรับใช้พระเจ้าเพราะรักความมัง่ คัง่
เมื่อบุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้ามารายงานตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ซาตานได้
มาในหมู่ เขาด้วย 7 พระเยโฮวาห์ตรัส ถามซาตานว่า “เจ้ ามาจากไหน� ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ว่า
“จากไปๆมาๆอยู่บนแผ่น ดิน โลก และจากเดิน ขึ้น เดิน ลงบนนั ้น� 8 และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ซาตานว่า
“เจ้าได้ไตรต
่ รองดูโยบผูรั
้ บใช้ของเราหรือไม่ ว่าในแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและ
เที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสียจากความชัว่ ร้าย� 9 แล้วซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า “โยบ
ยําเกรงพระเจ้าเปล่าๆหรือ 10 พระองค์มิได้ทรงกันร
้ ัว้ ต้นไม้รอบตัวเขา และครัวเรือนของเขา และทุกสิง่
ที่เขามีอยูเสี
่ ยทุกด้านหรือ พระองค์ได้ทรงอํานวยพระพรงานนํ้ามือของเขา และฝูงสัตว์ของเขาได้ทวีขึ้น
ในแผ่น ดิน 11 แต่ ขอยื่น พระหัตถ์ เถิด และแตะต้องสิง่ ของทัง้ สิ้นที ่ เขามี อยู่ และเขาจะแช่ง พระองค์ ต่อ
พระพักตร์พระองค์ � 12 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับ ซาตานว่า “ดู เถิด บรรดาสิง่ ที่ เขามี อยู่ก็ อยู่ในอํานาจ
ของเจ้า เพียงแต่อย่ายื่นมือแตะต้องตัวเขาเท่านั ้น� ซาตานจึงออกไปจากพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
6 อยูมาวั
่
นหนึ่ ง

ซาตานรับอนุญาตฆ่าบรรดาบุตรของโยบ และทําลายฝูงสัตว์ของท่าน
13 อยู่ มาวัน หนึ่ ง เมื่ อบ ุตรชายหญิง ของท่านกําลัง รับ ประทานและดื่ มน ้า
ํ องุน
่ อยู่ ในเรือนของพี่ ชาย
14
หัวปี ของเขา มี ผู้ สื่อสารมาหาโยบเรียนว่า “วัว กําลัง ไถนาอยู่ และลากําลั งก ิน หญ้า ในที่ ข้างๆ 15 และ
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คนเสบามาโจมตี เอามัน ไป และฆ่า คนใช้ เสียด ้วยคมดาบ และข้าพเจ้า ผู้ เดียวได้ หนี รอดมาเรียนท่าน�
16 ขณะที่ เขากําลัง พู ดอย ู่ ก็ มี อีกคนหนึ่ ง มาเรียนว่า “เพล ิง ของพระเจ้า ตกลงมาจากฟ้า สวรรค์ ไหม้ แกะ
และคนใช้และเผาผลาญเสียหมด และข้าพเจ้าแต่ผู้เดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน� 17 ขณะที่เขากําลังพู
ดอยู่ มี อีกคนหนึ่ งมาเรียนว่า “ชาวเคลเดียจัดเป็นสามกองทําการปล้นเอาอูฐไป และฆ่าคนใช้เสียด้วย
คมดาบ และข้าพเจ้าผู้เดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน� 18 ขณะที่ เขากําลังพู ดอยู่ มีอีกคนหนึ่ งมาเรียนว่า
“บุตรชายหญิงของท่านกําลังรับประทานและดื่มน้าํ องุน
่ อยู่ในเรือนของพี่ชายหัวปี ของเขา 19 และดูเถิด
มี พายุ ใหญ่ ข้ามถิน
่ ทุ รก ัน ดารมากระทบเรือนทัง้ สี่ มุม และเรือนนั ้น พัง ทับ คนหนุ่ม และเขาก็ ตาย และ
ข้าพเจ้าผูเ้ ดียวได้หนี รอดมาเรียนท่าน� 20 แล้วโยบก็ลุกขึ้น ฉี กเสื้อคลุมของตน โกนศีรษะ กราบลงถึงด
ินนมัสการ 21 ท่านว่า “ข้าพเจ้ามาจากครรภ์มารดาของข้าพเจ้าตัวเปล่า และข้าพเจ้าจะกลับไปตัวเปล่า
พระเยโฮวาห์ ทรงประทาน และพระเยโฮวาห์ ทรงเอาไปเสีย สาธุ การแด่ พระนามพระเยโฮวาห์� 22 ใน
เหตุการณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ โยบมิได้ทําบาปหรือกล่าวโทษพระเจ้าอย่างโง่เขลา

2
ซาตานรับอนุญาตทรมานตัวโยบเอง
1 และ อยู่ มา วัน หนึ่ ง เมื่ อบ ุตร ชาย ทัง
้ หลาย ของ พระเจ้า มา รายงาน ตัว ต่อ พระ พักตร์ พระ เย โฮ วาห์
ซาตานก็ มาในหมู่ พวกเขาเพื่อรายงานตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วย 2 และพระเยโฮวาห์ตรัสถาม
ซาตานว่า “เจ้ ามาจากไหน� ซาตานทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า “จากไปๆมาๆอยู่บนแผ่นดินโลก และจาก
เดินขึ้นเดินลงบนนั ้น� 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “เจ้ าได้ ไตร่ตรองดู โยบผู้รับใช้ของเราหรือ
ไม่ว่า บนแผ่นดินโลกไม่มีใครเหมือนเขา เป็นคนดีรอบคอบและเที่ยงธรรม เกรงกลัวพระเจ้าและหันเสีย
จากความชัว่ ร้าย เขายังยึดมน
ั ่ ในความซื่ อสัตย์ของเขาอยู่ ถึงแม้ เจ้ าชวนเราให้ต่อสู้ กับเขา เพื่อทําลาย
เขาโดยไม่ มี เหตุ � 4 แล ้ว ซาตานทูล ตอบพระเยโฮวาห์ว่า “หน ัง แทนหนั ง คนย่อมให้ทุ กอย่างที่ เขามี อยู่
แทนชีวต
ิ ของเขา 5 แต่บัดนี้ ขอพระองค์เหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ และแตะต้องกระดูกและเนื้ อของ
เขา และเขาจะแช่ง พระองค์ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์� 6 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ซาตานว่า “ดู เถิด
เขาอยูใ่ นมือของเจ้า จงไว้ชีวิตของเขาเท่านั ้น� 7 ซาตานจึงออกไปจากเบื้องพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
และได้ ให้โยบเป็นฝีร้าย ตัง้ แต่ ฝ่าเท้าของท่านจนถึงกระหม่อมที่ ศีรษะ 8 และท่านก็ เอาชิน
้ หม้อแตกขูด
ตัวของท่าน และนั ่งอยูใ่ นกองขี้เถ้า
ภรรยาโยบเยาะเย้ยท่าน

“ท่านยังจะยึดมัน
่ ในความซื่อสัตย์ของท่านอีกหรือ จงแช่งพระเจ้าและตาย
เสียเถอะ� 10 แต่ท่านตอบนางว่า “เธอพูดอย่างหญิงโฉดจะพึงพูด อะไรกัน เราจะรับสิ่งดีจากพระหัตถ์
ของพระเจ้า และจะไม่ รบ
ั ของชัว่ บ้างหรือ� ในเหตุ การณ์ นี้ ทัง้ สิน
้ โยบมิ ได้ กระทํา บาปด้วยริม ฝีปากของ
ตน
9 แล้วภรรยาท่านเรียนว่า

สหายสามคนของโยบ
เมื่อ สหายทัง้ สามของโยบได้ยน
ิ ถึง ภัย พิบั ติ นี้ ทัง้ สิ้นที ่ ได้ เก ิดขึ้ นก ั บท ่าน ต่างก็ มาจากที่ ของตน คือ
เอลีฟัสชาวเทมาน บิลดัดคนชูอาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ เขาได้นัดมาพร้อมกันเพื่อร่วมทุกข์กับท่าน
และเล้าโลมใจท่าน 12 เมื่อเขาเงยหน้าขึ้นแต่ไกลเขาก็จําท่านไม่ได้ ก็เปล่งเสียงร้องไห้ ต่างก็ฉีกเสื้อคลุม
ของตน และซัดผงคลี ดิ นเหนื อศีรษะของตนขึ้นไปยังฟ้าสวรรค์ 13 และนั ่ งกับท่านบนดินเจ็ดวันเจ็ดคืน
ไม่มีสักคนหนึ่ งพูดกับท่านสักคํา ด้วยเขาเห็นว่าความทุกข์ระทมของท่านนั ้นใหญ่ยิง่ นั ก
11

3
โยบกล่าวถึงความทุกข์และความหมดหวังของตน
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1 ต่อมาโยบอ้าปากของท่านแช่งวันกําเนิ ดของท่าน 2 และโยบว่า 3 “ขอให้วันซึ่งข้าเกิดนั ้นพินาศทัง
้ คื

นที ่พูดว่า ‘ตัง้ ครรภ์ เด็กชายคนหนึ่ งแล้ว� นั ้นด้วย 4 ขอให้วันนั ้นเป็นความมืด ขอพระเจ้าจากเบื้องบน
อย่าแสวงหาวันนั ้น หรืออย่าให้แสงสว่างส่องในวันนั ้น 5 ขอความมืดทึบและเงามัจจุราชยึดเอาวันนั ้นไว้
ขอให้เมฆคลุม มัน ไว้ ขอให้ความดํา ทะมึน แห่ง วัน นั ้น ทําให้มัน หวาดกลัว 6 คืน นั ้น น่ ะ ขอให้ความมืด ทึบ
ฉวยมัน ไว้ อย่า ให้ มัน เข้า ส่วนท่ามกลางบรรดาวัน ของปี อย่า ให้ นับ มัน เข้า เป็น ส่วนของเดือนต่อ ไปเลย
7 ดู เถิด ขอให้คืนนั ้นเป็ นหมัน ขออย่าให้เสียงร้องอันชื่นบานได้ยน
ิ ในคืนนั ้น 8 ขอให้บรรดาผู้ที่สาปวันได้
สาปคืน นั ้น ด้วย คือ ผู้ ที่ พร ้ อมจะเปล่ง เสียงร้องครํา่ ครวญ 9 ขอให้ ดาวเวลารุ ง่ สางของมั นม ืด ขอให้ มัน
หวังความสว่าง แต่ไม่พบ อย่าให้เห็นแสงอรุ ณรุ ง่ เช้า 10 เพราะว่ามันมิได้ปิดประตูแห่งครรภ์มารดาของ
ข้า หรือซ่อนความเศร้าโศกจากตาของข้า 11 ทําไมข้าไม่ตายเสียแต่กําเนิ ด ทําไมข้าไม่ขาดใจเสียเมื่อข้า
ออกมาจากครรภ์แล้วก็สิ้นไป 12 ทําไมหัวเข่าจึงรับข้าไว้ หรือทําไมหัวนมมีให้ข้าดูด 13 ถ้าหาไม่แล้ว ข้าจะ
นอนเงียบสงบอยู่ ข้าจะหลับ แล้วข้าจะได้ หยุดพักอยู่ 14 กับพวกกษั ตริย์และพวกที่ ปรึกษาของแผ่นดิน
โลก ผู้ ได้ สร้างที่ โดดเดี่ยวอ้างว้างไว้สําหรับ ตัว เอง 15 หรือก ับ เจ้า นายผู้ มี ทองคํา ผู้ บรรจุ เงิน ไว้เต็ม บ้าน
16 หรือ ทําไมข้า ไม่ เป็ น อย่างลูก ที่ แท้ งซึ่ง ซ่อนไว้ อย่างทารกซึ่ง ไม่ เคยเห็น แสงสว่าง 17 ที่ นั ่น คนชัว
่ ร้าย
18
หยุด ดิน
้ รน และที่ นั่น ผู้ ที่ เหนื่ อยอ่อนได้ หยุด พัก ที่ นั ่น ผู้ ถู กจองจํา ก็ สบายด้วยกัน เขาทัง้ หลายไม่ ได้
ยินเสียงของผู้กดขี่ 19 ผู้น้ อยและผู้ใหญ่ก็ อยู่ที่ นั่น และทาสก็เป็ นอิสระพ้นจากนายของเขา 20 ไฉนหนอ
ผู้ที่ ทนทุกข์เวทนาอย่างนี้ ยังได้รบ
ั แสงสว่าง และผู้ที่ มีใจขมขื่นได้รบ
ั ชีวต
ิ 21 ผู้คอยความตาย แต่มันไม่
มา และขุดหามันมากกว่าหาทรัพย์ที่ซ่อนอยู่ 22 ผู้ซึ่งเปรมปรีดิ์อย่างยิง่ และยินดี เมื่อเขาพบหลุมฝังศพ
23 ไฉนจึง ประทานความสว่างแก่ ผู้ ที่ ทางของเขาซ่อนอยู่ ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงล้ อมร ว
ั ้ ต้นไม้ กัน
้ ไว้ 24 เพราะ
การถอนหายใจของข้ามีมาก่อนอาหารของข้า และการครวญครางของข้าก็เทออกมาเหมือนนํ้าทัง้ หลาย
25 เพราะสิง
่
้ามก็ตกแก่ข้า 26 ข้าไม่สบายใจเลย ทัง้ ข้าก็ไม่
่ ที่ข้ากลัวมากก็มาเหนื อข้า และสิง่ ที่ข้าครันคร
สงบ ข้าไม่ได้หยุดพัก แต่ความทรมานก็มาหา�

4
เอลีฟัสตอบโยบ
แล ้ว เอลี ฟัส ชาวเทมานตอบว่า 2 “ถ้า จะลองพูด สัก คํา ท่านจะทนไหวไหม ถึง กระนั ้น ใครจะอดพูด
ได้ 3 ดู เถิด ท่านได้ แนะนํา คนมามากมายแล้ว และท่านได้ เสริม มือ ที่ ออ
่ นเปลี้ย ให้มี กําลัง 4 ถ้อยคํา ของ
ท่านหนุนใจคนที่กําลังสะดุด และท่านได้ทําเข่าที่ออ
่ นเปลี้ยให้มัน
่ คง 5 แต่บัดนี้ มาถึงท่านแล้ว และท่าน
ก็ ท้อใจ มัน แตะต้องท่านเข้า และท่านก็ ลําบากใจ 6 ความยําเกรงของท่าน ความมัน
่ ใจของท่าน ความ
หวังของท่าน และการประพฤติดีรอบคอบของท่านอยู่ที่ ไหนเล่า 7 ข้าขอร้องให้ท่านจําไว้หน่อยเถิดว่า ผู้
ที่ ไร้ความผิด เคยพินาศหรือ หรือ คนเที่ยงธรรมถูก ตัด ออกที่ ไหน 8 ตามที่ ข้า ได้ เห็น บรรดาผู้ ที่ ไถความ
ชัว่ ช้า และหว่านความชัว่ ร้าย ก็ได้เกี่ยวอย่างนั ้น 9 เขาพินาศด้วยลมหายใจของพระเจ้า และเขาต้องสิน
้
ไปด้วยลมแห่ง พระนาสิก ของพระองค์ 10 เสียงคํารามของสิงโต และเสียงของสิงโตดุ ร้าย และฟัน ของ
สิงโตหนุ่มก็หก
ั เสียแล้ว 11 สิงโตแก่พินาศเพราะขาดเหยื่อ และลูกของสิงโตที่แข็งแรงก็กระจัดกระจาย
ไป 12 มี คํา หนึ่ ง มาถึง ข้า อย่างเงียบๆ หู ของข้า ได้ยน
ิ เสียงกระซิบ คํา นั ้น 13 ท่ามกลางความคิด จากนิ มิ
ตกลางคืนเมื่อคนหลับสนิ ท 14 ความครันคร
่
้ามมาเหนื อข้าและตัวสัน
่ ซึ่งกระทําให้กระดูกทัง้ สิน
้ ของข้า
15
16
สัน
่ สะเทือน มี วิญญาณองค์ หน ่งึ ผ่านหน้า ของข้า ขนที่ เนื้ อ ของข้า ลุก ชัน องค์ นั ้น นิ่ ง อยู่ แต่ ข้า พิ
เคราะห์รู ปร่างขององค์นั้นไม่ได้ มีสัณฐานอย่างหนึ่ งข้างหน้าตาของข้า เงียบอยู่ แล้วข้าได้ยน
ิ เสียงหนึ่ ง
ว่า 17 ‘มนุษย์ที่อ่อนแอจะชอบธรรมยิง่ กว่าพระเจ้าได้หรือ มนุษย์จะบริสุทธิ์ยงิ่ กว่าผู้ทรงสร้างเขาได้หรือ
18 ดู เถิด แม้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ พระองค์ ก็ ไม่ ทรงวางพระทัย และทูต สวรรค์ ของพระองค์ พระองค์ ทรง
กล่าวโทษที่เขาโง่ 19 ผูที
้ ่อาศัยในเรือนดินจะยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด รากฐานของเขาอยูใ่ นผงคลีดิน ผูถู
้ กขยี้
1
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เหมือนอย่างตัวมอด 20 เขาถูกทําลายระหว่างเวลาเช้าและเย็น เขาพินาศไปเป็นนิ ตย์โดยไม่มีผู้ใดสนใจ
21 สง่าราศีซ่ึงอยูภ
่ ายในเขาจะหายไปมิใช่หรือ เขาจะตายด้วยปราศจากปัญญา� ”

5
เอลีฟัสติเตียนโยบต่อไป
มีผู้ใดจะตอบท่าน ท่านจะหันไปหาวิสุทธิชนผู้ใด 2 แน่ ละ ความโกรธฆ่าคนโฉด
และความริษยาฆ่าคนเขลา 3 ข้าเคยเห็นคนโฉดหยัง่ ราก แต่ทันใดนั ้นข้าก็แช่งที่อาศัยของเขา 4 บุตรของ
เขาห่างไกลจากความปลอดภัย เขาถูกบีบคันที
้ ่ประตูเมือง และไม่มีผู้ใดช่วยเขาให้พ้นได้ 5 ผลการเกี่ยว
ของเขาคนหิ วก ็ กิน เสีย แม้ ส่วนที่ เอาหนามสะไว้ เขาก็ เอาออกไป และคนกระหายก็ หอบฮักๆติดตาม
ความมัง่ คัง่ ของเขา 6 เพราะความทุกข์ ใจมิ ได้ มาจากผงคลี หรือ ความยากลําบากงอกออกมาจากดิน
7 แต่ มนุษย์ เก ิ ดมาเพื่อ แก่ ความยากลําบาก อย่างประกายไฟย่อมปลิว ขึ้น บน 8 ข้า จะแสวงหาพระเจ้า
และข้าจะมอบเรือ
่ งราวของข้ากับพระเจ้า 9 ผู้ทรงกระทําการใหญ่เหลือที่จะหยัง่ รู ได้
้ และการมหัศจรรย์
อย่างนั บ ไม่ ถ้วน 10 พระองค์ ประทานฝนบนแผ่น ดิน โลก และทรงส่ง นํ้า มาบนไร่นา 11 พระองค์ ทรงตัง้
คนตํ่าไว้บนที่ สูง และบรรดาคนที่ ไว้ทุกข์ก็ ทรงยกขึ้นให้ปลอดภัย 12 พระองค์ ทรงขัดขวางอุบายของเจ้า
เล่ห์ เพื่ อม ือ ของเขาจะได้ ทําไม ่ สําเร็จ 13 พระองค์ ทรงจับ คนที่ มี ปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง และคํา
ปรึกษาของคนหลักแหลมก็ สิ ้นลงโดยด่ วน 14 เขาประสบความมืดในเวลากลางวัน และคลําไปในเที่ยง
วันเหมือนอย่างกลางคืน 15 แต่พระองค์ทรงช่วยคนขัดสนจากดาบ จากปากของเขา และจากมือของคน
มี กําลัง 16 คนจนจึ งม ี ความหวัง และความชัว่ ช้า ก็ ปิดปากของตน 17 ดู เถิด มนุษย์ คนใดที่ พระเจ้า ทรง
ติ เตียนก็ เป็นสุข เพราะฉะนั ้น อย่า ดู หมิน
่ การตี สอนขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ 18 เพราะพระองค์ ทรงให้
บาดเจ็บ แต่ พระองค์ ทรงพัน แผลให้ พระองค์ โบยตี แต่ พระหัตถ์ ของพระองค์ ทรงรักษา 19 พระองค์ จะ
ทรงช่วยท่านให้พ้น จากความยากลําบากหกประการ เออ เจ ็ด ประการ จะไม่ มี เหตุ ร้ายมาแตะต้องท่าน
20 ในคราวกันดารอาหาร พระองค์ จะทรงไถ่ ท่านออกจากความตาย และในการสงคราม จากอานุภาพ
ของดาบ 21 จะทรงซ่อนท่านไว้จากการใส่รา้ ยของลิน
้ และจะไม่กลัวการทําลายเมื่อมันมาถึง 22 ท่านจะ
เยาะการทําลายและการกันดารอาหาร และจะไม่ กล ัว สัตว์ป่า ดิน 23 ท่านจะพันธมิตรกับ หิน แห่ง ทุ่ง นา
และสัตว์ป่าทุ่งจะอยู่อย่างสันติกับท่าน 24 ท่านจะทราบว่าเต็นท์ ของท่านปลอดภัย และท่านจะไปพักใน
ที่อาศัยของท่าน และจะไม่ทําความผิดบาป 25 ท่านจะทราบด้วยว่าเชื้อสายของท่านจะมากมาย และลูก
หลานของท่านจะเป็น อย่างหญ้า แห่ง แผ่น ดิน โลก 26 ท่านจะมาที่ หลุม ศพของท่านเมื่อ แก่ หง่อม อย่าง
ฟ่อนข้าวที่นํามาสู่ลานตามฤดู 27 ดูเถิด นี่ แหละ เป็นข้อที่เราตรองออกมาเป็นความจริง จงฟังและทราบ
เพื่อประโยชน์ ของตนเถิด�
1 “ร้องเรียกเดีย
๋ วนี้ ซิ

6
โยบขอความเมตตา

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “โอ

ข้าอยากให้ชังด
่ ูความเศร้าโศกของข้า และเอาความลําบากยากเย็นของข้าใส่
ไว้ในตราชู 3 บัดนี้ ก็ จะหนั กกว่าทรายในทะเล เพราะเหตุ นี้คําพูดของข้าก็ จะถูกกลืนไปหมด 4 เพราะธนู
ขององค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิก็
่
วข้า จิตใจของข้าดื่มพิษของมัน ความน่าหวาดเสียวจากพระเจ้าขยาย
์ อยูในตั
แนวเข้าใส่ ข้า 5 ลาป่าร้องเมื่ อมันมีหญ้าหรือ วัวผู้รอ
้ งบนกองหญ้าของมันหรือ 6 จะรับประทานสิง่ ที่ จืด
โดยไม่ ใส่ เกลือได้ หรือ หรือไข่ขาวมี รสอะไรบ้าง 7 สิ ่งที่ จิ ตใจของข้าไม่ ยอมแตะต้องนั ้น กลับเป็น อาหาร
ระทมทุกข์ ของข้า 8 โอ ข้า อยากจะได้ สมดัง ที่ ทูล ขอ และขอพระเจ้า ทรงประทานตามความปรารถนา
ของข้า 9 ว่าพระเจ้าพอพระทัยที่ จะขยี้ข้าว่า พระองค์ จะใช้พระหัตถ์ ของพระองค์ อย่างเต็มที่ และตัดข้า
ออกเสีย 10 นี่ จะเป็นการปลอบโยนใจของข้า ข้าจะเสริมกําลังในความทุกข์ ขออย่าให้พระองค์แสดงพระ
เมตตา เพราะข้า มิ ได้ ปกปิด พระวจนะขององค์ ผู้ บริสุทธินั
์ ้น 11 ข้าม ี กําลัง อะไร ที่ ข้า จะมี ความหวัง และ
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อะไรเป็นอวสานของข้า ที่ข้าจะต่อชีวต
ิ ของข้า 12 กําลังของข้าเป็นกําลังของหินหรือ เนื้ อของข้าเป็นเนื้ อ
ทองสัมฤทธิหรื
์ อ 13 ข้าไม่มีความช่วยเหลือในตัวข้าหรือ ข้าจนปัญญาเสียแล้วหรือ 14 บุคคลผูใ้ ดสิน
้ ความ
15
หวังกค
็ วรได้รบ
ั ความกรุ ณาจากเพื่อน แต่เขาทอดทิง้ ความยําเกรงองค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิ์ พีน้
่ องของข้า
16
ทรยศอย่างลําธาร อย่างลําธารที่น้ําไหลล้น ซึ่งดําไปเหตุด้วยนํ้าแข็ง และที่หม
ิ ะซ่อนตัวอยูใ่ นนั ้น 17 เมื่
อม ั นร ้อ นขึ้ นม ั นก ็ หายไป เมื่อ ร้อนมั นก ็ สูญ ไปจากที่ ของมัน 18 หมู่ คนเดิน ทางหัน ออกจากทางของเขา
เขาขึ้น ไปยัง ที่ รา้ งเปล่า และพินาศ 19 หมู่ คนเดิน ทางของตําบลเทมามองดู คนเดิน ทางของเมืองเชบา
รอคอยหมู่คนเหล่านั ้น 20 เพราะเขาทัง้ หลายหวังใจ เขาจึงต้องผิดหวัง เขามาถึงที่นั่นและต้องละอายใจ
21 เพราะบัดนี้ ท่านทัง
้ หลายก็ไร้ความหมาย ท่านเห็นความลําบากยากเย็นของข้า และท่านก็กลัว 22 ข้า
พูดว่า ‘ขอของกํานั ลข้าหน่ อย� หรือ ‘ขอสินบนจากทรัพย์สินของท่านให้ข้า� 23 หรือว่า ‘ขอช่วยข้าให้พ้น
จากมือของปฏิปักษ์ � หรือว่า ‘ขอไถ่ข้าจากมือของผูมี
้ อาํ นาจ� หรือ 24 สอนข้าซี และข้าจะเงียบ ขอทําให้
ข้าเข้าใจว่าข้าผิดตรงไหน 25 คําซื่อตรงมีอาํ นาจมากจริงๆ แต่คําติเตียนของท่านติเตียนอะไร 26 ท่านคิด
ว่าท่านติ เตียนถ้อยคําได้ หรือ เมื่อคําปราศรัยของคนสิน
้ หวังเป็นแต่ ลม 27 เออ ท่านทัง้ หลายเอาเปรียบ
ลูกกําพร้าพ่อ และขุดบ่อดักจับเพื่อนของท่าน 28 ฉะนั ้นบัดนี้ ขอมองดูข้าด้วยความพอใจเถิด เพราะถ้า
ข้ามุสา ก็จะปรากฏแจ้งแก่ท่าน 29 ขอทีเถอะ ขอหันคิดใหม่ อย่าทําความชัว่ ช้าเลย เออ กลับคิดใหม่เถอะ
ข้ายังชอบธรรมอยู่ 30 มีความชัว่ ช้าสิง่ ใดบนลิน
้ งรสภัยพิบติ
ั หรือ�
้ ข้าหรือ ข้าไม่รู ถึ

7
โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
“มนุษย์ ไม่มี เวลากําหนดบนแผ่น ดิน โลกหรือ และชีวต
ิ ของเขาไม่ เหมือนชีวต
ิ ของลูกจ้างดอกหรือ
2 เหมือน อย่าง ทาส ที่ ปรารถนา เงา และ เหมือน อย่าง ลูกจ้าง ผู้ มอง หา ค่า จ้าง แห่ง งาน ของ ตน 3 เช่น
เดียวกัน ข้า ต้องได้ รบ
ั ส่วนเปล่า ประโยชน์ เป็น เดือนๆ และเขาแบ่ง คืน แห่ง ความน่า อิดโรยแก่ ข้า 4 เมื่อ
ข้า นอนลง ข้าว ่า ‘เมื่อไรหนอข้า จะลุก ขึ้น และกลางคืน จะผ่านพ้น ไป� และข้า ก็ พล ิก ไปพลิก มาจนรุ ง่
เช้า 5 เนื้ อ ของข้า ห่ม หนอนและก้อนฝุ่น หน ัง ของข้า แข็ง ขึ้น แล้ว ก็ น่า รังเกียจ 6 วัน คืน ของข้า เร็ว กว่า
กระสวยของช่างทอ และสิน
้ สุดลงด้วยไร้ความหวัง 7 โอ ขอทรงจําไว้ว่า ชีวิตของข้าพระองค์ เป็นแต่ ลม
หายใจ ตาของข้าพระองค์ จะไม่เห็นสิ่งดีอีกเลย 8 ตาของผู้ที่ เห็นข้าพระองค์ จะไม่ได้ ดู ข้าพระองค์ อีกต่อ
ไป ฝ่ายพระเนตรของพระองค์ มองหาข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ก็ ไปเสีย แล้ว 9 เมฆจางและหายไปฉั นใด
บุ คคลที่ ลงไปยังแดนคนตายก็ มิได้ ขึ้นมาฉั นนั ้น 10 เขาจะไม่กลับไปเรือนของเขาอีก หรือที่ อยู่ของเขาก็
จะไม่รู จั
้ กเขาอีกเลย 11 เพราะฉะนั ้น ข้าพระองค์ จึงไม่ยบ
ั ยัง้ ปากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จะพูดด้วย
ความแสนระทมแห่งจิตใจของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จะบ่นด้วยความขมขื่นแห่งจิตใจของข้าพระองค์
12 ข้าพระองค์เป็ นทะเล หรือเป็ นปลาวาฬหรือ พระองค์จึงทรงวางยามเฝ้าข้าพระองค์ 13 เมื่อข้าพระองค์
พูดว่า ‘เตียงของข้าจะเล้าโลมข้า ที่ นอนของข้าจะบรรเทาการร้องทุกข์ของข้า� 14 แล้วพระองค์ ก็ ทําให้
ข้า พระองค์ กล ัว ด้วยความฝัน และทําให้ ข้า พระองค์ หวาดเสี ยวด ้วยนิ มิ ต 15 จิ ตใจข้า พระองค์ จึง เลือก
ที่ จะถู กร ัด คอตาย และเลือกความตายแทนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ 16 ข้า พระองค์ เบื่อ ชีวต
ิ ข้า พระองค์ จะ
ไม่อยู่ตลอดไป ปล่อยข้าพระองค์แต่ลําพังเถิด เพราะวันคืนของข้าพระองค์เป็นแต่เพียงเปล่าประโยชน์
17 มนุษย์เป็ นอะไร พระองค์ จึงทรงถือว่าเขาสําคัญนั ก และที่ พระองค์ ใส่ พระทัยเขา 18 ทรงเยีย
่ มเขาทุก
เช้า ทรงลองดู เขาทุก ขณะ 19 อี กนานเท่าใดพระองค์ จึง จะไม่ ทรงออกไปจากข้า พระองค์ หรือ ปล่อยข้า
พระองค์แต่ลําพัง จนข้าพระองค์จะกลืนนํ้าลายของตนได้ 20 โอ ข้าแต่พระองค์ผู้ปกปั กรักษามนุษย์ ข้า
พระองค์ ทําบาปแล้ว ข้า พระองค์ จะทํา อะไรแก่ พระองค์ เล่า ทําไมพระองค์ จึง ทรงทําให้ ข้า พระองค์ เป็น
เป้าหมายของพระองค์ ดังนั ้นจึงเป็นภาระหนั กแก่ข้าพระองค์ เอง 21 ทําไมพระองค์ไม่ทรงประทานอภัย
แก่ การละเมิด ของข้า พระองค์ และนํา เอาความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ไปเสีย เพราะบัดนี้ ข้า พระองค์ จะ
นอนลงในผงคลีดิน พระองค์จะทรงเสาะหาข้าพระองค์ในเวลาเช้า แต่ข้าพระองค์จะไม่อยูแล้
่ ว�
1

โยบ 8:1
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8
บิลดัดว่าโยบเป็นคนหน้าซื่อใจคด

1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบว่า 2 “ท่านจะพูดอย่างนี้ อยูนานเท่
่
าใด

และคําปากของท่านจะเป็นพายุนาน
สัก เท่าใด พระเจ้า ทรงผันแปรความยุ ติ ธรรมหรือ หรือ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิผั
์ นแปรความเที่ยงธรรม
หรือ 4 ถ้า บุตรของท่านได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ และพระองค์ ทรงทอดทิง้ เขาทัง้ หลายเพราะเหตุ การ
ละเมิดของเขา 5 ถ้าท่านจะหมัน
่ แสวงหาพระเจ้า และวิงวอนต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 6 ถ้าท่านบริสุทธิ์
และเที่ยงธรรมแน่ ละ บัดนี้ พระองค์ก็จะทรงตื่นขึ้นเพื่อท่าน และทรงให้ที่อาศัยแห่งความชอบธรรมของ
ท่านเจริญเป็นแน่ 7 ถึงแม้การเริม
่ ต้นของท่านจะเล็กน้ อย แต่ต่อไปปลายๆจะใหญ่โตมากยิง่ 8 ข้าขอร้อง
ให้ท่านถามคนโบราณดู และคิดดูว่า บรรพบุรุษค้นพบสิง่ ใดบ้าง 9 (เพราะส่วนเราเหมือนอย่างเกิดวานนี้
จะรู อ
้ ะไรก็ หาไม่ เพราะวันคืนของเราบนแผ่นดินโลกเปรียบเหมือนเงา� 10 เขาจะไม่สอนท่านและบอก
ท่าน และกล่าวคํา จากใจของเขาหรือ 11 ต้น กกจะงอกขึ้น ในที่ ที่ ไม่มี ตมได้ หรือ ต้ นอ ้อ จะงอกงามในที่ ที่
ไม่มีนํ้าได้หรือ 12 ขณะที่มีดอกยังไม่ได้ตัดลง มันก็เหี่ยวแห้งไปก่อนต้นไม้อื่นๆ 13 ทางของบรรดาผู้ที่ ลืม
พระเจ้าก็เป็นอย่างนั ้นแหละ ความหวังของคนหน้าซื่อใจคดจะพินาศไป 14 ความหวังใจของเขาหักสะบัน
้
และความไว้วางใจของเขาจะเหมือนใยแมงมุม 15 เขาพิง เรือนของเขา แต่ มัน ทานไม่ ไหว เขายึ ดม ัน ไว้
แต่มันกห
็ าทนอยูไม่
่ 16 เขาเขียวสดอยูต
่ ่อหน้าดวงอาทิตย์ และแขนงของเขาก็แผ่ออกเหนื อสวนของเขา
17 รากของเขาเลื้อยไปเกาะกองหิน และหยัง
่ ลงไปในซอกก้อนหิน 18 ถ้าพระองค์ทําลายเขาไปจากที่ของ
เขาแล้วทน
ี่ ั ้นจะปฏิเสธเขาว่า ‘ข้าไม่เคยเห็นเจ้า� 19 ดูเถิด นี่ เป็นความชื่นบานแห่งทางของเขา และผูอ
้ ่น
ื
20
จะงอกออกมาจากดิน ดูเถิด พระเจ้าจะไม่ทรงทอดทิง้ คนดีรอบคอบ หรือคํ้าจุนผู้กระทําความชัว่ ร้าย
21 พระองค์ ยังจะทรงให้ปากของท่านหัวเราะร่วน และทําให้รม
ิ ฝีปากของท่านโห่รอ
้ งเสมอ 22 คนเหล่านั ้
นที่เกลียดชังท่านจะห่มความอับอาย และที่อาศัยของคนชัว่ จะไม่มีต่อไปอีกเลย�
3

9

โยบยอมรับว่าท่านเป็นคนบาป
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “จร ิงที เดียว ข้า ทราบว่า เป็น อย่างนั ้น แต่ คนเราจะชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์
พระเจ้าได้อย่างไร 3 ถ้าคนหนึ่ งคนใดปรารถนาจะโต้แย้งกับพระองค์ ในพันครัง้ ผูน
้ ั ้นกต
็ อบพระองค์ไม่ได้
4
สักครัง้ เดียว พระองค์ฉลาดอยู่ในพระทัย และพระกําลังก็แข็งแรง ผู้ใดเคยได้แข็งข้อต่อพระองค์และ
เจริญขึ้นได้ เล่า 5 พระองค์ ผู้ทรงเคลื่อนภู เขา และภูเขาทัง้ หลายก็ ไม่รู ้ เมื่อพระองค์ ทรงควํา่ มันเสียด้วย
พระพิโรธของพระองค์ 6 ผูทรงสั
้
น
่ แผ่นดินโลกให้ออกจากที่ของมัน และเสาของมันกสั
็ น
่ สะเทือน 7 ผูทรง
้
8
บัญชาดวงอาทิตย์ และมันไม่ขึ้น ผู้ทรงผนึ กเก็บบรรดาดวงดาวไว้ ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์ออกแต่พระองค์
เดียว และทรงยํ่าคลื่นของทะเล 9 ผู้ทรงสร้างหมู่ดาวจระเข้ และหมู่ดาวไถ หมู่ดาวลูกไก่ และหมู่ดาวทิศ
ใต้ 10 ผู้ ทรงกระทํา มหกิจ เหลือ ที่ จะเข้ าใจได้ และการมหัศจรรย์อย่างนั บ ไม่ ถ้วน 11 ดู เถิด พระองค์ ทรง
ผ่านข้าไป และข้าหาเห็นพระองค์ไม่ พระองค์ทรงเลยไป และข้าหาสังเกตเห็นไม่ 12 ดูเถิด พระองค์ทรง
ฉวยไป ใครจะห้ามพระองค์ ได้ ใครจะทูล พระองค์ ว่า ‘พระองค์ ทรงกระทํา อะไรนั ่น� 13 ถ้า พระเจ้า จะไม่
ทรงหันพระพิโรธของพระองค์ กลับต่อพระองค์ เหล่ าสมุนของความอหังการต้องกราบอยู่ 14 แล้วข้าจะ
ตอบพระองค์ได้อย่างไร จะเลือกถ้อยคําอะไรมาโต้ตอบพระองค์ 15 แม้ว่าข้าชอบธรรม ข้าก็ตอบพระองค์
ไม่ได้ ข้าจะต้องขอพระกรุ ณาต่อผู้พิพากษาของข้า 16 ถ้าข้าร้องทูลต่อพระองค์ และพระองค์ทรงตอบข้า
ข้า จะไม่ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงฟัง เสียงของข้า 17 เพราะพระองค์ ทรงขยี้ ข้า ด้วยพายุ และทวีบาดแผลของ
ข้าโดยไม่มีเหตุ 18 พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าหายใจได้ แต่เติมความขมขื่นให้ข้าเต็ม 19 ถ้าข้ากล่าวถึงกําลัง
ดูเถิด พระองค์ทรงมีฤทธิ์ ถ้าเป็นเรือ
่ งการพิพากษา ใครจะนั ดเวลาให้ข้าสู้คดีได้ 20 ถ้าข้าอ้างว่าตัวชอบ
ธรรม ปากของข้าจะกล่าวโทษข้า ถ้าข้าอ้างว่าตัวดี รอบคอบ พระองค์ จะพิสูจน์วา่ ข้าบกพร่อง 21 ถึงแม้
ข้าดีรอบคอบ ข้าก็ไม่เข้าใจตัวข้าเอง ข้าจะเกลียดชีวต
ิ ของข้า 22 ก็เหมือนกันหมด เพราะฉะนั ้นข้าจึงว่า
1

โยบ 9:23
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‘พระองค์ทรงทําลายทัง้ คนดีรอบคอบและคนชัว่ � 23 เมื่อภัยพิบัตินําความตายมาโดยฉั บพลัน พระองค์
ทรงเยาะเย้ยความลําบากยากเย็นของผูไร้
้ ผิด 24 แผ่นดินโลกนี้ ทรงมอบไว้ในมือของคนชัว่ พระองค์ทรง
ปิด หน้า บรรดาผู้ วิน ิจฉั ย โลก ถ้า ไม่ ใช่ พระองค์ แล ้ว ใครเล่า 25 ‘วัน ทัง้ หลายของข้า พระองค์ เร็ว กว่า นั ก
วิง่ มัน พ้น ไป มัน ไม่ เห ็น สิ่ งด ี อะไร 26 มัน ผ่านไปอย่างกับ เรือ เร็ว ดัง นกอินทรีโฉบลงบนเหยื่อ 27 ถ้า ข้า
พระองค์ ว่า “ข้าจะลืม คําร้องทุกข์ ของข้า ข้าจะทิง้ หน้าเศร้าของข้าเสีย และเบิกบาน� 28 ข้าพระองค์ เกิ
ดกลัวบรรดาความทุกข์ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ทราบว่าพระองค์ จะไม่ถือว่าข้าพระองค์ ไร้ผิด
29 ถ้า ข้า พระองค์ ชัว
่ ช้า ข้าพระองค์ ตรากตรําเปล่าๆทําไม 30 ถ้าข้าพระองค์ ชาํ ระตัวของข้าพระองค์ ด้วย
นํ้าจากหิมะ และล้างมือของข้าพระองค์ ด้วยนํ้าด่าง 31 พระองค์ ยังจะทรงจุ่มข้าพระองค์ ลงไปในบ่อ แม้
เสื้อผ้า ของข้า พระองค์ จะรังเกียจข้า พระองค์� 32 พระองค์ มิใช่ มนุษย์ อย่างข้า ที่ ข้า จะตอบพระองค์ ซึ่ง
เราจะมาสู้ คดี ด้วยกัน 33 ไม่มีคนกลางระหว่างเรา ผู้ซึ่งจะวางมือบนเราทัง้ สองได้ 34 ขอให้พระองค์ ทรง
นําไม้เรียวไปจากข้าเสียที และขออย่าให้ความครันคร
่
้ามจากพระองค์กระทําให้ข้ากลัวมาก 35 แล้วข้าจะ
พูดและไม่กลัวพระองค์ แต่ใจจริงของข้าไม่เป็นอย่างนั ้น�

10
โยบสิน
้ หวังเพราะเหตุสภาพของตน
“จิ ตใจข้า เบื่อ ชีวต
ิ ของข้า ข้า จะร้องทุกข์ อย่างไม่ ยับยัง้ ข้า จะพูด ด้วยจิตใจขมขื่น ของข้า 2 ข้า จะทูล
พระเจ้า ว่า ‘ขออย่า ทรงกล่าวโทษข้า พระองค์ ขอให้ ข้า พระองค์ ทราบว่า ไฉนพระองค์ ทรงโต้ แย้ งก ับ ข้า
พระองค์ 3 พระองค์ทรงเห็นชอบแล้วหรือที่จะบีบบังคับ ที่จะหมิน
่ พระหัตถกิจของพระองค์ และทรงโปรด
4
แผนการของคนชัว่
พระองค์ ทรงมี พระเนตรอย่างตาคนหรือ พระองค์ ทรงเห็น อย่างมนุษย์ เห ็น หรือ
5 วันของพระองค์เหมือนวันของมนุษย์หรือ ปี ของพระองค์เหมือนวันคืนของคนเราหรือ 6 ที่พระองค์ทรง
คอยจับความชัว่ ช้าข้าพระองค์ และค้นหาบาปของข้าพระองค์ 7 แม้พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์มิได้
เป็นคนชัว่ และไม่มีใครช่วยให้พ้นออกจากพระหัตถ์ของพระองค์ได้ 8 พระหัตถ์ของพระองค์ปั้นและทรง
สร้างข้า พระองค์ ถึง กระนั ้น พระองค์ ทรงหัน มาทําลายข้า พระองค์ 9 ขอทรงระลึก ว่า พระองค์ ทรงสร้าง
ข้าพระองค์ดุจดังดินเหนี ยว พระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ให้กลับเป็นผงคลี ดินอีกหรือ 10 พระองค์มิได้
ทรงเทข้าพระองค์ออกอย่างนํ้านม และทําข้าพระองค์ให้แข็งเหมือนเนยแข็งหรือ 11 พระองค์ทรงห่มข้า
พระองค์ไว้ด้วยหนั งและเนื้ อ และทรงสานข้าพระองค์ ด้วยกระดูกและเส้นเอ็น 12 พระองค์ทรงประสาท
ชีวต
ิ และความเมตตาแก่ข้าพระองค์ และความดูแลรักษาของพระองค์ได้สงวนจิตวิญญาณข้าพระองค์
ไว้ 13 แต่ สิ ่ง ต่อ ไปนี้ พระองค์ ทรงซ่อนไว้ในพระทัย ของพระองค์ ข้า พระองค์ ทราบว่า นี่ เป็น พระประสงค์
ของพระองค์ 14 ถ้าข้าพระองค์ทําบาป พระองค์ทรงหมายข้าพระองค์ไว้ และไม่ทรงปล่อยตัวข้าพระองค์
ให้ พ้น โทษความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ 15 ถ้า ข้า พระองค์ ชัว่ ร้าย วิบัติ แก่ ข้า พระองค์ ถ้า ข้า พระองค์ ชอบ
ธรรม ข้าพระองค์ ยงั ผงกศีรษะของข้าพระองค์ ข้น
ึ ไม่ ได้ ข้าพระองค์ เต็ มด้วยความอดสู ฉะนั ้นขอมองดู
16
ความทุกข์ใจของข้าพระองค์ ภัยพิบัติต่างๆเพิม
่ มากขึ้น พระองค์จะทรงล่าข้าพระองค์อย่างสิงโตดุร้าย
และทรงทําการมหัศจรรย์ สู้ ข้า พระองค์ อีก 17 พระองค์ ทรงฟื้ นพยานของพระองค์ ปรักปรํา ข้า พระองค์
ใหม่ และทรงเพิม
่ ความร้อนพระทัยของพระองค์ ในข้าพระองค์ พระองค์ ทรงนําพลโยธาหลายกองมาสู้
18
ข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ทรงนําข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์ โอ ข้าพระองค์อยากตายก่อนตาใดๆได้
เหน
็ ข้าพระองค์ 19 เหมือนอย่างกับว่าข้าพระองค์มิได้เกิดมา ข้าพระองค์คงถูกนําจากครรภ์ไปถึงหลุมฝัง
ศพแล้ว 20 วันคืนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไม่น้ อยหรือ ขอหยุดเถิด ขอให้ข้าพระองค์อยูลํ
่ าพัง เพื่อข้าพระองค์
จะชื่นใจสักหน่ อย 21 ก่อนที่ ข้าพระองค์ จะไปยังที่ ที่ ข้าพระองค์ ไม่กลับ ถึงแผ่นดินแห่งความมืดและเงา
มัจจุ ราช 22 แผ่นดินแห่งความมืดทึ บดังตัวความมืดที เดียว เป็นแผ่นดินแห่งเงามัจจุ ราช ไม่มีระเบียบ
ที่ความสว่างเป็นเหมือนความมืด� ”
1
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11
โศฟาร์วา่ โยบพูดมุสาและเป็นคนหน้าซื่อใจคด
1 แล้วโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ตอบว่า 2 “ควรที่ จะฟังมวลถ้อยคําโดยไม่มีใครตอบหรือ และคนที่ พู ดมาก
ควรจะนั บ ว่า ชอบธรรมหรือ 3 ควรที่ คํา พู ดม ุ สาของท่านทําให้ คนนิ่ ง และเมื่อ ท่านเยาะเย้ย ไม่ ควรมี
ผู้ ใดทําให้ ท่านอายหรือ 4 เพราะท่านว่า ‘หลัก คํา สอนของข้า บริสุทธิ ์ และข้า ก็ สะอาดในสายพระเนตร
พระเจ้า� 5 แต่ โอ ใคร่จะให้ พระเจ้า ตรัส และทรงเปิด ริม พระโอษฐ์ ของพระองค์ ตรัส กั บท ่าน 6 ใคร่จะ
ให้ พระองค์ ทรงสํา แดงเคล็ ดล ับ ของสติ ปัญญาให้ ท่าน เพราะความเข้าใจของพระองค์ อเนกอนั นต์ จง
ทราบเถิด ว่า พระเจ้า ทรงเรียกร้องจากท่านน้ อยกว่า ความชัว่ ช้า ของท่านพึง ได้ รับ 7 ท่านจะหยัง่ รู ส
้ ภาพ
ของพระเจ้า ได้ หรือ ท่านหยัง่ รู องค์
้
ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ หมดหรือ 8 นั ่น สูง เท่า ฟ้า สวรรค์ ท่านจะทํา อะไร
ได้ ลึกกว่านรก ท่านจะทราบอะไรได้ 9 วัดดูก็ยาวกว่าโลก และกว้างกว่าทะเล 10 ถ้าพระองค์ทรงตัดออก
และทรงคุมขัง และทรงเรียกมาชุ มนุมกัน ใครจะขัดขวางพระองค์ได้ 11 เพราะพระองค์ทรงทราบคนไร้
ค่า เมื่อพระองค์ทรงเห็นความชัว่ ร้าย พระองค์จะไม่ทรงพิจารณาหรือ 12 แต่คนไร้ค่าอยากฉลาด ถึงแม้
ว่ามนุษย์เกิดมาเหมือนลูกลาป่า 13 ถ้าท่านเตรียมใจของท่านไว้ และท่านเหยียดมือของท่านออกไปหา
พระองค์ 14 ถ้าความชัว่ ช้าอยูใ่ นมือของท่าน ทิง้ เสียให้ไกล และอย่าให้ความชัว่ ร้ายอาศัยอยูใ่ นเต็นท์ของ
ท่าน 15 แล้วแน่ ละ ท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตําหนิ ท่านจะมัน
่ คง และไม่ต้องกลัว 16 เพราะท่าน
จะลืมความทุกข์ยากของท่าน ท่านจะจดจําได้เหมือนนํ้าที่ได้ไหลผ่านพ้นไป 17 แล้วชีวต
ิ ของท่านจะสุกใส
ยิง่ กว่าเวลาเที่ยงวัน ท่านจะส่องแสงเหมือนเวลาเช้า 18 และท่านจะรู ส
้ ึกมัน
่ คง เพราะมี ความหวัง เออ
19
ท่านจะตรวจตราดู และนอนพักอย่างปลอดภัย ท่านจะนอนลง และไม่มีใครทําให้ท่านกลัว เออ คนเป็
นอ ัน มากจะมาวอนขอความช่วยเหลือ จากท่าน 20 แต่ ตาของคนชัว่ ร้ายจะมื ดม ัว เขาจะหลีก เลี่ยงหลบ
หนี ไม่ได้ และความหวังของเขาจะเหมือนความตายนั ่นเอง�

12

โยบตอบและว่ากล่าวความถ่อยทรามของเพื่อนๆ
1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ไม่ต้องสงสัยเลยที่ท่านทัง
้ หลายเป็นเสียงของประชาชน และสติปัญญาจะตายไป
3
พร้อมกั บท่าน แต่ ข้าก็ มีความเข้าใจอย่างกั บท่าน ข้าไม่ด้อยกว่าท่าน เออ เรือ
่ งอย่างนี้ ใครจะไม่ทราบ
4 ข้า เป็ น เหมือนผู้ ที่ ให้ เพื่อนบ้านหัวเราะเยาะ ผู้ ร้องทูล พระเจ้า และพระองค์ ทรงตอบ คนดี รอบคอบอัน
ชอบธรรมเป็ นที่ให้เขาหัวเราะเยาะ 5 ในความคิดของผู้ที่อยู่อย่างสบาย ผู้มีเท้าพร้อมที่ จะพลาดเหมือน
ตะเกียงที่ถูกสบประมาท 6 เต็นท์ของโจรก็มัง่ คัง่ และบุคคลที่ยว
ั ่ เย้าพระเจ้าก็มัน
่ คง พระเจ้าทรงนําของ
7
มากมายมาสู่ มือของเขา แต่ ขอถามสัตว์เดียรัจฉาน และมันจะสอนท่าน ถามนกในอากาศดู และมัน
จะบอกท่าน 8 หรือพูดกับแผ่นดินโลก และมันจะสอนท่าน และปลาทะเลจะประกาศแก่ท่าน 9 ในบรรดา
สิง่ เหล่า นี้ มี สิ ่ง ใดที่ ไม่ ทราบว่า พระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ เป็น ไปอย่างนั ้น 10 จิ ตใจของ
สิง่ ที่ มี ชี วิต ทุก อย่างอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ทัง้ ลมหายใจของมนุษย์ ทัง้ ปวง 11 หู ทดลองถ้อยคํา มิ
ใช่ หรือ และเพดานปากชิม รสอาหารมิ ใช่ หรือ 12 สติ ปัญญาอยู่ กับ คนมี อายุ มาก และอายุ ยน
ื ยาวทําให้
เกิดความเข้าใจ 13 สติ ปัญญาและฤทธานุภาพอยู่กับพระเจ้า พระองค์ ทรงมีคําแนะนําและความเข้าใจ
14 ดู เถิด พระองค์ ทรงพัง ทลายลงและไม่ มี ผู้ ใดสร้างใหม่ ได้ พระองค์ ทรงกักขัง มนุษย์ คนหนึ่ ง ไว้ และ
ไม่ มี ผู้ ใดเปิด ได้ 15 ดู เถิด พระองค์ ทรงยึด นํ้า ไว้และมั นก ็ แห ้งไป ดัง นั ้น พระองค์ ทรงส่ งม ัน ออกไปและ
มั นก ็ ท่วมแผ่น ดิน 16 พระกําลัง และพระสติ ปัญญาอยู่ กับ พระองค์ ผู้ ถู กลวงทัง้ ผู้ ลวงเป็น ของพระองค์
17 พระองค์ ทรงนําที่ ปรึกษาตัวล่อนจ้อนไป และพระองค์ ทรงกระทําผู้พิพากษาให้เป็ นคนโง่ 18 พระองค์
ทรงแก้พันธนาการของกษั ตริย์ และทรงผูกมัดเอวของกษั ตริย์เหล่านั ้นด้วยผ้าคาดเอว 19 พระองค์ทรง
นําเจ้าชายตัวล่อนจ้อนไป และทรงควํา่ ผู้มี กําลังเสีย 20 พระองค์ ทรงเอาคําพูดไปเสียจากผู้ที่ เขาวางใจ
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และทรงนํา การพินิจ พิจารณาไปเสีย จากพวกผู้ มีอายุ 21 พระองค์ ทรงเทความเหยียดหยามบนเจ้า นาย
และทรงกระทํา ให้ผู้ ที่ แข ็ง แรงอ่อนกําลัง 22 พระองค์ ทรงเปิด สิง่ ที่ ลึก ออกมาจากความมืด และทรงนํา
เงามัจจุราชมาสู่ ความสว่าง 23 พระองค์ ทรงกระทํา ประชาชาติ ให้ใหญ่ โต และทรงทําลายเสีย พระองค์
ทรงขยายบรรดาประชาชาติ และทรงนําเขาทัง้ หลายให้แคบลงอีก 24 พระองค์ทรงนําความเข้าใจไปเสีย
จากหัวหน้าชาวโลก และทรงกระทําให้เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุรกันดารซึ่งไม่มีหนทาง 25 เขาทัง้ หลายคลํา
อยูใ่ นความมืดปราศจากความสว่าง และพระองค์ทรงทําให้เขาโซเซอย่างคนเมา�

13
โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง
ตาของข้าได้เห็นสิง่ ทัง้ หมดนี้ แล้ว หูของข้าได้ยน
ิ และเข้าใจเรือ
่ งนี้ แล้ว 2 อะไรที่ท่านทัง้ หลาย
รู ้ ข้า ก็ รู ด้
้ วย ข้า ไม่ ด้อยกว่า ท่าน 3 แต่ ข้า ใคร่จะทูล ต่อ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ และปรารถนาจะสู้ คดี ของ
ข้ากับพระเจ้า 4 ส่วนท่าน ท่านฉาบเสียด้วยการมุสา ท่านทัง้ ปวงเป็นแพทย์ที่ใช้ไม่ได้ 5 โอ ท่านน่าจะนิ่ ง
เสีย และความนิ่ งนั ้นจะเป็นสติปัญญาของท่าน 6 บัดนี้ ขอฟังการหาเหตุผลของข้า และขอฟังคําวิงวอน
แห่งริมฝีปากของข้า 7 ท่านทัง้ หลายจะพูดชัว่ ร้ายเพื่อพระเจ้าหรือ และพูดลวงเพื่อพระองค์ หรือ 8 ท่าน
ทัง้ หลายจะแสดงความลําเอียงเข้า ข้างพระองค์ หรือ ท่านจะว่า ความฝ่ายพระเจ้า หรือ 9 เมื่อ พระองค์
ทรงค้น ท่านพบ จะดี แก่ ท่านไหม หรือ ท่านจะเยาะเย้ย พระองค์ ได้ อย่างผู้ หน ่งึ ผู้ ใดเยาะเย้ย มนุษย์ หรือ
10 พระองค์ จะทรงตําหนิ ท่านทัง
้ หลายแน่ ถ้า ท่านแสดงความลําเอียงอย่างลับๆ 11 ความโอ่อา่ ตระการ
ของพระองค์ จะไม่ กระทํา ให้ ท่านคร้ามกลัว และความครั นคร
่
้ามต่อ พระองค์ จะไม่ ตกเหนื อ ท่านหรือ
12 ความระลึกถึงทัง
้ หลายของท่านเป็นเหมือนอย่างขีเถ้
้ า ร่างกายของท่านเป็นแต่กายดิน 13 ขอนง
ิ่ เถอะ
และข้าจะพูด และอะไรจะเกิดแก่ข้า ก็ขอให้เกิดเถิด 14 ทําไมน่ ะหรือ ข้าจะงับเนื้ อของข้าไว้ และเสี่ยงชีวต
ิ
ของข้า 15 ถึงแม้พระองค์ทรงประหารข้าเสีย ข้าก็จะยังวางใจในพระองค์ แต่ข้าจะยังยืนยันทางทัง้ หลาย
ของข้าจําเพาะพระพักตร์พระองค์ 16 พระองค์ จะทรงเป็นความรอดของข้าด้วย เพราะคนหน้าซื่อใจคด
จะไม่ได้ เข้ามาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ 17 ขอฟังถ้อยคําของข้าอย่างระมัดระวัง และให้คํากล่าวของ
ข้าอยู่ในหูของท่าน 18 ดูเถิด ข้าเตรียมคดีของข้าแล้ว ข้าทราบว่า จะปรากฏว่าข้าบริสุทธิ์ 19 ใครนะจะสู้
คดีกับข้า เพราะบัดนี้ ถ้าข้านิ่ งเสีย ข้าก็จะตาย 20 ‘ขอทรงประสาทสองสิง่ แก่ข้าพระองค์ และข้าพระองค์
จะไม่ ซ่อนตัวจากพระพักตร์พระองค์ 21 ขอทรงหดพระหัตถ์ ให้ไกลจากข้าพระองค์ และขออย่าให้ความ
ครันคร
่
้ามพระองค์ ทําให้ข้า พระองค์ คร้ามกลัว 22 ขอพระองค์ ทรงเรียกเถิด แล ้ว ข้า พระองค์ จะทูล ตอบ
หรือขอให้ข้าพระองค์ทูล และขอพระองค์ทรงตอบแก่ข้าพระองค์ 23 บรรดาความชัว่ ช้าและความบาปผิด
ของข้าพระองค์มีเท่าใด ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบถึงการละเมิดและบาปของข้าพระองค์ 24 ทําไม
พระองค์ ทรงเมิน พระพักตร์เสีย และทรงนั บ ว่า ข้า พระองค์ เป็น ศั ตรู ของพระองค์ 25 พระองค์ จะทรงให้
ใบไม้ ที่ ถู กลมพัด หัก เสีย หรือ และจะทรงไล่ ติ ดตามฟางแห้ง หรือ 26 เพราะพระองค์ ทรงจารึก สิง่ ขมขื่น
ต่อสู้ ข้า พระองค์ และทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ รบ
ั โทษความชัว่ ช้า ที่ ข้า พระองค์ กระทํา เมื่อ ยัง รุ น
่ ๆอยู่
27 พระองค์ ทรงเอาเท้า ของข้า พระองค์ ใส่ ขื่อ ไว้ และทรงเฝ้า ดู ทางทัง
้ สิน
้ ของข้า พระองค์ พระองค์ ทรง
28
จารึก เครือ
่ งหมายไว้ บนฝ่าเท้า ของข้า พระองค์
มนุษย์ ก็ ทรุ ด โทรมไปเหมือนของเน่า เหมือนเครือ
่ ง
แต่งกายที่ตัวมอดกิน� ”
1 “ดูเถิด

14

โยบตอบสหายของตน
“ ‘มนุษย์ ที่ เก ิ ดมาโดยผู้ หญิ งก ็ อยู่ แต่ น้ อยวัน และเต็ม ไปด้วยความยุง่ ยากใจ 2 เขาออกมาเหมือน
ดอกไม้ แล้วก็ถู กตัดให้ล้มลง เขาลี้ ไปอย่างเงา และไม่อยู่ต่อไปอีก 3 และพระองค์ทรงลืมพระเนตรมอง
คนอย่างนี้ หรือ และทรงนํา ข้า พระองค์ มาในการพิพากษาของพระองค์ หรือ 4 ใครจะเอาสิง่ สะอาดออก
มาจากสิง่ ไม่สะอาดได้ ไม่มีใครสักคน 5 วันเวลาของเขาถูกกําหนดไว้เสียแล้ว และจํานวนเดือนของเขา
1
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ก็ อยู่กับพระองค์ พระองค์ ทรงกําหนดขอบเขตของเขาไม่ให้เขาผ่านไปได้ 6 ฉะนั ้น ขอทรงหันพระพักตร์
ไปจากเขา และทรงเลิก เถิด พระเจ้า ข้า เพื่อ ให้ เขาชื่นบานด้วยวัน ของเขาอย่างลูกจ้าง 7 เพราะสําหรับ
ต้นไม้ ก็ มี ความหวัง ถ้า มัน ถูก ตัด ลง มั นก ็ จะแตกหน่ ออ ีก และหน่ ออ ่อ นของมัน จะไม่ หยุด ยัง้ 8 ถึง ราก
ของมัน จะแก่ อยู่ในดิน และตอของมัน จะตายอยู่ในผงคลี ดิน 9 แต่ พอได้ กล น
ิ่ ไอของนํ้า มัน จะงอกและ
10
แตกกิง่ ออกเหมือนต้นไม้ อ่อน แต่ มนุษย์ ตาย และล้ม พังพาบ เออ มนุษย์ สิ ้น ลมหายใจและเขาอยู่
ที่ ไหนเล่า 11 นํ้า ขาดจากทะเลไป และแม่น้ํา ก็ เห ื อดและแห้ง ไปฉั นใด 12 ฉั น นั ้น แหละ มนุษย์ ก็ นอนลง
และไม่ ลุ กขึ้ นอ ีก จนท้องฟ้า ไม่ มี อีก เขาก็ ไม่ ตื่น ขึ้น และปลุก เขาก็ ไม่ ได้ 13 โอ หากพระองค์ ทรงซ่อนข้า
พระองค์ ไว้ในแดนคนตายก็ จะดี ใคร่จะให้พระองค์ ทรงปกปิดข้าพระองค์ ไว้จนพระพิโรธพระองค์ พ้นไป
ใคร่จะให้พระองค์ทรงกําหนดเวลาให้ข้าพระองค์ และทรงระลึกถึงข้าพระองค์ 14 ถ้ามนุษย์ตายแล้ว เขา
จะมี ชี วิตอ ีก หรือ ข้า พระองค์ จะคอยอยู่ ตลอดวัน ประจํา การของข้า พระองค์ จนกว่า การปลดปล่อยของ
ข้า พระองค์ จะมาถึง 15 พระองค์ จะทรงเรียก และข้า พระองค์ จะทูล ตอบพระองค์ พระองค์ จะทรงอาลัย
อาวรณ์ พระหัตถกิจของพระองค์ 16 แต่พระองค์ทรงนั บก้าวของข้าพระองค์ พระองค์มิได้ทรงจ้องจับผิด
ข้าพระองค์หรือ 17 การละเมิดของข้าพระองค์นั้นทรงใส่ไว้ในถุงที่ผนึ กตรา และพระองค์ทรงมัดความชัว่
ช้าของข้าพระองค์ไว้ 18 แต่ภูเขาก็ทลายลงและผุพังไป และก้อนหินก็ถูกย้ายไปจากที่ของมัน 19 นํ้าเซาะ
หิน ไปเสีย พระองค์ ทรงพัด พาสิง่ ต่างๆที่ งอกขึ้น จากผงคลี ดิ นแห่ง แผ่น ดิน โลกไป พระองค์ ทรงทําลาย
ความหวังของมนุษย์เช่นกัน 20 พระองค์ทรงชนะเขาเสมอ และเขาก็ล่วงลับไป พระองค์ทรงเปลี่ยนสีหน
้า ของเขาและทรงส่ง เขาไปเสีย 21 บรรดาบุตรชายของเขาได้ รบ
ั เกียรติ และเขาก็ ไม่ ทราบ เขาทัง้ หลาย
ตกตํ่าลง แต่เขาหาหยัง่ รู ไม่
้ 22 เขารู ส
้ ึกเพียงความเจ็บในร่างกายของตน และจิตใจเขาครํา่ ครวญ� ”

15
เอลีฟัสว่าเขามีความรู มากกว่
้
าโยบ

แล ้ว เอลี ฟัส ชาวเทมานตอบว่า 2 “ควรที่ คนมี ปัญญาจะตอบด้วยความรู ล
้ มๆแล้งๆหรือ และบรรจุ
3
ลมตะวัน ออกให้ เต็ มท ้อง ควรที่ เขาจะโต้ แย้ งก ัน ในการพูด อัน ไร้ประโยชน์ หรือด ้วยถ้อยคํา ซึ่ง ไม่ ได้
ผลหรือ 4 แต่ ท่านกําลังขจัดความยําเกรงเสีย และขัดขวางการอธิษฐานต่อพระพักตร์พระเจ้า 5 เพราะ
ปากของท่านกล่าวความชัว่ ช้าของท่าน และท่านเลือกเอาลิน
้ ของคนฉลาดแกมโกง 6 ปากของท่านกล่าว
โทษท่านเอง ไม่ใช่ข้าพเจ้า และริมฝีปากของท่านปรักปรําท่านเอง 7 ท่านเป็นมนุษย์คนแรกที่เกด
ิ มาหรือ
หรือท่านคลอดมาก่อนเนิ นเขาหรือ 8 ท่านได้ฟังความลึกลับของพระเจ้าหรือ และท่านจํากัดสติปัญญาไว้
เฉพาะตัวท่านหรือ 9 ท่านทราบอะไรที่พวกเราไม่ทราบบ้าง ท่านเข้าใจอะไรที่ไม่กระจ่างแก่เราเล่า 10 ใน
พวกเรามี คนผมหงอกและคนสูง อายุ แก่ ยิง่ กว่า บิดาของท่าน 11 ท่านเห็น คํา เล้าโลมของพระเจ้า เป็น
ของเล็กน้ อยไปหรือ มีเรือ
่ งลึกลับอะไรบ้างอยูก
่ ับท่านหรือ 12 เหตุไฉนท่านจึงปล่อยตัวไปตามใจ ท่านกระ
พริบ ตาเพราะเหตุ อะไรเล่า 13 คือ ที่ ท่านหัน จิตใจของท่านต่อสู้ พระเจ้า และให้ ถ้อยคํา อย่างนี้ ออกจาก
ปากของท่าน 14 มนุษย์เป็นอะไรเล่า เขาจึงจะสะอาดได้ หรือเขาผู้เกด
ิ มาโดยผูห
้ ญิงเป็นอะไร เขาจึงชอบ
15
ธรรมได้ ดูเถิด พระเจ้ามิได้ทรงวางใจในวิสุทธิชนของพระองค์ ใช่แล้ว ในสายพระเนตรพระองค์ ฟ้า
สวรรค์ ก็ ไม่ สะอาด 16 แล ้ว มนุษย์ ผู้ ดื่ม ความชัว่ ช้า เหมือ นดื่ มน้าํ ก็ น่า สะอิดสะเอียนและโสโครกยิง่ กว่า
นั ้นสักเท่าใด 17 ฟังข้าซิ ข้าจะแสดงแก่ท่าน สิ่งใดที่ข้าได้เห็น ข้าจะกล่าว 18 สิ่งที่คนมีปัญญาได้บอกกัน
มาตัง้ แต่ บรรพบุรุษ ของเขา และมิ ได้ ปิดบัง ไว้ 19 ผู้ ที่ ได้ รับ พระราชทานแผ่น ดิน แต่ พวกเดียว และไม่ มี
คนต่างด้าวผ่านไปท่ามกลางเขาทัง้ หลาย 20 คนชัว่ ทนทุกข์ทรมานตลอดอายุของเขา ตลอดปี ทัง้ ปวงได้
ซ่อนไว้จากผูบี
้ บบังคับ 21 เสียงที่น่าคร้ามกลัวอยูใ่ นหูของเขา ผูทํ
้ าลายจะมาเหนื อเขาในยามมัง่ คัง่ 22 เขา
ไม่เชื่อว่าเขาจะกลับออกมาจากความมืด เขาจะต้องตายด้วยดาบ 23 เขาพเนจรไปเพื่อหาอาหาร กล่าว
ว่า ‘อยู่ที่ ไหนนะ� เขาทราบอยู่ว่าว ัน แห่ง ความมื ดอย ู่ แค่ เอื้อมมือ 24 ความทุกข์ ใจและความแสนระทม
1
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จะทําให้เขาคร้ามกลัว มันจะชนะเขา เหมือนอย่างกษั ตริย์เตรียมพร้อมแล้วสําหรับการศึก 25 เพราะเขา
ได้เหยียดมือของเขาออกสู้พระเจ้า และเพิม
้
ทธิฤทธิ์ 26 เขาวิง่ เข้าใส่พระองค์
่ กําลังเพื่อต่อสู้องค์ผูทรงมหิ
อย่า งดื้ อด ึง พร้อมกั บด งั ้ ปุ่ม หนา 27 เพราะว่า เขาได้ คลุม หน้า ของเขาด้วยความอ้วนของเขาแล้ว และ
รวบรวมไขมัน มาไว้ที่ บัน
้ เอวของเขา 28 และได้ อาศัย อยู่ ในหัว เมืองที่ รกร้าง ในเรือนซึ่ง ไม่ มี ผู้ อาศัย ซึ่ง
พร้อมที่ จะกลายเป็นกองซากปรักห ัก พัง 29 เขาจะไม่ มัง่ มี และทรัพย์ สมบัติ ของเขาจะไม่ ทนทาน และ
ข้าวของของเขาจะไม่ เพิม
่ พูน ในแผ่น ดิน 30 เขาจะหนี จากความมืด ไม่ พ้น เปลวเพลิง จะทําให้ หน ่อ ของ
เขาแห้ง ไป และโดยลมพระโอษฐ์ เขาจะต้องจากไปเสีย 31 อย่า ให้ เขาวางใจในความอนิ จจัง ลวงตัว เขา
เอง เพราะความอนิ จจังจะเป็นสิง่ ตอบแทนเขา 32 จะชําระให้เขาเต็มก่อนเวลาของเขา และกิ่งก้านของ
เขาจะไม่ เขียว 33 เขาจะเป็น ประดุจเถาองุ ่นที ่เขย่าลู กองุ่นดิบของมัน และเป็น ดัง ต้น มะกอกเทศที่ สลัด
ทิง้ ดอกบานของมัน 34 เพราะว่าที่ชุมนุมของพวกหน้าซื่อใจคดนั ้นจะรกร้างไป และไฟจะเผาผลาญเต็นท์
แห่งสินบนเสีย 35 เขาทัง้ หลายตัง้ ครรภ์ความชัว่ และคลอดความร้ายออกมา และท้องของเขาทัง้ หลาย
ตระเตรียมการล่อลวง�

16
โยบบ่นเรือ
่ งพระราชกิจของพระเจ้า

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ข้าเคยได้ยน
ิ เรือ
่ งอย่างนี้ มามากแล้ว

ท่านทุกคนเป็นผู้เล้าโลมที่กวนใจ 3 คําลมๆ
แล้งๆจะจบสิน
้ เมื่อไรหนอ ท่านเป็นอะไรไป ท่านจึงตอบอย่างนี้ 4 ข้าก็พูดอย่างท่านทัง้ หลายได้เหมือนกัน
ถ้า ชีวต
ิ ท่านมาแทนที่ ชี วิต ของข้า ข้า ก็ สามารถสรรหาถ้อยคํา มากมายก่ายกองมาต่อสู้ ท่านทัง้ หลายได้
และสัน
่ ศีรษะของข้าใส่ท่าน 5 ข้าจะหนุนกําลังของท่านทัง้ หลายด้วยปากของข้าก็ได้ และการเคลื่อนไหว
แห่งริมฝีปากของข้าจะระงับความเจ็บปวดของท่านก็ได้ด้วย 6 ถ้าข้าพูด ความเจ็บปวดของข้าก็ไม่ระงับ
และถ้า ข้า นิ่ ง ไว้ จะบรรเทาไปสัก เท่าใด 7 แต่ นี่ แหละ เดีย
๋ วนี้ พระเจ้า ทรงให้ ข้า อ่อนเปลี้ย พระองค์ ทรง
8
กระทํา ให้ พรรคพวกทัง้ สิน
้ ของข้า เลิ กร ้างไป และพระองค์ ได้ ให้ ข้า เต็ม ไปด้วยรอยย่น ซึ่ง สภาพนี้ เป็น
พยานปรักปรํา ข้า และความผ่ายผอมของข้า ลุก ขึ้น ปรักปรํา ข้า มัน เป็น พยานใส่ หน ้า ข้า 9 พระองค์ ทรง
ฉี กข้าด้วยพระพิโรธของพระองค์และทรงเกลียดชังข้า พระองค์ทรงขบเขี้ยวเคี้ยวฟันใส่ข้า ปรปักษ์ ของ
ข้า ถลึงตาสู้ ข้า 10 มี คนอ้า ปากใส่ ข้า เขาตบแก้ม ประจานข้า เขาสุม หั วก ัน ปรักปรํา ข้า 11 พระเจ้า ทรง
มอบข้าให้แก่คนอธรรม และทรงเหวีย
่ งข้าไว้ในมือของคนชัว่ ร้าย 12 ข้าอยู่สบาย และพระองค์ทรงหักข้า
สะบัน
้ เออ พระองค์ ทรงฉวยคอข้า และฟาดข้า ลงเป็น ชิน
้ ๆ พระองค์ ทรงตัง้ ข้า ให้ เป็น เป้า ของพระองค์
13 นั กธนูของพระองค์ล้อมข้า พระองค์ทรงทะลวงเปิ ดไตของข้าและไม่เพลามือเลย พระองค์ทรงเทนํ้าดี
ของข้าลงบนดิน 14 พระองค์ทรงพังเข้าไปเป็นช่องๆ พระองค์ทรงวิง่ เข้าใส่ข้าอย่างมนุษย์ยักษ์ 15 ข้าเย็บ
ผ้า กระสอบติด หนั ง ของข้า และทําให้ เขาสัตว์ของข้า สกปรกด้วยผงคลี ดิน 16 หน ้า ของข้า แดงด้วยการ
รํา่ ไห้ เงามัจจุราชอยูที
่ ่หนังตาของข้า 17 แม้ว่าในมือของข้าไม่มีความอยุติธรรมเลย และคําอธิษฐานของ
ข้า ก็ บริสุทธิ์ 18 โอ แผ่ นดิน โลกเอ๋ย อย่า ปิดบัง โลหิต ของข้า นะ อย่า ให้เสียงร้องของข้า มี ที่ หยุด พัก 19 ดู
เถิด เดีย
๋ วนี้ เองพยานของข้าก็อยู่บนสวรรค์ และพระองค์ผู้รับรองข้าก็อยู่ในที่สูง 20 เพื่อนของข้าดูหมิน
่
21
ข้า แต่ตาของข้าเทนํ้าตาออกถวายพระเจ้า โอ ขอให้ผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดอ้อนวอนเพื่อมนุษย์ต่อพระเจ้า อย่างที่
มนุษย์อ้อนวอนเพื่อเพื่อนบ้านของเขา 22 เพราะว่าต่อไปอีกไม่กี่ปี ข้าจะไปตามทางที่ข้าจะไม่กลับ�

17
โยบอ้อนวอนต่อพระเจ้า
“ลมหายใจของข้า ได้ แตกดับ วัน เวลาของข้า ก็ จบลง หลุม ฝัง ศพพร้อมสําหรับ ข้า แล้ว 2 แน่ ละ คน
มัก เยาะเย้ ยก ็ อยู่ รอบข้า นี่ เอง และตาของข้า ก็ จ้องอยู่ ที่ การยัว่ เย้า ของเขา 3 ‘โปรดทรงวางประกัน ไว้
สําหรับข้าพระองค์กับพระองค์ ใครอยู่ที่นั ่นที่จะให้ประกันสําหรับข้าพระองค์ได้ 4 เพราะพระองค์ทรงปิด
1
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ใจของเขาทัง้ หลายไว้จากความเข้าใจ ฉะนั ้น พระองค์ จะไม่ ทรงยกย่องเขา� 5 ผู้ ที่ กล ่าวคํา ประจบประ
แจงแก่เพื่อนของเขา นั ยน์ ตาของลูกหลานของเขาจะมัวมืดไป 6 พระองค์ ทรงกระทําให้ข้าเป็นคําครหา
ของชนชาติทัง้ หลาย แต่ก่อนนั ้นข้าเป็นเหมือนรํามะนา 7 นั ยน์ ตาของข้าได้มืดมัวไปด้วยความโศกสลด
และอวัยวะทัง้ สิน
่ งนี้ และคนไร้ผิดก็จะเร้า
้ ของข้าก็ เหมือนกับเงา 8 คนเที่ยงธรรมก็ จะตกตะลึ งด้วยเรือ
9
ตัวขึ้นปรักปรําคนหน้าซื่อใจคด คนชอบธรรมยังจะยึดมัน
่ อยู่กับทางของเขา และผู้ที่ มี มือสะอาดก็ จะ
10
แข็งแรงยิง่ ขึ้นๆ แต่ พวกท่าน ท่านทุกคนมาอีกซี ข้าจะไม่ พบคนที่ มี ปัญญาสักคนในพวกท่าน 11 วัน
ของข้าก็ผ่านพ้นไป แผนงานของข้าก็แตกหัก คือความคิดในใจของข้านั ้น 12 เขาเหล่านั ้นทํากลางคืนให้
เป็นกลางวัน ความสว่างนั ้นกส
็ ัน
้ เพราะเหตุความมืด 13 ถ้าข้ารอคอย แดนคนตายจะเป็นบ้านของข้า ข้า
ได้กางที่นอนออกในความมืด 14 ข้าได้พูดกับความเปื่ อยเน่าว่า ‘เจ้าเป็นพ่อของข้า� และพูดกับหนอนว่า
‘เจ้าเป็นแม่ของข้าและเป็นพี่สาวของข้า� 15 แล้วบัดนี้ ความหวังของข้าอยู่ที่ไหนเล่า ส่วนความหวังของ
ข้านั ้นใครจะเห็นได้ 16 ความหวังนั ้นจะลงไปที่ดาลประตูแดนคนตาย เราจะลงไปด้วยกันในผงคลีดิน�

18
บิลดัดกล่าวถึงความทุกข์ของคนชัว่
1 แล้วบิลดัดคนชูอาห์ตอบว่า 2 “ท่านจะค้นหาถ้อยคํานานเท่าใด จงใคร่ครวญแล้วภายหลังพวกเราจะ
พูด 3 ทําไมเราจึงถูกนั บให้เป็นสัตว์ และถือว่าเลวทรามในสายตาของท่าน 4 ท่านผู้ฉีกตัวของท่านด้วย
ความโกรธของท่าน จะให้แผ่นดินโลกถูกทอดทิง้ เพราะเห็นแก่ท่านหรือ หรือจะให้ก้อนหินโยกย้ายจาก
ที่ ของมัน 5 เออ ความสว่างแห่งคนชัว่ จะถู กดับเสีย และเปลวไฟของเขาจะไม่ส่องแสงอีก 6 ความสว่าง
ในเต็นท์ของเขาจะมืด และตะเกียงของเขาจะดับพร้อมกับเขา 7 ก้าวอันแข็งแรงของเขาก็จะสัน
้ เข้า และ
8
ความคิดอ่านของเขาเองก็จะควํา่ เขาลง เพราะเขาถูกเหวีย
่ งเข้าไปในข่ายด้วยเท้าของเขาเอง และเขา
9
เดินอยู่บนหลุมพราง กับอันหนึ่ งจะฉวยส้นเท้าของเขาไว้ ผู้ปล้นจะมีชย
ั ต่อเขา 10 มีบ่วงซ่อนอยู่ในดิน
ไว้ดัก เขา มี กั บอย ู่ ในทางไว้ดัก เขา 11 สิ ่ง น่า หวาดเสียวจะทําให้ เขาตกใจอยู่ รอบด้าน และไล่ ติ ดส้น เท้า
ของเขาอยู่ 12 กําลังของเขาก็จะกร่อนไปเพราะความหิว และภัยพิบัติก็จะคอยพร้อมอยู่ที่ข้างเขา 13 มัน
จะกินความแข็งแกร่งแห่งผิวหนั งของเขาเสีย แม้แต่บุตรหัวปี แห่งความตายจะกินความแข็งแกร่งของ
เขาเสีย 14 ความไว้วางใจของเขาจะถูกถอนออกจากเต็นท์ ของเขา จะถูกนํามายังกษั ตริย์แห่งความน่า
หวาดเสียว 15 สิ่งที่ไม่ใช่ของเขาจะอาศัยอยูใ่ นเต็นท์ของเขา จะมีกํามะถันเกลื่อนกลาดอยูเ่ หนื อที่อยูของ
่
16
17
เขา รากของเขาจะแห้ง ไปข้างใต้ นั ้น และกิง่ ของเขาที่ อยู่ ข้างบนจะถูก ตัด ทิง้
การระลึก ถึง เขาจะ
พินาศไปจากโลก และเขาจะไม่ มี ชื่อ อยู่ ในถนน 18 เขาจะถูก ผลักไสจากความสว่างเข้า สู่ ความมืด และ
จะถูกไล่ออกไปจากแผ่นดินโลก 19 เขาจะไม่มีลูกหรือหลานท่ามกลางประชาชนของเขา และจะไม่มีใคร
เหลือ อยู่ในที่ ซ่ึง เขาเคยอาศัย อยู่ 20 ผู้ ที่ มาภายหลัง เขาก็ จะตกตะลึ งด ้วยวัน ของเขา เหมือนกับ ผู้ ที่ มาก
่อนก็หวาดกลัวด้วย 21 แน่ ละ ที่ อยู่ของคนชัว่ เป็นอย่างนี้ แหละ และที่ อยู่ของคนซึ่งไม่รู จั
้ กพระเจ้าก็เป็น
อย่างนี้ แหละ�

19
โยบมัน
่ คงในความเชื่อ
แล ้ว โยบตอบว่า 2 “ท่านทัง้ หลายจะทรมานจิตใจช้า นานสัก เท่าใด ทัง้ ทุบ ข้า เป็น ชิน
้ ๆด้วยถ้อยคํา
3 ท่านทัง
้ 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 ท่านทัง
้ หลายจะผยองเพราะข้า จริง และ
ใช้ ความตํ่าต้อยของข้า ปรักปรํา ข้า 6 จงทราบเถิด ว่า พระเจ้า ทรงควํา่ ข้า ลงแล้ว และได้ ทรงเอาตาข่าย
ของพระองค์ ล้อมข้า ไว้ 7 ดู เถิด ข้า ร้องออกมาเพราะเหตุ ความทารุ ณ แต่ ไม่มี ใครฟัง ข้า ร้องให้ช่วย แต่
1
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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 พระองค์ทรงพังข้าลงเสียทุกด้านและข้าก็ สิ ้นไป พระองค์ทรงทึ้งความหวังของข้าขึ้นเหมือนถอน
ต้นไม้ 11 พระพิโรธของพระองค์ พลุ ่ง ขึ้น ใส่ ข้า และทรงนั บ ข้า ว่า เป็น ปรปั กษ ์ ของพระองค์ 12 กองทหาร
ของพระองค์ เข้ามาพร้อมกัน เขาทัง้ หลายก่อเชิงเทินต่อสู้ ข้า และตัง้ ค่ายล้อมเต็นท์ ของข้า 13 พระองค์
ทรงให้พี่ น้ องของข้า ห่างไกลจากข้า ผู้ ที่ คุ ้น เคยของข้า ก็ หน
ั ไปจากข้า เสีย 14 ญาติ ของข้า ละข้า เสีย และ
เพื่อนสนิ ทของข้าได้ลืมข้าเสียแล้ว 15 คนทัง้ หลายที่อาศัยอยู่ในบ้านของข้าและสาวใช้ของข้า นั บข้าเป็น
คนต่างด้าว ข้ากลายเป็นคนต่างด้าวในสายตาของเขา 16 ข้าเรียกคนใช้ของข้า แต่เขาไม่ตอบข้า ข้าต้อง
วิงวอนเขาด้วยปากของข้า 17 ลมหายใจข้า เป็ นที ่ ขยะแขยงแก่ ภรรยาของข้า ถึง แม้ ข้า ได้ ออ
้ นวอนเพื่อ
18
19
ลูกๆที่บังเกิดแก่ข้าเอง แม้เด็กๆดูหมิน
่ ข้า เมื่อข้าลุกขึ้นเขาก็วา่ ข้า สหายสนิ ททัง้ สิน
้ ของข้ารังเกียจ
20
ข้า และคนเหล่านั ้ นที ่ ข้า รัก เขาหัน หลัง ให้ ข้า กระดูก ของข้า เกาะติด หนั ง และติด เนื้ อ ของข้า และข้า
รอดได้ อย่างหวุดหวิด 21 โอ ข้า แต่ ท่าน สหายของข้า สงสารข้า เถิด สงสารข้า เถิด เพราะพระหัตถ์ ของ
พระเจ้าได้แตะต้องข้า 22 ทําไมท่านทัง้ หลายจึงข่มเหงข้าอย่างกับเป็นพระเจ้า ทําไมท่านไม่พอใจกับเนื้ อ
ของข้า 23 โอ ข้าอยากให้ถ้อยคําของข้าได้ถูกบันทึกไว้ โอ ข้าอยากให้จารึกไว้ในหนั งสือ 24 ข้าอยากให้สลัก
ไว้ในศิลาเป็น นิ ตย์ ด้วยปากกาเหล็ก และตะกัว่ 25 แต่ ส่วนข้า ข้า ทราบว่า พระผู้ ไถ่ ของข้า ทรงพระชนม์
อยู่ และในที่สุดพระองค์ จะทรงประทับยืนบนแผ่นดินโลก 26 และหลังจากตัวหนอนแห่งผิวหนั งทําลาย
ร่างกายนี้ แล้ว ในเนื้ อหนั งของข้า ข้าจะเห็นพระเจ้า 27 ผู้ซึ่งข้าจะได้เห็นเอง และนั ยน์ ตาของข้าจะได้เห็น
ไม่ใช่คนอื่น แม้ว่าจิตใจในตัวข้าก็ อ่อนระโหย 28 แต่ ท่านทัง้ หลายควรว่า ‘ทําไมพวกเราข่มเหงท่าน เมื่อ
รากของเรือ
่ งนั ้นพบอยู่ในตัวเรา� 29 จงกลัวดาบ เพราะพระพิโรธนําโทษของดาบมา เพื่อท่านจะทราบ
ว่ามีการพิพากษา�

20
โศฟาร์คิดว่าความบาปที่โยบซ่อนอยูจ
่ ะปรากฏ
แล ้วโศฟาร์ ชาวนา อา เมห์ ตอบ ว่า 2 “เพราะ ฉะนั ้น เพราะ เหตุ ความ คิด ของ ข้าๆ จึง ต้อง ตอบ ด้วย
ความเร่ง ร้อน 3 ข้า ได้ ฟัง คํา ติ เตียนที่ สบประมาทแล้ว เพราะเหตุ จิ ตใจข้า รู เ้ รือ
่ งข้า จึง ต้องตอบ 4 ตัง้ แต่
ดึกดําบรรพ์มา ตัง้ แต่มนุษย์ถูกวางไว้บนแผ่นดินโลก ท่านไม่ทราบหรือว่า 5 เสียงไชโยของคนชัวน
ั ้ สัน
้
่ น
6
และความชื่นบานของคนหน้าซื่อใจคดนั ้นเป็นแต่ครู เ่ ดียว แม้ความสูงของเขาเด่นขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์
และศีรษะของเขาไปถึง หมู่ เมฆ 7 เขาจะพินาศเป็น นิ ตย์ อย่างอุจจาระของเขาเอง บรรดาคนที่ เคยเห็น
เขาจะพูด ว่า ‘เขาอยู่ ที่ไหน � 8 เขาจะบิน ไปเสีย เหมือนความฝัน และจะไม่ มี ใครพบอีก เขาจะถูก ไล่ ไป
เสีย อย่างนิ มิ ตในกลางคืน 9 นั ยน์ ตาซึ่ง ได้ เห ็น เขาจะไม่ เห ็น เขาอีก หรือ ที่ ของเขาจะไม่ เห ็น เขาอีก เลย
10 ลูก หลานของเขาจะเสาะหาเป็ นที ่ โปรดปรานของคนยากจน และมือ ของเขาจะคืน ทรัพย์ สมบัติ ของ
เขา 11 กระดูกของเขาเต็มไปด้วยความบาปของคนหนุ่มซึ่งจะนอนลงกับเขาในผงคลีดิน 12 แม้ว่าความ
ชัว่ จะหวานอยูใ่ นปากของเขา แม้เขาซ่อนไว้ใต้ลิน
้ ของเขา 13 แม้เขาไม่อยากจะปล่อยและไม่ละทิง้ แต่อม
ไว้ในปากของเขา 14 อาหารของเขายัง เปลี่ยนในท้องของเขา เหมือนพิษ ของงู เห่าในตัว เขา 15 เขากลืน
ทรัพย์ สมบัติ ลงไป แต่ จะอาเจียนมัน ออกมาอีก พระเจ้า จะเหวีย
่ งมัน ออกมาจากท้องของเขา 16 เขาจะ
17
ดูดพิษของงูเห่า ลิน
้ ของงูรา้ ยจะฆ่าเขา เขาจะไม่ได้เห็นแม่น้ําลําธาร หรือนํ้าเอ่อล้น คือลําธารที่มีน้าํ ผึ้ง
และนมข้นไหลอยู่ 18 เขาจะคืนผลงานของเขา และจะไม่กลนก
ื ินเสีย เขาได้กําไรเท่าไหร่ เขาจะต้องคืนให้
เท่านั ้น และเขาจะไม่ได้ความชื่นบานในสิง่ นั ้นเลย 19 เพราะเขาได้ขยี้และทอดทิง้ คนยากจน เขาได้ชิงบ
้านซึ่งเขาไม่ได้สร้าง 20 แน่ นอนเขาจะไม่รู สึ
้ กสงบใจ เขาจะเก็บสิง่ ที่เขาปรารถนาไม่ได้เลย 21 อาหารของ
เขาจะไม่มีอะไรเหลือ เหตุฉะนั ้นไม่มีใครเสาะหาทรัพย์สมบัติของเขา 22 ในขณะที่เขาอิม
่ หนําสําราญ เขา
1
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จะตกในสภาพขัดสน มือ ของคนชัวท
่ ัง้ ปวงจะมายังเขา 23 เมื่อ กําลัง จะเติ มท ้ องของเขาให้เต็ม พระเจ้า
จะทรงส่ง ความพิโรธอัน ดุ เดือดมาถึง เขา และหลัง่ ลงมาบนเขาเมื่อ เขารับ ประทานอาหารอยู่ 24 เขาจะ
ลี้จากอาวุธเหล็ก คันธนูเหล็กกล้าจะแทงเขาทะลุ 25 เขาดึงมันออก และมันออกมาจากร่างกายของเขา
เออ กระบี่อันวาววับออกมาจากนํ้าดีของเขา ความน่าหวาดเสียวมายังเขา 26 ความมืดทัง้ ปวงจะซ่อนไว้
ในที่ลึกลับของเขา ไฟที่ไม่ต้องเป่าจะกลืนเขาเสีย สิ่งใดที่เหลืออยูในเต็
่
นท์ของเขาจะถูกเผาผลาญ 27 ฟ้า
สวรรค์ จะสําแดงความชัว่ ช้า ของเขา และแผ่น ดิน โลกจะลุก ขึ้น ปรักปรํา เขา 28 ผลกําไรแห่ง ครัว เรือน
ของเขาจะถูกนําไปเสีย ทรัพย์สมบัติของเขาจะถูกกวาดไปในวันแห่งพระพิโรธของพระเจ้า 29 นี่ เป็นส่วน
ของคนชัว่ จากพระเจ้า และเป็นมรดกที่พระเจ้าทรงกําหนดให้เขา�

21
โยบทุกข์ใจเรือ
่ งความเจริญของคนอธรรม
1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ขอฟังถ้อยคําของข้าอย่างระมัดระวัง

และให้คํานี้ ปลอบใจท่าน 3 ขออดทนหน่ อย
และข้าจะพูด และเมื่อข้าพูดแล้ว ก็เยาะต่อไปเถอะ 4 ส่วนข้านี้ จะต่อว่ามนุษย์หรือ ถ้าเป็นเช่นนั ้นทําไมใจ
ข้าจึงไม่ควรเป็นทุกข์ 5 มองดูข้าซี และจงตกตะลึงเถิด และท่านจงเอามือปิดปากของท่าน 6 เมื่อข้าระลึก
ถึงเรือ
่ งนี้ ข้าก็ ตระหนกตกใจ และความสัน
่ สะท้านก็ จับเนื้ อของข้า 7 ทําไมคนชัว่ จึ งมีชีวิตอยู่ เออ จนถึง
แก่ และเจริญมีกําลังมากขึ้น 8 เชื้อสายของเขาก็ ตังม
้ ัน
่ คงอยู่ในสายตาของเขา และลูกหลานของเขาก็
อยูต่
่ อหน้าต่อตาเขา 9 เรือนของเขาทัง้ หลายก็ปลอดภัยปราศจากความกลัว และไม้เรียวของพระเจ้าก็ไม่
10 วัวผู้ของเขาเกิดพันธุ ์ ไม่มีขาด วัวเมียของเขาตกลูก และไม่มีแท้ง 11 เขาส่งเด็กๆออกไปอยู่
อยูบนเขา
่
อย่างฝูงแพะแกะ และลูกหลานเล็กของเขาก็เต้นรํา 12 เขาหยิบเอารํามะนาและพิณเขาคู่ และเปรมปรี
ดิ์ตามเสียงขลุ่ย 13 ตลอดวันเวลาของเขา เขาก็เจริญ และเขาลงไปที่แดนคนตายในพริบตาเดียว 14 เขา
จึง ทูล พระเจ้า ว่า ‘ขอจากเราไปเสีย เพราะเราไม่ ปรารถนาความรู ้ในทางของท่าน 15 องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ
ฤทธิคื
์ ออะไร ที่ เราจะต้องปรนนิ บัติ เขา ถ้าเราอธิษฐานต่อเขา เราจะได้ ประโยชน์ อะไร� 16 ดู เถิด ความ
จําเริญ ของเขาทัง้ หลายไม่ อยู่ ในกํา มือ ของเขา คํา ปรึกษาของคนชัว่ อยู่ หา่ งไกลจากข้า 17 ตะเกียงของ
คนชัว่ ดับบ่อยเท่าใด ความยากลําบากมาเหนื อเขาบ่อยเท่าใด พระเจ้าทรงแจกจ่ายความเศร้าโศกด้วย
พระพิโรธของพระองค์ 18 เขาเป็นเหมือนฟางข้าวหน้าลม และเป็นเหมือนแกลบที่พายุพัดไป 19 พระเจ้า
ทรงสะสมความชัว่ ช้าของเขาไว้ให้ลูกหลานของเขาหรือ พระองค์ ทรงตอบแทนแก่ เขาเอง และเขาก็ จะ
ทราบ 20 นั ยน์ ตาของเขาจะเห็น ความพินาศของเขา และเขาจะดื่ม พระพิโรธขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์
21 เพราะเขามีความพึงพอใจอะไรในเรือ
่ งวงศ์วานที่ตามเขามา เมื่อจํานวนเดือนของเขาถูกตัดขาดกลาง
คัน เสีย แล้ว 22 มี ผู้ ใดจะสอนความรู ให้
้ แด่ พระเจ้า ได้ หรือ เมื่อ พระองค์ ทรงพิพากษาเทวชีพ 23 คนหนึ่ ง
ตายเมื่อ ยัง แข็ง แรงเต็ มท ี่ สบายและปลอดภัย ทัง้ สิน
้ 24 ถัง กายของเขาเต็ มด ้วยนํ้านม และกระดูก ของ
เขาก็ชุ่มด้วยไขกระดูก 25 อีกคนหนึ่ งตายด้วยใจขมขื่น ไม่เคยได้ชิมของดี 26 เขาทัง้ สองนอนลงในผงคลี
ดินเหมือนกัน และตัวหนอนก็คลุมเขาทัง้ สองไว้ 27 ดูเถิด ข้ารู ค
้ วามคิดของท่านและอุบายของท่านที่จะ
ทํา ผิด ต่อ ข้า 28 เพราะท่านว่า ‘วัง ของเจ้า นายอยู่ ที่ไหน เต็นท์ ซึ่ง คนชัว่ อาศัย นั ้น อยู่ ที่ไหน � 29 ท่านมิ ได้
ถามนั ก ท่องเที่ยว และท่านไม่ ได้ รับ สักขี พยานของเขาหรือ 30 ว่า คนชัว่ ได้ สงวนไว้จนถึง วัน แห่ง ภัย พิบั
ติ และเขาจะถูก นํา ไปยัง วัน แห่ง พระพิโรธ 31 ใครแจ้ง วิธีการของเขาต่อ หน้า เขา และผู้ ใดสนองเขาใน
สิง่ ที่เขาได้กระทํา 32 แม้กระนั ้นเขาจะถูกหามไปยังหลุมศพ และจะยังอยู่ในอุโมงค์ 33 สําหรับเขาก้อนดิ
นที ่ หุบเขาก็ เบาสบาย คนทัง้ ปวงก็ตามเขาไป และคนที่ ไปข้างหน้า ก็ นั บ ไม่ ถ้วน 34 แล ้ว ทําไมท่านจะมา
เล้าโลมใจข้าด้วยสิง่ ว่างเปล่า คําตอบของท่านไม่มีอะไรเหลือแล้วนอกจากการมุสา�
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22
เอลีฟัสฟ้องโยบเป็นครัง้ ที่สาม

1 แล้วเอลีฟัสชาวเทมานตอบว่า 2 “คนจะเป็ นประโยชน์ อะไรแก่พระเจ้าได้หรือ

แน่ ละ ผูใดฉลาดก็
้
เป็น
ประโยชน์ แก่ ตนเองต่างหาก ถ้า ท่านเป็น คนชอบธรรม จะเป็ นที ่ พอพระทัย แก่ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์
หรือ หรือถ้าทางทัง้ หลายของท่านดีรอบคอบจะเป็นประโยชน์ อะไรแก่พระองค์ 4 พระองค์จะทรงติเตียน
ท่านเพราะยําเกรงหรือ พระองค์ จะทรงสู้ ความกั บท ่านหรือ 5 ความชัว่ ของท่านใหญ่ โตมิ ใช่ หรือ ความ
ชัว่ ช้าของท่านไม่ มี ที่ สิ ้นสุ ดมิใช่หรือ 6 เพราะท่านยึดของประกันไปจากพี่น้องเปล่าๆ และริบเสื้อผ้าของ
คนที่ เปลือยกาย 7 ท่านมิ ได้ ให้นํ้า แก่ คนอิดโรยดื่ม และท่านหน่วงเหนี่ ยวขนมปัง ไว้มิ ให้คนที ่ หิว 8 คนที ่
มีอํานาจใหญ่โตย่อมได้ ที่ ดิ นเป็นกรรมสิทธิ์ และคนที่ มีหน้ามีตาก็ได้ เข้าอาศัยอยู่ 9 ท่านไล่ แม่ม่ายออก
ไปมือเปล่า และแขนของลูกกําพร้าพ่อก็หัก 10 เพราะฉะนั ้ นกับดักอยู่รอบท่าน และความสยดสยองอัน
ฉั บพลั นก็ท่วมทั บท่าน 11 หรือความมืดจนท่านไม่ เห็นอะไร และนํ้าที่ ท่วมก็ คลุ มท่านไว้ 12 พระเจ้ามิ ได้
ทรงสถิตอยู่ ณ ที่ สูงในฟ้าสวรรค์ หรือ ดู ดาวที่ สูงที่สุดเถิด มันสูงจริงๆ 13 เพราะฉะนั ้นท่านว่า ‘พระเจ้า
ทรงรู อะไร
้
พระองค์ จะทรงทะลุ เมฆมืด ทึบ ไปพิพากษาได้ หรือ 14 เมฆทึบ คลุม พระองค์ ไว้ พระองค์ ทรง
มองอะไรไม่ เห็น และพระองค์ ทรงดําเนิ น โดยรอบบนพื้น ฟ้า� 15 ท่านมุ่ง ไปทางเก่า หรือ ซึ่ง คนชัว่ เคย
ดําเนิ น นั ้น 16 ผู้ ถู กฉวยเอาไปก่อนเวลากําหนดของเขา รากฐานของเขาถูก ไหลล้น ไปด้วยนํ้า ท่วม 17 ผู้
ทูลพระเจ้าว่า ‘ขอทรงไปจากข้าทัง้ หลาย� และ ‘องค์ผูทรงมหิ
้
ทธิฤทธิจะทรงช่
วยเขาทัง้ หลายได้� 18 แต่
์
พระองค์ ทรงให้ เรือนของเขาเต็ มด ้วยของดี แต่ คํา ปรึกษาของคนชัว่ ห่างไกลจากข้า 19 คนชอบธรรม
เห็นและยินดี คนไร้ผิดหัวเราะเยาะ 20 ในขณะที่ทรัพย์สมบัติของเราไม่ถูกตัดขาด แต่ของที่เหลือนั ้นไฟ
ก็ เผาเสีย 21 จงปรองดองกับ พระเจ้า และอยู่ อย่างสันติ ดัง นั ้น สิง่ ที่ ดี จะมาถึง ท่าน 22 ขอจงรับ พระราช
บัญญัติจากพระโอษฐ์ของพระองค์ และเก็บพระวจนะของพระองค์ไว้ในใจของท่าน 23 ถ้าท่านกลับมายัง
องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ ท่านจะเจริญ และจะทิง้ ความชัว่ ช้า ให้ ไกลจากเต็นท์ ของท่าน 24 ท่านจะรวบรวม
ทองคําไว้เหมือนผงคลีดิน และทองคําเมืองโอฟีรไว้
์ เหมือนหินในลําธาร 25 และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะ
์
เป็นผู้ป้องกันท่าน และท่านจะมีเงินอย่างมากมาย 26 แล้วท่านจะปี ติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ และ
เงยหน้าของท่านหาพระเจ้า 27 ท่านจะอธิษฐานต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงฟังท่าน และท่านจะทํา
ตามคําปฏิญาณของท่าน 28 ท่านจะตัดสินใจในเรือ
่ งใด และเรือ
่ งนั ้นจะสําเร็จสมประสงค์ และจะมีแสง
สว่างส่องทางให้ท่าน 29 เมื่อมนุษย์ถู กทิง้ ลงไป ท่านจะว่า ‘มีการทรงช่วยยกชู ขึ้น และพระองค์ทรงช่วย
คนถ่อมใจให้รอด � 30 พระองค์ ทรงช่วยเกาะแห่ง ผู้ ไร้ความผิด ให้พ้น มัน ได้ รบ
ั การช่วยให้พ้น โดยความ
สะอาดแห่งมือของท่าน�
3
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โยบอาลัยถึงพระเจ้า

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “คําร้องทุกข์ของข้าก็ ขมขื่นในวันนี้ ด้วย

การที่ข้าถูกทุบตีก็หนักกว่าการร้องคราง
ของข้า 3 โอ ข้าอยากทราบว่าจะพบพระองค์ได้ที่ไหน เพื่อข้าจะมาถึงพระที่นั่งของพระองค์ 4 ข้าจะยื่นคดี
ของข้าต่อพระพักตร์พระองค์ และบรรจุข้อโต้แย้งให้เต็มปากข้า 5 ข้าจะทราบคําตอบของพระองค์ และ
เข้าใจสิง่ ที่พระองค์จะตรัสกับข้า 6 พระองค์จะทรงโต้แย้งกับข้าด้วยฤทธานุภาพอันยิง่ ใหญ่ของพระองค์
หรือ เปล่าน่ ะ พระองค์จะทรงให้กําลังแก่ข้า 7 ณ ที่นั ่นคนเที่ยงธรรมจะสู้ความกับพระองค์ได้ และข้าจะ
รับ การช่วยให้ พ้น จากผู้ พิพากษาของข้า เป็น นิ ตย์ 8 ดู เถิด ข้า เดิน ไปข้างหน้า แต่ พระองค์ มิได้ ทรงสถิต
ที่ นั ่น และข้างหลัง แต่ ข้า ก็ ไม่ สังเกตเห็น พระองค์ 9 ข้างซ้ายมือ ที่ พระองค์ ทรงกระทํา กิจ ข้า ก็ ไม่ เห ็ นพ
ระองค์ ข้างขวามือ พระองค์ ทรงซ่อนอยู่ ข้า หาพระองค์ ไม่ พบ 10 ด้วยว่า พระองค์ ทรงทราบทางที่ ข้า ไป
เมื่อ พระองค์ ทรงทดสอบข้า แล้ว ข้า ก็ จะเป็น อย่างทองคํา 11 เท ้า ของข้า ติด รอยพระบาทของพระองค์
แน่ น ข้า ตามมรรคาของพระองค์ และมิ ได้ หัน ไปข้างๆเลย 12 ข้าม ิ ได้ พรากไปจากพระบัญญั ติ แห่ งริม
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พระโอษฐ์ของพระองค์ ข้าตีราคาพระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์สูงกว่าอาหารที่จําเป็นสําหรับข้า
13 แต่ พระองค์ ทรงผันแปรมิ ได้ และผู้ ใดจะหัน พระองค์ ได้ พระองค์ มี พระประสงค์ สิง
่ ใด พระองค์ ก็ ทรง
กระทําสิง่ นั ้น 14 เพราะว่าพระองค์จะทรงกระทําสิง่ ที่พระองค์ทรงกําหนดให้ข้านั ้นครบถ้วน และสิง่ อย่าง
นั ้นเป็นอันมากอยูใ่ นพระดําริของพระองค์ 15 เพราะฉะนั ้นข้าจึงสะทกสะท้านต่อพระพักตร์พระองค์ เมื่อ
ข้า ตรึก ตรอง ข้า ก็ ครันคร
่
้ามต่อ พระองค์ 16 พระเจ้า ทรงกระทํา ให้ใจของข้า อ่อนเปลี้ย องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ
ฤทธิได้
์ กระทํา ให้ข้าสะทกสะท้าน 17 เพราะข้ามิ ได้ ถู กตัดขาดก่อนความมืด มาถึง และพระองค์ มิได้ ทรง
ปิดบังความมืดทึบไว้จากหน้าข้า�
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โยบบ่นว่าพระเจ้าทรงเมินเฉยต่อความชัว่ ร้าย
“เมื่อ วาระกําหนดไม่ ปิดบัง ไว้ จากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ทําไมบรรดาผู้ ที่ รู ้ จัก พระองค์ ไม่ เห ็ นว ัน
กําหนดของพระองค์ 2 มีคนที่ยา้ ยหลักเขต เขายึดฝูงแพะแกะพาไปเลี้ยง 3 เขาไล่ต้อนลาของคนกําพร้า
พ่อไป เขาเอาวัวของหญิงม่ายไปเป็นประกัน 4 เขาผลักคนขัดสนออกนอกถนน คนยากจนแห่งแผ่นดิน
โลกต่างก็ ซ่อนตัว หมด 5 ดู เถิด ดัง ลาป่า อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร คนยากจนนั ้น ออกไปทํางานพยายามหา
อาหาร ถิน
่ แห้งแล้งให้อาหารแก่ เขาและบุตรทัง้ หลายของเขา 6 เขาทัง้ หลายเก็บหญ้าแห้งที่ ในทุ่ง และ
เขาเล็มสวนองุน
่ ของคนชัว่ 7 เขาทําให้คนที่เปลือยกายนอนตลอดคืนโดยไม่มีเสื้อผ้า และไม่มีผ้าห่มกัน
หนาว 8 เขาเปียกฝนแห่งภูเขา และเกาะหินอยูเ่ พราะขาดที่กําบัง 9 มีผูฉวยเด็
้
กกําพร้าพ่อไปจากอก และ
เอาของประกันจากคนยากจน 10 เขาทัง้ หลายทําให้เขาเดินเปลือยกายไปโดยไม่มีเสื้อผ้า เขาก็แบกฟ่อน
ข้าวไปจากคนที่ หิว 11 เขาทํานํ้ามันอยู่ท่ามกลางกําแพงของพวกเขา เขายํ่าอยู่ที่ บ่อย่าํ องุน
่ แต่ เขาต้อง
ทนความกระหาย 12 คนครํา่ ครวญออกมาจากที่ในเมือง และจิตใจของคนบาดเจ็บร้องขอ แต่พระเจ้ามิ
ได้สนพระทัยในความโง่เขลาของเขา 13 เขาอยูใ่ นพวกที่กบฏต่อความสว่าง ที่ไม่คุ้นเคยกับทางของความ
สว่างนั ้น และมิ ได้ อยู่ในทางของความสว่างนั ้น 14 ฆาตกรลุกขึ้นมาแต่ เช้าตรู ่ เขาฆ่าคนยากจนและคน
ขัดสน และในกลางคืน เขาเป็น เหมือนขโมย 15 ตาของผู้ ล่วงประเวณี คอยเวลาพลบคํ่า กล่าวว่า ‘ไม่มี
ตาใดจะเห็น ข้า� และเขาก็ ปลอมหน้า ของเขา 16 ในยามมืด เขาขุด เข้าไปในเรือนซึ่ง เขาหมายไว้สําหรับ
ตนเองในเวลากลางวัน เขาไม่รูจั
้ กความสว่าง 17 เพราะเงามัจจุราชเป็นเหมือนเวลาเช้าแก่เขาทุกคน ถ้า
ใครรู จ
้ ักเขา เขาก็ เป็นความสยดสยองของเงามัจจุ ราช 18 เขารวดเร็วดุ จดังนํ้ามากหลาย ส่วนแบ่งของ
เขาถูก สาปในแผ่น ดิน เขาไม่ หน
ั หน้า ไปสู่ สวนองุน
่ ของเขา 19 ความแห้ง แล้ง และความร้อนฉวยเอานํ้า
หิมะไปฉั นใด แดนคนตายก็ ฉวยเอาผู้กระทําบาปไปฉั นนั ้น 20 ครรภ์ จะลืมเขา ตัวหนอนจะกินเขาอย่าง
อร่อย ไม่มีใครจําเขาได้ ต่อไป ความชัว่ จะหักลงเหมือนต้นไม้ 21 เขารีดเอาจากหญิงหมั นที ่ไม่มีลูก และ
ไม่ ทําดี อะไรให้ แก่ หญิ งม ่าย 22 เขาได้ ทําลายคนที่ มี กําลั งด ้ว ยอํา นาจของตน เขาลุก ขึ้น แล ้ว ไม่ มี ใคร
มัน
่ ใจเรือ
่ งชีวต
ิ ของตน 23 พระเจ้าทรงประทานความปลอดภัยให้เขา และเขาก็พ่งึ อยู่ และพระเนตรของ
พระองค์อยู่บนหนทางของเขา 24 เขาทัง้ หลายถูกยกย่องขึ้นครู่หน่งึ แต่ก็ต้องสิน
้ ไปและถูกนําลงมา เขา
ถูกเอาออกไปจากทางเหมือนคนอื่นๆ และถูกตัดออกเหมือนยอดรวงข้าว 25 แล้วบัดนี้ ถ้าไม่เป็นเช่นนั ้น
ใครจะพิสูจน์ได้ว่าข้ามุสา และสําแดงว่าสิง่ ที่ข้ากล่าวนั ้นไร้สาระ�
1

25
บิลดัดบอกโยบว่ามนุษย์ไม่สามารถรู จ
้ ักพระเจ้าได้
1 แล ้วบิ ลด ัด คนชู อาห์ ตอบว่า 2 “พระเจ้า ทรงอํานาจในการครอบครองและทรงให้ ยา
ํ เกรงพระองค์
3
ทรงกระทําสันติภาพในสวรรค์เบื้องสูงของพระองค์ กองทัพของพระองค์มีจํานวนหรือ ความสว่างของ
พระองค์ มิได้ ส่องมาเหนื อผู้ใดบ้าง 4 แล้วมนุษย์จะชอบธรรมต่อพระพักตร์พระเจ้าได้ อย่างไร คนที ่เกิด
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จากผู้ หญิง จะสะอาดได้ อย่างไร 5 ดู เถิด ถึง แม้ ดวงจันทร์ก็ ไม่มี ความสุกใส และดวงดาวก็ ไม่ บริสุทธิใน
์
สายพระเนตรของพระองค์ 6 มนุษย์จะยิง่ สะอาดน้ อยกว่านั ้นเท่าใด ผู้เป็นเพียงตัวดักแด้ และบุตรของ
มนุษย์เล่า ผู้เป็นเพียงตัวหนอน�

26
โยบกล่าวซํ้าว่าท่านเชื่อในพระเจ้า

1 แล้วโยบตอบว่า 2 “ท่านได้ ชว
่ ยผู้ไม่มีกําลังมากจริงหนอ

ท่านได้ชว
่ ยแขนที่ไม่มีแรงแล้วหนอ 3 ท่าน
ให้คํา ปรึกษาแก่ คนที ่ ไม่มี สติ ปัญญา และได้ ให้ความรู มากที
้
่ สัมฤทธิผ
์ ล จร ิง หนอ 4 ท่านเปล่ง วาจาออก
มาแก่ ใครเล่า และวิญญาณของใครได้ ออกมาจากท่าน 5 ชาวแดนคนตายเบื้องล่างสะทกสะท้านใต้ น้ํา
และชาวเมืองนั ้น 6 นรกเปลือยอยูต
่ ่อพระพักตร์พระเจ้า และแดนพินาศไม่มีผ้าห่ม 7 พระองค์ทรงคลี่ทาง
เหนื อออกคลุมทเวิ
ี่ ง้ ว้าง และแขวนโลกไว้เหนื อที่ว่างเปล่า 8 พระองค์ทรงมัดนํ้าไว้ในเมฆทึบของพระองค์
และเมฆนั ้ นก ็ ไม่ ขาดวิน
่ ไป 9 พระองค์ ทรงคลุม หน้า ของพระที่ นั ่ง และคลี่ เมฆของพระองค์ ออกคลุม มัน
ไว้ 10 พระองค์ทรงขีดปริมณฑลไว้บนพื้นนํ้า ณ เขตระหว่างความสว่างและความมืด 11 เสาฟ้าก็หวัน
่ ไหว
12
และประหลาดใจเมื่อ พระองค์ ทรงขนาบ พระองค์ ทรงปราบทะเลให้ สงบด้วยอานุภาพของพระองค์
พระองค์ทรงตีคนจองหองด้วยความเข้าพระทัยของพระองค์ 13 พระองค์ทรงตกแต่งฟ้าสวรรค์ด้วยพระ
วิญญาณของพระองค์ พระหัตถ์ของพระองค์ทรงสร้างพญานาคที่ขด 14 ดูเถิด เหล่านี้ เป็นเพียงพระราช
กิจ ผิว เผิน ของพระองค์ เราได้ยน
ิ ถึง พระองค์ ก็ เป็น เพียงเสียงกระซิบ ใครจะเข้าใจถึง ฤทธิ์กัมปนาทอัน
เกรียงไกรของพระองค์ได้�
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ความจริงใจของโยบ
และโยบได้ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของตนอีกว่า 2 “พระเจ้า ทรงพระชนม์ อยู่แน่ ฉั นใด คือ พระองค์ ผู้ ทรง
นําความยุติ ธรรมอันควรตกแก่ ข้าไปเสีย และองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิทรงพระชนม์
อยู่แน่ ฉั นใด คือผู้ทรง
์
3
ทําใจข้าให้ขมขื่น เพราะลมหายใจยังอยู่ในตัวข้าตราบใด และลมปราณจากพระเจ้ายังอยู่ในรู จมูกของ
ข้าตราบใด 4 ริมฝีปากของข้าจะไม่พูดความเท็จและลิน
้ ของข้าจะไม่เปล่งคําหลอกลวง 5 ขอพระเจ้าอย่า
ยอมให้ ข้า เห็ นว ่า ท่านเป็น ฝ่ายที่ ถู กเลย ข้า จะไม่ ทิง้ ความสัตย์ จร ิง ของข้า จนข้า ตาย 6 ข้า ยึด ความชอบ
ธรรมของข้าไว้มัน
่ ไม่ยอมปล่อยไป จิตใจของข้าไม่ตําหนิ ข้า ไม่ว่าวันใดในชีวต
ิ ของข้า 7 ขอให้ศัตรู ของข้า
เป็นเหมือนคนชัว่ และขอให้ผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าเป็นเหมือนคนอธรรม
1

คนหน้าซื่อใจคดขาดความหวัง

8 เพราะอะไรจะเป็ นความหวังของคนหน้าซื่อใจคด

แม้ว่าเขาได้กําไรแล้ว เมื่อพระเจ้าทรงเอาชีวต
ิ ของ
เขาไป 9 พระเจ้าจะทรงฟังเสียงร้องของเขาหรือ เมื่อความยากลําบากมาสู่ เขา 10 เขาจะปี ติยินดีในองค์
ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิหรื
์ อ เขาจะกราบทูล พระเจ้า ทุก เวลาหรือ 11 ข้า จะสอนท่านทัง้ หลายโดยพระหัตถ์ ของ
พระเจ้า ข้าจะไม่ปิดบังพระดําริขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 12 ดูเถิด ท่านทุกคนได้เห็นเองแล้ว ทําไมท่าน
จึงเหลวไหลสิน
ั จาก
้ เชิงทีเดียวเล่า 13 ต่อพระเจ้า นี่ เป็นส่วนของคนชัว่ และมรดกซึ่งผู้บีบบังคับจะได้รบ
14
องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ ถ้า ลูก หลานของเขาเพิม
่ ขึ้น ก็ เพื่อ ถูก ดาบ และลูก หลานของเขาก็ หาไม่ พอก ิน
15 คนของเขาที่เหลืออยู่ ความตายก็จะฝังเขาเสีย และภรรยาม่ายทัง
้ หลายของเขาจะไม่ครํา่ ครวญ 16 ถึง
เขาจะกอบโกยเอาเงินไว้มากอย่างผงคลีดิน และกองเสื้อผ้าไว้ดังดินเหนี ยว 17 เขาจะกองไว้ก็ได้ แต่คน
ชอบธรรมจะสวม และคนไร้ผิดจะแบ่งเงินกัน 18 เขาสร้างบ้านเหมือนอย่างตัวมอด เหมือนอย่างเพิงที่
คนยามสร้าง 19 คนมัง่ คัง่ จะนอนลง แต่เขาจะไม่ถู กรวบรวมไว้ เขาลืมตาของเขาขึ้น และเขาไม่อยู่แล้ว
20 ความสยดสยองท่วมเขาเหมือนนํ้า มากหลาย ในกลางคืน พายุ หอบเขาไป 21 ลมตะวัน ออกหอบเขา
ขึ้น และเขาก็ จากไป เหมือนพายุมั นก ็ กวาดเขาออกไปจากที่ ของเขา 22 พระเจ้า จะทรงเหวีย
่ งเขาอย่าง
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ไม่ปรานี เขาจะหนี จากพระหัตถ์ของพระองค์ 23 คนจะตบมือเยาะเย้ยเขา และเย้ยหยันเขาออกไปจากที่
ของเขา�

28

สติปัญญาเป็นของประทานจากพระเจ้า
1 “แน่ ละ ต้องมี เหมืองสําหรับ แร่เงิน และมี ที่ สําหรับ ทองคํา ที่ เขาถลุง 2 เขาเอาเหล็ก มาจากพื้น ดิน
และถลุงทองสัมฤทธิจ
์ ากแร่ดิบ 3 มนุษย์กําจัดความมืด และค้นหาไปยังเขตไกลที่ สุด ค้นแร่ดิบในที่ มืด
ครึม
้ และเงามัจจุ ราช 4 เขาขุด ปล่องไกลจากที่ ฝูง คนอาศัย อยู่ คนสัญจรไปมาลืม เขาแล้ว เขาแขวนอยู่
แกว่งไปแกว่งมาไกลจากฝูงคน 5 ฝ่ายแผ่นดินนั ้นมอ
ี าหารออกมา แต่ภายใต้ก็ควํา่ อย่างถูกไฟไหม้ 6 ก้อน
หินของที่นั่นเป็นที่อยูของพลอยไพทู
่
รย์ และมันมีผงทองคํา 7 ทางนั ้นไม่มีเหยี่ยวรู ้ และไม่มีตาเหยีย
่ วดํา
8
9
มองเห็น ลูก สิงโตไม่ เคยเดิ นที ่ นั ่น สิ งโตดุรา้ ยไม่ ผ่านมาที่ นั ่น คนยื่ นม ือ ที่ หน
ิ แข็ง และทําลายภูเขา
ลงถึง ราก 10 เขาขุด ลํา รางไว้ในหิน และตาของเขาเห็น ของประเสริฐ ทุก อย่าง 11 เขากัน ตานํ้า ไว้ เพื่ อม ิ
ให้มีน้าํ ย้อย และสิง่ ที่ ปิดบังไว้ เขานํามาให้แจ้ง 12 แต่จะพบพระปัญญาที่ ไหน และที่ ของความเข้าใจอยู่
ที่ไหน 13 มนุษย์ไม่รูจั
้ กค่าของพระปัญญา และในแผ่นดินของคนเป็นกห
็ าไม่พบ 14 บาดาลพูดว่า ‘ที่ข้าไม่
มี� และทะเลกล่าวว่า ‘ไม่อยูกั
่ บข้า� 15 จะเอาทองคําซื้อก็ไม่ได้ และจะชัง่ เงินให้ตามราคาก็ไม่ได้ 16 จะตี
ราคาเป็นทองคําโอฟีรก็
์ ไม่ได้ หรือเป็นพลอยสี น้ําข้าวประเสริฐหรือพลอยไพทูรย์ก็ไม่ได้ 17 จะเทียบเท่า
ทองคําและแก้วผลึ กก็ไม่ได้ หรือจะแลกกับเครือ
่ งทองคําเนื้ อดีก็ ไม่ได้ 18 อย่าเอ่ยถึงหินปะการังและไข่
19
มุ กเลย ค่า ของพระปัญญาสูง กว่า มุกดา บุ ษราคั ม แห่ง เมืองเอธิโอเปีย ก็ เปรียบกับ พระปัญญาไม่ ได้
หรือจะตี ราคาเป็นทองคําบริสุทธิ์ก็ ไม่ ได้ 20 ดังนั ้นพระปัญญามาจากไหนเล่า และที่ ของความเข้าใจอยู่
ที่ไหน 21 เป็น สิง่ ที่ ซ่อนพ้น จากตาของสิง่ ที่ มี ชี วิต ทัง้ ปวง และปิดบัง ไว้จากนกในอากาศ 22 แดนพินาศ
และมัจจุราชกล่าวว่า ‘เราได้ยน
ิ เสียงลือ เรือ
่ งพระปัญญากับ หู ของเรา� 23 พระเจ้า ทรงทราบทางไปหา
พระปัญญานั ้น และพระองค์ทรงทราบที่อยูของพระปั
่
ญญาด้วย 24 เพราะพระองค์ทอดพระเนตรไปถึงที่
สุดปลายแผ่นดินโลก และทรงเห็นทุกสิง่ ที่ ใต้ฟ้าสวรรค์ 25 ในเมื่อพระองค์ทรงกําหนดนํ้าหนั กให้แก่ลม
และทรงกะนํ้าด้วยเครือ
่ งตวง 26 เมื่อพระองค์ทรงสร้างกฎให้ฝน และสร้างทางไว้ให้แสงแลบของฟ้าผ่า
27 แล้วพระองค์ทอดพระเนตรพระปั ญญาและทรงประกาศ ทรงสถาปนาไว้และทรงวิจัย 28 และพระองค์
ตรัสกับมนุษย์ว่า ‘ดูเถิด ความยําเกรงองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า นั ่นแหละคือพระปัญญา และที่จะหันจากความ
ชัว่ คือความเข้าใจ� ”

29

โยบแก้คํากล่าวหาผิด
แล ้ว โยบก็ กล ่า วกลอนภาษิ ต ของท่านอี กว่า 2 “โอ ข้า อยากจะอยู่ อย่างแต่ละเดือนที่ ผ่านไป อย่าง
ในสมัยเมื่อพระเจ้าทรงพิทักษ์ข้า 3 เมื่อประทีปของพระองค์ ส่องเหนื อศีรษะข้า และข้าเดินฝ่าความมืด
ไปด้วยความสว่างของพระองค์ 4 อย่างข้าเมื่อครัง้ ยังหนุ่มแน่ นอยู่ เมื่อความลึ กลับแห่งพระเจ้าทรงอยู่
เหนื อเต็นท์ ของข้า 5 เมื่อองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิยั
์ งอยู่กับข้า และลูกหลานห้อมล้อมข้า 6 เมื่อเขาล้างย่าง
เท้าของข้าด้วยนมข้น และก้อนหินเทธารนํ้ามันออกให้ข้า 7 เมื่อข้าออกมายังประตูเมือง เมื่อข้าเตรียมที่
นั ่งของข้าที่ถนน 8 คนหนุ่มๆเห็นข้าแล้ วก็หลี กไป คนสูงอายุลุ กขึ้นยืน 9 เจ้านายหยุดพูด เอามือปิดปาก
ของตนไว้ 10 เสียงของขุนนางก็สงบลง และลิน
้ ของเขาก็เกาะติดเพดานปาก 11 เมื่อหูได้ยินแล้ว ต่างก็วา่
ข้าเป็นสุข และเมื่อตาดู ก็ยกย่องข้า 12 เพราะว่าข้าช่วยคนยากจนที่รอ
้ งให้ช่วย และเด็กกําพร้าพ่อที่ไม่มี
ใครอุปถัมภ์เขา 13 พรของคนที่จวนพินาศก็มาถึงข้า และข้าเป็นเหตุให้จิตใจของหญิงม่ายร้องเพลงด้วย
ความชื่นบาน 14 ข้าสวมความชอบธรรม และมันกห
็ อ
่ หุม
้ ข้าไว้ ความยุติธรรมของข้าเหมือนเสื้อคลุมและ
15
ผ้าโพกศีรษะ ข้าเป็นนั ยน์ ตาให้คนตาบอด และเป็นเท้าให้คนง่อย 16 ข้าเป็นบิดาให้คนขัดสน และข้า
1
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สอบสวนเรือ
่ งของผูที
้ ่ข้าไม้รู จ
้ ัก 17 ข้าหักขากรรไกรของคนชัว่ และได้ดึงเอาเหยื่อจากฟันของเขา 18 แล้ว
ข้าคิดว่า ‘ข้าจะตายในรังของข้า และข้าจะทวีวน
ั เวลาของข้าอย่างทราย 19 รากของข้าจะแผ่ไปถึงนํ้า มีน
20
้าํ ค้างบนกิง่ ของข้าตลอดคืน สง่าราศีของข้าสดชื่นอยู่กับข้า และคันธนูของข้าใหม่เสมออยู่ในมือข้า�
21 คนทัง
้ หลายเงีย
่ หูฟังข้าและคอยอยู่ และเงียบอยูฟ
่ ังคําปรึกษาของข้า 22 หลังจากที่ข้าพูดแล้ว เขาก็ไม่
พูดอีกเลย และคําของข้าก็กลน
ั ่ ลงมาเหนื อเขา 23 เขาคอยข้าเหมือนคอยฝน เขาอ้าปากของเขาเหมือน
อย่างรอรับน้าํ ฝนชุกปลายฤดู 24 ถ้าข้าหัวเราะเยาะเขา เขาก็ไม่ยอมเชื่อ และสีหน้าอันผ่องใสของข้า เขา
ก็ มิได้ ทําให้หม่นหมองลง 25 ข้าเลือกทางให้เขา และนั ่งเป็นหัวหน้า และอยู่อย่างกษั ตริย์ท่ามกลางกอง
ทหาร อย่างผู้ที่ปลอบโยนคนที่ครํา่ ครวญ�

30
ความมัง่ มีของโยบกลายเป็นความยากจน

“แต่ เดีย
๋ วนี้ เขาเยาะข้า คือคนที่ ออ
่ นกว่าข้าน่ ะ คนที ่ข้าจะเหยียดหยามพ่อของเขา ถึ งกับไม่ ยอมให้
2
อยู่กับสุนัขที่ เฝ้าฝูงแพะแกะของข้า ข้าจะได้ อะไรจากกําลั งมือของเขาทัง้ หลาย คือของคนที่ เรีย
่ วแรง
3
เขาหมดไปแล้ว เพราะเหตุความขาดแคลนและหิวโหยพวกเขาจึงอยูอ
่ ย่างโดดเดี่ยว เมื่อก่อนเขาหนี ไป
4
ยังถิน
่ ทุรกันดารซึ่งรกร้างและถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า เขาเก็บผักชะครามซึ่งอยู่กับพุ่มไม้ และเอารากต้นไม้
จําพวกสนจู นิเปอร์มาเป็นอาหาร 5 เขาถูกขับไล่ ออกไปจากท่ามกลางคน (มี คนตะโกนตามเขาไปอย่าง
ตามโจร� 6 ฉะนั ้น เขาต้องพักอยู่ที่ลําละหาน ในโพรงดินและซอกหิน 7 เขาร้องอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ เขา
เบียดกัน อยู่ ภายใต้ ต้น ตําแย 8 เขาเป็น ลูก ของคนถ่อย เออ เป็น ลูก ของคนเสีย ชื่อ เขาถูก กวาดออกไป
เสีย จากแผ่น ดิน 9 และบัดนี้ ข้า กลายเป็น เพลงเยาะเย้ย ของเขา เออ ข้า เป็น คํา ครหาของเขา 10 เขาทัง้
หลายสะอิดสะเอียนข้า และเหินห่างจากข้า เขาไม่ รงั ้ รอที่ จะถ่ มน้าํ ลายลงหน้า ของข้า 11 เพราะพระเจ้า
ทรงหย่อนสายธนูของข้า และให้ข้าตกตํ่า เขาทัง้ หลายก็ เหวี่ยงความยัง้ คิดเสียต่อหน้าข้า 12 คนหนุ่มล
ุก ขึ้น ข้างขวามือ ของข้า เขาผลั กด ัน เท้า ของข้า ออกไป เขาเหวีย
่ งทางแห่ง ความพินาศไว้ต่อสู้ ข้า 13 เขา
พัง ทางเดิน ของข้า เขาเสริม ภัย พิบั ติ ให้ ข้า ไม่มี ผู้ ใดช่วยเขาไว้เลย 14 เขามาหาข้า อย่า งกั บน ้าํ ที่ ทะลัก
เข้า มาอย่างเต็ มท ี่ เขากลิง้ ตัว เข้า มาหาข้า ท่ามกลางซากปรักห ัก พัง 15 ความสยดสยองต่างๆหัน มาใส่
ข้า จิตใจของข้าถูกเขาติดตามอย่างลมตาม และความเจริญรุ ง่ เรืองของข้าสูญไปเสียอย่างเมฆ 16 บัดนี้
จิ ตใจของข้า ก็ ละลายไป วัน แห่ง ความทุกข์ ใจยึด ตัว ข้า ไว้ 17 กลางคืน กระดูก ข้า ทะลุ ไป และความเจ็บ
ปวดที่ แทะข้า นั ้น ไม่ หยุด พัก เลย 18 เครือ
่ งแต่ง กายของข้า เสีย รู ป ไปด้วยความรุ นแรงแห่ง โรคนี้ มั นม ัด
ข้า อย่างผ้า คอเสื้อ รัด ข้า 19 พระเจ้า ทรงเหวีย
่ งข้า ลงในปลัก และข้า ก็ กลายเป็น เหมือนผงคลี และขี้ เถ้า
20 ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ และพระองค์ หาทรงสดับ ข้า พระองค์ ไม่ ข้า พระองค์ ยน
ื ขึ้น และพระองค์
หาทรงมองไม่ 21 พระองค์ กล ับ ทรงดุรา้ ยต่อ ข้า พระองค์ พระองค์ ทรงต่อ ต้านข้า พระองค์ ด้วยพระหัตถ์
ทรงฤทธิข
ึ เหนื อลม และทรงให้ข้าพระองค์ ขี่ลม และทรงให้
์ องพระองค์ 22 พระองค์ ทรงชู ข้าพระองค์ ข้น
23
ตัว ข้า พระองค์ ละลายไป ข้า พระองค์ ทราบแล้ วว ่า พระองค์ จะทรงให้ ข้า พระองค์ ตายเสีย และให้ ไปสู่
ที่ กําหนดของคนเป็น ทัง้ ปวง 24 ถึง กระนั ้น เขาจะไม่ ย่ืนม ือ ของเขาออกช่วยคนในแดนคนตาย ถึง แม้ ว่า
พวกเขาร้องขอความช่วยเหลือในท่ามกลางภัยพิบติ
ั ของเขา 25 ข้ามได้
ิ ร้องไห้เพื่อผูที
้ ่วันเวลาของเขายาก
26
เย็นหรือ จิตใจของข้ามิได้โศกสลดเพื่อคนขัดสนหรือ แต่เมื่อข้ามองหาของดี ของร้ายก็มาถึง และเมื่อ
ข้า คอยความสว่าง ความมื ดก ็ มาถึง 27 จิ ตใจของข้า ร้อนรุ ม
่ ไม่ เคยสงบเลย วัน แห่ง ความทุกข์ ใจมาพบ
ข้า 28 ข้าได้ไว้ทุกข์ มิใช่ด้วยแดด ข้ายืนขึ้นในที่ชุมนุมชน และร้องขอความช่วยเหลือ 29 ข้าเป็นพี่น้องกับ
มังกร และเป็นเพื่อนกับนกเค้าแมว 30 ผิวหนั งของข้าดํา กระดูกของข้าร้อนอย่างไฟไหม้ 31 เพราะฉะนั ้น
เสียงพิณเขาคู่ของข้ากลายเป็นเสียงโหยไห้ และเสียงขลุ่ยของข้ากลายเป็นเสียงของผู้ที่ร้องไห้�
1

โยบ 31:1
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31
โยบปกป้องความซื่อสัตย์ของตนเอง

1 “ข้าได้ ทําพันธสัญญากั บนัยน์ ตาของข้า

แล้วข้าจะมองหญิงพรหมจารีได้อย่างไร 2 อะไรจะเป็นส่วน
ของข้า จากพระเจ้า เบื้องบน และเป็น มรดกของข้า จากองค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ ณ ที่ สูง 3 มิใช่ ภยันตราย
สําหรับคนชัว่ และภัยพิบัติสําหรับคนที่กระทําความชัว่ ช้าดอกหรือ 4 พระองค์มิทรงเห็นทางที่ข้าไป และ
นั บ ฝี ก้าวของข้า ดอกหรือ 5 ถ้า ข้า ได้ ดําเนิ น ไปกับ ความไร้สาระ และเท้า ของข้า เร่ง ไปสู่ ความหลอกลวง
6 ก็ขอให้เอาข้าชังด
่ ้วยตราชูเที่ยงตรง และขอพระเจ้าทรงทราบความซื่อสัตย์ของข้า 7 ถ้าย่างเท้าของข้า
หัน ออกไปจากทาง และจิตใจของข้า ดําเนิ น ตามนั ยน์ ตาของข้า และถ้า ความด่างพร้อยใดๆเกาะติ ดม ือ
ข้า 8 ก็ขอให้ข้าหว่าน และให้คนอื่นกิน และขอให้สิ่งที่งอกขึ้นเพื่อข้าถูกถอนรากเอาไป 9 ถ้าใจของข้าถูกล่
อชวนไปหาผูหญิ
้ ง และข้าได้ซุ่มอยูที
่ ่ประตูเพื่อนบ้านของข้า 10 แล้วก็ขอให้ภรรยาของข้าโม่แป้งให้คนอื่น
และให้คนอื่นโน้ มทับนาง 11 เพราะนั ่นเป็นความผิดที่ร้ายกาจ และเป็นความชัว่ ช้าที่ผูพิ
้ พากษาต้องปรับ
โทษ 12 เพราะนั ่น จะเป็น ไฟผลาญให้ ไปถึง แดนพินาศ และจะถอนรากผลเพิม
่ พูน ทัง้ ปวงของข้า 13 ถ้า
ข้า ดู ถู กเรือ
่ งของทาสหรือ ทาสหญิง ของข้า เมื่อ เขานํา มาร้องทุกข์ ต่อ ข้า 14 เมื่อ พระเจ้า ทรงลุก ขึ้น แล ้ว
ข้า จะทํา อะไรได้ เมื่อ พระองค์ ทรงสอบถาม ข้า จะทูล ตอบพระองค์ อย่างไร 15 พระองค์ ผู้ ทรงสร้างข้า ใน
ครรภ์ มิได้ทรงสร้างเขาหรือ มิใช่พระองค์องค์เดียวเท่านั ้นหรือ ที่ ทรงสร้างเราทัง้ สองในครรภ์ 16 ถ้าข้า
ได้หน่วงเหนี่ ยวสิง่ ใดๆที่คนยากจนอยากได้ หรือได้กระทําให้นั ยน์ ตาของหญิงม่ายมองเสียเปล่า 17 หรือ
ข้ารับประทานอาหารของข้าแต่ ลําพัง และคนกําพร้าพ่อไม่ได้ ร่วมรับประทานอาหารนั ้นด้วย 18 (เพราะ
ตัง้ แต่เด็กมา เขาเติบโตขึ้นกับข้า อย่างอยูก
่ ับพ่อ และข้าได้เป็นผู้แนะนําเธอตัง้ แต่ครรภ์มารดาของข้า�
19 ถ้าข้าเห็นคนหนึ่ งคนใดพินาศเพราะขาดเสื้อผ้า หรือเห็นคนขัดสนไม่ มี ผ้าคลุมกาย 20 ถ้าบัน
้ เอวของ
เขามิ ได้ อวยพรแก่ ข้า และถ้า เขามิ ได้ อบอุน
่ ด้วยขนแกะของข้า 21 ถ้า ข้า ยกมือ ขึ้น แตะต้องคนกําพร้า
พ่อ เพราะข้า เห็น ความสนั บ สนุ นที ่ ประตู เมือง 22 แล้ว ก็ ให้ กระดูก ไหปลาร้า หลุด จากบ่า ของข้า และให้
แขนของข้าหักหลุดจากข้อต่อเสียเถิด 23 เพราะข้าสยดสยองด้วยภัยพิบติ
ั ที่มาจากพระเจ้า และด้วยเหตุ
24
ความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ ข้าทําอะไรไม่ได้ ถ้าข้ากระทําให้ทองคําเป็ นที่ไว้ใจหรือพูดกับทองคํา
เนื้ อด ี ว่า ‘ท่านเป็ นที ่ วางใจของข้า� 25 ถ้า ข้า เปรมปรีดิ ์ เพราะสมบั ติ ของข้า มากมาย หรือ เพราะมือ ของ
ข้าได้มามาก 26 หรือข้าเพ่งดวงอาทิตย์เมื่อส่องแสง หรือดวงจันทร์เมื่อเคลื่อนไปอย่างสง่า 27 และจิตใจ
ของข้า ถู กล ่ อชวนอยู่ อย่างลับๆ และปากของข้า จุบ มือ ของข้า 28 นี่ เป็น ความชัว่ ช้า ด้วยที่ ผู้ พิพากษาจะ
ต้องปรับโทษ เพราะข้าคงต้องปฏิเสธพระเจ้าเบื้องบน 29 ถ้าข้าเปรมปรีดิ ์เมื่อผู้ที่ เกลียดชังข้านั ้นพินาศ
หรือลิงโลดเมื่อเหตุรา้ ยมาทันเขา 30 ข้าไม่ยอมให้ปากของข้าบาปไปโดยขอชีวต
ิ ของเขาด้วยคําสาปแช่ง
31 ถ้าคนแห่งเต็นท์ของข้ามิได้กล่าวว่า ‘โอ ยังมีใครที่ไหนที่กินเนื้ อของนายไม่อิม
่ � 32 คนต่างถินม
่ ิได้พัก
33
อยูใ่ นถนน ข้าเปิดประตูให้แก่คนเดินทาง ถ้าข้าปิดบังการละเมิดของข้าอย่างอาดัม ด้วยซ่อนความชัว่
ช้าของข้าไว้ในอกของข้า 34 เพราะข้ากลัวมวลชนและกลั วที่ครอบครัวต่างๆจะเหยียดหยามข้า ข้าจึงนิ่ ง
เสีย ไม่ออกไปพ้นประตูบ้าน 35 โอ ข้าอยากให้สักคนหนึ่ งฟังข้า ดูเถิด ความปรารถนาของข้าคือ ขอองค์ผู้
ทรงมหิทธิฤทธิตอบข้
า ข้าอยากได้คําสํานวนฟ้องข้าซึ่งคู่ความเขียนขึ้น 36 ข้าจะใส่บ่าแบกไปแน่ ทีเดียว
์
ข้าจะมัดมันไว้ต่างมงกุฎ 37 ข้าจะแจ้งจํานวนฝีก้าวของข้าแก่พระองค์ ข้าจะเข้าไปเฝ้าพระองค์อย่างเป็น
เจ้านาย 38 ถ้าที่ ดินของข้าร้องกล่าวโทษข้า และร่องไถในนั ้ นร้องไห้ด้วยกัน 39 ถ้าข้ากินผลิตผลของมัน
ด้วยมิได้ เสียเงิน และกระทําให้เจ้ าของที่ ดิ นเดิ มนัน
้ เสียชีวต
ิ 40 ก็ ขอให้มีต้นผักหนามงอกแทนข้าวสาลี
และหญ้าสาบแร้งแทนข้าวบาร์เลย์� จบถ้อยคําของโยบ
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1 ดังนั ้น บุรุ ษทัง
้ สามก็หยุดตอบโยบ เพราะโยบชอบธรรมในสายตาของตนเอง 2 แล้วเอลีฮู บุตรชายบา

ราเคล คนบุชี ครอบครัวราม ก็โกรธ เขาโกรธโยบ เพราะท่านอ้างตัวว่าชอบธรรมหาใช่พระเจ้าไม่ 3 เขา
โกรธสหายสามคนของโยบด้วย เพราะเขาทัง้ หลายตอบไม่ได้ ทัง้ ๆที่เขาหาว่าโยบผิด 4 ฝ่ายเอลีฮูคอยจน
โยบพูดจบ เพราะพวกเขาแก่กว่าตน 5 และเมื่อเอลีฮเห
ู นว
็ ่าไม่มีคําตอบในปากของบุรุษทัง้ สามนี้ แล้ว เขา
6
จึงโกรธ และเอลีฮู บุตรชายบาราเคล คนบุชี กล่าวว่า “ข้าพเจ้ายังเยาว์วัย และท่านสูงอายุแล้ว เพราะ
ฉะนั ้นข้าพเจ้าเกรงกลั วที่จะกล่าวความคิดเห็นของข้าพเจ้าแก่ ท่าน 7 ข้าพเจ้าว่า ‘ขอให้วัยพูดเถิด และ
ให้ปี หลายปี สอนสติปัญญา� 8 แต่มีจิตวิญญาณในมนุษย์ การดลใจจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิกระทํ
าให้
์
9
10
เขาเข้าใจ ไม่ใช่ ผู้ ยงิ่ ใหญ่ เท่ านั ้ นที ่ เป็น คนฉลาด หรือ คนสูง อายุ เข ้า ใจความยุ ติ ธรรม เพราะฉะนั ้น
ข้าพเจ้า จึง ว่า ‘ขอฟัง ข้าพเจ้า ขอให้ ข้าพเจ้า กล่าวความคิด เห็น ของข้าพเจ้า ด้วย� 11 ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้
คอยฟังคําของท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้าเงีย
่ หูฟังเหตุผลของท่านขณะที่ท่านค้นหาว่าจะพูดว่ากระไร 12 เออ
ข้าพเจ้า สนใจฟัง ท่าน และ ดู เถิด ไม่มี ผู้ ใดให้เหตุ ผลอัน ควรแก่ โยบ ในพวกท่านไม่ มี ผู้ ใดที่ ตอบคํา ของ
โยบได้ 13 อย่าเพ่อพูดนะว่า ‘เราได้พบพระปัญญาแล้ว พระเจ้าทรงผลักเขาลงแล้วมิใช่มนุษย์� 14 เขามิ
ได้เพ่งเล็งถ้อยคําของเขาใส่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะไม่ตอบถ้อยคําของเขาด้วยคําพูดของท่าน 15 เขาทัง้
หลายก็ตกตะลึง เขาไม่ตอบอีก เขาไม่มีถ้อยคําจะพูดสักคําเดียว 16 และข้าพเจ้าจะคอยหรือ (เพราะเขา
ทัง้ หลายไม่พูด เพราะเขายืนอยูที
่ ่นั่น ไม่ตอบอีก� 17 ข้าพเจ้ากล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าจะให้คําตอบของข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าจะสําแดงความคิดเห็นของข้าพเจ้าด้วย 18 เพราะข้าพเจ้ามีถ้อยคําเต็มตัว จิตใจภายในข้าพเจ้า
บังคับข้าพเจ้าอยู�
่ 19 ดูเถิด จิตใจของข้าพเจ้าเหมือนเหล้าองุน
่ ซึ่งไม่มีที่ระบายออก เหมือนถุงหนั งเหล้า
องุน
่ ใหม่จะระเบิดอยู่รอมร่อแล้ว 20 ข้าพเจ้าต้องพูดจึงจะได้ความบรรเทา ข้าพเจ้าต้องเปิดริมฝีปากขึ้น
ตอบ 21 ข้าพเจ้าจะไม่แสดงอคติต่อบุคคลใดๆ หรือใช้การประจบสอพลอต่อผูใด
้ 22 เพราะข้าพเจ้าประจบ
สอพลอไม่ได้ ถ้าทําอย่างนั ้น ผู้ทรงสร้างของข้าพเจ้าจะกําจัดข้าพเจ้าเสียในไม่ช้า�
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เอลีฮูให้เหตุผลกับโยบ

1 “ท่านโยบเจ้าข้า

อย่างไรก็ตามขอฟังคําของข้าพเจ้า และฟังถ้อยคําทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า 2 ดูเถิด บัดนี้
ข้าพเจ้า ได้ อา้ ปาก ลิน
้ ภายในปากของข้าพเจ้า ก็ พูด 3 ถ้อยคํา ของข้าพเจ้า สําแดงความเที่ยงธรรมแห่ง
จิตใจ และริม ฝีปากของข้าพเจ้า จะกล่าวความรู ้อย่างจริงใจ 4 พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ ทรงสร้าง
ข้าพเจ้า และลมปราณขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิได้
์ ให้ ชี วิต แก่ ข้าพเจ้า 5 ถ้า ท่านตอบข้าพเจ้า ได้ ก็ ตอบ
ซี จง ลําดับ ถ้อยคํา ของ ท่าน ต่อ หน้า ข้าพเจ้า เชิญ เถอะ 6 ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ อย่าง ท่าน ตรง พระ พักตร์
พระเจ้า พระองค์ ทรงปั้ นข้าพเจ้าขึ้นมาจากดินด้วยเหมือนกัน 7 ดู เถิด อย่าให้ความกลัวข้าพเจ้ากระทํา
ให้ ท่านตกใจ ข้าพเจ้า จะไม่ ชก
ิ
ั ชวนท่านหนั ก เกิน ไป 8 แน่ ละ ท่านพูด ให้ ข้าพเจ้า ฟัง และข้าพเจ้า ได้ยน
9
เสียงถ้อยคํา ของท่านว่า ‘ข้าพเจ้า สะอาด ปราศจากการละเมิด ข้าพเจ้า บริ สุทธิ ์ ไม่มี ความชัว่ ช้า ใน
ข้าพเจ้า เลย 10 ดู เถิด พระองค์ ทรงหาเรือ
่ งกับ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงนั บ ว่า ข้าพเจ้า เป็น ศั ตรู กับ พระองค์
11 พระองค์ ทรงเอาเท้า ของข้าพเจ้า ใส่ ข่ อ
ื ไว้ และทรงเฝ้า ดู ทางของข้าพเจ้า ทัง้ สิน
่ งนี้
้ � 12 ดู เถิด ในเรือ
13
ท่านไม่ยุติธรรมเลย ข้าพเจ้าจะตอบท่าน พระเจ้าใหญ่ยงิ่ กว่ามนุษย์ ทําไมท่านจึงโต้แย้งกับพระองค์
เพราะพระองค์ ไม่ทรงรายงานเรือ
่ งพระราชกิจใดๆของพระองค์ เลย 14 เพราะพระเจ้าตรัสครัง้ หนึ่ ง เออ
สองครัง้ แต่ มนุษย์ ไม่ หยัง่ รู ้ได้ 15 ในความฝัน ในนิ มิ ตกลางคืน เมื่อ คนหลับ สนิ ท เมื่อ เขาเคลิบเคลิม
้
อยู่ บนที่นอนของเขา 16 แล ้ว พระองค์ ทรงเบิ กห ู ของมนุษย์ และทรงประทับ ตราคํา สัง่ สอนของเขาไว้
17 เพื่อว่าพระองค์จะได้หน
ั ให้มนุษย์กลับจากเป้าหมายของเขา และตัดความเย่อหยิง่ ออกเสียจากมนุษย์
18 พระองค์ ทรงยึด เหนี่ ยววิญญาณของเขาไว้ จากปากแดนคนตาย และยึด ชีวต
ิ ของเขาไว้ จากการที่
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จะพินาศด้วยดาบ 19 มนุษย์ ยัง ถูก ตี สอนด้วยความเจ็บ ปวดบนที่นอนของเขาด้วย และด้วยความเจ็บ
ปวดอย่างสาหัสในกระดูกต่างๆของเขา 20 ชีวิตของเขาจึงได้เบื่ออาหาร และจิตใจจึงได้เบื่ออาหารโอชะ
21 เนื้ อ ของเขาทรุ ด โทรมไปมากจนมองไม่ เห็น กระดูก ของเขาซึ่ง แลไม่ เห ็นนั ้ นก ็ โผล่ ออกมา 22 เออ
วิญญาณของเขาเข้าไปใกล้ปากแดนคนตาย และชีวต
ิ ของเขาใกล้ผู้ที่นําความตายมา 23 ถ้ามีผู้ส่งข่าวผู้
หน่ึงมาเพื่อเขาเป็นล่าม หน่งึ ในพันเพื่อแถลงแก่มนุษย์ว่าอะไรถูกเพื่อเขา 24 และผู้ส่งข่าวนั ้นกรุ ณาเขา
ทูล ว่า ‘ขอทรงปล่อยเขาให้พ้น จากที่ จะไปยัง ปากแดนคนตาย ข้า พระองค์ พบค่า ไถ่ แล้ว 25 เนื้ อ ของเขา
จะอ่อนกว่า เนื้ อ เด็ก ขอให้เขากลับ ไปสู่ กําลัง เหมือนเมื่อ ยัง หนุ่ม� 26 เขาจึง จะอธิษฐานต่อ พระเจ้า และ
พระองค์ จะทรงพอพระทัย เขา เขาจะเห็น พระพักตร์พระองค์ ด้วยความชื่นบาน แล ้ว พระองค์ จะทรงให้
มนุษย์ กล ับ สู่ สภาพความชอบธรรม 27 พระองค์ ทรงทอดพระเนตรมนุษย์ และถ้า ผู้ ใดกล่าวว่า ‘ข้า บาป
แล้ว และเห็นผิดเป็นชอบ และมิได้เป็นประโยชน์ อะไรแก่ข้า� 28 พระองค์จะทรงไถ่จิตวิญญาณของเขา
ให้พ้นจากการลงไปสู่ ปากแดนคนตาย และชีวต
ิ ของเขาจะเห็นความสว่าง 29 ดูเถิด พระเจ้าทรงกระทํา
สิง่ เหล่านี้ ทัง้ สินก
้ ับมนุษย์บ่อยๆหลายครัง้ 30 เพื่อจะนําจิตวิญญาณของเขามาจากปากแดนคนตาย เพื่อ
ให้ เขาแจ่ม แจ้ง ขึ้น ด้วยความสว่างแห่ง ผู้ทรงมี ชีวต
ิ 31 โอ ท่านโยบเจ้าข้า ขอตัง้ ใจฟัง ข้าพเจ้า ขอเงียบ
และข้าพเจ้า จะพูด 32 ถ้า ท่านมี อะไรพู ดก ็ ตอบข้าพเจ้า มาเถอะ เพราะข้าพเจ้า ปรารถนาแก้ คดี ให้ ท่าน
33 ถ้าหาไม่ก็ขอฟังข้าพเจ้า ขอเงียบและข้าพเจ้าจะสอนปั ญญาให้แก่ท่าน�
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เอลีฮูกล่าวถึงเหตุผลต่างๆของโยบ

1 เอลีฮพู
ู ดต่อไปว่า 2 “โอ ท่านผูมี
้ ปัญญา ขอฟังถ้อยคําของข้าพเจ้า ท่านผูมี
้ ความรู ้ ขอเงีย
่ หูฟังข้าพเจ้า

3 เพราะหูก็ลองชิมถ้อยคําอย่างกับเพดานปากชิมอาหาร 4 ขอให้เราเลือกสิง
่ ที่ถูก

ขอให้เราเรียนรู ใ้ นพวก
เราเองว่า อะไรดี เพราะโยบกล่า วว่า ‘ข้าพเจ้า เป็น คนชอบธรรม และพระเจ้า ทรงเอาความยุ ติ ธรรมที่
ควรตกแก่ข้าพเจ้าไปเสีย� 6 ข้าพเจ้าถูกนั บเป็นคนมุสา ถึงแม้ข้าพเจ้าชอบธรรม แผลของข้าพเจ้ารักษา
ไม่หายแม้วา่ ข้าพเจ้าไม่มีการละเมิดเลย 7 ใครหนอที่จะเหมือนโยบ ผู้ดื่มความเหยียดหยามเหมือนดื่มน
้าํ 8 ผู้เข้าสังคมกับคนกระทําความชัว่ ช้า และเดินไปกับคนชัว่ 9 เพราะท่านได้กล่าวว่า ‘ไม่เป็นประโยชน์
อะไรแก่ มนุษย์เราที่ เขาจะปี ติ ยินดี ในพระเจ้า� 10 เพราะฉะนั ้น ท่านผู้มีความเข้าใจ ขอฟังข้าพเจ้า เมิน
เสียเถิดที่พระเจ้าจะทรงกระทําความชัว่ และที่องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะทรงกระทํ
าความชัว่ ช้า 11 เพราะ
์
พระเจ้า ทรงสนองตามการกระทํา ของมนุษย์ และพระองค์ ทรงให้ เก ิด แก่ เขาตามการกระทํา ของเขา
12 แน่ นอนทีเดียว พระเจ้าจะไม่ทรงกระทําชัว
้
ทธิฤทธิจะไม่
ทรงผันแปรความยุติธรรม
่ และองค์ผูทรงมหิ
์
13 ใครแต่ง ตัง
้ ให้ พระองค์ ปกครองโลก หรือ ใครเล่า มอบหมายทัง้ โลกไว้กับ พระองค์ 14 ถ้า พระองค์ ทรง
เอาพระทัย ใส่ กับ มนุษย์ และทรงรวบรวมวิญญาณและลมปราณของเขากลับ มาสู่ พระองค์ 15 เนื้ อ หนั ง
ทัง้ สิ้นก็จะพินาศไปด้วยกัน และมนุษย์ก็จะกลับไปเป็นผงคลีดิน 16 ถ้าท่านมีความเข้าใจ ขอฟังข้อนี้ ขอ
ฟัง เสียงถ้อยคํา ของข้าพเจ้า 17 ผู้ ที่ เกล ียดชัง ความยุ ติ ธรรมควรจะปกครองหรือ ท่านจะประณามผู้ ที่
ชอบธรรมที่สุด หรือ 18 เหมาะสมหรือ ไม่ ที่ จะพูด แก่ กษั ตริย์ว่า ‘ท่านผู้ ชัว่ ร้าย� และแก่ เจ้ านายว่า ‘ท่าน
ทัง้ หลายผู้ อธรรม � 19 ยิง่ ไม่ เหมาะสมที่ จะแสดงอคติ แก่ เจ้า นาย หรือ ไม่ ทรงเห็น แก่ คนมัง่ คัง่ มากกว่า
คนยากจน เพราะคนทัง้ หมดนี้ เป็นพระหัตถกิจของพระองค์ 20 สักครูเดี
่ ยวเขาทัง้ หลายก็ตาย เวลาเที่ยง
คืน ประชาชนตัว สัน
่ และตายไป และผู้ มี อาน ุ ภาพก็ ถู กเอาไปเสี ยม ิ ใช่ ด้วยมื อมนุษย์ 21 เพราะพระเนตร
ของพระองค์ มองดู ทางทัง้ หลายของมนุษย์ พระองค์ ทรงเห็นย่างเท้าของเขาหมด 22 ไม่มีที่ มืดครึม
้ หรือ
เงามัจจุราชซึ่ง คนกระทํา ความชัว่ ช้า จะซ่อนตัว ได้ 23 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงกําหนดให้ มนุษย์ ทํา เกิน
สิง่ ที่ สมควร ให้ เข ้า เฝ้า พระเจ้า รับ การพิพากษา 24 พระองค์ ทรงทุบ ผู้ มี อาน ุ ภาพเป็น ชิน
้ ๆโดยไม่ ต้อง
5
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นั บ และทรงตัง้ คนอื่น ไว้แทน 25 เพราะฉะนั ้น พระองค์ ทรงทราบกิจการของเขา และทรงควํา่ เขาเสีย ใน
กลางคืน เขาก็ แหลกไป 26 พระองค์ ทรงตี เขาเหมือนอย่างคนชัว่ ต่อ หน้า ต่อตาคนอื่น 27 เพราะว่า เขา
ทัง้ หลายหันกลับเสียจากการติดตามพระองค์ และไม่นับถือมรรคาของพระองค์ แต่ อย่างใดเลย 28 เหตุ
นี้ เขาจึง กระทํา ให้ เสียงร้องของคนยากจนมาถึง พระองค์ และพระองค์ ทรงฟัง เสียงร้องของผู้รบ
ั ความ
ทุกข์ใจ 29 เมื่อพระองค์ทรงประทานความสงบให้ ใครจะสร้างความยุง่ ยากได้ เมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระ
พักตร์ของพระองค์ ใครจะเห็น 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 เหมาะสมที่
จะร้องทูล พระเจ้า ว่า ‘ข้า พระองค์ ได้ รับ การตี สอนแล้ว ข้า พระองค์ จะไม่ ทํา ผิด ต่อ ไปอีก 32 ขอทรงโปรด
สอนข้าพระองค์ถึงสิง่ ที่ข้าพระองค์มองไม่เห็น ถ้าข้าพระองค์กระทําความชัว่ ช้า ข้าพระองค์จะไม่กระทํา
อีก� 33 การตอบสนองของพระองค์จะต้องเป็นอย่างที่ท่านต้องการหรือ ท่านจึงไม่รับ ท่านเองต้องเลือก
และไม่ใช่ข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้นท่านมีความคิดเห็นอย่างไร ก็พู ดไปเถิด 34 จงให้คนที ่เข้าใจพู ดกับข้าพเจ้า
และให้คนฉลาดฟังข้าพเจ้า 35 โยบพูดอย่างไม่มีความรู ้ ถ้อยคําของเขาปราศจากสติปัญญา 36 ข้าพเจ้า
ปรารถนาให้โยบถูกทดลองต่อไปถึงที่สุด เพราะว่าเขาตอบเหมือนอย่างคนชัว่ 37 เพราะเขาเพิม
่ การกบฏ
เข้ากับบาปของเขา เขาตบมือเย้ยอยูท
่ ่ามกลางเรา และทวีถ้อยคําของเขากล่าวร้ายพระเจ้า�
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เอลีฮูกล่าวถึงความชอบธรรมของพระเจ้า
1 เอลีฮู พู ดต่อ ไปว่า 2 “ท่านคิด ว่า นี่ ยุติ ธรรมหรือ ท่านพูด หรือ ว่า ‘ความชอบธรรมของข้าพเจ้า ยิง
่
3
กว่า ของพระเจ้า� ที่ ท่านถามว่า ‘ข้าพเจ้า จะได้ ประโยชน์ อะไร � และ ‘ข้าพเจ้า จะได้ ประโยชน์ อะไรถ้า
ข้าพเจ้าได้รบ
ั การชําระจากบาปของข้าพเจ้า� 4 ข้าพเจ้าจะตอบท่านกับมิตรสหายของท่านด้วย 5 จงมอง
ดูท้องฟ้าเถิด ดูเมฆซึ่งอยูส
่ ูงกว่าท่าน 6 ถ้าท่านทําบาป ท่านจะได้อะไรที่กระทบกระเทือนพระองค์ ถ้าการ
ละเมิด ของท่านทวีขึ้น ท่านทํา อะไรแก่ พระองค์ 7 ถ้า ท่านเป็น คนชอบธรรม ท่านถวายอะไรแก่ พระองค์
หรือพระองค์ทรงรับอะไรจากมือของท่าน 8 ความชัว่ ของท่านก็เป็ นอันตรายแก่คนอย่างท่าน และความ
ชอบธรรมของท่านก็ เป็น ประโยชน์ แก่ บุ ตรมนุษย์ 9 เหตุ ด้วยการถู กบ ีบ บัง คับ เป็ นอ ัน มาก ก็ ทําให้ ผู้ ที่
ถู กบ ีบ บัง คั บน ั ้นร ้ องทุกข์ เขาร้องขอความช่วยเหลือ เนื่ องด้วยแขนของผู้ ทรงอํานาจ 10 แต่ ไม่มี สัก คน
พูดว่า ‘พระเจ้าผู้ทรงสร้างข้าพเจ้า ผู้ทรงประทานเพลงในเวลากลางคืน ทรงอยู่ที่ไหน 11 ผู้ทรงสอนเรา
มากกว่าสอนสัตว์แห่งแผ่นดินโลก และทรงกระทําให้เราฉลาดกว่านกในฟ้าอากาศ� 12 เขาร้องทุกข์ ณ
ที่ นั่น แต่ ไม่มีผู้ใดตอบเขา เหตุ ความเย่อหยิง่ ของคนชัว่ 13 แน่ ละ พระเจ้ามิ ได้ ฟังสิง่ ไร้สาระ และองค์ ผู้
ทรงมหิทธิฤทธิก็
์ มิได้ทรงนั บถือเสียงนั ้น 14 ถึงแม้ท่านว่า ท่านจะไม่เห็นพระองค์ แต่คดีนั ้ นก็อยู่ต่อพระ
พักตร์พระองค์ ฉะนั ้นท่านจงวางใจในพระองค์อยู่ 15 บัดนี้ เพราะไม่เป็นเช่นนั ้น พระพิโรธของพระองค์
ได้ ลงโทษ แต่ พระองค์ มิได้ สนพระทัยการละเมิดเสียมากมาย 16 เพราะฉะนั ้นโยบจึ งอ้าปากพูดคําลมๆ
แล้งๆ และทวีคําพูดโดยปราศจากความรู �
้
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พระเจ้าทรงชอบธรรม
และเอลีฮู พู ดต่อ ไปด้วยว่า 2 “ขอทนอยู่กับ ข้าพเจ้า สัก หน่ อย และข้าพเจ้า จะสําแดงแก่ ท่าน เพราะ
ข้าพเจ้า มี บางสิง่ ที่ จะพูด แทนพระเจ้า อีก 3 ข้าพเจ้า จะเอาความรู ้ มาจากที่ ไกล และถวายความชอบ
ธรรมแก่ ผู้ ทรงสร้างข้าพเจ้า 4 เพราะที่ จร ิง ถ้อยคํา ของข้าพเจ้า มิ ใช่เท็จ พระองค์ ผู้ ทรงความรู ร้ อบคอบ
สถิ ตก ั บท ่าน 5 ดู เถิด พระเจ้า ทรงอานุ ภาพ และมิ ได้ ทรงเหยียดหยามผู้ ใดเลย พระองค์ ทรงอานุภาพ
ใน เรือ
่ ง กําลัง และ สติ ปัญญา 6 พระองค์ มิได้ สงวน ชีวต
ิ คน ชัว่ แต่ ทรง ประทาน ความ ยุ ติ ธรรม แก่ คน
ยากจน 7 พระองค์ มิได้ ทรงหัน พระเนตรของพระองค์ จากคนชอบธรรม แต่ กับ บรรดากษั ตริย์ บนพระ
ที่นั ่ง พระองค์ทรงตัง้ เขาไว้เป็นนิ ตย์ และเขาก็อยู่ในที่สูง 8 และถ้าเขาถูกจําด้วยพันธนาการ และติดอย
1
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ู่ ในบ่วงแห่ง ความทุกข์ ใจ 9 พระองค์ ก็ ทรงสําแดงกิจกรรมของเขาทัง้ หลายแก่ เขา และการละเมิด ของ
เขาว่า เขาได้ กระทํา มากเกิน ไป 10 พระองค์ ทรงเบิ กห ู ของเขาให้ ฟัง คํา เตือนสอน และทรงบัญชาให้ เขา
กลับ จากความชัว่ ช้า ของเขา 11 ถ้า เขาทัง้ หลายเชื่อ ฟัง และปรนนิ บั ติ พระองค์ เขาจะอยู่ ครบอายุ ของ
เขาด้วยความเจริญ รุ ง่ เรือง และอยู่ ครบปี ของเขาด้วยความสุขใจ 12 แต่ ถ้า เขาทัง้ หลายไม่ เชื่อ ฟัง เขา
ทัง้ หลายจะพินาศด้วยดาบ และตายโดยปราศจากความรู ้ 13 คนหน้า ซื่อ ใจคดก็ สะสมพระพิโรธ เมื่อ
พระองค์ ทรงมัด เขา เขาไม่ รอ
้ งให้ ช่วย 14 เขาตายเมื่อ ยัง หนุ่ม อยู่ และชีวต
ิ ของเขาอยู่ ท่ามกลางพวก
กะเทย 15 พระองค์ ทรงช่วยคนยากจนให้ พ้น ด้วยความทุกข์ ใจของเขา และทรงให้ ความลําเค็ญ เบิ กห ู
ของเขา 16 เออ พระองค์ทรงชวนท่านให้ออกมาจากความคับใจ มายังที่กว้างที่ไม่มีการบีบ และสิง่ ที่วาง
ไว้ในสํารับของท่านก็มีแต่สิ่งอ้วนพี 17 แต่ท่านก็สมกับการพิพากษาคนชัว่ การพิพากษาและความเที่ยง
ธรรมมาทันจับท่าน 18 เหตุด้วยพระพิโรธ จงระวังเถิด เกรงว่าพระองค์จะเอาท่านไปเสียด้วยการลงโทษ
แล ้ว แม้ การไถ่ อัน ยิง่ ใหญ่ ก็ ไม่ สามารถช่วยท่านให้ พ้น ได้ 19 พระองค์ จะสนพระทัย ในทรัพย์ สมบัติ ของ
ท่าน หรือ ทองคํา หรือ เรีย
่ วแรงทัง้ สิน
้ หรือ เปล ่า เลย 20 อย่า อาลัย ถึง กลางคืน เมื่อ ชนชาติ ทัง้ หลายถูก
ตัดขาดในที่ของเขา 21 ระวังให้ดี อย่าหันไปหาความชัว่ ช้า เพราะท่านเลือกสิง่ นี้ มากกว่าเลือกความทุกข์
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 ทรงกระทํา
ความชัว่ ช้า แล้ว� 24 จงระลึก ถึงที่ จะยกย่องพระราชกิจ ของพระองค์ ซึ่ง มนุษย์ ได้ เห ็น นั ้น 25 มนุษย์ ทัง้
ปวงเพ่ งด ู สิ ่ง นั ้น อยู่ แล้ว มนุษย์ เห ็น สิง่ นั ้น ได้ แต่ ไกล 26 ดู เถิด พระเจ้า นั ้น ใหญ่ ยิง่ และเราก็ หาหยัง่ รู ถ
้ ึง
พระองค์ไม่ อายุของพระองค์เป็นสิง่ ที่ค้นหากันไม่ได้ 27 เพราะพระองค์ทรงดึงหยดนํ้าขึ้นไป ซึ่งตกลงเป็น
ฝนจากไอนํ้าของพระองค์ 28 ซึ่งเมฆก็เทลงมา และหยดลงที่ มนุษย์อย่างอุดม 29 เออ มีคนใดเข้าใจการ
แผ่ของเมฆหรือ และการคะนองแห่งพลับพลาของพระองค์ หรือ 30 ดู เถิด พระองค์ทรงกระจายฟ้าแลบ
ออกไปรอบพระองค์ และคลุม ก้น ของทะเล 31 เพราะพระองค์ ทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลายด้วยสิง่ นี้
พระองค์ประทานอาหารอย่างอุดมสมบูรณ์ 32 พระองค์ทรงคลุมฟ้าแลบด้วยเมฆ และทรงบัญชาให้เมฆ
บังฟ้าแลบนั ้น 33 เสียงครืนๆของมันประกาศเกี่ยวกับพระองค์ และฝูงสัตว์ก็ประกาศเกี่ยวกับพายุซ่ึงจะ
มาถึง�
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พระราชกิจและสติปัญญาของพระเจ้า
1 “เรือ
่ งนี้ กระทําให้หว
ั ใจของข้าพเจ้าสันร
่ ัว สะทกสะท้านขวัญหนี ดีฝ่อ 2 จงตัง้ ใจฟังเสียงกัมปนาทของ
พระองค์ และเสียงกระหึ่ มท ี่ ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ 3 พระองค์ ทรงปล่อยให้ ไปทัว่ ใต้ ฟ้า ทัง้
สิน
้ และฟ้าแลบของพระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก 4 พระสุรเสียงของพระองค์ครางกระหึ่มตามไป
พระองค์ทรงแผดพระสุรเสียงอันโอฬารึกของพระองค์ พระองค์มิได้ทรงหน่วงเหนี่ ยวฟ้าแลบ เมื่อได้ยน
ิ
5
พระสุรเสียงของพระองค์ พระเจ้า ทรงสําแดงกัมปนาทอย่างประหลาดด้วยพระสุรเสียงของพระองค์
พระองค์ ทรงกระทํา การใหญ่ โตซึ่ง เราเข้าใจไม่ ได้ 6 เพราะพระองค์ ตรัส กับ หิมะว่า ‘ตกลงบนแผ่น ดิน
ซี� และในทํานองเดีย วกั นก ็ ตรัส กับ ฝน และกับ ห่า ฝนอัน หนั ก แห่ง กําลัง ของพระองค์ 7 พระองค์ ทรงมั
ดม ือ ของมนุษย์ ทุก คน เพื่อ ทุก คนจะรู จ
้ ัก พระราชกิจ ของพระองค์ 8 แล ้ว สัตว์ ป่า จึง เข้าไปสู่ รงั ของมัน
และพัก อยู่ ในถํ้า ของมัน 9 ลมหมุน ออกมาจากห้องทิศ ใต้ และความหนาวมาจากลมเหนื อ 10 พระเจ้า
ประทานนํ้าค้างแข็งด้วยลมหายใจของพระองค์ และนํ้ากว้างใหญ่ก็แข็งตัว 11 เช่นเดียวกันพระองค์ทรง
บรรทุก ความชุม
่ ชื้น ไว้ที่ เมฆทึบ พระองค์ ทรงกระจายเมฆแห่ง ฟ้าแลบออกไป 12 มัน หัน ไปๆตามการนํา
ของพระองค์ เพื่อให้มันทําตามที่พระองค์ทรงบัญชามันไว้เหนื อผิวพิภพโลกนี้ 13 ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการตี
สอน หรือเพื่อแผ่นดินของพระองค์ หรือเพื่อความเมตตา พระองค์ ทรงกระทําให้สิ ่งเหล่านี้ เกิดขึ้น 14 โอ
ท่านโยบเจ้าข้า ขอฟัง ข้อ นี้ จงนิ่ ง พิจารณาการกระทํา อัน มหัศจรรย์ ของพระเจ้า 15 ท่านทราบหรือ ว่า
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พระเจ้า ทรงกําชับ มัน อย่างไร และกระทํา ให้ ฟ้าแลบแห่ง เมฆของพระองค์ มี แสง 16 ท่านทราบถึง การ
ทรงตัวของเมฆหรือ เป็นพระราชกิจอันประหลาดของพระองค์ผูสมบู
้
รณ์ ในความรู ้ 17 ตัวท่าน ผูที
้ ่เสื้อผ้า
ของตนร้อนเมื่อ แผ่น ดิน โลกอบอ้าวและชื้น เพราะลมทิศ ใต้ 18 ท่านแผ่ ฟ้า ออกไปพร้อมกับ พระองค์ ได้
หรือ ให้ แข ็ งอย่างคัน ฉ่ องหลอม 19 จงสอนเรามาว่า เราควรจะทูล พระองค์ อย่างไร เพราะความมืด เรา
จึง ร่างสํานวนของเราไม่ ได้ 20 จะทูล พระองค์ ได้ ไหมว่า ข้าพเจ้า อยากจะทูล ถ้า ผู้ ใดทูล เขาจะต้องถูก
กลืนไปหมดเป็นแน่ 21 บัดนี้ มนุษย์เพ่งดู ฟ้าแลบอันสุกใสแห่งเมฆไม่ ได้ เมื่อ ลมผ่านไปกวาดให้กระจ่าง
22 แสงทองส่องมาจากทิศ เหนื อ พระเจ้า ทรงฉลองพระองค์ ด้วยความโอ่อา
่ ตระการอย่างน่า คร้ามกลัว
23 องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธินั
่ งฤทธานุ ภาพ ความยุ ติ
์ ้น เราจะค้น พบพระองค์ ไม่ ได้ พระองค์ ใหญ่ ยิง่ ในเรือ
ธรรมและความเที่ยงธรรมอันมากยิง่ พระองค์จะไม่ทรงฝ่าฝืน 24 เพราะฉะนั ้นมนุษย์จึงยําเกรงพระองค์
พระองค์ไม่ทรงนั บถือผู้ใดที่มีใจประกอบด้วยสติปัญญา�

38
พระเจ้าทรงตอบโยบ
แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงตอบโยบออกมาจากลมหมุ นว ่า 2 “นี่ ใครหนอที่ ให้ คํา ปรึกษามืดมนไปด้วย
ถ้อยคํา อัน ปราศจากความรู ้ 3 จงคาดเอวไว้ อย่า งกั บลู กผู้ชายหน่ อยซิ เราจะถามเจ้า ขอเจ้า ตอบเรา
4 เมื่อเราวางรากฐานของแผ่นดินโลกนั ้น เจ้าอยูที
่ ่ไหน ถ้าเจ้ามีความเข้าใจก็บอกเรามา 5 ผูใดได้
้
กําหนด
ขนาดให้โลก แน่ นอนละ เจ้าต้องรูซี
้ หรือใครขึงเชือกวัดบนนั ้น 6 รากฐานของโลกจมไปอยูบ
่ นอะไร หรือผู้
7
ใดวางศิลามุมเอกของมัน ในเมื่อดาวรุ ง่ แซ่ซ้องสรรเสริญ และบรรดาบุตรชายทัง้ หลายของพระเจ้าโห่
ร้องด้วยความชื่นบาน 8 หรือผู้ใดเอาประตูปิดทะเลไว้ เมื่อมันระเบิดออกมา ดังออกมาจากครรภ์ 9 เมื่อ
เราสร้างเมฆให้เป็นเสื้อ และความมืดทึบเป็นผ้าอ้อมของมัน 10 แล้วกําหนดเขตให้มัน และวางดาลและ
ประตู 11 และกล่าวว่า ‘เจ้ าไปได้ ไกลแค่ นี้ แหละ อย่า เลยไปอีก และคลื่น คะนองของเจ้า หยุด เพียงแค่ นี้
แหละ � 12 เจ้ าได้ บังคับ บัญชาอรุ ณ ตัง้ แต่ เจ้ าเกิด มา และเป็น เหตุ ให้ อรุ โณทัย รู จ
้ ัก ที่ ของมัน หรือ 13 เพื่
อมันจะจับปลายแผ่นดินโลก และสลัดคนชัว่ ออกไปเสียจากโลก 14 โลกก็เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนี ยวถูก
ตราประทับ และทุกสิง่ เด่นออกมาเหมือนเสื้อผ้า 15 แสงสว่างถูกยึดไว้เสียจากคนชัว่ ร้าย และแขนของ
เขาที่ เงื้อ ขึ้ นก ็ ถู กห ัก เสีย 16 เจ้ าเข้าไปในตานํ้า แห่ง ทะเลแล้ว หรือ หรือ เดิน เข้าไปในซอกมหาสมุทรแล้ว
หรือ 17 เขาเผยประตู ความตายแก่ เจ้ าแล้ว หรือ หรือ เจ้า ได้ เห ็น ประตู เงามัจจุราชแล้ว หรือ 18 เจ้ าหยัง่ รู ้
ความกว้างใหญ่ ของแผ่น ดิน โลกหรือ ถ้า เจ้า รู ท
้ ัง้ หมดนี้ ก็ จงบอกมา 19 ทางที่ จะนํา ไปสู่ สํานั ก ของความ
สว่างอยู่ที่ไหน และส่วนที่มืด สถานที่นั ้นอยู่ที่ไหน 20 เพื่อเจ้าจะได้พามันไปยังแดนของมัน และเพื่อเจ้า
จะได้เห็นทางไปบ้านของมัน 21 เจ้าคงรู เ้ พราะเจ้าเกิดมาแล้วอายุของเจ้าก็มากเหลือหลาย 22 เจ้าเข้าไป
ในคลังหิมะแล้วหรือ หรือเจ้าเห็นคลังลูกเห็บแล้วหรือ 23 ซึ่งเราสงวนไว้เพื่อเวลายากลําบาก เพื่อวันศึก
และสงคราม 24 ทางที่จะไปสู่ที่ซึ่งความสว่างแจกจ่ายออกไปนั ้นอยูที
่ ่ไหน หรือที่ซ่ึงลมตะวันออกกระจาย
25
ไปบนแผ่น ดิน โลกอยู่ ที่ไหน ใครเซาะช่องให้กระแสฝนและทํา ทางให้ฟ้าผ่า 26 ให้นํา ฝนมาบนแผ่นดิ
นที่ไม่มีคนอยู่ และบนถิน
่ ทุรกันดารซึ่งไม่มีมนุษย์ที่นั่น 27 เพื่อให้พื้นดินที่รกร้างและว่างเปล่าได้อิม
่ เอม
และกระทําให้หน่อของต้นอ่อนงอกขึ้น 28 ฝนมีพ่อหรือ หรือผู้ใดได้กระทําให้เกิดหยาดนํ้าค้าง 29 นํ้าแข็ง
มาจากครรภ์ของผู้ใด ผู้ใดให้กําเนิ ดแก่ปุยนํ้าค้างแข็งแห่งฟ้าสวรรค์ 30 นํ้าถูกซ่อนไว้เหมือนมีหน
ิ ปิดบัง
31
และผิว มหาสมุทรแข็ง ตัว เจ้ ามัด หมู่ ดาวลูกไก่ ให้เป็นกลุ่ม ได้ หรือ หรือแก้ เครือ
่ งผูก หมู่ ดาวไถได้ หรือ
32 เจ้ านํา ดาวนั กษ ัต รออกมาตามฤดู ของมัน ได้ หรือ หรือ เจ้า นําทางของหมู่ ดาวจระเข้ และลูก ของมัน ได้
ไหม 33 เจ้ ารู ้กฎของฟ้า สวรรค์ หรือ เปล่า เจ้ าตัง้ ฟ้า สวรรค์ ให้ ครอบครองแผ่น ดิน ได้ หรือ 34 เจ้ าตะเบ็ง
เสียงไปถึงเมฆได้ไหมล่ะ เพื่อน้าํ มากมายจะลงมาคลุมเจ้า 35 เจ้าใช้ฟ้าแลบออกไปเพื่อให้มันไปและพูดก
ับเจ้าว่า ‘เราอยูที
่ ่นี่� ได้ไหม 36 ใครให้สติปัญญาภายใน หรือให้ความเข้าใจแก่จิตใจ 37 ใครจะนั บเมฆด้วย
1
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สติ ปัญญาได้ หรือใครจะเอียงถุงนํ้าของท้องฟ้าได้ 38 เมื่อผงคลี แข็งอย่างโลหะหลอม เมื่อก้อนดินเกาะ
กันแน่ นหรือ 39 เจ้าล่าเหยื่อให้สิงโตได้หรือ หรือให้สิงโตหนุ่มที่หวอ
ิ ม
ิ่ ได้ไหมล่ะ 40 เมื่อมันหมอบอยู่ในถํ้า
ของมัน หรือนอนคอยอยูใ่ นที่กําบัง 41 ใครจัดหาเหยื่อให้กา เมื่อลูกอ่อนของมันรอ
้ งต่อพระเจ้า และระเห
ระหนไปเพราะขาดอาหาร�

39
พระเจ้าทรงสําแดงให้โยบเห็นสติปัญญาของพระองค์ในสิง่ สารพัดที่ทรงสร้างไว้
เจ้าเคยเฝ้าดูกวางตัวเมียตกลูกหรือ 2 เจ้านั บเดือนที่มันท้องครบ
ได้หรือ และเจ้ารูเ้ วลาเมื่อมันตกลูกไหม 3 คือเมื่อมันฟุบลงตกลูกของมันแล้วกต
็ กลูกอ่อนของมันออกมา
4 ลู กอ ่อ นของมัน แข็ง แรงขึ้น มัน เติบโตใหญ่ ด้วยมี ข้าวกิน มัน ออกไปแล้ว ไม่ กล ับ มาหาอีก 5 ใครปล่อย
ให้ลาป่า วิง่ กระเจิง ไป ใครแก้ เชือกผูก ลาเปลี่ยว 6 ซึ่ง เราได้ ให้ถิน
่ ทุ รก ัน ดารเป็น บ้านของมัน และให้ดิ น
7
8 มัน
แห้งแล้งเป็นทีอ
่ าศัยของมัน มันเย้ยเสียงอึกทึกของเมือง มันไม่ได้ยินเสียงของผูขั
้ บขีตะโกนบอก
่
ตระเวนภูเขาอัน เป็น ลานหญ้า ของมัน และมัน แสวงหาหญ้า เขียวทุก อย่าง 9 ม้า ยูนิคอนยอมรับ ใช้ เจ้ า
หรือ มันจะนอนค้างคืนอยู่ที่ รางหญ้าของเจ้าหรือ 10 เจ้ าเอาเชือกผูกม้ายูนิคอนให้ลากไถได้ หรือ หรือม
ัน จะยอมคราดที่ ลุ ่ม ตามเจ้า ไปหรือ 11 เจ้ าจะพึ่ งม ัน เพราะแรงมัน มากได้ หรือ หรือ จะมอบงานของเจ้า
ไว้กับมัน 12 เจ้ าไว้ใจว่ามันจะกลับมาและนําข้าวของเจ้ามาที่ ลานนวดข้าวหรือ 13 เจ้ าให้ปี กอันสวยงาม
แก่นกยูงหรือ และให้ปีกและขนแก่นกกระจอกเทศหรือ 14 ซึ่งละไข่ของมันไว้กับดินให้มันอบอุน
่ อยูใ่ นดิน
15 ลืมไปว่าตีนหนึ่ งอาจจะเหยียบมันแหลก และสัตว์ป่าทุ่งจะยํ่ามัน 16 มันรุนแรงต่อลูกอ่อนของมันอย่าง
กับว่าไม่ใช่ลูกของมัน ถึงมันจะเหนื่ อยเปล่า มันกไม่
็ กลัว 17 เพราะพระเจ้าทรงกระทําให้มันลืมสติปัญญา
และมิได้ทรงให้มันมความเข้
ี
าใจ 18 เมื่อมันเร่งตัวเองให้หนี มันหัวเราะเยาะม้าและคนขี่ 19 เจ้าให้พลังแก่
ม้าหรือ เจ้าห่มคอของมันด้วยฟ้าร้องหรือ 20 เจ้าทําให้มันกลัวอย่างตัก
๊ แตนหรือ เสียงหายใจอันดังของ
มันน่าสะพรึงกลัว 21 มันตะกุยไปในหุบเขา และเต้นโลดด้วยกําลังของมัน มันออกไปปะทะคนถืออาวุธ
22 มัน หัวเราะเยาะความกลัว และไม่ ตกใจ มัน ไม่ หน
ั กลับ หนี ดาบ 23 แล่ งธนูกวัด แกว่ง กระทบมัน หอก
ใหญ่ ที่ วาววับ และหอกซัด กระแทกมัน 24 มัน โกยดิน ด้วยความดุรา้ ยและเดือดดาล พอได้ ยิน เสียงแตร
มันยืนนิ่ งอยูต
่ ่อไปไม่ได้ 25 เมื่อเป่าแตรขึ้น มันร้อง ‘ฮีแฮ่� มันได้กลน
ิ่ สงครามแต่ไกล ทัง้ เสียงตะโกนของ
26
ผู้บังคับบัญชาและเสียงโห่ร้อง เหยี่ยวนกเขาโผไปมาด้วยสติปัญญาของเจ้าหรือ และกางปีกของมัน
ตรงไปทางทิศใต้ 27 นกอินทรีทะยานขึ้นตามบัญชาของเจ้าหรือ ทัง้ ทํารังของมันบนที่สูง 28 มันอยูที
่ ่หน้า
ผาและทํารังของมันบนชะโงกผาและบนที่เข้มแข็ง 29 มันส่ายหาเหยื่อจากที่นั ่น ตาของมันเห็นเหยื่อได้
แต่ไกล 30 ลูกอ่อนของมันดูดเลือด และมีอะไรถูกฆ่าตายที่ไหน มันอยูที
่ ่นั ่นแหละ�
1 “เจ้ารู ไ้ หมว่าเลียงผาตกลูกเมื่อไร

40
โยบถ่อมตัวลง

1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยบว่า 2 “คนมักติ จะโต้ แย้งกับองค์ ผู้ทรงมหิทธิฤทธิหรื
์ อ

เขาผู้โต้แย้งกับ
พระเจ้า ขอให้เขาตอบหน่ อยเถอะ� 3 แล้วโยบทูลตอบพระเยโฮวาห์ว่า 4 “ดูเถิด ข้าพระองค์นี้ ก็กระจิรด
ิ
จะทูล พระองค์ วา่ กระไรได้ ข้า พระองค์ เอามือ ปิดปาก 5 ข้า พระองค์ ได้ กราบทูล ครัง้ หนึ่ ง แล้ว และจะไม่
กราบทูล อีก สองครัง้ แล้ว แต่ ข้า พระองค์ จะไม่ ทูล ต่อ ไป� 6 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ทรงตอบโยบออกมาจา
กลมหมุ นว ่า 7 “จงคาดเอวไว้ อย่างลูก ผู้ชายหน่ อยซี เราจะถามเจ้า ขอเจ้า ตอบเรา 8 เจ้ ายัง จะให้ เรา
อยู่ ฝ่ายผิด หรือ เจ้ าจะหาว่า เราผิด เพื่อ เจ้า จะเป็น ฝ่ายชอบหรือ 9 เจ้ ามี แขนเหมือนพระเจ้า หรือ และ
เจ้าทําเสียงกัมปนาทเหมือนเสียงของพระองค์ได้หรือ 10 จงเอาความโอ่อา่ ตระการและความสง่าผ่าเผย
ประดับ ตัว จงเอาสง่า ราศี และความสง่า งามห่ม ตัว 11 เทความกริวท
้ ี่ ล้น ของเจ้า นั ้น ออกมา จงดู ทุ กคน
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ที่ เย่อหยิง่ และทําให้เขาตกตํ่าลง 12 จงดู ทุ กคนที่ เย่อหยิง่ และดึงเขาลงมา และเหยียบคนชัว่ ไว้ตรงที่ ที่
เขายืน อยู่ นั ้น 13 ซ่อนเขาไว้ในผงคลี ด้วยกัน มัด หน้า ของเขาไว้ด้วยกัน ในโลกบาดาล 14 แล ้ว เราเองจะ
ยอมรับว่า มือขวาของเจ้าสามารถช่วยเจ้าได้ 15 ดู เบเฮโมทเถิด ซึ่งเราได้ สร้างอย่างที่ เราได้ สร้างเจ้า มั
นก ิน หญ้า เหมือนวัว 16 ดู เถิด กําลัง ของมัน อยู่ ในเอว และฤทธิข
์ องมัน อยู่ ในกล้ามเนื้ อ ท้อง 17 มัน ขยับ
หางของมันให้แข็งเหมือนไม้สนสีดาร์ เอ็นโคนขาของมันกส
็ านเข้าด้วยกัน 18 กระดูกของมันเหมือนท่อน
ทองสัมฤทธิ์ และกระดูกของมันเหมือนท่อนเหล็ก 19 มันเป็นพระราชกิจชิ้นที ่สําคัญของพระเจ้า ผู้ทรง
สร้างมันนําดาบมาให้ 20 ภูเขาผลิตอาหารให้มันแน่ เป็นทีที
่ ่สัตว์ป่าทุ่งทุกชนิ ดเล่น 21 มันนอนอยูใต้
่ ต้นไม้
22
ที่ มี ร่ม เงา ในเพิ งอ ้อ และในบึง ต้นไม้ ที่ มี ร่ม เงาเป็น เงาคลุม มัน ต้น หลิว แห่ง ธารนํ้า ล้อมมัน ไว้ 23 ดู
เถิด มันดื่มแม่น้ําจนหมดและไม่รีบหนี ไป มันวางใจว่าจะดูดแม่น้ําจอร์แดนเข้าใส่ปากมัน 24 มันจ้องตา
ดูแม่น้ํา จมูกมันทะลุผ่านบ่วงทัง้ หลายได้�

41
พระเจ้าทรงแสดงฤทธิอ
์ าํ นาจในตัวเลวีอาธาน
1 “เจ้าจะลากเลวีอาธานออกมาด้วยเบ็ดได้หรือ หรือจะเอาเชือกกดลิน
้ ของมันลงได้ 2 เจ้าเอาเชือกสน
3
ตะพายมันได้หรือ หรือเอาหนามเจาะคางมันได้ มันจะวิงวอนต่อเจ้าเป็ นอันมากหรือ มันจะพูดด้วยคํา

อ่อนหวานกับเจ้าหรือ 4 มันจะทําพันธสัญญากับเจ้า เพื่อเจ้าจะรับมันเป็นบ่าวตลอดไปหรือ 5 เจ้าจะเล่นก
ับมันเหมือนนก หรือเจ้าจะผูกมันไว้ให้สาวๆของเจ้าเล่นหรือ 6 เพื่อนฝูงจะมาจับและกิ นมันได้ หรือ เขา
ทัง้ หลายจะแบ่ งก ัน ท่ามกลางพวกพ่อค้า หรือ 7 เจ้ าเอาฉมวกปัก หนั ง ของมัน หรือเอาหลาวแทงหัว ของ
มันได้ หรือ 8 ลงมือจับมันดู เมื่อคิดถึงการต่อสู้ กับมันแล้ว เจ้ าจะไม่คิดทําอีก 9 ดู เถิด ความหวังของคน
ที่ อาจสู้ มันนั ้ นก็เป็นของเปล่า เมื่อเห็นมันเข้าเท่านั ้น จะไม่ ล้มลงหรือ 10 ไม่มีใครดุ พอที่ จะไปยัว่ เย้ามัน
แล้วใครเล่าจะยืนมน
ั ่ ต่อเราได้ 11 ใครเล่าที่จะขัดขวางเรา ซึ่งเราจะต้องตอบสนองเขา สิ่งใดๆที่อยู่ใต้ฟ้า
สวรรค์ทัง้ สิ้นก็เป็นของเรา 12 เราจะไม่งดพูดถึงอวัยวะต่างๆของมัน หรือกําลังอันแข็งกล้าของมัน หรือ
โครงร่างอันดีของมัน 13 ใครจะถลกเสื้อชัน
้ นอกของมันออกได้ ใครจะแทงเข้าไปในเสื้อเกราะสองชัน
้ ของ
14
15
มันได้ ใครจะเปิดประตู หน้าของมันได้ ฟันของมันนั ้นน่าสยดสยองโดยรอบ เกล็ดของมันอยู่อย่าง
ทะนง แนบตัว มัน สนิ ท เหมือนอย่างตราผนึ ก 16 มัน อยู่ ชิ ดก ัน มาก ไม่มี ลมผ่านเข้าไปได้ 17 เกล ็ด เหล่า
นั ้นต่อซึ่งกันและกัน มันเกาะติดหมด และแยกจากกันไม่ได้ 18 การจามของมันปล่อยแสงสว่างออกมา
ตาของมันเหมือนอย่างแสงอรุ ณรุ ง่ เช้า 19 คบเพลิงออกมาจากปากของมัน ประกายไฟกระโดดออกมา
20 ควันออกมาทางรู จมูกของมันอย่างกับมาจากหม้อหรือหม้อขนาดใหญ่ที่เดือดพล่าน 21 ลมหายใจของ
มันจุดถ่านลุก เปลวเพลิงออกมาจากปากของมัน 22 กําลังอยู่ในลําคอของมัน และความสยดสยองเต้น
อยู่ ข้างหน้า มัน 23 หลืบ เนื้ อ ของมัน เกาะติ ดก ัน หล่อ ติ ดก ัน แน่ น ทํา อะไรมัน ไม่ ได้ 24 หัวใจของมัน แข็ง
อย่างกับหิน เออ แข็งเหมือนอย่างแท่นหินโม่ 25 เมื่อมันลอยขึ้นมา ผู้ทรงอานุภาพก็กลัวมัน พอมันแว้ง
เขาทัง้ หลายก็มีใจฝ่อเสียแล้ว 26 ถึงคนใดเอาดาบลองแทงมัน ก็ ต่อต้านมันไม่ได้ ไม่ว่าหอก หรือแหลน
หรือหอกซัด 27 มันนั บเหล็กว่าเป็นฟาง และทองสัมฤทธิว์ า่ เป็นไม้ผุ 28 ลูกธนูทําให้มันหนี ไปไม่ได้ หินลูก
สลิงก็กลายเป็นตอข้าว 29 ไม้กระบองก็นับเป็นตอข้าวด้วย มันหัวเราะเยาะการซัดหอก 30 เบื้องล่างของ
มันคมอย่างกับเศษหม้อแตก มันเหยียดตัวออกบนเลนเหมือนแหลมคม 31 มันทําให้น้ําลึกเดือดเหมือน
หม้อ มัน ทําให้ ทะเลเหมือนหม้อ นํ้ามัน ทา 32 มัน ละทางแวบวาบไว้ข้างหลัง ทําให้ ใครๆคิด ว่า มหาสมุทร
ผมหงอก 33 บนแผ่นดินโลก ไม่มีอะไรเหมือนมัน เป็นสิง่ ที่ถูกสร้างไม่ให้รู จั
้ กความกลัว 34 มันเห็นทุกสิง่
ที่อยูสู
่ ง มันเป็นกษั ตริย์เหนื อบรรดาสัตว์ที่สง่า�
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42
โยบสารภาพต่อพระเจ้า
แล ้ว โยบทูล พระเยโฮวาห์ ว่า 2 “ข้า พระองค์ ทราบแล้ วว ่า พระองค์ ทรงกระทํา ทุก สิง่ ได้ และพระ
ประสงค์ ของพระองค์ จะไม่หดหู่ไปได้ เลย 3 ‘นี่ ใครหนอที่ ซ่อนคําปรึกษาด้วยไร้ความรู �
้ เพราะฉะนั ้น ข้า
พระองค์ จึง กล่าวถึง สิง่ ที่ ข้า พระองค์ ไม่ เข้าใจ สิ ่ง ที่ ประหลาดเกิน แก่ ข้า พระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ ไม่ ทราบ
4 ‘ฟัง ซี เราจะพูด เราจะถามเจ้า ขอเจ้า ตอบเรา� 5 ข้า พระองค์ เคยได้ยน
ิ ถึง พระองค์ ด้วยหู แต่ บัดนี้ ตา
ของข้าพระองค์เห็นพระองค์ 6 ฉะนั ้นข้าพระองค์จึงเกลียดตนเอง และกลับใจอยูใ่ นผงคลีและขีเถ้
้ า�
1

ความมัง่ คัง่ ของโยบกลับมาสู่ท่านอีก
เมื่อ พระเยโฮวาห์ ตรัส พระวจนะเหล่า นี้ แก่ โยบแล้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เอลี ฟัส ชาวเทมานว่า
“ความพิโรธของเราพลุ่ง ขึ้น ต่อ เจ้า และต่อ สหายทัง้ สองของเจ้า เพราะเจ้า มิ ได้ พู ดถึง เราอย่างที่ ถูก
ดังโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด 8 เพราะฉะนั ้นจงเอาวัวผู้เจ็ดตัว และแกะผู้เจ็ดตัว ไปหาโยบผู้รับใช้ของเรา
และถวายเครือ
่ งเผาบูชาสําหรับ เจ้า ทัง้ หลาย และโยบผู้ รับ ใช้ ของเราจะอธิษฐานเพื่อ เจ้า เพราะเราจะ
ยอมรับเขา เกรงว่าเรากระทํากับเจ้าตามความโง่ของเจ้า เพราะเจ้าทัง้ หลายมิได้พูดถึงเราอย่างที่ถูก ดัง
โยบผู้รับใช้ของเราได้พูด� 9 ฝ่ายเอลีฟัสชาวเทมาน และบิลดัดคนชูอาห์ และโศฟาร์ชาวนาอาเมห์ ได้ไป
กระทํา ตามที่ พระเยโฮวาห์ตรัสส งั ่ และพระเยโฮวาห์ทรงยอมรับ โยบ 10 และพระเยโฮวาห์ทรงให้โยบก
ลับสู่ สภาพดี เมื่อท่านอธิษฐานเผื่อสหายของท่าน และพระเยโฮวาห์ประทานให้โยบมี มากเป็นสองเท่า
ของที่มีอยูก่
่ อน 11 และบรรดาพีน
่ ้ องชายหญิงของท่าน และบรรดาผูที
้ ่รูจั
้ กท่านมาก่อนได้มาหาท่าน และ
รับประทานอาหารกับท่านในบ้านของท่าน และเขาทัง้ หลายสําแดงความเห็นอกเห็นใจและเล้าโลมท่าน
ด้วยเรือ
่ งเหตุรา้ ยทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงนํามาเหนื อท่าน และต่างก็ให้เงินแผ่นหนึ่ งกับแหวนทองคํา
วงหนึ่ งแก่ท่าน 12 และพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรชีวตบ
ิ น
ั ้ ปลายของโยบมากยิง่ กว่าบัน
้ ต้นของท่าน
13
และท่านมีแกะหนึ่ งหมื่นสี่พัน อูฐหกพัน วัวผูพ
้ ันคู่ และลาตัวเมียหนึ่ งพัน ท่านมีบุตรชายเจ็ดคน และ
14
บุตรสาวสามคนด้วย และท่านเรียกชื่อ คนแรกว่า เยมี มาห์ และชื่อ คนที่ สอง เคส ิ ยาห์ และชื่อ คนที่
สาม เคเรนหัปปุค 15 และในแผ่นดินนั ้นทัง้ สิน
้ ไม่มีหญิงใดงดงามเท่าบรรดาบุตรสาวของโยบ และบิดา
ของเขาได้ให้มรดกแก่เธอพร้อมกับพวกพี่ชายและน้ องชายของเธอ 16 ต่อจากนี้ ไป โยบมีชีวิตอยูอี
่ กหนึ่ ง
17
ร้อยสี่ สิ บปี และได้ เห็นบุตรชายของท่าน หลานเหลนของท่านสี่ ชัว่ อายุ และโยบก็ สิ ้นชีวต
ิ เป็นคนแก่
หง่อมทีเดียว
7
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ประวัติความเป็นมาของ

เพลงสดุดี

หนังสือสดุดีประกอบด้วยบทเพลงและบทกวี 150 บท เล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรได้
์ ถูกเขียนขึ้นในลักษณะ
เป็นเล่มเดียว แล้วหลังจากนั ้นคนที่ มีความปรารถนาดี ได้ แบ่งเล่มเหล่านั ้นเป็นบท และข้อต่างๆเพื่อจะ
ช่วยให้ใช้เล่มเหล่านั ้นอย่างสะดวกขึ้น
ถึง แม้ ว่า เราเรียกเล่ มน ี้ ว่า “เพลงสดุ ดี ของดาวิด� กษั ตริย์ดาว ิด ไม่ ได้ เข ีย นทุกๆบทในหนั งสือ สดุ ดีน
ี้ อาสาฟได้ เข ีย นบทเพลง 12 บท (50; 73-83) เอธานได้ เข ีย นบทเพลงหนึ่ ง บท (89) โมเสสได้ เข ีย นบ
ทเพลงบทเดียว (90) และบทเพลงบางบทเราไม่ รู ว่
้ า ใครเป็น ผู้ เขียน แต่ กษั ตริย์ดาว ิด ได้ เข ีย นบทเพลง
ส่วนมาก
วิธี แต่ งบทกวี ของพวกฮีบรู เป็น ดังนี้ เขาใช้ คํา สัมผัส ประโยคคู่ ประโยคซํ้า และประโยคที่ มี ความ
หมายตรงกันข้าม บทเพลงส่วนใหญ่เป็นคําอธิษฐานและคําสรรเสริญ แต่บางบทเป็นคําพยากรณ์ มีคํา
พยากรณ์ หลายข้อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ (สดด 2; 22; 69:8-9 ให้เปรียบกับ ลก 24:25-26)

บทเพลงทุก บทมาจากพระเจ้า ไม่ใช่ มาจากมนุษย์ ที่ เข ีย นขึ้น พระเจ้า ทรงดลใจผู้ เข ียนและเขาเขียน
ตามการดลใจนั ้น หน ังสือ สดุ ดีน ี้ มัง่ คั ่ งด ้วยเรือ
่ งการถวายตัว ต่อ พระเจ้า การอธิษฐาน การสรรเสริญ
พระเจ้า การแนะนํา และการช่วยเหลือ คริสเตียนควรท่องจํา บทเพลงบางบททัง้ หมด และบางข้อ จาก
บทเพลงอื่น ๆ

1
เล่มที่หน่งึ ซึ่งเปรียบกับหนั งสือปฐมกาล เกี่ยวกับมนุษย์ ความสุขของคนที่รก
ั พระเจ้า

1 บุคคลผู้ไม่ดําเนิ นตามคําแนะนําของคนอธรรม

หรือยืนอยูใ่ นทางของคนบาป หรือนั ่งอยูใ่ นที่นั่งของ
คนที่ ชอบเยาะเย้ย ผู้ นั ้ นก ็ เป็นสุข 2 แต่ ความปี ติ ยินดี ของผู้ นั้น อยู่ ในพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์
เขาไตร่ตรองถึงพระราชบัญญัติของพระองค์ทัง้ กลางวันและกลางคืน 3 เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้รม
ิ
ธารนํ้า ซึ่งเกิดผลตามฤดูกาล และใบก็จะไม่เหีย
่ วแห้ง การทุกอย่างซึ่งเขากระทําก็จะจําเริญขึ้น
คนอธรรมขาดความสุข

คนอธรรมไม่ เป็น เช่น นั ้น แต่ เป็น เหมือนแกลบซึ่ง ลมพัด กระจายไป 5 เหตุ ฉะนั ้น คนอธรรมจะไม่
ยัง่ ยืนอยูได้
่ เมื่อถึงการพิพากษา หรือคนบาปไม่ยน
ื ยงในที่ชุมนุมของคนชอบธรรม 6 เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงทราบทางของคนชอบธรรม แต่ทางของคนอธรรมจะพินาศไป
4

2
ราชอาณาจักรของพระบุตร

เหตุ ใดชนต่างชาติ จึง กระทํา โกลาหลขึ้น และชนชาติ ทัง้ หลายคิด อ่านในการที่ ไร้ ประโยชน์ 2 บร
รดากษั ตริย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกตัง้ ตนเองขึ้น และนั ก ปกครองปรึกษากัน ต่อ สู้ พระเยโฮวาห์ และผู้รบ
ั การ
เจิม ของพระองค์ กล่าวว่า 3 “ให้ เราระเบิด สายแอกของเขาให้ ขาดสะบัน
้ และขจัด บังเหียนของเขาให้
4
พ้นจากเรา� พระองค์ ผู้ประทับในสวรรค์ จะทรงพระสรวล องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเย้ยหยันเขาเหล่า
นั ้น 5 แล้วพระองค์จะตรัสกับเขาทัง้ หลายด้วยพระพิโรธ และกระทําให้เขาสยดสยองด้วยความกริว้ ของ
พระองค์ ตรัสว ่า 6 “เราได้ ตัง้ กษั ตริย์ ของเราไว้ แล ้ว บนศิ โยน ภู เขาอัน บริสุทธิ ์ ของเรา� 7 ข้าพเจ้า จะ
ประกาศพระดํารัส ของพระองค์ พระเยโฮวาห์ รบ
ั สั ่งก ับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าเป็น บุตรของเรา วัน นี้ เราได้ ให้
8
กําเนิ ดแก่เจ้าแล้ว จงขอจากเราเถิด และเราจะมอบบรรดาประชาชาติให้เป็นมรดกของเจ้า ตลอดทัง้
1
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แผ่นดินโลกให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเจ้า 9 เจ้าจะตีเขาให้แตกด้วยคทาเหล็ก และฟาดให้แหลกเป็นชิน
้ ๆดุจ
ภาชนะของช่างหม้อ�
ทรงชักชวนกษั ตริย์ทัง้ หลายให้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์
เพราะฉะนั ้น บัดนี้ โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ทัง้ หลาย จงฉลาดเถิด ข้า แต่ นัก ปกครองแห่ง แผ่น ดิน โลก จง
รับคําเตือนเถิด 11 จงปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ด้วยความยําเกรง และจงเกษมเปรมปรีดิ์ด้วยตัวสัน
่ 12 จง
จุบ พระบุตรเถิด เกลือกว่า พระองค์ จะทรงพระพิโรธ และเจ้า ต้องพินาศจากทางนั ้น เมื่อ พระพิโรธของ
พระองค์นั้นจุดให้ลุกแต่น้ อย ความสุขเป็นของคนทัง้ หลายผู้วางใจในพระองค์
10

3
เราปลอดภัย เพราะพระเจ้า ทรงป้องกัน เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อ เสด็จ หนี จากอับ ซาโลมโอรสของ
พระองค์
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ศัตรู ของข้า พระองค์ ทวีมากขึ้น เหลือ เกิน คู่อริมากมายเหล่า นี้ กําลัง ลุก ขึ้น ต่อสู้
ข้าพระองค์ 2 มีคนเป็ นอันมากกําลังกล่าวถึงจิตวิญญาณข้าพระองค์ว่า “ในพระเจ้าไม่มีทางรอดสําหรับ
เขา� เซลาห์ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นสง่า
ราศี ของข้า พระองค์ และทรงเป็น ผู้ ชู ศีรษะของข้า พระองค์ ไว้ 4 ข้าพเจ้า ร้องทูล พระเยโฮวาห์ ด้วยเสียง
ของข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงฟัง ข้าพเจ้า จากภูเขาอัน บริสุทธิ ์ ของพระองค์ เซลาห์ 5 ข้าพเจ้า นอนลง
และหลับไป ข้าพเจ้ากลับตื่นขึ้น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงอุปถัมภ์ข้าพเจ้า 6 ข้าพเจ้าไม่กลัวคนเป็นหมื่นๆ
ซึ่ง ตัง้ ตนต่อสู้ ข้าพเจ้า อยู่ รอบด้าน 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ โปรดทรงลุก ขึ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า
พระองค์ โปรดทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น เพราะพระองค์ทรงตบแก้มศัตรู ทัง้ หลายของข้าพระองค์ และ
ทรงทุบฟันของคนอธรรมทัง้ ปวง 8 การช่วยให้รอดเป็นของพระเยโฮวาห์ ขอพระพรของพระองค์หลัง่ ลง
เหนื อประชาชนของพระองค์เทอญ เซลาห์

4
ดาวิดอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง ความ ชอบ ธรรม ของ ข้า พระองค์ ขอ ทรง โปรด สดับ เมื่อ ข้า พระองค์ ร้อง ทูล
เมื่อ ข้า พระองค์ จนตรอก พระองค์ ทรงประทานช่องทางให้ ขอทรงเมตตาแก่ ข้า พระองค์ และทรงฟัง คํา
อธิษฐานของข้า พระองค์ 2 โอ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ เอ๋ย ท่านจะทําให้ เกียรติ ของข้าพเจ้า กลายเป็น
ความอับอายอีกนานเท่าใด ท่านจะรักสิง่ ไร้สาระ และแสวงหาการมุสาอีกนานเท่าใด เซลาห์
จงวางใจในพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ทรงแยกคนที่ตามทางของพระเจ้าไว้สําหรับพระองค์ พระเยโฮวาห์จะ
ทรงสดับเมื่อข้าพเจ้าทูลพระองค์ 4 โกรธก็โกรธเถิด แต่อย่าทําบาป จงคํานึ งในใจเวลาอยู่บนที่นอนและ
สงบอยู่ เซลาห์ 5 จงถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งความชอบธรรมและวางใจในพระเยโฮวาห์ 6 มีคนเป็ นอัน
มากกล่าวว่า “ผู้ใดจะแสดงสิงด
่ ีๆให้เราได้เห็นบ้าง ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเปล่งแสงสว่างจากสีพระ
พักตร์ของพระองค์มาเหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย� 7 พระองค์ได้ประทานความชื่นบานให้แก่จิตใจของข้า
พระองค์ มากกว่าเมื่อพวกเขาได้ ข้าวและนํ้าองุน
่ มากมาย 8 ข้าพระองค์ จะเอนกายลงนอนหลับในความ
สันติ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เท่านั ้นที่ทรงกระทําให้ข้าพระองค์อาศัยอยูอย่
่ างปลอดภัย
3 จงทราบเถิดว่า

5
คนอธรรมไม่ได้รับพระเมตตา ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งเป่า เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ถ้อยคํา ของข้า พระองค์ ขอทรงพิจารณาเสียง
ครํา่ ครวญของข้า พระองค์ 2 ข้า แต่ พระบรมกษั ตริย์ และพระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงฟัง เสียงร้อง
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ทูล ของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ จะอธิษฐานทูล 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 ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ ปี ติ ยินดี ในความชัว่ ความชัว่ ร้ายจะไม่ อาศัย
อยู่ กับ พระองค์ 5 คนโง่เขลาจะไม่ ยน
ื อยู่ เฉพาะพระเนตรของพระองค์ พระองค์ ทรงเกลียดชัง ผู้ กระทํา
6
ความชัว่ ช้าทัง้ สิน
พระองค์ จะทรงทําลายผู้ที่ พู ดมุสา พระเยโฮวาห์จะทรงสะอิดสะเอียนต่อผู้กระหาย
้
เลือดและคนหลอกลวง
ดาวิดวางใจว่าพระเจ้าจะทรงนําท่าน
แต่ โดย ความ เมตตา อัน บริบู รณ ์ ของ พระองค์ ข้า พระองค์ จะเข้ า ไป ใน พระ นิ เวศ ของ พระองค์ ข้า
พระองค์จะนมัสการตรงต่อพระวิหารอันบริสุทธิข
์ องพระองค์ ด้วยความยําเกรงพระองค์ 8 โอ ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ เนื่ องด้วยพวกศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงนํา ข้าพระองค์ 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
้ ของ
เขา 10 โอ ข้า แต่ พระเจ้า โปรดทําลายพวกเขา และให้ เขาทัง้ หลายล้ม ลงด้วยความคิด เห็น ของตนเอง
เหตุ การละเมิดเป็ นอ ัน มากนั ้น ขอทรงขับ ไล่ เขาออกไปเนื่ องจากเขาทัง้ หลายได้ กบฏต่อ พระองค์ 11 แต่
ให้ คนทัง้ ปวงที่ วางใจในพระองค์ นั้น เปรมปรีดิ ์ ให้ เขาร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดี อยู่ เสมอ เพราะ
พระองค์ทรงป้องกันเขาไว้ ให้คนที ่รก
ั พระนามของพระองค์ปรีดาปราโมทย์อยู่ในพระองค์ 12 ข้าแต่พระ
เยโฮวาห์ เพราะพระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่คนชอบธรรม พระองค์จะทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความ
โปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา
7

6
ดาวิดบ่น แต่ได้ชนะพวกศัตรู ของท่าน ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสายตามทํานองเชมินิท เพลงสดุดี
ของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ อย่า ทรง ขนาบ ข้า พระองค์ เมื่อ ทรง โกรธ และ ขอ อย่า ทรง ลง ทัณฑ์ ข้า
พระองค์ ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ เพราะ
ข้า พระองค์ ออ
่ นระโหยโรยแรง โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้า พระองค์ เพราะกระดูก ของข้า
พระองค์ ทุกข์ ยากลําบากนั ก 3 ทัง้ จิตใจของข้า พระองค์ ก็ ทุกข์ ยากลําบากอย่างยิง่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ อีกนานสักเท่าใด 4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงหันมาช่วยชีวต
ิ ของข้าพระองค์ให้พ้นด้วยเถิด โอ
ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดเพราะเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์ 5 เพราะถ้าในความตาย ไม่มีการ
ระลึกถึงพระองค์แล้ว ในแดนผู้ตายใครเล่าจะโมทนาพระคุณของพระองค์ 6 ข้าพระองค์ออ
่ นเปลี้ยด้วย
การครํา่ ครวญ และหลัง่ นํ้าตาท่วมที่นอนตลอดทัง้ คืน ที่ เอนกายก็ ชุม
่ โชกไปด้วยนํ้าตาของข้า พระองค์
7 ตาของข้าพระองค์ ทรุ ดโทรมไปเพราะความทุกข์ใจ มันอ่อนเพลียลงเพราะคู่ อริทัง
้ ปวงของข้าพระองค์
8 บรรดาเจ้าผู้กระทําความชัว
่ ช้าจงพรากไปจากข้า เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับเสียงร้องไห้ของข้าแล้ว
9 พระเยโฮวาห์ทรงสดับคําวิงวอนของข้า พระเยโฮวาห์จะทรงรับคําอธิษฐานของข้า 10 ขอให้ศัตรู ทัง
้ สิน
้
ของข้าได้อายและลําบากยากนั ก ขอให้เขาทัง้ หลายหันกลับและได้รบ
ั ความอับอายในพริบตาเดียว

7

ดาว ิด อธิษฐานเรือ
่ งการประสงค์ รา้ ยของพวกศั ตรู ชิ กกาโยนของดาวิด ซึ่ง ท่านร้องถวายพระเยโฮ
วาห์เกี่ยวกับคําพูดของคูชคนเบนยามิน
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ วางใจ อยู่ ใน พระองค์ ขอ ทรง ช่วย ข้า
พระองค์ ให้ พ้น ภัย จากผู้ ข่มเหงทัง้ มวล ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น 2 เกรงว่า เขาจะฉี ก จิต วิญญาณ
ข้า พระองค์ เสีย อย่างสิงโต และฉี ก จิต วิญญาณนั ้น ออกเป็น ชิน
้ ๆ โดยไม่ มี ผู้ ใดช่วยได้ 3 โอ ข้า แต่ พระ
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เยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ถ้า ข้า พระองค์ กระทํา เช่น นี้ คือ ถ้า มี ความชัว่ ช้า ในมือ ของข้า พระองค์
4 ถ้า ข้า พระองค์ ตอบแทนความชัว
่ แก่ ผู้ ที่ อยู่ อย่างสันติ กับ ข้า พระองค์ (แต่ ผู้ ที่ เป็น ศั ตรู ด้วยปราศจาก
เหตุ ข้า พระองค์ เคยช่วยผู้ นั้น ให้ รอดพ้น ไป� 5 ก็ ขอให้ ศัตรู ข่มเหงจิต วิญญาณข้า พระองค์ ทัน และให้
เขาเหยียบยํ่าชีวต
ิ ข้าพระองค์ลงถึ งดิน และวางเกียรติยศของข้าพระองค์ไว้ในผงคลี เซลาห์ 6 โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ทรงลุกขึ้นด้วยพระพิโรธของพระองค์ ขอทรงขึ้นสู้ ความเกรีย
้ วกราดของศั ตรู
7
ของข้าพระองค์ ขอทรงตื่นขึ้นเพื่อทําการพิพากษาที่พระองค์ทรงกําหนดแล้ว ดังนั ้นชุมนุมชนชาติทัง้
หลายจะมาอยู่ รอบพระองค์ เพราะเห็น แก่ ชุ มนุ มน ั ้นขอทรงกลับ ไปประทับ บนที่ สูง 8 พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลาย โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพิพากษาข้าพระองค์ ตามความชอบธรรม
ของข้า พระองค์ และตามความสัตย์ สุ จร ิตซึ่ งม ี อยู่ ในข้า พระองค์ 9 โอ ขอให้ ความชัว่ ร้ายของคนชัว่ จง
มาถึงที่ สิน
้ สุด แต่ ขอทรงสถาปนาคนชอบธรรมขึ้น เพราะพระเจ้าผู้ทรงชอบธรรมทรงทดลองความคิด
และจิตใจทัง้ หลาย 10 การป้องกันข้าพเจ้าอยูก
่ ับพระเจ้า ผูทรงช่
้
วยคนใจเที่ยงตรงให้รอด 11 พระเจ้าทรง
พิพากษาคนชอบธรรม และพระเจ้าทรงพระพิโรธกับคนชัวท
่ ุกวัน 12 ถ้ามนุษย์คนใดไม่กลับใจ พระองค์
จะทรงลับ คมดาบของพระองค์ พระองค์ ทรงโก่ง ธนู เตรียมพร้อมไว้ 13 พระองค์ ทรงเตรียมอาวุธ แห่ง
ความตาย พระองค์ ทรงกระทําให้ลูกธนูของพระองค์ ต่อสู้ ผู้ข่มเหงทัง้ หลาย 14 ดู เถิด คนชัวก
่ ่อความชัว่
ช้าขึ้น แล้ว กําลัง ท้องความชัว่ ช้า และคลอดการมุสาออกมา 15 เขาขุดหลุมพรางไว้ และตกลงไปในหลุ
มที่เขาทําไว้นั ้น 16 ความชัว่ ช้าของเขาจะกลับมาสุมศีรษะเขา และความทารุ ณของเขาจะลงมาบนกบาล
ของเขาเอง 17 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เนื่ องด้วยความชอบธรรมของพระองค์ และข้าพเจ้าจะ
ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระเยโฮวาห์ผู้สูงสุด

8
พระราชกิจและความรักของพระเจ้ายกย่องสง่าราศี ของพระองค์ ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองกิท
ทีธ เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของบรรดาข้า พระองค์ พระนามของพระองค์ สูงส่ง ยิง่
นั ก ทั ่ วท งั ้ แผ่น ดิน โลก พระองค์ ผู้ ทรงตัง้ สง่า ราศี ของพระองค์ ไว้ เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ หลาย 2 จากปาก
ของเด็ กอ ่อนและเด็ก ที่ ยั งด ูดนม พระองค์ ทรงตัง้ กําลัง เพราะบรรดาคู่ อริของพระองค์ เพื่อ ระงับ ยับ ยัง้
ศั ตรู และผู้ กระทํา การแก้ แค้น 3 เมื่อ ข้า พระองค์ พิจารณาดู ฟ้า สวรรค์ อน
ั เป็น ผลงานแห่ง นิว
้ พระหัตถ์
4
ของพระองค์ ดวงจันทร์และดวงดาวซึ่งพระองค์ได้ทรงสถาปนาไว้ มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรง
ระลึก ถึง เขา และบุตรมนุษย์ เป็น ผู้ ใดซึ่ง พระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 5 เพราะพระองค์ ทรงทําให้ เขาตํ่า
กว่า พวกทูต สวรรค์ แต่ หน ่อยเดียว และทรงประทานสง่า ราศี กับ เกียรติ เป็น มงกุฎ ให้ แก่ เขา 6 พระองค์
ทรงมอบอํานาจให้ ครอบครองบรรดาพระหัตถกิจ ของพระองค์ พระองค์ ทรงให้ สิ ่ง ทัง้ ปวงอยู่ ใต้ ฝ่าเท้า
ของเขา 7 คือ ฝูง แกะและฝูง วัวท งั ้ สิน
้ ทัง้ สัตว์ป่า ด้วย 8 ตลอดทัง้ นกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไร
ต่างๆที่ไปมาอยูต
่ ามทะเล 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์คือองค์พระผู้เป็นเจ้าของบรรดาข้าพระองค์ พระนาม
ของพระองค์สูงส่งยิง่ นั กทัวท
่ งั ้ แผ่นดินโลก
1

9
การสรรเสริญพระเจ้าเนื่ องด้วยการพิพากษาของพระองค์ ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองมุธลับเบน
เพลงสดุดีของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้า พระองค์ ข้า พระองค์
จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 2 ข้าพระองค์จะยินดีและปลาบปลื้มใจในพระองค์ โอ ข้าแต่
องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์ 3 เมื่อพวกศั ตรู ของข้าพระองค์หัน
1
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กลับ เขาทัง้ หลายก็สะดุดและพินาศไปต่อเบื้องพระพักตร์ของพระองค์ 4 เพราะพระองค์ทรงให้ความยุติ
ธรรมและความเที่ยงตรงแก่ข้าพระองค์ พระองค์ประทับบนพระที่นั่งและประทานการพิพากษาอันชอบ
ธรรม 5 พระองค์ ได้ ทรงขนาบบรรดาประชาชาติ และทรงทําลายคนชัว่ แล ้ว ทรงลบชื่อ ของเขาออกเสีย
เป็น นิ ตย์ 6 โอ ศัตรู เอ๋ย ความพินาศของเจ้า ได้ สําเร็จ เป็น นิ ตย์ พระองค์ ทรงทําลายบรรดาหัว เมืองของ
เขา และที่ ระลึก ของเขาก็ วอดวายพร้อมกับ เขา 7 แต่ พระเยโฮวาห์ จะทรงยืนยงอยู่ เป็น นิ ตย์ พระองค์
ทรงตระเตรียมบัล ลั งก ์ ของพระองค์ เพื่อ การพิพากษา 8 พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบ
ธรรม พระองค์ จะทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติ ด้วยความเที่ยงธรรม 9 พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็ นที ่
ลี้ ภัย ของคนที่ ถู กกดขี่ ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ในเวลายากลําบาก 10 บรรดาผู้ ที่ รู ้ จัก พระนามของพระองค์ ก็
จะวางใจในพระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ บรรดาผู้ ที่ เสาะแสวงหา
พระองค์ 11 จงร้องเพลงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ผู้ ซึ่ง ประทับ ในศิ โยน จงบอกเล่า ถึง พระราชกิจ ของ
พระองค์ในท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 12 เมื่อพระองค์ทรงไต่สวนเรือ
่ งโลหิต พระองค์ทรงจําเขาทัง้ หลาย
13
ไว้ พระองค์ มิได้ ทรงลืม คําร้องทุกข์ ของผู้ ถ่อมตัว ลง โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า
พระองค์ ขอทรงทอดพระเนตรว่าข้าพระองค์ต้องทนทุกข์ทรมานเพราะคนที่เกลียดชังข้าพระองค์เพียง
ใด ข้า แต่ พระองค์ ผู้ ทรงยกข้า พระองค์ ข้น
ึ จากประตู ของความตาย 14 เพื่อ ข้า พระองค์ จะกล่าวบรรดา
คําสรรเสริญพระองค์ ที่ ในประตู ทัง้ หลายแห่งธิดาศิ โยน ข้าพระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ในการช่วยให้รอดของ
พระองค์ 15 บรรดาประชาชาติได้จมลงในหลุมซึ่งเขาทําไว้ และเท้าของเขาติดตาข่ายซึ่งเขาเองซ่อนดัก
ไว้ 16 พระเยโฮวาห์ทรงเผยพระองค์ ให้ปรากฏแจ้ งด ้ว ยการพิ พากษาซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา คนชัว่ ถู
กดกด
ั ้วยกิจการที่ทําด้วยมือของเขาเอง ฮิกเกอัน เซลาห์ 17 คนชัว่ จะต้องถอยไปสู่นรก คือประชาชาติทัง้
มวลที่ ลืม พระเจ้า 18 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงลืม คนขัดสนเสมอไป และความหวัง ของคนยากจนจะไม่
พินาศไปเป็นนิ ตย์ 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้น อย่าให้มนุษย์มีชัยได้ แต่ให้บรรดาประชาชาติ
ถูกพิพากษาในสายพระเนตรของพระองค์ทัง้ สิน
้ 20 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้เขายําเกรง และให้
บรรดาประชาชาติทราบว่า เขาทัง้ หลายเป็นเพียงมนุษย์เท่านั ้น เซลาห์

10
ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้า
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ประทับยืนอยูห่
่ างไกล ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระองค์เสียในยาม
ยากลําบาก 2 คนชัว่ ข่มเหงคนยากจนอย่างทะนงองอาจ ขอให้เขาติดกับบ่วงแร้วแห่งอุบายที่ เขาคิดขึ้น
นั ้น 3 เพราะคนชัว่ อวดถึงสิง่ ที่ ใจเขาอยากได้ นั ้น และอวยพรคนที่ โลภ ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเกลียดชัง
4 เพราะคนชั วน
ั ้ ด้วยสี หน้าที่ เย่อหยิง่ ยโสจะไม่ แสวงหาพระเจ้า พระเจ้า มิ ได้ อยู่ในความคิด ทัง้ สิน
่ น
้ ของ
เขาเลย 5 วิธีการของคนชัว่ ร้ายกาจอยู่ทุกเวลา การพิพากษาของพระองค์ อยู่สูงพ้นสายตาของเขา เขา
พ่นความร้ายใส่บรรดาคู่อริของเขา 6 โดยคิดในใจของเขาว่า “ข้าจะไม่หวัน
่ ไหว เพราะข้าจะไม่พบความ
7
ยากลําบากเลย� การแช่ งด ่า การล่อลวง และการฉ้ อฉลอยู่ เต็ม ปากของเขา ความชัว่ ร้ายและความ
เลวทรามอยู่ใต้ ลิน
้ ของเขา 8 เขานั ่ง ซุ่มคอยดักทําร้ายอยู่ตามชนบท และกระทําฆาตกรรมคนไร้ผิดเสีย
ในที่ เร้น ลับ ตาของเขาสอดหาคนยากจน 9 เขาซุ่ม อยู่ ในที่ ลับ เหมือนสิงโตอยู่ ในที่ กําบัง เขาซุ่ม อยู่ เพื่อ
จับ คนยากจน แล ้ว เขาฉุ ด ลากคนยากจนมาด้วยตาข่ายของเขา 10 เขาหมอบลงและย่อ ตัว ลง เพื่อ คน
ยากจนจะจมลงด้วยพวกที่ แข ็ง แรงของเขา 11 เขาคิด ในใจว่า “พระเจ้า ลืม แล้ว พระองค์ ทรงซ่อนพระ
พักตร์และจะไม่ทรงเห็นเลย�
การทูลขอให้แก้ไขสถานการณ์
12 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงชู พระหัตถ์ ของพระองค์ ขึ้น ขออย่า
ทรงลืม คนที่ ถ่อมตัว ลง 13 ไฉนคนชัว่ จึง ประณามพระเจ้า และกล่าวในใจของตนเองว่า “พระองค์ จะไม่
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ทรงเอาเรือ
่ งเอาราว� 14 พระองค์ทรงเห็น เออ พระองค์ทรงพิเคราะห์ความยากลําบากและความโกรธ
เคืองแล้ว เพื่อพระองค์จะได้ทรงดําเนิ นคดีด้วยพระหัตถ์ ของพระองค์ คนยากจนมอบตัวไว้กับพระองค์
พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชว
่ ยคนกําพร้า พ่อ 15 ขอพระองค์ ทรงหัก แขนของคนชัว่ และคนกระทํา ชัว่ ขอทรง
ค้น ความชัว่ ของเขาออกมาจนหมดสิน
้ 16 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระมหากษั ตริย์ อยู่ เป็น นิ ตย์ นิ รัน ดร์
บรรดาประชาชาติ จะพินาศไปจากแผ่นดินของพระองค์ 17 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงสดับความ
ปรารถนาของคนที่ ถ่อมตัว ลง จะทรงเสริม กําลัง ใจเขา และพระองค์ จะทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ถ้อยคํา
ของเขา 18 เพื่อประทานความยุติธรรมแก่คนกําพร้าพ่อและคนถูกบีบบังคับ เพื่อมนุษย์บนแผ่นดินโลก
จะไม่บีบบังคับเขาอีกต่อไป

11

การทรงเตรียมและความยุติธรรมของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าพเจ้า วางใจในพระเยโฮวาห์ ท่านจะพู ดก ับ จิตใจข้าพเจ้า อย่างไรว่า “จงหนี ไปที่ ภู เขาเหมือนนก
2 เพราะดู เถิด คนชัว
่ โก่ง ธนู และเอาลูก ธนู พาดสายไว้แล้ว เพื่อ จะยิง เข้าไปอย่างลับๆให้ ถู กคนใจเที่ยง
ธรรม 3 ถ้ารากฐานถูกทําลายเสียแล้ว คนชอบธรรมจะทําอะไรได้� 4 พระเยโฮวาห์ทรงสถิตในพระวิหาร
อันบริสุทธิข
์ องพระองค์ พระที่นั่งของพระเยโฮวาห์อยูบนฟ้
่
าสวรรค์ พระเนตรของพระองค์มองและหนั ง
5
ตาของพระองค์ ทดสอบบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ พระเยโฮวาห์ทรงทดสอบคนชอบธรรม แต่ วิญญาณ
ของพระองค์ทรงเกลียดชังคนชัว่ และผู้ที่รักความทารุ ณโหดร้าย 6 พระองค์จะทรงเทบ่วงแร้วต่างๆ เพล
ิง และไฟกํามะถัน ใส่ คนชัว่ ลมที่ แผดเผาจะเป็น ส่วนถ้วยของเขาเหล่า นั ้น 7 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ ชอบ
ธรรมทรงรักความชอบธรรม พระพักตร์ของพระองค์ทอดพระเนตรคนเที่ยงตรง
1

12

ดาวิดมน
ั ่ ใจในพระสัญญาของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองเชมินิท เพลงสดุดีของดาวิด
ขอทรงโปรดช่วยเพราะคนที่ ตามทางของพระเจ้าไม่มีอีกแล้ว และคนสุ จริตได้
อันตรธานไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 2 ทุกคนกล่าวคําไร้สาระต่อเพื่อนบ้านของตน เขาทัง้ หลายพูด
ด้วยริม ฝีปากที่ ป้อยอและสองใจ 3 พระเยโฮวาห์ จะทรงตัด ริม ฝีปากที่ ป้อยอออกเสีย สิน
้ และลิ้ นที ่ พู ด
4
วาจาเย่อหยิง่ นั ้นด้วย คือบรรดาผู้ที่ กล่าวว่า “เราจะชนะด้วยลิน
้ ของเรา ริมฝีปากของเราเป็นฝ่ายเรา
ใครจะเป็นนายเรา� 5 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะลุกขึ้นเดีย
๋ วนี้ เพราะคนยากจนถู กบีบบังคับ และคน
ขัดสนครํา่ ครวญ เราจะจัดเขาไว้ในที่ ปลอดภัยจากคนที่ พ่นความร้ายใส่ เขา� 6 พระดํารัสของพระเยโฮ
วาห์เป็นพระดํารัสที่บริสุทธิ์ เป็นเหมือนเงินหลอมให้บริสุทธิในเตาไฟบนแผ่
นดินแล้วถึงเจ็ดครัง้ 7 โอ ข้า
์
แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะทรงป้องกันพวกเขาทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงปกปั กรักษาพวกเขาไว้เสมอ
จากพงศ์พันธุนี
์ ้ 8 คนชัวก
่
าน ขณะเมื่อมีการยกย่องคนชัว่ ช้าที่สุด
่ ็เพ่นพ่านไปมาอยูรอบด้
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
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ดาวิดร้องทุกข์ต่อพระเจ้าเรือ
่ งความชักช้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ อี กนานเท่าใดพระองค์ จะทรงลืม ข้า พระองค์ เสีย เป็ น นิ ตย์ หรือ พระองค์ จะ
ปิดบัง พระพักตร์ ของพระองค์ จากข้า พระองค์ นานเท่าใด 2 ข้า พระองค์ จะต้องตรึก ตรองในใจของข้า
พระองค์ และมี ความทุกข์ โศกอยู่ ในใจทุก วัน นานเท่าใด ศัตรู ของข้า พระองค์ จะเหนื อ ข้า พระองค์ นาน
เท่าใด
การทูลขอพระคุณ
3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงพิจารณา และฟัง ข้า พระองค์ ด้วยเถิด ทัง
้ ขอ
ทรงเพิม
่ ความสว่างแก่ตาข้าพระองค์ เกลือกว่าข้าพระองค์จะหลับอยู่ในความตาย 4 เกรงว่าศัตรู ของข้า
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พระองค์ จะว่า “เราชนะเขาแล้ว� เกรงว่าคู่ อริของข้าพระองค์ จะเปรมปรีดิ ์เพราะข้าพระองค์ กําลังหวัน
่
ไหว 5 แต่ข้าพระองค์วางใจในความเมตตาของพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์ในความรอด
ของพระองค์ 6 ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าอย่า
งบริบูรณ์

14
คนโง่ที่ไม่เชื่อว่ามีพระเจ้าและมนุษย์ธรรมดา ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 คน โง่ รําพึง ใน ใจ ของ ตน ว่า “ไม่มี พระเจ้า � เขา ทัง
้ หลาย ก็ เลว ทราม ลง เขา กระทํา กิจการ ที่ น่า
2
สะอิดสะเอียน ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี พระเยโฮวาห์ทรงมองลงมาจากฟ้า สวรรค์ ดู บุ ตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ วา่ จะมี คนใดบ้างที่ เข ้า ใจที่ เสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้ หลายก็ หลงเจิน
่ ไปหมด เขาทัง้ หลาย
ก็ เลวทรามลงเหมือนกัน สิน
้ ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี ไม่มี เลย 4 บรรดาผู้ ที่ กระทํา ความชัว่ ช้า ไม่ มี ความ
รู หรื
้ อ คือ ผู้ ที่ กิน ประชาชนของเราอย่างกิน ขนมปัง และไม่ รอ
้ งทูล พระเยโฮวาห์ 5 เขาทัง้ หลายอยู่ ที่ นั ่น
6 เจ้าได้ควํา
อย่างน่าสยดสยองยิง่ นั ก เพราะพระเจ้าทรงสถิตตลอดชัว่ อายุของผูชอบธรรม
้
่ แผนงานของ
คนยากจนเสีย แต่ พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของเขา 7 โอ ขอการช่วยให้รอดเพื่ ออ ิส ราเอลมาจากศิ
โยนเสียทีเถิด เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงให้พวกเชลยแห่งประชาชนของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะ
ปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี

15

ดาวิดพรรณนาถึงพลเมืองของศิโยน เพลงสดุดีของดาวิด
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ใดจะอาศัย อยู่ ในพลับพลาของพระองค์ ผู้ ใดจะอยู่ บนภูเขาอัน บริสุทธิ ์ ของ
พระองค์ 2 คือ ผู้ ที่ ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรม และประพฤติ ตามความชอบธรรม และพูด ความจริง จาก
ใจของตน 3 ผู้ซึ่งไม่ใช้ลิน
้ ของตนในการนิ นทาว่าร้าย ไม่กระทําชัว่ ต่อเพื่อนบ้าน และไม่ตําหนิ เพื่อนบ้าน
4
ของตน ในสายตาของเขา คนถ่อยเป็นคนที่ถู กดูหมิน
่ เหยียดหยาม เขาให้เกียรติแก่ผู้ที่ ยําเกรงพระเย
โฮวาห์ เมื่อให้คําสัตย์ปฏิญาณแล้วต้องพบกับความปวดร้าวเขาก็ไม่กลับคํา 5 เขาเป็นผู้ที่ให้คนอื่นกู้เงิน
โดยมิได้คิดดอกเบี้ย และไม่ยอมรับสินบนต่อสู้ผูไร้
้ ความผิด ผูซึ
้ ่งกระทําสิง่ เหล่านี้ จะไม่หวัน
่ ไหวเป็นนิ ตย์
1

16
ดาวิดขอให้พระเจ้าทรงพิทักษ์ท่าน มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด
ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงพิทักษ์ข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 2 โอ จิตวิญญาณ
ของข้าพเจ้า เอ๋ย เจ้ าได้ ทูล พระเยโฮวาห์ แล ้ วว ่า “พระองค์ ทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้า พระองค์
นอกเหนื อพระองค์แล้ว ข้าพระองค์ไม่มีดีเลย� 3 วิสุทธิชนในแผ่นดินและผูประเสริ
้
ฐ เป็นพวกที่ข้าพเจ้า
มีความปี ติยินดีทัง้ สิน
้ ด้วย 4 แต่บรรดาผู้ที่รีบติดตามพระอื่น ความทุกข์โศกของเขาก็ทวีขึ้น ข้าพเจ้าจะ
ไม่ถวายเครือ
่ งดื่มบูชาแห่งเลือดของพวกเขา หรือริมฝีปากของข้าพเจ้าจะไม่ออกชื่อพระนั ้น
1 โอ

การเป็นขึ้นมาจากความตายไปสู่ชีวิตนิรน
ั ดร์
พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น ส่วนมรดกและถ้วยของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงรักษาส่วนของข้า พระองค์ ไว้
6 เขตแดนของข้าพเจ้า เป็ นที ่ ที่ ร่มรืน
่ เออ ข้าพเจ้า มี มรดกที่ ดี 7 ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ผู้
ประทานคํา ปรึกษาแก่ ข้าพเจ้า เออ ในกลางคืน จิตใจของข้าพเจ้า เตือนสอนข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้า ตัง้ พระ
เยโฮวาห์ ไว้ตรงหน้า ข้าพเจ้า เสมอ เพราะพระองค์ ประทั บท ี่ มือขวาของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหว
9 เพราะฉะนั ้น จิตใจของข้าพเจ้า จึง ยินดี และจิต วิญญาณของข้าพเจ้า ก็ ปรีดา เนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า จะ
พักพิง อยู่ ในความหวัง ใจด้วย 10 เพราะพระองค์ จะไม่ ทรงทิง้ จิต วิญญาณของข้า พระองค์ ไว้ในนรก ทัง้
จะไม่ ทรงให้ องค์ บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่า ไป 11 พระองค์ จะทรงสําแดงวิถี แห่ งชีวต
ิ แก่ ข้า พระองค์
์
5
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ต่อพระพักตร์พระองค์มีความชื่นบานอย่างเปี่ ยมล้น ในพระหัตถ์ขวาของพระองค์มีความเพลิดเพลินอยู่
เป็นนิ ตย์
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ดาวิดขอพระเจ้าทรงป้องกันท่านจากพวกศัตรู คําอธิษฐานของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ ความฝ่ายยุ ติ ธรรม ทรงฟัง คําร้องทูล ของข้า พระองค์ ขอทรง
เงีย
่ พระกรรณสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ซึ่งมาจากริมฝีปากที่ ไม่มีการหลอกลวงของข้าพระองค์
2 ขอให้ การชนะความของข้า พระองค์ มาจากพระพักตร์พระองค์ ขอพระเนตรของพระองค์ ทรงเห็น สิง
่
เที่ยงธรรม 3 เมื่อ พระองค์ ทรงลองจิตใจของข้า พระองค์ และเสด็จ เยีย
่ มเยียนข้า พระองค์ ในเวลากลาง
คืน เมื่อทรงทดสอบข้าพระองค์ แล้ว พระองค์ จะไม่ ทรงพบความชัว่ ในข้าพระองค์ เลย ข้าพระองค์ ตัง้ ใจ
แล้วว่าปากของข้าพระองค์จะมิได้ละเมิด 4 เกยวด
ี่
้วยกิจการของมนุษย์ โดยพระวจนะจากพระโอษฐ์ของ
พระองค์ ข้า พระองค์ มิได้ ข้องเกี่ยวกับ ทางแห่ง คนทารุ ณ โหดร้าย 5 ขอให้ ย่างเท้า ของข้า พระองค์ แนบ
สนิ ท กับ วิถี ของพระองค์ เพื่อ เท้า ของข้า พระองค์ มิได้ พลาด 6 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ถึง
พระองค์ เพราะพระองค์จะทรงสดับข้าพระองค์ ขอทรงเอียงพระกรรณสดับถ้อยคําของข้าพระองค์ด้วย
เถิด 7 โอ ข้าแต่พระผู้ชว
่ ยของบรรดาผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจากปฏิปักษ์ ของเขา ณ พระหัตถ์ขวาของพระองค์
ขอทรงสําแดงความเมตตาอย่างมหัศจรรย์ ของพระองค์ 8 ขอทรงรักษาข้า พระองค์ ดัง แก้วตา ขอทรง
ซ่อนข้าพระองค์ ไว้ภายใต้ ร่มปีกของพระองค์ 9 ให้พ้นจากคนชัว่ ผู้ล้างผลาญและจากศั ตรู ผู้คอยเข่นฆ่า
ซึ่ง ล้อมข้า พระองค์ ไว้โดยรอบ 10 เขาปิด ใจของเขาไว้เพราะเหตุ ความมัง่ คัง่ ของตน ปากของเขาพูด คํา
หยิง่ ยโส 11 เขาสะกดรอยข้าพระองค์ เดีย
๋ วนี้ ได้ ล้อมข้าพระองค์ ไว้ เขาจับตาดู ข้าพระองค์ เพื่อจะเหวีย
่ ง
12
ข้า พระองค์ ลงดิน เขาเป็น ดุจ สิงโตที่ กระหายเหยื่อ ของมัน เหมือนดัง สิงโตหนุ่ม ซึ่ง ซุ่ มด ัก ทําร้ายอยู่
ในที่ ลับ 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุก ขึ้น ปะทะเขาไว้ และควํา่ เขาลงเสีย ขอทรงช่วยชีวต
ิ ของ
ข้า พระองค์ ให้พ้น จากคนชัว่ ด้วยดาบของพระองค์ 14 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้
พ้นจากมนุษย์ผู้ซึ่งเป็นพระหัตถ์ ของพระองค์ จากมนุษย์แห่งโลกนี้ จากมนุษย์ผู้ซึ่งมีส่วนของชีวตน
ิ ี้ ผู้
ซึ่ง พระองค์ ทรงให้ ท้องของเขาเต็ม ไปด้วยทรัพย์ สมบัติ ที่ พระองค์ ทรงซ่อนไว้ พวกเขามี ลูก หลานอุ ดม
สมบู รณ ์ และส่วนที่ เหลือ เขามอบไว้ ให้ แก่ ลู กอ ่อ นของเขา 15 ส่วนข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะเห็น พระ
พักตร์ของพระองค์ ในความชอบธรรม เมื่อ ข้า พระองค์ ตื่น ขึ้น ข้า พระองค์ จะอิม
่ เอิบ ใจด้วยพระลักษณะ
ของพระองค์
1
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุ พระพรอันมากมาย ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุ ดี ของดาวิด ผู้รบ
ั
ใช้ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งถวายถ้อยคําของเพลงบทนี้ แด่พระเยโฮวาห์ในวันทีพ
่ ระเยโฮวาห์ทรงช่วยท่านให้
พ้นจากเงื้อมมือศัตรู ทัง้ หลายของท่าน และจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูล ท่านกล่าวว่า
1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กําลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรักพระองค์ 2 พระเยโฮวาห์เป็ นศิลา ป้ อม
ปราการ และผู้ ชว
่ ยให้พ้น ของข้า พระองค์ เป็น พระเจ้า ของข้า พระองค์ เป็น กําลัง ของข้า พระองค์ ซึ่ง ข้า
พระองค์ จะวางใจในพระองค์ เป็น ดัง้ เป็น เขาแห่ง ความรอดของข้า พระองค์ เป็ นที ่ กําบัง เข้ม แข็ง ของ
ข้า พระองค์ 3 ข้า พระองค์ จะร้องทูล ต่อ พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสมควรแก่ การสรรเสริญ และข้า พระองค์ จะ
ได้รบ
ั การช่วยให้พ้นจากศั ตรู ของข้าพระองค์ 4 ความโศกเศร้าแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ไว้ กระแส
แห่ง คนอธรรมที่ ท่วมทับ ข้า พระองค์ ทําให้ข้า พระองค์ กลัว 5 ความโศกเศร้า แห่ง นรกล้อมข้า พระองค์ ไว้
บ่วงมัจจุราชปะทะข้าพระองค์ 6 ในยามทุกข์ระทมใจ ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าร้องทูลขอ
ความช่วยเหลือจากพระเจ้าของข้าพเจ้า พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพเจ้าจากพระวิหารของพระองค์
และเสียงร้องของข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ต่อ พระพักตร์ พระองค์ ไปถึง พระกรรณของพระองค์ 7 แล ้ว แผ่น ดิน
โลกก็ สัน
่ สะเทือนและโคลงเคลง รากฐานของภูเขาก็ หวัน
่ ไหวด้วย และสัน
่ สะเทือน เพราะพระองค์ ทรง
8
กริว้ ควัน ออกไปตามช่องพระนาสิก ของพระองค์ และเพลิง ผลาญออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์
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ถ่านก็ ติ ดเปลวไฟนั ้น 9 พระองค์ ทรงโน้ ม ฟ้า สวรรค์ ลงด้วยและเสด็จ ลงมา ความมืด ทึ บอย ู่ ใต้ พระบาท
ของพระองค์ 10 พระองค์ ทรงเครู บ ตนหนึ่ ง แล ้ว ทรงเหาะไป พระองค์ ทรงเหาะไปโดยปีก ของลมอย่าง
รวดเร็ว 11 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ความมืด ปกคลุม พระองค์ ไว้ ให้ เมฆมืด และอุ้ มน ้าํ เป็น พลับพลาของ
พระองค์ 12 มี ลูกเห็บและถ่านเพลิง แตกออกมาทะลุ เมฆจากความสว่างสุกใสข้างหน้า พระองค์ 13 พระ
เยโฮวาห์ทรงคะนองกึกก้องในฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูงสุ ดก็เปล่งพระสุรเสียง คือลูกเห็บและถ่านเพลิง
14 พระองค์ทรงยิงลูกธนูของพระองค์ออกไป ทําให้เขาต่างกระจัดกระจายไป พระองค์ทรงปล่อยฟ้าแลบ
แปลบปลาบ ทําให้เขาโกลาหล 15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แล้วก็เห็นก้นทะเลตลอดจนรากฐานของพิภพ
ก็ปรากฏแจ้ง เมื่อพระองค์ทรงขนาบทะเลด้วยลมที่พวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์ 16 พระองค์
ทรงเอื้อมมาจากที่ สูง ทรงจับ ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงดึง ข้าพเจ้า ออกมาจากนํ้า อัน มากหลาย 17 พระองค์
ทรงช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จากศั ตรู เข ้ม แข็ง ของข้าพเจ้า และจากบรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้าพเจ้า เพราะเขา
มี อาน ุ ภาพเกิน กว่า ข้าพเจ้า มากนั ก 18 เขาขัด ขวางข้าพเจ้า ในวันที ่ ข้าพเจ้า ประสบหายนะ แต่ พระเยโฮ
วาห์ทรงเป็นทีพ
่ ักพิงของข้าพเจ้า 19 พระองค์ทรงนําข้าพเจ้าออกมายังที่กว้างใหญ่ และทรงช่วยข้าพเจ้า
ให้พ้น เพราะพระองค์ ทรงชื่นชมยินดี ในข้าพเจ้า 20 พระเยโฮวาห์ประทานรางวัล แก่ ข้าพเจ้า ตามความ
ชอบธรรมของข้าพเจ้า พระองค์ ทรงตอบแทนข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห่ งม ือ ของข้าพเจ้า 21 เพราะ
ข้าพเจ้า รักษา บรรดา มรรคา ของ พระ เย โฮ วาห์ และ ไม่ ได้ พราก จาก พระเจ้า ของ ข้าพเจ้า อย่าง ชัว่ ร้าย
22 เพราะคํา ตัดสิน ทัง
้ สิน
้ ของพระองค์ อยู่ ต่อ หน้า ข้าพเจ้า และข้าพเจ้า มิ ได้ ผล ัก กฎเกณฑ์ ของพระองค์
ไปเลย 23 ต่อ พระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ไร้ตําหนิ และข้าพเจ้า รักษาตัว ไว้ ไม่ ทําความชัว่ ช้า 24 เพราะ
ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ทรงตอบแทนข้าพเจ้า ตามความชอบธรรมของข้าพเจ้า ตามความสะอาดแห่
งม ือ ของข้าพเจ้า ในสายพระเนตรของพระองค์ 25 พระองค์ จะทรงสําแดงความเมตตาต่อ ผู้ ที่ มี ความ
เมตตา พระองค์จะทรงสําแดงพระองค์อย่างไร้ตําหนิ ต่อผู้ที่ไร้ตําหนิ 26 พระองค์จะทรงสําแดงพระองค์
บริสุทธิ์ต่อ ผู้ ที่ บริสุทธิ์ พระองค์ จะทรงสําแดงพระองค์ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ ผู้ ที่ คดโกง 27 เพราะพระองค์ จะ
ทรงช่วยประชาชนที่ ยากแค้น ให้ พ้น แต่ ตาที่ หยิง่ ยโสนั ้น พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ ต่ํา ลง 28 พระองค์
จะทรงจุด ตะเกียงของข้า พระองค์ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ จะทรงกระทํา ความมืด ของข้า
พระองค์ ให้ สว่าง 29 พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ ตะลุย กองทัพ ได้ โดยพระองค์ และโดยพระเจ้า ของข้าพเจ้า
นี้ ข้าพเจ้า สามารถกระโดดข้ามกําแพงได้ 30 สําหรับ พระเจ้า พระองค์ นี้ พระมรรคาของพระองค์ ดี เลิศ
ทุก ประการ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ พิสูจน์ แล ้ว เป็น ความจริง พระองค์ ทรงเป็น ดัง้ ของบรรดาผู้ ที่
วางใจในพระองค์ 31 เพราะผู้ ใดจะเป็น พระเจ้า นอกจากพระเยโฮวาห์ และผู้ ใดเล่า เป็น ศิ ลา เว้น แต่
พระเจ้าของเรา 32 คือพระเจ้าผู้ทรงเอากําลังคาดเอวของข้าพเจ้าไว้ และทรงกระทําให้ทางของข้าพเจ้า
รอบคอบ 33 พระองค์ทรงกระทําให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย และทรงวางข้าพเจ้าไว้
บนที่ สูง 34 พระองค์ ทรงฝึก มือ ของข้าพเจ้า ให้ ทํา สงคราม ดัง นั ้น แขนของข้าพเจ้า สามารถทําให้ คัน ธนู
เหล็กกล้าหักได้ 35 พระองค์ประทานโล่ แห่งความรอดของพระองค์ให้ข้าพระองค์ และพระหัตถ์ ขวาของ
พระองค์ ทรงคํ้าจุน ข้า พระองค์ และซึ่ง พระองค์ ทรงน้ อมพระทัย ลง ก็ กระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็น ใหญ่ ขึ้น
36 พระองค์ ประทานที่ กว้างขวางสําหรับ ย่างเท้า ของข้า พระองค์ เท ้า ของข้า พระองค์ จึง ไม่ พลาด 37 ข้า
พระองค์ ไล่ ตามศั ตรู ของข้า พระองค์ ทัน และไม่ หน
ั กลับ จนกว่า เขาจะถูก ผลาญเสีย สิน
้ 38 ข้า พระองค์
ได้ แทงเขาทะลุ เขาจึง ไม่ สามารถลุก ขึ้น ได้ อีก เขาล้ม ลงที่ ใต้ เท ้า ของข้า พระองค์ 39 เพราะพระองค์ ทรง
เอากําลัง คาดเอวข้า พระองค์ ไว้เพื่อ ทํา สงคราม พระองค์ ทรงกระทํา ให้พวกที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ กับ ข้า พระองค์
สยบลงอย่างราบคาบ 40 พระองค์ ทรงโปรดประทานคอของศั ตรู ของข้า พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า
พระองค์ จะทําลายบรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์ เสีย สิน
้ 41 เขาร้องให้ ช่วย แต่ ไม่มี ใครช่วยให้ รอด
ได้ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ มิได้ ทรงตอบเขา 42 ข้า พระองค์ จึง ทุบ เขาแหลกละเอียดอย่าง
ผงคลี ต่อ หน้า ลม ข้า พระองค์ จึง โยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนน 43 พระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์
ให้พ้นจากการยื้อแย่งกับประชาชน และทรงตัง้ ให้ข้าพระองค์เป็นหัวหน้าของบรรดาประชาชาติ ชนชาติ
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ที่ ข้า พระองค์ ไม่ เคยรู จ
้ ั กก ็ จะได้ ปรนนิ บัติ ข้า พระองค์ 44 พอเขาได้ยน
ิ ถึง ข้า พระองค์ เขาก็ จะเชื่อ ฟัง ชน
ต่างด้าวจะได้ มาหมอบราบต่อ ข้า พระองค์ 45 ชนต่างด้าวนั ้น จะเสีย กําลัง ใจ และตัว สัน
่ ออกมาจากที่
46
กําบังอันเข้มแข็งของเขาเหล่านั ้น พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่ และศิลาของข้าพระองค์ เป็ นที ่ควร
สรรเสริญ พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ เป็ นที ่ยกย่อง 47 คือพระเจ้าผู้ประทานการแก้ แค้นแก่
ข้า พระองค์ และทรงปราบปรามบรรดาชนชาติ ทัง้ หลายให้ อยู่ ภายใต้ อํานาจของข้า พระองค์ 48 ผู้ ทรง
ช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากศั ตรู พระเจ้า ข้า พระองค์ ทรงยกข้าพระองค์ ข้น
ึ เหนื อพวกที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ กับข้า
พระองค์ พระองค์ ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากคนทารุ ณ โหดร้าย 49 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะ
เหตุ นี้ ข้า พระองค์ จึง จะ ขอ เทิดทูน พระองค์ ไว้ ท่ามกลาง ประชาชาติ ทัง้ หลาย และ ร้อง เพลง สรรเสริญ
พระนามของพระองค์ 50 พระองค์ ประทานชัยชนะอัน ยิง่ ใหญ่ แก่ กษั ตริย์ ของพระองค์ และทรงสําแดง
ความเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้นั ้น คือดาวิด และแก่เชื้อพระวงศ์ของท่านเป็นนิ ตย์

19
วิด

สิ่งทัง้ ปวงที่พระเจ้าทรงสร้างแล้วประกาศสง่าราศีของพระองค์ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดา

ฟ้า สวรรค์ ประกาศสง่า ราศี ของพระเจ้า และภาคพื้น ฟ้า สําแดงพระหัตถกิจ ของพระองค์ 2 วัน ส่ง
ถ้อยคําให้แก่วัน และคืนแจ้งความรู ให้
้ แก่คืน 3 วาจาไม่มี ถ้อยคําก็ไม่มี และไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงฟ้า 4 ถึง
กระนั ้นเสียงฟ้าก็ออกไปทัว่ แผ่นดินโลก และถ้อยคําก็แพร่ไปถึงสุดปลายพิภพ พระองค์ทรงตัง้ พลับพลา
ไว้ให้ ดวงอาทิตย์ ณ ที่ นั ้น 5 ซึ่ง ออกมาอย่างเจ้า บ่าวออกมาจากห้องโถงของเขา และวิง่ ไปตามวิถี ด้วย
ความชื่นบานอย่างชายฉกรรจ์ 6 ดวงอาทิตย์ ขึ้น มาจากสุด ปลายฟ้า สวรรค์ ข้างหนึ่ ง และโคจรไปถึงที่
สุด ปลายอีก ข้างหนึ่ ง ไม่มี สิ ่ง ใดสามารถซ่อนให้พ้น จากความร้อนของมัน ได้ 7 พระราชบัญญัติ ของพระ
เยโฮวาห์รอบคอบและฟื้ นฟู จิต วิญญาณ พระโอวาทของพระเยโฮวาห์นั้น แน่ นอนกระทํา ให้คนรู น
้ ้ อยมี
8
ปัญญา กฎเกณฑ์ของพระเยโฮวาห์นั้นถูกต้องกระทําให้จิตใจเปรมปรีดิ์ พระบัญญัติของพระเยโฮวาห์
นั ้นบริสุทธิ์กระทําให้ดวงตากระจ่างแจ้ง 9 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์นั้นสะอาดหมดจดถาวรเป็นนิ ตย์
คําตัดสินของพระเยโฮวาห์ก็เที่ยงตรงและชอบธรรมทัง้ สิน
้ 10 น่าปรารถนามากกว่าทองคํา เออ ยิง่ กว่า
11
ทองคําเนื้ อดม
ี ากนั ก หวานยิง่ กว่านํ้าผึ้งและรวงผึ้ง อนึ่ ง สิ่งเหล่านี้ เป็นทีต
่ ักเตือนผู้รับใช้ของพระองค์
การที่จะรักษาข้อความเหล่านั ้นก็ได้บําเหน็ จอันใหญ่ยิง่
1

ดาวิดทูลขอพระคุณ
แต่ ผู้ ใดเล่า จะเข้าใจเรือ
่ งความผิด พลาดของตนได้ ขอพระองค์ ทรงชําระข้า พระองค์ ให้ พ้น จาก
ความผิด ที่ ซ่อนเร้น อยู่ 13 ขอทรงยับยัง้ ผู้ รับ ใช้ของพระองค์ ให้พ้น จากบาปโดยประมาทนั ้น ด้วยเถิด ขอ
อย่าให้มนม
ั อ
ี าํ นาจเหนื อข้าพระองค์เลย แล้วข้าพระองค์จะไร้ตําหนิ และพ้นจากความผิดจากการละเมิด
ที่ ยิง่ ใหญ่นั ้น 14 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ กําลังของข้าพระองค์ และพระผู้ไถ่ ของข้าพระองค์ ขอให้ถ้อยคํา
จากปากของข้าพระองค์ และการรําพึงในจิตใจเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์เถิด
12

20

การทูลขอพระพรโดยทางสถานบริสุทธิ์ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ขอพระเยโฮวาห์ ทรงฟัง ท่านในวัน ยากลําบาก พระนามของพระเจ้า แห่ง ยาโคบพิทั กษ ์ รก
ั ษาท่าน
2 ขอพระองค์ ทรงให้ ความช่วยเหลือ มาจากสถานบริสุ ทธิ ์ และทรงเพิม
่ กําลัง ให้ แก่ ท่านมาจากเมืองศิ
3
โยน ขอทรงระลึก ถึง เครือ
่ งถวายทัง้ สิน
่ งเผาบูชาของท่าน เซลาห์ 4 ขอ
้ ของท่าน และโปรดปรานเครือ
ทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วย และให้ โครงการที่ ท่านคิด นั ้น สําเร็จ ทัง้ สิน
้ 5 เพื่อ
พวกเราจะได้โห่ร้องเนื่ องด้วยความรอดของท่าน และยกธงขึ้นในพระนามพระเจ้าของเรา ขอพระเยโฮ
วาห์ทรงโปรดให้คําทูลขอทัง้ สิน
้ ของท่านสําเร็จเถิด 6 บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบว่าพระเยโฮวาห์จะทรงช่วยผู้ที่
1
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พระองค์ทรงเจิมไว้ พระองค์จะทรงฟังเขาจากฟ้าสวรรค์อน
ั บริสุทธิข
์ องพระองค์ และโดยชัยชนะอันทรง
7
อานุภาพด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ บ้างก็วางใจในรถรบ บ้างก็วางใจในม้า แต่เราจะระลึกถึงพระ
นามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา 8 เขาทัง้ หลายจะล้มพับลงไป แต่เราจะลุกขึ้นยืนตรงอยู่ 9 ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้รอดเถิด ขอให้กษั ตริย์ทรงฟังเมื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายร้องทูล
ต่อท่าน

21

การขอบพระคุณสําหรับชัยชนะ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ กษั ตริย์ จะเปรมปรีดิ ์ ในพระกําลัง ของพระองค์ ท่านจะปี ติ ยินดี อย่างยิง่ ใน
ความรอดของพระองค์ 2 พระองค์ทรงประสิทธิป
์ ระสาทตามใจปรารถนาของท่าน และมิได้ทรงยับยัง้ สิง่
3
ที่รม
ิ ฝีปากท่านทูลขอ เซลาห์ เพราะพระองค์ทรงอํานวยพรดีแก่ท่าน พระองค์ทรงสวมมงกุฎทองคําบริ
สุทธิ์บนศีรษะของท่าน 4 ท่านทูลขอชีวต
ิ และพระองค์ก็ประทานชีวต
ิ ยืนนานเป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ 5 สง่าราศี
ของท่านใหญ่ ยงิ่ เนื่ องด้วยความรอดของพระองค์ พระองค์ ทรงประดับ กษั ตริย์ ด้วยยศศั กด ิ์ และความ
สง่าโอ่อา่ ตระการ 6 พระองค์ทรงโปรดให้ท่านรับพระพรอย่างที่สุดเป็นนิ ตย์ และทรงกระทําให้ท่านยินดี
ปรีดาอย่างเหลือล้นด้วยสีพระพักตร์ของพระองค์ 7 เพราะกษั ตริย์วางใจในพระเยโฮวาห์ และด้วยความ
เมตตาของพระองค์ผู้สูงสุด ท่านจะไม่หวัน
่ ไหวเลย 8 พระหัตถ์ของพระองค์จะค้นพบเหล่าศั ตรู ทัง้ หลาย
พระหัตถ์ ขวาจะพบบรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง พระองค์ 9 เมื่อ พระองค์ ทรงพระพิโรธ พระองค์ จะทรงกระทํา
ให้ เขาร้อนจัด ดัง เตาไฟ พระเยโฮวาห์ จะทรงกลืน เขาด้วยพระพิโรธของพระองค์ และไฟจะเผาผลาญ
เขาเสีย 10 พระองค์ จะทรงทําลายลูกหลานของเขาเสียจากแผ่นดินโลก และพรากเชื้อสายของเขาจาก
บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 11 แม้เขาทัง้ หลายได้ปองร้ายต่อพระองค์ แม้เขาประดิษฐ์เรือ
่ งชัว่ ร้าย เขาก็จะ
12
กระทําไม่ สําเร็จ ฉะนั ้นพระองค์ จะทรงกระทําให้เขาหนี พ่ายไปเมื่อพระองค์ จะทรงเล็งธนูไปตรงหน้า
เขาที เดียว 13 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็ นที ่ ยกย่องเชิดชู ในพระกําลัง ของพระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายจะร้องเพลงสรรเสริญฤทธานุภาพของพระองค์
1

22
ทรงพยากรณ์ ถึงคําตรัสของพระเยซู บนกางเขน ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาเยเลท ชาหาร์ เพ
ลงสดุดีของดาวิด
1 พระเจ้า ของข้า พระองค์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง
้ ข้า พระองค์ เสีย เหตุ ใด
พระองค์ ทรงเมินเฉยที่ จะช่วยข้าพระองค์ และต่อถ้อยคําครํา่ ครวญของข้าพระองค์ 2 โอ ข้าแต่ พระเจ้า
ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ในเวลากลางวัน แต่ พระองค์ มิได้ ทรงฟัง ถึง กลางคืน ข้า พระองค์ ยงั
รํา่ ทูลต่อไปไม่หยุด 3 ถึงอย่างไรพระองค์ทรงเป็นองค์บริสุทธิ์ โอ พระองค์ประทับเหนื อคําสรรเสริญของ
คนอิสราเอล 4 บรรพบุรุษ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายวางใจในพระองค์ เขาทัง้ หลายวางใจ และพระองค์
ทรงช่วยเขาให้พ้น 5 เขาร้องทูล พระองค์ก็ทรงช่วยเขาให้รอด เขาวางใจในพระองค์ เขาจึงมิได้รับความ
อับอาย 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 “เขาวางใจในพระเยโฮวาห์ วา่
พระองค์ จะทรงช่วยเขาให้ พ้น จงให้ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้ พ้น เพราะพระองค์ ทรงพอพระทัย ในเขา�
9 ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็ ทรงเป็ น ผู้นํา ข้า พระองค์ ออกมาจากครรภ์ มารดา และทรงให้ ข้า พระองค์ มี ความ
หวัง 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 ขออย่า ทรงห่างไกลข้า พระองค์ เพราะความยาก
ลําบากอยู่ ใกล้ และไม่ มี ผู้ ใดช่วยได้ 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 ก
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เทออกเหมือนอย่างนํ้า กระดูก ทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ หลุ ดล ุ่ย ไป จิ ตใจก็ เหมือนขี้ ผึ้ง ละลายภายในอก
ของข้าพระองค์ 15 กําลังของข้าพระองค์เหือดแห้งไปเหมือนเศษหม้อดิน และลิน
้ ของข้าพระองค์ก็เกาะ
16
ติด ที่ ขากรรไกร พระองค์ ทรงวางข้า พระองค์ ไว้ในผงคลี มัจจุราช พระเจ้า ข้า บรรดาสุนัข ล้อมรอบข้า
พระองค์ ไว้ คนทํา ชัว่ หมู่ หน่งึ ล้อมข้า พระองค์ เขาแทงมือ แทงเท้า ข้า พระองค์ 17 ข้า พระองค์ นับ กระดูก
ทัง้ หลายของข้า พระองค์ ได้ เป็น ชิน
้ เยาะข้า พระองค์ 18 เสื้อผ้า ของข้า พระองค์ เขา
้ ๆ เขาจ้องมองและยิม
แบ่งปั นกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์นั้นเขาก็จับสลากกัน 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์อย่าทรง
ห่างไกลเลย โอ ข้า แต่ พระองค์ กําลัง ของข้า พระองค์ ขอทรงเร่ง รีบ มาช่วยข้า พระองค์ ด้วยเถิด 20 ขอ
ทรงช่วยจิต วิญญาณข้า พระองค์ ให้ พ้น จากดาบ ช่วยชีวต
ิ ข้า พระองค์ จากฤทธิ์ของสุนัข 21 ขอทรงช่วย
ข้า พระองค์ ให้ รอดพ้น จากปากสิงโต เพราะพระองค์ ทรงฟัง ข้า พระองค์ จากบรรดาเขาของม้า ยูนิคอน
เหล่า นั ้น ด้วย 22 ข้า พระองค์ จะประกาศพระนามของพระองค์ แก่ พี่ น้ องของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ
สรรเสริญพระองค์ ท่ามกลางชุ มนุมชน 23 ท่านผู้เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระองค์ ท่านเชื้อ
สายทัง้ หลายของยาโคบเอ๋ย จงถวายสง่าราศีแด่พระองค์ ท่านเชื้อสายทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลเอ๋ย จงเกรง
24
กลัว พระองค์ เพราะพระองค์ มิได้ ทรงดู ถู กหรือ สะอิดสะเอียนต่อ ความทุกข์ ยากของผู้ ที่ ทุกข์ ใจ และ
พระองค์ มิได้ ทรงซ่อนพระพักตร์จากเขา เมื่อ เขาร้องทูล พระองค์ ทรงสดับ 25 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ
พระองค์ในที่ชุมนุมชนใหญ่ ข้าพระองค์จะทําตามคําปฏิญาณต่อหน้าผูที
้ ่เกรงกลัวพระองค์ 26 คนเสงีย
่ ม
เจียมตัว จะได้ กิ นอ ม
ิ่ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระองค์ จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ขอจิตใจของท่านทัง้ หลาย
มี ชี วิตอยู่ เป็น นิ ตย์ 27 ที่ สุด ปลายทัง้ สิน
้ ของแผ่น ดิน โลกจะจดจํา และหัน กลับ มายัง พระเยโฮวาห์ และ
ครอบครัวทงั ้ สิน
้ ของบรรดาประชาชาติ จะนมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ 28 เพราะอํานาจการปกครอง
เป็นของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงครอบครองเหนื อบรรดาประชาชาติ 29 เออ คนรํา่ รวยทัง้ สิน
้ ของ
แผ่นดินโลกจะต้องกินเลี้ยงและกราบลงต่อพระองค์ บรรดาผู้ที่ ลงไปสู่ ผงคลี ทัง้ สิน
้ จะกราบไหว้ต่อพระ
พักตร์พระองค์ คือบรรดาผู้ที่รักษาตัวให้คงชีวต
ิ อยูไม่
่ ได้แล้วนัน
้ 30 จะมีเชื้อสายๆหนึ่ งปรนนิ บัติพระองค์
จะทรงนั บว่าพวกนั ้นเป็นยุคที่ถวายแก่องค์พระผู้เป็นเจ้า 31 พวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรมของ
พระองค์แก่ชนชาติหน่งึ ที่จะเกิดมา ว่าพระองค์ได้ทรงกระทําการนั ้น

23
เพลงสดุดีของผู้เลี้ยงแกะ เพลงสดุดีของดาวิด

1 พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นผู้เลี้ยงดูข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าจะไม่ขัดสน 2 พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้านอนลง
ที่ทุ่งหญ้าเขียวสด พระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปริมน้าํ แดนสงบ 3 พระองค์ทรงฟื้ นจิตวิญญาณของข้าพเจ้า
พระองค์ทรงนําข้าพเจ้าไปในทางชอบธรรม เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ 4 แม้ข้าพระองค์จะเดิน
ไปตามหุบเขาเงามัจจุ ราช ข้าพระองค์ ไม่กลัวอันตรายใดๆ เพราะพระองค์ ทรงสถิ ตกับข้าพระองค์ คทา
และธารพระกรของพระองค์ เล้าโลมข้า พระองค์ 5 พระองค์ ทรงเตรียมสํารับ ให้ ข้า พระองค์ ต่อ หน้า ต่อ
ตาศัตรูของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเจิมศีรษะข้าพระองค์ด้วยนํ้ามัน ขันนํ้าของข้าพระองค์ก็ล้นอยู่ 6 แน่
ทีเดียวที่ความดีและความเมตตาจะติดตามข้าพเจ้าไปตลอดวันคืนชีวต
ิ ของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะอยู่
ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์สืบไปเป็นนิ ตย์

24
กษั ตริยผู
์ ้ทรงสง่าราศี เพลงสดุดีของดาวิด

แผ่ น ดิน โลก กับ สรรพ สิง่ ใน โลก นั ้น เป็น ของ พระ เย โฮ วาห์ ทัง้ พิภพ กับ บรรดา ผู้ ที่ อยู่ ใน พิภพ นั ้น
2 เพราะพระองค์ เองทรงประดิษฐานแผ่น ดิน ไว้ บนทะเลและทรงสถาปนามัน ไว้ เหนื อ นํ้า 3 ผู้ ใดจะขึ้น
4 คือ ผู้ ที่ มี มือ สะอาดและใจบริ
ไปบนภูเขาของพระเยโฮวาห์ และผู้ใดจะยืนอยู่ในที่ บริสุทธิของพระองค์
์
สุทธิ์ ผู้ที่ มิได้ปลงใจในสิง่ ไร้สาระและมิได้ปฏิญาณอย่างหลอกลวง 5 เขาจะรับพระพรจากพระเยโฮวาห์
1
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และความชอบธรรมจากพระเจ้าแห่งความรอดของเขา 6 อย่างนี้ แหละเป็นยุคที่เสาะหาพระองค์ ที่เสาะ
หาพระพักตร์ของพระองค์ โอ ยาโคบเอ๋ย เซลาห์ 7 โอ ประตูเมืองเอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บานประตู
นิ รน
ั ดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษั ตริย์ผูทรงสง่
้
าราศีจะได้เสด็จเข้ามา 8 กษั ตริยผู
์ ้ทรงสง่าราศีนั้นคือผูใด
้
9
คือ พระเยโฮวาห์ ผู้เข้มแข็งและทรงอานุภาพ พระเยโฮวาห์ผู้ทรงอานุภาพในสงคราม โอ ประตู เมือง
เอ๋ย จงยกหัวของเจ้าขึ้นเถิด บานประตู นิ รน
ั ดร์เอ๋ย จงยกขึ้นเถิด เพื่อกษั ตริย์ผู้ทรงสง่าราศี จะได้ เสด็จ
เข้า มา 10 กษั ตริย์ ผู้ ทรงสง่า ราศี นั้น คือ ผู้ ใด คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ ผู้ ทรง
สง่าราศี เซลาห์
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ดาวิดทูลขอด้วยความวางใจ เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จิ ตวิญญาณข้า พระองค์ ตัง
้ ใจแน่วแน่ ในพระองค์ 2 โอ ข้าแต่ พระเจ้าของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อาย ขออย่าให้ศัตรูของข้าพระองค์ได้ไชโย
เหนื อ ข้า พระองค์ 3 เออ อย่า ให้ผู้ ใดๆที่ เฝ้า พระองค์ อยู่นั ้น ได้ อาย แต่ ผู้ ที่ ละเมิด โดยไม่ มี เหตุ นั ้น ขอให้ได้
รับความอาย 4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงกระทําให้ข้าพระองค์รู จั
้ กพระมรรคาของพระองค์ ขอทรง
5
สอนวิถีของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ขอทรงนําข้าพระองค์ไปในความจริงของพระองค์ และขอทรงสอน
ข้า พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า แห่ง ความรอดของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รอคอยพระองค์
อยู่ วัน ยัง คํ่า 6 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ถึง พระกรุ ณาของพระองค์ และถึง ความเมตตาของ
พระองค์ ด้วยสิง่ เหล่านั ้นมีมาแต่กาลก่อน
การทูลขอให้อภัยความผิดบาปของตน
ขออย่า ทรงนึ กถึง บาปในวัย หนุ่ม ของข้า พระองค์ หรือ การละเมิด ของข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ ด้วยเห็นแก่ ความดี ของพระองค์ ขอทรงนึ กถึงข้าพระองค์ ด้วยเห็นแก่ ความเมตตาของพระองค์
8 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ น ผู้ ประเสริฐ และเที่ยงธรรม เพราะฉะนั ้น พระองค์ จะทรงสัง
่ สอนพระมรรคานั ้น
9
แก่คนบาป พระองค์ จะทรงนําคนใจถ่อมไปในสิง่ ที่ ถูก และทรงสอนมรรคาของพระองค์ แก่ คนใจถ่ อม
10 พระมรรคาทัง
้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์เป็น ความเมตตาและความจริง แก่ บรรดาผู้ ที่ รักษาพันธสัญญา
และบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 11 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขอทรง
ให้อภัย ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ เพราะความชั วน
้ ใหญ่ โตนั ก 12 ผู้ ใดเล่า ที่ เป็น คนยํา เกรงพระเยโฮ
่ ัน
วาห์ พระองค์ จะทรงสัง่ สอนผู้นั้นในทางที่ เขาควรเลือกได้ 13 จิ ตวิญญาณเขาเองจะอาศัยอยู่อย่างสงบ
และเชื้อสายของเขาจะได้ แผ่นดินเป็นกรรมสิทธิ์ 14 ความลึ กลับของพระเยโฮวาห์มีอยู่แก่ คนที ่ยาํ เกรง
พระองค์ และพระองค์ จะทรงแจ้ง พันธสัญญาของพระองค์ แก่ เขาเหล่า นั ้น 15 ตาของข้าพเจ้า จ้องตรง
พระเยโฮวาห์ เสมอ เพราะพระองค์ จะทรงถอนเท้า ของข้าพเจ้า ออกจากข่าย 16 ขอพระองค์ ทรงหัน มา
ทางข้าพระองค์ และมีพระเมตตาต่อข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ว้าเหว่และเป็นทุกข์อยู่ 17 ความยาก
ลําบากในใจของข้า พระองค์ ก็ ขยายกว้างออกไป โอ ขอทรงนํา ข้า พระองค์ ออกจากความทุกข์ ใจของข้า
พระองค์ 18 ขอทรงพิจารณาความทุกข์ ยากและความยากลําบากของข้า พระองค์ และทรงยกบาปทัง้
สิน
้ ของข้า พระองค์ เสีย 19 ขอทรงพิจารณาว่า คู่ อริของข้า พระองค์ มี มากเท่าใด และเขาเกลียดชัง ข้า
พระองค์ ด้วยความเกลียดอย่างทารุ ณ สัก เพียงใด 20 โอ ขอทรงระแวดระวัง ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ และ
ช่วยข้าพระองค์ให้พ้น ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความอาย เพราะข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 21 ขอให้
ความสุ จริตและความเที่ยงธรรมสงวนข้าพระองค์ไว้ เพราะข้าพระองค์รอคอยพระองค์อยู่ 22 โอ ข้าแต่
พระเจ้า ขอทรงไถ่อส
ิ ราเอลออกจากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา
7
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1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงตัดสินเข้าข้างข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ดําเนิ นอยู่ในความสุ จริต
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้วางใจในพระเยโฮวาห์ ฉะนั ้นข้าพระองค์จะไม่พลาด 2 โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอพิสูจน์ข้าพระองค์ และลองข้าพระองค์เถิด ทดสอบใจและจิตของข้าพระองค์เถิด 3 เพราะความ
เมตตาของพระองค์อยู่ต่อตาข้าพระองค์ และข้าพระองค์ดําเนิ นในความจริงของพระองค์ 4 ข้าพระองค์
มิได้ นั ่ง อยู่ กับ คนไร้สาระ หรือ จะมิ ได้ สมาคมกับ คนมารยา 5 ข้า พระองค์ เกล ียดชุ มนุ มคนที่ ทํา ชัว่ และ
ข้า พระองค์ จะไม่ นั่ งก ับ คนชัว่ 6 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ ความบริสุทธิ ์ ข้า พระองค์ จะชําระมือ และ
จะเดินอยู่รอบแท่นของพระองค์ 7 พลางประกาศด้วยเสียงแห่งการโมทนาพระคุณและบอกเล่าถึงพระ
ราชกิจมหัศจรรย์ทัง้ สิน
ั พระนิ เวศอันเป็นที่ประทับของ
้ ของพระองค์ 8 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รก
พระองค์ และสถานที่ ประทับ แห่ง เกียรติยศของพระองค์ 9 ขออย่า ทรงกวาดจิต วิญญาณข้า พระองค์ ไป
กับคนบาป หรือกวาดชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไปกับคนกระหายเลือด 10 คือคนซึ่งในมือของเขามีแผนการชัว่
และมือขวาของเขาเต็มด้วยสินบน 11 แต่สําหรับข้าพระองค์ ข้าพระองค์เดินในความสุ จริต ขอทรงไถ่ข้า
พระองค์และทรงกรุ ณาต่อข้าพระองค์ 12 เท้าของข้าพระองค์เหยียบอยู่บนพื้นราบ ข้าพระองค์จะสรรเส
ริญพระเยโฮวาห์ในที่ชุมนุมชน

27
ดาวิดยึดมน
ั ่ ในความเชื่อโดยฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
พระเยโฮวาห์ทรงเป็น ความสว่างและความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะกลัว ผู้ ใดเล่า พระเยโฮวาห์
ทรงเป็ นที ่กําบังเข้มแข็งแห่งชีวต
ิ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะต้องเกรงใคร 2 เมื่อคนชัว่ ได้เข้ามาหาข้าพเจ้าเพื่อ
จะกินเนื้ อข้าพเจ้า คือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า เขาได้สะดุดและล้มลง 3 แม้กองทัพตัง้ ค่ายสู้ข้าพเจ้า
จิตใจของข้าพเจ้าจะไม่กลัว แม้ข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ภัยสงคราม ข้าพเจ้ายังไว้ใจได้อยู่
1

ดาวิดปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความรัก
4 ข้าพเจ้า ทูล ขอสิง
่ หนึ่ ง จากพระเยโฮวาห์ ซ่ึง ข้าพเจ้า จะเสาะแสวงหาเสมอ คือ ที่ ข้าพเจ้า จะได้ อยู่ ใน
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ตลอดวันเวลาชัว่ ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เพื่อจะดูความงามของพระเยโฮวาห์ และ
เพื่อ จะพินิจ พิจารณาอยู่ ในพระวิหารของพระองค์ 5 เพราะพระองค์ จะทรงซ่อนข้าพเจ้า ในที่ กําบัง ของ
พระองค์ ในยามยากลําบาก พระองค์ จะปิด ข้าพเจ้า ไว้ในที่ ซ่อนเร้น แห่ง พลับพลาของพระองค์ พระองค์
จะทรงตัง้ ข้าพเจ้า ไว้สู งบนศิ ลา 6 และบัดนี้ ศีรษะของข้าพเจ้า จะเชิด ขึ้น เหนื อ ศั ตรู ของข้าพเจ้า ที่ อยู่รอบ
ข้าง ฉะนั ้นข้าพเจ้าจะถวายเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งการโห่รอ
้ งในพลับพลาของพระองค์ ข้าพเจ้าจะร้องเพลง
และร้องเพลงสรรเสริญแด่ พระเยโฮวาห์ 7 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับเมื่อข้าพระองค์ รอ
้ งทูลด
้วยเสียงของข้า พระองค์ ขอทรงกรุ ณาและตรัส ตอบข้า พระองค์ 8 พระองค์ ตรัส แล้ วว ่า “จงหาหน้า ของ
เรา� จิ ตใจของข้า พระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะแสวงหาพระพักตร์ของ
พระองค์� 9 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์ อย่าผลักไสผูรั
้ บใช้ของพระองค์ออก
ไปเสียด้วยความกริว้ พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์ของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้า
พระองค์ ขออย่าทรงทิง้ ข้าพระองค์ หรือสละข้าพระองค์เสีย 10 แม้บิดาและมารดาของข้าพระองค์ทอด
ทิง้ ข้า พระองค์ แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงยกข้า พระองค์ ขึ้น 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอสอนมรรคาของ
พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ และทรงนํา ข้า พระองค์ ไปบนวิถี ราบ เหตุ ด้วยศั ตรู ของข้า พระองค์ 12 ขออย่า
ทรงมอบข้าพระองค์ ไว้กับปฏิ ปักษ์ ให้เขาทําตามใจชอบ เพราะพยานเท็จได้ ลุ กขึ้นสู้ ข้าพระองค์ และเขา
หายใจออกมาเป็นความทารุ ณ 13 ข้าพเจ้าคงหมดสติ ไปนอกจากข้าพเจ้าเชื่อว่า ข้าพเจ้าจะเห็นความดี
ของพระเยโฮวาห์ที่ในแผ่นดินของคนเป็น 14 จงรอคอยพระเยโฮวาห์ จงเข้มแข็ง และพระองค์จะทําให้จิ
ตใจของท่านกล้าหาญ เออ จงรอคอยพระเยโฮวาห์เถิด
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ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ศิลาของข้า พระองค์ ขออย่า ให้ พระกรรณ
หนวกต่อ ข้า พระองค์ เกรงว่า ถ้า พระองค์ ทรงเงียบอยู่ ต่อ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะเป็น เหมือนคนเห
ล่านั ้ นที ่ลงไปยังปากแดนผู้ ตาย 2 ขอทรงสดับ เสียงวิงวอนของข้าพระองค์ ขณะเมื่อ ข้าพระองค์ รอ
้ งทูล
ขอความอุปถัมภ์ จากพระองค์ ขณะเมื่อ ข้า พระองค์ ยกมือ ของข้า พระองค์ ข้น
ึ ตรงต่อ ที่ บริสุทธิ์ที่ สุด ของ
3
พระองค์ ขออย่าทรงกวาดข้าพระองค์ไปพร้อมกับคนชัว่ กับบรรดาคนที่กระทําความชัว่ ช้า ผู้พูดอย่าง
สันติกับเพื่อนบ้านของตน แต่การปองร้ายอยู่ในใจของเขาทัง้ หลาย 4 ขอทรงสนองเขาตามการงานของ
เขา และตามความชัว่ แห่งกจ
ิ การของเขา ขอทรงสนองเขาตามงานนํ้ามือของเขา และทรงตอบแทนเขา
ตามสมควร 5 เพราะเขาไม่นับถือพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรือพระหัตถกิจของพระองค์ พระองค์จะ
ทรงพังเขาลงและไม่สร้างเขาขึ้นอีก
สาธุการแด่พระเยโฮวาห์
6 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงสดับเสียงวิงวอนของข้าพเจ้า 7 พระเยโฮวาห์ทรงเป็ น
กําลังและเป็นโล่ ของข้าพเจ้า จิตใจของข้าพเจ้าวางใจในพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้รบ
ั ความอุปถัมภ์ ฉะนั ้น
จิตใจของข้าพเจ้า จึง ปี ติ ยินดี ยิง่ ข้าพเจ้าจะถวายโมทนาแก่ พระองค์ ด้วยบทเพลงของข้าพเจ้า 8 พระเย
โฮวาห์ทรงเป็นกําลังของเขาทัง้ หลาย พระองค์ทรงเป็นป้อมแห่งความรอดของผู้รบ
ั เจิมของพระองค์
การอธิษฐานเผื่อประชาชน
9 ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ ให้ รอด และอํานวยพระพรแก่ มรดกของพระองค์ ขอทรงเป็ น ผู้
เลี้ยงดูเขา และหอบหิว้ เขาไปเป็นนิ ตย์
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ดาวิดขอให้บรรดาเจ้านายถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ เทวชีพ ทัง
้ หลาย จงถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เถิด จงถวายสง่า ราศี และพระกําลัง แด่ พระเย
โฮวาห์ 2 จงถวายสง่า ราศี ซ่ึง ควรแก่ พระนามของพระองค์ แด่ พระเยโฮวาห์ จงนมัสการพระเยโฮวาห์
ด้วยเครือ
่ งประดับ แห่ง ความบริสุทธิ์ 3 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ อยู่ เหนื อ นํ้า พระเจ้า แห่ง สง่า ราศี
ทรงคะนองเสียง คือพระเยโฮวาห์ทรงอยู่เหนื อนํ้าทัง้ หลาย 4 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ทรงฤทธานุ
ภาพ พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์เต็มด้วยความสูงส่ง 5 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์หก
ั ต้นสนสีดาร์
6
พระเยโฮวาห์ทรงหัก ต้นสนสี ดาร์แห่งเลบานอน พระองค์ ทรงกระทํา ให้พวกเขากระโดดเหมือนลูกวัว
เลบานอนและสี รีออนเหมือนม้า ยูนิคอนหนุ่ม 7 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์แยกเปลวเพลิง ออกจาก
กัน 8 พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์สัน
่ ถิน
่ ถิน
่ ทุรกันดาร พระเยโฮวาห์ทรงสัน
่ ทุรกันดารแห่งเมืองคาเดช
9 พระสุ รเสียงของพระเยโฮวาห์กระทําให้กวางตัวเมียตกลูก และทําให้ป่าดงโหรงเหรง และในพระวิหาร
ของพระองค์ทุกคนกล่าวถึงสง่าราศีของพระองค์ 10 พระเยโฮวาห์ประทับเหนื อนํ้าท่วม พระเยโฮวาห์ประ
ทับเป็นกษั ตริย์เป็นนิ ตย์ 11 พระเยโฮวาห์จะทรงประทานกําลังแก่ ประชาชนของพระองค์ พระเยโฮวาห์
จะทรงอํานวยพระพรแก่ประชาชนของพระองค์ให้มีสันติภาพ

30

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยท่านพ้นได้ เพลงสดุดีและบทเพลงของดาวิด ณ พิธี
ถวายพระราชวังของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ จะยอพระเกียรติ พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงดึง ข้า พระองค์ ข้น
ึ
มา และมิได้ทรงให้คู่อริของข้าพระองค์เปรมปรีดิ์เพราะข้าพระองค์ 2 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ขอความอุปถัมภ์ จากพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงรักษาข้า พระองค์ ให้
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หาย 3 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงนําจิตวิญญาณของข้าพระองค์ ข้น
ึ มาจากแดนผู้ตาย ทรงให้
ข้าพระองค์มีชว
ิ เพื่อข้าพระองค์ไม่ต้องลงไปสู่ ปากแดนผู้ตาย 4 โอ ท่านวิสุทธิชนของพระองค์เอ๋ย จง
ี ต
ร้องสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และถวายโมทนาเมื่อระลึกถึงความบริสุทธิ์ของพระองค์ 5 เพราะพระพิโรธ
ของพระองค์ นั้น เป็น แต่ ชัว่ ขณะหนึ่ ง และความโปรดปรานของพระองค์ นั้น ตลอดชีวต
ิ การร้องไห้ อาจ
จะอ้อ ยอิ่ งอยู่ สั กค ืน หนึ่ ง แต่ ความชื่นบานจะมาเวลาเช้า 6 ข้า พระองค์ พู ดในความเจริญ รุ ง่ เรืองของ
ข้า พระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย� 7 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ โดยความโปรดปรานของพระองค์
พระองค์ทรงสถาปนาข้าพระองค์ไว้อย่างภูเขาเข้มแข็ง พอพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ ข้า
พระองค์ก็ลําบากใจ 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลต่อพระองค์ และข้าพระองค์ได้วิงวอนพ
ระเยโฮวาห์ว่า 9 “จะได้กําไรอะไรจากโลหิตของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ลงไปยังปากแดนผูตาย
้
ผงคลี
จะสรรเสริญพระองค์ หรือ มันจะบอกเล่าเรือ
่ งความจริงของพระองค์ หรือ 10 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสดับ และทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเป็น ผู้ อุปถัมภ์ ของข้า พระองค์�
11 สําหรับ ข้า พระองค์ พระองค์ ทรงเปลี่ยนการไว้ ทุกข์ เป็ นการเต้นรํา พระองค์ ทรงแก้ เสื้อผ้า กระสอบ
ของข้าพระองค์ ออก และทรงคาดเอวข้าพระองค์ ด้วยความยินดี 12 เพื่อจิตวิญญาณของข้าพระองค์ จะ
ร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ และไม่ นิ่ งเงียบ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
จะถวายโมทนาแด่พระองค์เป็นนิ ตย์
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ดาวิดไว้วางใจในพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด

1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้อายเลย ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ ให้พ้นในความชอบธรรมของพระองค์ 2 ขอทรงเงีย
่ พระกรรณให้แก่ ข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้รอดอย่างรวดเร็วเถิด ขอพระองค์ทรงเป็นศิลาเข้มแข็งของข้าพระองค์ เป็นป้อมปราการเข้ม
แข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด 3 พระเจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์
ขอทรงพาและนํา ข้า พระองค์ ด้วยเห็น แก่ พระนามของพระองค์ 4 ขอทรงปลดข้า พระองค์ ออกจากข่าย
ที่ พวกเขาวางอย่างลับๆเพื่ อด ัก ข้า พระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็น กําลัง ของข้า พระองค์ 5 ข้า พระองค์
มอบจิต วิญญาณของข้า พระองค์ ไว้ในพระหัตถ์ ของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ง ความ
จริง พระองค์ทรงไถ่ ข้าพระองค์แล้ว 6 ข้าพระองค์เกลียดบรรดาผู้ที่นั บถือพระเทียมเท็จ แต่ข้าพระองค์
วางใจในพระเยโฮวาห์ 7 ข้า พระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ และยินดี ในความเมตตาของพระองค์ เพราะพระองค์
ทรงทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ พระองค์ทรงทราบเรือ
่ งความทุกข์ยากแห่งจิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์ 8 และมิได้ทรงมอบข้าพระองค์ไว้ในมือของศั ตรู พระองค์ทรงวางเท้าของข้าพระองค์ไว้
ในที่ กว้างขวาง 9 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ กําลัง ทุกข์
ใจ นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ก็ ร่วงโรยไปเพราะความระทม ทัง้ จิต วิญญาณและร่างกายของข้า พระองค์
ด้วย 10 เพราะชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ก็ ร่อยหรอไปด้วยความทุกข์ โศก และปี เดือนของข้า พระองค์ ก็ หมด
ไปด้วยการถอนหายใจ กําลัง ของข้า พระองค์ ออ
่ นลงเพราะความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ และกระดูก ของ
ข้าพระองค์ก็ร่วงโรยไป 11 ข้าพระองค์เป็ นที ่นินทาท่ามกลางบรรดาปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์ โดยเฉพาะ
ท่ามกลางเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ เป็นเรือ
่ งน่าครันคร
่
้ามของผู้ที่คุ้นเคย ผู้ที่เห็นข้าพระองค์ในถนนก็
หนี ข้าพระองค์ ไป 12 เขาลืมข้าพระองค์ เสียประหนึ่ งว่าเป็นคนตายแล้ว ข้าพระองค์ เหมือนอย่างภาชนะ
ที่แตก 13 พระเจ้าข้า ข้าพระองค์ได้ยินเสียงซุบซิบของคนเป็นอันมาก มีความสยดสยองอยูทุ
่ กด้าน ขณะ
เมื่อ เขาร่วมกัน คิด แผนการต่อสู้ ข้า พระองค์ ขณะที่ เขาปองร้ายชีวต
ิ ของข้า พระองค์ 14 โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ แต่ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ ข้าพระองค์ทูลว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์�
15 วันเวลาของข้าพระองค์อยูในพระหั
่
ตถ์ของพระองค์ ขอพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นมือศัตรูและ
16
ผูข
้ ่มเหงของข้าพระองค์ ขอพระพักตร์พระองค์ทอแสงบนผูรั
้ บใช้ของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์
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ให้รอดด้วยความเมตตาของพระองค์ 17 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่า ให้ข้า พระองค์ ได้ อาย เพราะข้า
18 ขอให้ริมฝีปากที่มุสา
พระองค์รอ
้ งทูลพระองค์ ขอให้คนชัว่ ได้อาย ขอให้เขาเงียบเสียงไปยังแดนผูตาย
้
เป็นใบ้ ซึ่งพูดทะลึ่งอวดดีต่อคนชอบธรรม ด้วยความจองหองและการดูหมิน
่
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
19 โอ ความดีของพระองค์อุดมสักเท่าใดที่พระองค์ทรงสะสมไว้เพื่อบรรดาผู้ที่เกรงกลัวพระองค์ และ
ทรงกระทํา ไว้ เพื่อ ผู้ ที่ วางใจในพระองค์ ต่อ หน้า บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 20 พระองค์ ทรงซ่อนเขาไว้ ใน
ความลึ กลับแห่งพระพักตร์พระองค์ ให้พ้นจากการปองร้ายของมนุษย์ พระองค์ ทรงยึดเขาไว้อย่างลึ กล
ับ ในที่ กําบัง ของพระองค์ ให้พ้น จากลิ้ นที ่ ทะเลาะวิวาท 21 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรง
สําแดงความเมตตาอย่างมหัศจรรย์ของพระองค์ แก่ ข้าพระองค์ ในเมืองเข้มแข็ง 22 ด้วยข้าพระองค์ กล
่า วอย่างรีบ ร้อนว่า “ข้า พระองค์ ถู กตัดขาดไปพ้น สายพระเนตรของพระองค์ แล้ว � แต่ พระองค์ ยัง ทรง
ได้ยน
ิ เสียงแห่งคําวิงวอนของข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์รอ
้ งทูลขอต่อพระองค์ 23 โอ ท่านบรรดาวิสุทธิ
ชนทัง้ สิน
ั ษาคนสัตย์ซ่ือไว้ แต่ทรง
้ ของพระองค์เอ๋ย จงรักพระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพิทักษร์ ก
24
สนองผู้ กระทําอหังการอย่างเต็มขนาด จงเข้มแข็ง และพระองค์ จะให้ใจของท่านกล้า หาญเถิด ท่าน
ทัง้ ปวงผู้หวังใจในพระเยโฮวาห์

32
ความเชื่อได้ปกปิดบาปของผู้ที่เชื่อ เพลงสดุดีของดาวิด มัสคิลบทหนึ่ ง
1 บุ คคลผู้ ซ่ึง ได้ รบ
ั อภัย การละเมิด แล้ วก ็ เป็นสุข คือ ผู้ทรงกลบเกลื่อนบาปให้ นั ้น 2 บุ คคลซึ่ง พระเย
โฮวาห์มิได้ ทรงถือ โทษความชัว่ ช้า ก็ เป็นสุข คือ ผู้ ที่ ไม่มี การหลอกลวงในใจของเขา 3 เมื่อ ข้า พระองค์ นิ่ ง
เงียบ ร่างกายของข้า พระองค์ ก็ ร่วงโรยไปโดยการครํา่ ครวญวัน ยัง คํ่า ของข้า พระองค์ 4 พระหัตถ์ ของ
พระองค์ หนักอยู่บนข้าพระองค์ ทัง้ วันทัง้ คืน กําลังของข้าพระองค์ ก็ เหี่ยวแห้งไปอย่างความร้อนในหน้า
แล้ง เซลาห์ 5 ข้า พระองค์ สารภาพบาปของข้า พระองค์ ต่อ พระองค์ และข้า พระองค์ มิได้ ซ่อนความชัว่
ช้า ของข้า พระองค์ ไว้ ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ข้า พระองค์ จะสารภาพการละเมิด ของข้า พระองค์ ต่อ พระเยโฮ
วาห์� แล้วพระองค์ ทรงยกโทษความชัว่ ช้าแห่งความบาปของข้าพระองค์ เซลาห์ 6 เพราะฉะนั ้นทุกคน
ที่ ตามทางของพระเจ้า จะอธิษฐานต่อ พระองค์ ในเวลาที่ จะพบพระองค์ ได้ ในเวลานํ้า ท่วมมาก นํ้า จะไม่
มาถึง คนนั ้น 7 พระองค์ ทรงเป็ นที ่ ซ่อนของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงสงวนข้า พระองค์ ไว้จากความยาก
ลําบาก พระองค์ ทรงล้อมข้า พระองค์ ไว้ด้วยเพลงฉลองการช่วยให้พ้น เซลาห์ 8 เราจะแนะนํา และสอน
เจ้าถึงทางที่เจ้าควรจะเดินไป เราจะให้คําปรึกษาแก่เจ้าด้วยจับตาเจ้าอยู่ 9 อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่
ปราศจากความเข้าใจ ซึ่งต้องติดเหล็กขวางปากและบังเหียน มิฉะนั ้ นมันก็จะเข้ามาหาเจ้า 10 อันความ
ทุกข์ของคนชัวน
้ ีมาก แต่ ความเมตตาจะล้อมบุคคลที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ 11 ข้าแต่ คนชอบธรรม
่ ันม
จงยินดีในพระเยโฮวาห์ และเปรมปรีดิ์ บรรดาท่านผู้มีใจเที่ยงตรงจงโห่รอ
้ งเถิด

33
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
1 โอ ข้า แต่ ท่านผู้ ชอบธรรม จงเปรมปรีดิ ์ ในพระเยโฮวาห์ การสรรเสริญ นั ้น ควรแก่ คนเที่ยงธรรม
2 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ด้วยพิณ เขาคู่ จงถวายสดุ ดี แด่ พระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่ และพิณ สิบ สาย 3 จง
ร้องเพลงบทใหม่ ถวายพระองค์ จงดีด สายอย่างแคล่วคล่องพร้อมกับ โห่ ร้อง 4 เพราะพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ เที่ยงธรรม และบรรดาพระราชกิจ ของพระองค์ ก็ สํา เร็จด ้วยความจริง 5 พระองค์ ทรงรัก
ความชอบธรรมและความยุติธรรม แผ่นดินโลกเต็มด้วยความดีของพระเยโฮวาห์ 6 โดยพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ ฟ้า สวรรค์ ก็ ถู กสร้างขึ้น มา กับ บริวารทัง้ ปวงก็ ด้วยลมพระโอษฐ์ ของพระองค์ 7 พระองค์
ทรงรวบรวมนํ้า ทะเลไว้ ด้วยกัน เป็นกองใหญ่ และทรงเก็ บท ี่ ลึก ไว้ ในคลัง 8 ให้ แผ่ นดิน โลกทัง้ สิน
้ ยํา
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เกรงพระเยโฮวาห์ ให้ บรรดาชาวพิภพทัง้ ปวงยืน ตะลึง พรึง เพริด ต่อ พระองค์ 9 เพราะพระองค์ ตรัส มั
นก ็ เก ิด ขึ้น มา พระองค์ ทรงบัญชา มั นก ็ ออกมา 10 พระเยโฮวาห์ ทรงให้การปรึกษาของชาติ ต่างๆเปล่า
ประโยชน์ พระองค์ ทรงให้ แผนงานของชนชาติ ทัง้ หลายไร้ผล 11 คํา ปรึกษาของพระเยโฮวาห์ตั้งม ัน
่ คง
เป็นนิ ตย์ พระดําริในพระทัยของพระองค์อยู่ทุกชัว่ อายุ 12 ประชาชาติที่พระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์
ก็ เป็นสุข คือ ชนชาติ ซ่ึง พระองค์ ทรงเลือกสรรไว้เป็น มรดกของพระองค์ 13 พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตร
จากฟ้าสวรรค์ พระองค์ทอดพระเนตรบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 14 จากที่ซ่ึงพระองค์ประทับพระองค์ทอด
พระเนตรเหนื อ ชาวแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ 15 คือ พระองค์ ผู้ ทรงประดิษฐ์ จิ ตใจของเขาทัง้ หลายทุก คน และ
ทรงพิจารณากิจการของเขาทัง้ หลายทัง้ สิน
้ 16 กองทัพใหญ่หาช่วยให้กษั ตริย์องค์หน่ึงองค์ใดรอดพ้นไป
ไม่ กําลังอันมากมายก็ไม่ช่วยนั กรบให้พ้นได้ 17 ม้าศึกจะเป็นที่หวังความปลอดภัยก็หาไม่ กําลังมหาศาล
ของมันกช
็ ว
่
อผูที
้ ่ยําเกรงพระองค์ เหนื อผูที
้ ่หวัง
่ ยให้รอดไม่ได้ 18 ดูเถิด พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยูเหนื
19
ในความเมตตาของพระองค์ เพื่อพระองค์ จะทรงช่วยจิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากมัจจุ ราช และให้
เขาดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ ในเวลากันดารอาหาร
ความไว้วางใจในพระเจ้า
จิ ตวิญญาณของเราทัง้ หลายรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น ความอุปถัมภ์ และเป็น โล่ ของ
21
เรา เออ จิตใจของเราทัง้ หลายยินดีในพระองค์ เพราะเราวางใจในพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ 22 โอ
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์ จงอยู่เหนื อข้าพระองค์ ทัง้ หลายตามที่ ข้าพระองค์ หวัง
ใจในพระองค์
20

34
ดาว ิด สรรเสริญ พระเจ้า และแนะนํา ให้คนอื่น ทํา เช่ นก ัน เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อ ท่านทํา เป็น บ้า ต่อ
หน้าอาบีเมเลค พระองค์จึงขับไล่ท่านออกไปเสียและท่านก็ไป
1 ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ตลอดไป คํา สรรเสริญ พระองค์ อยู่ ที่ ปากข้าพเจ้า เรือ
่ ยไป 2 จิ ตใจ
ของข้าพเจ้าจะโอ้อวดในพระเยโฮวาห์ คนที ่เสงีย
่ มเจียมตัวจะฟังและยินดี 3 โอ เชิญยอพระเกียรติพระ
เยโฮวาห์พร้อมกับข้าพเจ้า ให้เราสรรเสริญพระนามของพระองค์ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้าได้แสวงหาพระเยโฮ
วาห์ และพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้า และทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความกลัวทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า 5 เขาทัง้
6
หลายเพ่งดูพระองค์ และเบิกบาน หน้าตาของเขาจึงไม่ต้องอาย คนจนคนนี้ รอ
้ งทูล และพระเยโฮวาห์
ทรงสดับ และทรงช่วยเขาให้พ้นจากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 7 ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ได้ตัง้
ค่ายล้อมบรรดาผู้ที่ เกรงกลัวพระองค์ และช่วยเขาทัง้ หลายให้รอด 8 โอ ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระ
เยโฮวาห์ประเสริฐ คนที ่วางใจในพระองค์ ก็ เป็นสุข 9 โอ ท่านวิสุทธิชนทัง้ หลายของพระองค์ จงยําเกรง
พระเยโฮวาห์ เพราะผู้ ที่ ยําเกรงพระองค์ ไม่ ขาดแคลน 10 เหล่ าสิงโตหนุ่ม ยัง ขาดแคลนและหิวโหย แต่
บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระเยโฮวาห์จะไม่ ขาดของดี ใดๆ 11 บุ ตรทัง้ หลายเอ๋ย มาเถิด มาฟัง เรา เราจะสอน
เจ้าถึงความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ 12 มนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวต
ิ และรักวันคืนทัง้ หลาย เพื่อเขาจะได้
13
เหน
็ ของดี จงระวังลิน
ิ ฝีปากพูดเป็นอบ
ุ ายล่อลวง 14 จงหนี ความชัว่
้ ของเจ้าจากความชัว่ และอย่าให้รม
และกระทําความดี แสวงหาความสงบสุขและดําเนิ นตามนั ้น 15 พระเนตรของพระเยโฮวาห์เห็นคนชอบ
ธรรม และพระกรรณของพระองค์ สด ับ คํา อ้อนวอนของเขา 16 พระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ตัง้ ต่อสู้ กับ
คนทัง้ หลายที่ทําความชัว่ เพื่อจะตัดการระลึกถึงเขาเสียจากแผ่นดินโลก 17 เมื่อคนชอบธรรมร้องทูลขอ
พระเยโฮวาห์ทรงสดับ และทรงช่วยเขาให้พ้น จากความยากลําบากทัง้ สิน
้ ของเขา 18 พระเยโฮวาห์ทรง
19
อยูใกล้
่
ผูที
้ ่จิตใจฟกชํ้าและทรงช่วยผูที
้ ่จิตใจสํานึ กผิดให้รอด คนชอบธรรมนั ้นถูกข่มใจหลายอย่าง แต่
พระเยโฮวาห์ทรงช่วยเขาออกมาให้พ้นหมด 20 พระองค์ทรงรักษากระดูกเขาไว้ทัง้ หมด ไม่หักสักซี่เดียว
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21 ความชัว
่ จะสังหารคนชัว่

และคนทัง้ หลายที่เกลียดชังคนชอบธรรมจะสาบสูญไป 22 พระเยโฮวาห์ทรง
ไถ่ชีวิตผู้รับใช้ของพระองค์ และไม่มีผู้ใดที่วางใจในพระองค์แล้วจะต้องสาบสูญไป

35
ดาวิดทูลขอความปลอดภัย เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงผจญผู้ที่ ผจญข้าพระองค์ ขอทรงสู้ รบผู้ที่ รบกับข้าพระองค์ 2 ขอทรง
ถือโล่และดัง้ และทรงลุกขึ้นช่วยข้าพระองค์ 3 ขอทรงเตรียมหอกและขวานศึกสู้ผู้ข่มเหงข้าพระองค์ ขอ
ตรัส กับ จิตใจของข้า พระองค์ ว่า “เราเป็น ผู้ ชว
ิ ของข้า พระองค์ นั ้น
่ ยให้ รอดของเจ้า� 4 ผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ขอให้เขาได้อายและอัปยศ ผู้ที่ประดิษฐ์ความชัว่ ต่อสู้ข้าพระองค์นั ้น ขอทรงให้เขากลับไปและอดสู 5 ขอ
ให้เขาเป็น เหมือนแกลบต่อ หน้า ลม และขอให้ ทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ ขับ ไล่ ตามเขาไป 6 ขอให้ทาง
ของเขามืดและลื่น และขอให้ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ข่มเหงพวกเขา 7 เพราะเขาเอาข่ายซ่อนดักข้า
พระองค์ ไว้อย่างไม่มีเหตุ เขาขุดหลุมพรางเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ อย่างไม่มีเรือ
่ ง 8 ขอให้ความพินาศมาถึง
เขาอย่างไม่รู ต
้ ัว และขอให้ข่ายที่เขาซ่อนไว้นั้นติดเขาเองและให้เขาติดข่ายพินาศเอง 9 แล้วจิตวิญญาณ
ของข้าพระองค์ จะเปรมปรีดิ ์ในพระเยโฮวาห์ ลิงโลดอยู่ในการช่วยให้รอดของพระองค์ 10 กระดูกทัง้ สิน
้
ของข้าพระองค์จะกล่าวว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มีผู้ใดเหมือนพระองค์ พระองค์ผู้ทรงช่วยคนยากจนให้
พ้น จากผู้ ที่ เข ้ม แข็ง เกิน กําลัง ของเขา คนยากจนและคนขัดสนจากผู้ ที่ ปล้น เขา� 11 มี พยานเท็จ ลุก ขึ้น
เขาฟ้องสิง่ ที่ ข้าพระองค์ ไม่ทราบ 12 เขาสนองข้าพระองค์ โดยทําชัว่ ตอบความดี จิ ตใจของข้าพระองค์ ก็
ตรมตรอม 13 ส่วนข้าพระองค์ เมื่อเขาป่วยข้าพระองค์สวมผ้ากระสอบ ข้าพระองค์ข่มใจตนเองด้วยการ
อดอาหาร ข้า พระองค์ ซบหน้า ลงที่ อกอธิษฐาน 14 ข้า พระองค์ ประพฤติ อย่างที่ เขาเป็น เพื่อนหรือ พี่ น้อง
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์คอตกและร้องไห้ครํา่ ครวญเหมือนคนไว้ทุกข์ให้มารดา 15 แต่พอข้าพระองค์
สะดุด เขาก็ ชุ มนุ มกัน อย่างชอบใจ นั กเลงหัวไม้ รวบรวมกัน มาสู้ กับ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ยงั ไม่ รู ้ แต่
พวกเขาได้ ด่าว่าข้าพระองค์ อย่างไม่ หยุดยัง้ 16 เขาเยาะเย้ยอย่างคนหน้าซื่อใจคดในการเลี้ยงต่างๆ ขบ
เขี้ยวเคี้ยวฟันใส่ ข้าพระองค์ 17 ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ จะนิ่ งทอดพระเนตรอีกนานเท่าใด ขอ
ทรงช่วยจิตวิญญาณข้าพระองค์ให้พ้นจากการร้ายกาจของเขา ช่วยชีวต
ิ ข้าพระองค์จากหมู่สิงโต 18 แล
้ว ข้า พระองค์ จะโมทนาพระคุณ พระองค์ ในที่ ชุ มนุมใหญ่ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ท่า มกลางคน
เป็ นอ ัน มาก 19 ขออย่า ให้คู่อริอย่างไร ้ เหตุ ผลนั ้ นม ี ความเปรมปรีดิ ์ เหนื อ ข้า พระองค์ และอย่า ให้บรรดา
ผู้ที่ เกลียดชังข้าพระองค์ อย่างไม่มีเหตุ ได้ หลิว
่ ตาให้กัน 20 เพราะเขาไม่พู ดอย่างสันติ แต่ เขาคิดถ้อยคํา
หลอกลวงต่อบรรดาผู้ที่สงบเงียบในแผ่นดิน 21 เขาอ้าปากกว้างใส่ข้าพระองค์ เขากล่าวว่า “อ้าฮา อ้าฮา
เราเห็นกับตาแล้ว�
ดาวิดทูลขอให้พระเจ้าต่อสู้กับพวกศัตรู ของท่าน

22 โอ

ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทอดพระเนตรแล้ว ขออย่าทรงนิ่ งเสีย โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ขออย่าทรงสถิตไกลจากข้าพระองค์ 23 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์
ขอทรงร้อนพระทัย ตื่น ขึ้น เพื่อ เห็น แก่ สิทธิของข้า พระองค์ เพื่อ เห็น แก่ เรือ
่ งของข้า พระองค์ เถิด 24 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงให้ความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรม
ของพระองค์ และขออย่าให้เขาเปรมปรีดิ์เหนื อข้าพระองค์ 25 อย่าให้เขาทัง้ หลายรําพึงในใจว่า “เอ้อเฮอ
เราได้ตามใจปรารถนาของเรา� อย่าให้เขากล่าวได้ว่า “เราได้กลืนเขาเสียแล้ว� 26 ขอให้เขาได้อายและ
ได้ ความยุง่ ยากด้วยกัน คือ เขาผู้ เปรมปรีดิ ์ เพราะความลําเค็ญ ของข้า พระองค์ ให้ เขาได้ หม
่ ความอาย
และความอัปยศ คือผู้ที่ เขาอวดตัวสู้ ข้าพระองค์ 27 ขอให้บรรดาผู้ที่ เห็นชอบในเหตุอน
ั ชอบธรรมของข้า
พระองค์ โห่ร้องและยินดี และกล่าวอยู่ เสมอว่า “ขอให้พระเยโฮวาห์นั้น ใหญ่ ยิง่ พระองค์ ผู้ ทรงปี ติ ยินดี
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ในความเจริญ ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์� 28 แล ้ว ลิน
้ ของข้า พระองค์ จะบอกเล่า ถึง ความชอบธรรมของ
พระองค์ และจะสรรเสริญพระองค์วันยังคํ่า

36
สภาพของคนอธรรม ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์
การ ละเมิด ของ คน ชัว่ ล้วง ลึก เข้าไป ใน ใจ ของ ข้าพเจ้า ว่า “ใน แวว ตา ของ เขา ไม่ มี ความ เกรง กลัว
พระเจ้า� 2 เพราะเขาป้อยอตนเองในสายตาของตนจนได้ พบว่าความชัว่ ช้าของเขาเป็นสิง่ ที่ น่ารังเกียจ
3 ถ้อยคํา จากปากของเขาก็ ชว
ั ่ ช้า และหลอกลวง เขาหยุด ที่ จะประพฤติ อย่างฉลาดและกระทํา ความดี
4 เขาปองความชัว
่ ร้ายเมื่อ เขาอยู่ บนที่นอนของเขา เขาวางตัว ในทางที่ ไม่ ดี เขามิ ได้ เกล ียดชัง ความชัว่
5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์อยู่ในฟ้าสวรรค์ ความสัตย์ซื่อของพระองค์ไปถึงเมฆ
6 ความชอบธรรมของพระองค์ เหมือนภู เขาใหญ่ ทัง
้ หลาย คํา ตัดสิน ของพระองค์ เหมือนที่ ลึก ยิง่ โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงช่วยมนุษย์และสัตว์ให้รอด 7 โอ ข้าแต่พระเจ้า ความเมตตาของพระองค์
ประเสริฐ สัก เท่าใด บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ เข ้า ลี้ ภัย อยู่ ใต้ ร่ม ปีก ของพระองค์ 8 เขาอิ่มด ้วยความอุ ดม
สมบู รณ ์ แห่ งพระนิ เวศของพระองค์ และพระองค์ จะประทานให้ เขาดื่ม จากแม่น้ํา แห่ง ความสุข เกษม
ของพระองค์ 9 เพราะธารนํ้าพุแห่งชีวต
ิ อยูก
่ ับพระองค์ เราจะเห็นความสว่างโดยสว่างของพระองค์
1

การทูลขอพระพรจากพระเจ้า
10 โอ ขอ ประทาน ความ เมตตา ของ พระองค์ ต่อ ไป แก่ ผู้ ที่ รู ้ จัก พระองค์ และ ความ ชอบ ธรรม ของ
พระองค์ แก่ คนใจเที่ยงธรรม 11 ขออย่า ให้ เท ้า ของคนจองหองมาเหนื อ ข้า พระองค์ หรือ ให้ มือ ของคน
ชัว่ ขับไล่ข้าพระองค์ไปเสีย 12 แล้วคนกระทําความชัว่ ช้าก็ล้มอยูที
่ ่นั่น เขาถูกผลักลง ลุกขึ้นอีกไม่ได้

37
สันติภาพและความดีในอนาคตสําหรับผู้ที่วางใจในพระเยโฮวาห์ เพลงสดุดีของดาวิด
อย่า ให้เจ้ าเดือดร้อนเพราะเหตุ คนที ่ กระทํา ชัว่ อย่า อิจฉาคนที่ กระทํา ความชัว่ ช้า 2 เพราะไม่ ชา้ เขา
จะเหีย
่ วไปเหมือนหญ้า และแห้งไปเหมือนพืชสด 3 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ และกระทําความดี ท่านจึง
จะอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน และจะได้ รบ
ั การเลี้ยงดู อย่างแท้จริง 4 จงปี ติ ยินดี ในพระเยโฮวาห์ และพระองค์
จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน 5 จงมอบทางของท่านไว้กับ พระเยโฮวาห์ วางใจในพระองค์ และ
พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ สําเร็จ 6 พระองค์ จะทรงให้ ความชอบธรรมของท่านกระจ่างอย่างความสว่าง
และให้ความยุติธรรมของท่านแจ้งอย่างเที่ยงวัน 7 จงสงบอยูต
่ ่อพระเยโฮวาห์ และเพียรรอคอยพระองค์
อยู่ อย่าให้ใจของท่านเดือดร้อนเพราะเหตุผูที
้ ่เจริญตามทางของเขา หรือเพราะเหตุผูที
้ ่กระทําตามอุบาย
8
ชัว่ จงระงับความโกรธ และทิง้ ความพิโรธ อย่าให้ใจเดือดร้อนของท่านนําท่านไปกระทําชัว่ 9 เพราะคน
ที่ กระทํา ชัว่ จะถูก ตัด ออกไป แต่ คนเหล่านั ้ นที ่ รอคอยพระเยโฮวาห์จะได้ แผ่ นดิน โลกเป็น มรดก 10 ยังอ
ีก หน่ อยหนึ่ ง คนชัว่ จะไม่ มี อีก แม้ จะมองดู ที่ ที่ ของเขาให้ดี เขาก็ ไม่ ได้ อยู่ที่ นั่น 11 แต่ คนใจอ่อนสุภาพจะ
ได้ แผ่ นดิน ตกไปเป็น มรดก และตัว เขาจะปี ติ ยินดี ในสันติภาพอุ ดมสมบู รณ ์ 12 คนชัว่ ปองร้ายคนชอบ
ธรรม และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน ใส่ เขา 13 แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงพระสรวลต่อ คนชัว่ เพราะพระองค์
ทอดพระเนตรเห็นวันเวลาของเขากําลังมา 14 คนชัว่ ชักดาบและโก่งคันธนู เพื่อเอาคนจนและคนขัดสน
ลง เพื่อสังหารคนที่เดินอย่างเที่ยงธรรม 15 ดาบของเขาจะเข้าไปในใจของเขาเอง และคันธนูของเขาจะ
หัก 16 เล็กๆน้ อยๆที่ คนชอบธรรมมีก็ดีกว่าความอุดมสมบู รณ์ของคนชัว่ เป็ นอันมาก 17 เพราะแขนของ
คนชัว่ จะหัก แต่พระเยโฮวาห์ทรงเชิดชูคนชอบธรรม 18 พระเยโฮวาห์ทรงทราบวันเวลาของคนไร้ตําหนิ
และมรดกของเขาจะดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ 19 เขาจะไม่ได้อายในยามชัว่ ร้าย ในวันกันดารเขาจะอิม
่ ใจ 20 แต่
คนชัว่ จะพินาศ ศัตรูของพระเยโฮวาห์จะเหมือนสง่าของลูกแกะ เขาจะอันตรธานไป อันตรธานไปเหมือน
1
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ควัน 21 คนชัว่ ขอยืมและไม่จ่ายคืน แต่คนชอบธรรมนั ้นแสดงความเมตตาและแจกจ่าย 22 เพราะคนเช่น
นั ้ นที ่ พระองค์ ทรงอํานวยพระพรจะได้ แผ่ นดิน โลกเป็น มรดก แต่ คนทัง้ หลายที่ ถู กพระองค์ สาปจะต้อง
ถูก ตัด ออกไปเสีย 23 พระเยโฮวาห์ทรงนํา ย่างเท้า ของคนดี และพระองค์ ทรงพอพระทัย ในทางของเขา
24 แม้เขาล้ม เขาจะไม่ถูกเหวีย
่ งลงเหยียดยาว เพราะว่าพระหัตถ์พระเยโฮวาห์พยุงเขาไว้ 25 ข้าพเจ้าเคย
หนุ่ม และเดีย
๋ วนี้ แก่แล้ว แต่ข้าพเจ้ายังไม่เคยเห็นคนชอบธรรมถูกทอดทิง้ หรือเชื้อสายของเขาขอทาน
26 เขาแสดงความเมตตาและให้ยม
ื เสมอ และเชื้อสายของเขาก็ได้รับพระพร 27 จงพรากเสียจากการชัว่
และกระทํา ความดี และท่านจะดํารงอยู่เป็น นิ ตย์ 28 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงรัก การพิพากษา พระองค์
จะไม่ทอดทิง้ วิสุทธิชนของพระองค์ จะทรงสงวนคนเหล่านั ้นไว้เป็นนิ ตย์ แต่เชื้อสายของคนชัว่ จะถูกตัด
ออกไปเสีย 29 คนชอบธรรมจะได้ แผ่นดินตกไปเป็นมรดก และอาศัยอยู่บนนั ้นเป็นนิ ตย์ 30 ปากของคน
ชอบธรรมเปล่งสติปัญญา และลิน
้ ของเขาพูดความยุติธรรม 31 พระราชบัญญัติของพระเจ้าอยู่ในจิตใจ
ของเขา และย่างเท้า ของเขาจะไม่ พลาด 32 คนชัว่ เฝ้า ดู คนชอบธรรมและแสวงหาที่ จะสังหารเขาเสีย
33 พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทิง
้ เขาไว้ในมือของเขา หรือให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้นศาล 34 จงรอคอยพระ
เยโฮวาห์ และรักษาทางของพระองค์ ไว้ และพระองค์ จะยกย่องท่านให้ ได้ แผ่ นดิน โลกเป็น มรดก ท่าน
จะได้ เห ็น เมื่อ คนชัว่ ถูก ตัด ออกไปเสีย 35 ข้าพเจ้า เห็น คนชัว่ มี อาํ นาจมากยิง่ และสูง เด่น อย่างต้น เขียว
สดที่ อยู่ในท้องถิน
่ ของมัน 36 เขาได้ ผ่านไป และดู เถิด ไม่มี เขาเสีย แล้ว ถึง ข้าพเจ้า จะแสวงหาเขา ก็ ไม่
พบเขา 37 จงหมายคนไร้ตําหนิ ไว้ และมองดูคนเที่ยงธรรม เพราะอนาคตของคนนั ้นคือสันติภาพ 38 แต่
ผู้ ละเมิด จะถูก ทําลายเสีย ด้วยกัน จุ ดหมายปลายทางของคนชัว่ จะถูก ตัด ออกไปเสีย 39 ความรอดของ
คนชอบธรรมมาจากพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น กําลัง ของเขาในเวลายากลําบาก 40 พระเยโฮวาห์
จะทรงช่วยเขาและทรงช่วยเขาให้พ้น พระองค์ จะทรงช่วยเขาให้พ้น จากคนชัว่ และทรงช่วยเขาให้รอด
เพราะเขาทัง้ หลายวางใจในพระองค์

38
ดาวิดทูลขอพระกรุ ณาจากพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เพื่อการถวายบูชารําลึก

โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ขอ อย่า ทรง ขนาบ ข้า พระองค์ ด้วย ความ กริว้ ของ พระองค์ หรือ ตี สอน ข้า
พระองค์ ด้วยพระพิโรธของพระองค์ 2 เพราะลูก ธนู ของพระองค์ จมเข้าไปในข้า พระองค์ และพระหัตถ์
ของพระองค์ลงมาเหนื อข้าพระองค์ 3 เพราะพระพิโรธของพระองค์จึงไม่มีความปกติในเนื้ อหนั งของข้า
พระองค์ เพราะบาปของข้า พระองค์ จึง ไม่ มี อนามัย ในกระดูก ของข้า พระองค์ 4 เพราะความชัว่ ช้า ของ
ข้าพระองค์ ท่วมศีรษะ มันหนั กเหมือนภาระซึ่งหนั กเหลือกําลังข้าพระองค์ 5 เพราะความโง่เขลาของข้า
พระองค์ บาดแผลของข้า พระองค์ จึง เหม็น และเปื่ อยเน่า 6 ข้า พระองค์ หนั กใจ ข้า พระองค์ ก็ งอลงมาก
ข้าพระองค์ เดินเป็น ทุกข์ ไปวันยังคํ่า 7 เพราะบัน
้ เอวของข้าพระองค์ เต็ม ไปด้วยโรคที่ น่ารังเกียจ และไม่
มี ความปกติ ในเนื้ อ หนั ง ของข้า พระองค์ 8 ข้า พระองค์ รว่ งโรยและฟกชํ้า ที เดียว ข้า พระองค์ ครวญคราง
เพราะใจข้า พระองค์ ไม่ สงบ 9 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความปรารถนาทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ ก็ แจ ้ งอ
ยู่ ต่อ พระพักตร์พระองค์ การถอนหายใจของข้า พระองค์ ก็ ไม่ พ้ นที ่ พระองค์ ทรงทราบ 10 หัวใจของข้า
พระองค์เต้น และกําลังของข้าพระองค์หมดไป และความสว่างของนั ยน์ ตาของข้าพระองค์ก็สูญไปจาก
ข้า พระองค์ เสีย แล้ว ด้วย 11 มิ ตรและเพื่อนของข้า พระองค์ ยน
ื เด่น อยู่ หา่ งจากภัย พิบั ติ ของข้า พระองค์
และญาติ ของข้า พระองค์ ยน
ื ห่างออกไปไกลโพ้น 12 และบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ได้ วาง
บ่วงไว้ บรรดาผู้ ที่ คิด ทําร้ายข้า พระองค์ พู ดเป็ นอ ุ บาย และรําพึง ถึง การทรยศอยู่ วัน ยัง คํ่า 13 แต่ ข้า
พระองค์ เหมือนคนหู หนวก ข้า พระองค์ ไม่ ได้ ยิน ข้า พระองค์ เหมือนคนใบ้ ผู้ ไม่ อ้า ปากของเขา 14 พ่ะ ย่ะ
ค่ะ ข้า พระองค์ เหมือนคนที่ ไม่ ได้ ยิน ซึ่ง ในปากของเขาไม่ มี การตัดพ้อ 15 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ ข้า
พระองค์หวังใจในพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์คือพระองค์ผู้ที่จะทรงฟัง
ข้า พระองค์ 16 เพราะข้า พระองค์ ทูล ว่า “โปรดฟัง ข้า พระองค์ เถิด มิ ฉะนั ้น พวกเขาจะเปรมปรีดิ ์ เพราะ
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ข้า พระองค์ คือ ผู้ ที่ โอ้ อวดต่อ ข้า พระองค์ เมื่อ เท้า ข้า พระองค์ พลาดไป� 17 เพราะข้า พระองค์ จะล้ม แล้ว
และความเศร้าโศกอยูต
่ ่อหน้าข้าพระองค์เสมอ 18 ข้าพระองค์จะสารภาพความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ จะเป็น ทุกข์ เพราะบาปของข้า พระองค์ 19 บรรดาผู้ ที่ เป็น คู่ อริของข้า พระองค์ ก็ ว่องไวและแข็ง
แรง และคนที่ เกล ียดข้า พระองค์ โดยไร้เหตุ ทวีมากขึ้น 20 บรรดาผู้ ที่ กระทํา ชัว่ แก่ ข้า พระองค์ ตอบแทน
ความดี เป็นปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ติดตามความดี 21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่า
ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขออย่า สถิต ไกลจากข้า พระองค์ 22 โอ ข้า แต่
องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรอดของข้าพระองค์ ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์เถิด
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ดาวิดรักษาความคิดของท่านไว้ ถึงหัวหน้านั กร้อง ถึงเยดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าพเจ้า ว่า “ข้าพเจ้า จะระแวดระวัง ทางของข้าพเจ้า เพื่อ ข้าพเจ้า จะไม่ ทําบาปด้วยลิน
้ ของข้าพเจ้า
2
ข้าพเจ้า จะใส่ บังเหียนปากของข้าพเจ้า ตราบเท่า ที่ คนชัว่ อยู่ ต่อ หน้า ข้าพเจ้า� ข้าพเจ้า ก็ เป็น ใบ้ เงียบ
ไป ข้าพเจ้านิ่ งเงียบแม้แต่จากสิง่ ที่ดี ความทุกข์ใจของข้าพเจ้ารุ นแรงขึ้น 3 จิตใจข้าพเจ้าร้อนอยู่ภายใน
ข้าพเจ้า ขณะที่ ข้าพเจ้า กําลัง รําพึง อยู่ นั้น ไฟก็ ลุก ข้าพเจ้า จึง พูด ด้วยลิน
้ ของข้าพเจ้า ว่า 4 “ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ ขอให้ ข้า พระองค์ ทราบถึ งบ ัน
้ ปลายของข้า พระองค์ และวัน เวลาของข้า พระองค์ จะนานสัก
เท่าใด เพื่อข้าพระองค์จะทราบว่าข้าพระองค์ออ
่ นแอแค่ไหน 5 ดูเถิด พระองค์ทรงกระทําให้วน
ั เวลาของ
ข้า พระองค์ ยาวสองสามฝ่ามือ เท่านั ้น ชัว่ ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ไม่ เท่ าไรเลยเฉพาะพระพักตร์พระองค์
มนุษย์ทุกคนดํารงอยูอย่
่ างไรสาระแน
้
ที
่ เดียว เซลาห์ 6 มนุษย์ทุกคนดําเนิ นไปอย่างเงาแน่ ทีเดียว เขาทัง้
หลายยุง่ อยู่เปล่าๆแน่ ที เดียว มนุษย์โกยกองไว้ และไม่ทราบว่าใครจะเก็บไป 7 ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า
บัดนี้ ข้าพระองค์จะรอคอยอะไร ความหวังของข้าพระองค์อยู่ในพระองค์ 8 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น
จากการละเมิด ทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ อย่า ให้ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทาของคนโง่ 9 ข้า พระองค์ เป็น ใบ้ ข้า
พระองค์ไม่อ้าปาก เป็นพระองค์เองที่ทรงกระทําเช่นนั ้น
คําอธิษฐานของดาวิด
10 ขอทรงถอนโทษทัณฑ์จากข้าพระองค์เสียเถิด ข้าพระองค์รว
่ งโรยไปด้วยการทุบตีจากพระหัตถ์ของ
พระองค์ 11 เมื่อพระองค์ทรงตีสอนมนุษย์ด้วยการขนาบเพราะเรือ
่ งความชัว่ ช้า พระองค์ทรงเผาผลาญ
ความสวยงามของเขาเสียอย่างตัวมอด มนุษย์ทุกคนก็ ไร้สาระแน่ที เดียว� เซลาห์ 12 “โอ ข้าแต่ พระเย
โฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณแก่การร้องทูลของข้าพระองค์ ขอ
อย่า ทรงเฉยเมยต่อ นํ้าตาของข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ เป็น แต่ แขกที่ ผ่านไปของพระองค์ เป็น คน
ที่อาศัยอยู่อย่างบรรพบุรุษทัง้ หลายของข้าพระองค์ 13 โอ ขอทรงเมินพระพักตร์จากข้าพระองค์ เพื่อข้า
พระองค์จะเบิกบานขึ้น ก่อนที่ข้าพระองค์จะจากไปและไม่มีอยูอี
่ ก�
1
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เรือ
่ งความวางใจในพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
ข้าพเจ้า ได้ เพียร รอ คอย พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ทรง เอน พระองค์ ลง สดับ คําร้อง ทูล ของ ข้าพเจ้า
2 พระองค์ ทรงฉุ ด ข้าพเจ้า ขึ้น มาจากหลุ มอ ัน น่า สลด ออกมาจากเลนตม แล ้ว วางเท้า ของข้าพเจ้า ลง
บนศิลา กระทําให้ยา่ งเท้าของข้าพเจ้ามัน
่ คง 3 พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า เป็นบทเพลง
สรรเสริญพระเจ้าของเรา คนเป็นอันมากจะเห็นและเกรงกลัวและวางใจในพระเยโฮวาห์ 4 คนใดที่วางใจ
ในพระเยโฮวาห์ก็ เป็นสุข ผู้มิได้ หันไปหาคนจองหองหรือไปหาบรรดาผู้ที่ หลงเจิน
่ ไปตามความเท็จ 5 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ พระองค์ ได้ ทรงทวี พระราชกิ จอ ัน มหัศจรรย์ ของพระองค์
และพระดําริของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ไม่มีผูใดรายงานพระราชกิ
้
จทัง้ สิน
้ เหล่านั ้นได้ ถ้าข้าพระองค์จะ
ประกาศและบอกกล่าวแล้ว ก็มีมากมายเหลือที่จะนั บ
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การเชื่อฟังเป็นเครือ
่ งบูชาที่ดีที่สุด
6 เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาพระองค์ ไม่ ทรงประสงค์ พระองค์ ทรงเบิ กห ู ของข้า พระองค์ เครือ
่ ง
7
เผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่บาป พระองค์มิได้ทรงเรียกร้อง แล้วข้าพระองค์ทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์มา
แล้ว พระเจ้าข้า ในหนั งสือม้วนก็มีเขียนเรือ
่ งข้าพระองค์ 8 โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์
ปี ติยินดีที่กระทําตามนํ้าพระทัยพระองค์ พระราชบัญญัติของพระองค์อยู่ในจิตใจของข้าพระองค์� 9 ข้า
พระองค์ได้ประกาศเรือ
่ งความชอบธรรมในชุมนุมชนใหญ่ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ดูเถิด ตามที่พระองค์
ทรงทราบแล้ว ข้า พระองค์ มิได้ ยับยัง้ ริม ฝีปากของข้า พระองค์ ไว้ เลย 10 ข้า พระองค์ มิได้ งํา ความชอบ
ธรรมของพระองค์ ไว้แต่ ในจิตใจของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ได้ พู ดถึง ความสัตย์ ซ่ือ และความรอดของ
พระองค์ ข้า พระองค์ มิได้ ปิดบัง ความ เมตตา และ ความ จริง ของ พระองค์ ไว้ จาก ชุ มนุ ม ชน ใหญ่ โต นั ้น
11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอพระองค์ อย่า ทรงยึด เหนี่ ยวพระกรุ ณาคุณ ของพระองค์ จากข้า พระองค์
ขอให้ความเมตตาและความจริงของพระองค์ สงวนข้าพระองค์ ไว้เป็นนิ ตย์ 12 เพราะความชัว่ ได้ ล้อมข้า
พระองค์ ไว้อย่างนั บ ไม่ ถ้วน ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ตามทัน ข้า พระองค์ จนข้า พระองค์ มองอะไรไม่
เห็น มันมากกว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์ จิตใจของข้าพระองค์ก็ฝ่อไป 13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงพอพระทัยที่จะช่วยข้าพระองค์ให้พ้น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่งมาสงเคราะห์ข้าพระองค์เถิด
14 ขอให้ผู้ที่ หาโอกาสทําลายชีวต
ิ ของข้าพระองค์ได้อายและเกิดความยุง่ เหยิงด้วยกัน ขอให้ผู้ปรารถนา
สิง่ ชัว่ ร้ายต่อ ข้า พระองค์ นั้น ต้องหัน กลับ ไปและได้ ความอัปยศ 15 ขอให้ คนเหล่า นั ้น สาบสูญ ไปเพื่อ เป็น
รางวัลสําหรับความน่าละอายที่เขาได้พูดกับข้าพระองค์ว่า “อ้าฮา อ้าฮา� นั ้น 16 ขอให้บรรดาผู้แสวงหา
พระองค์ เปรมปรีดิ ์และยินดี ในพระองค์ ขอให้บรรดาผู้ที่ รักความรอดของพระองค์ กล่าวเสมอว่า “พระ
เยโฮวาห์ใหญ่ ยิง่ นั ก � 17 ฝ่ายข้า พระองค์ ยากจนและขัดสน แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเอาพระทัย ใส่ ข้า
พระองค์ โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงรอช้า พระองค์ทรงเป็นผูอุ
้ ปถัมภ์และเป็นผูช
้ ว
่ ยให้
พ้นของข้าพระองค์
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การเอาใจใส่คนจน ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเขาให้พ้นในวันยากลําบาก 2 พระเยโฮวาห์จะ
ทรงป้องกันเขาและรักษาเขาให้มีชว
ิ ในแผ่นดินเขาจะได้รบ
ั พระพร พระองค์จะไม่ทรงมอบเขาไว้กับศั
ี ต
3
ตรู ของเขาให้ ทํา ตามใจชอบ เมื่อ เขาอยู่ บนที่นอนด้วยความอิด โรยพระเยโฮวาห์ จะทรงทําให้ เขาแข็ง
แรงขึ้น เมื่อเขาอยูบ
่ นที่นอนแห่งความเจ็บไข้พระองค์จะทรงรักษาเขาให้หายหมด
1 ผู้ใดเอาใจใส่ คนจนก็ เป็ นสุ ข

การทูลขอของดาวิด
ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ ข้า พระองค์ ขอทรงรักษาจิต วิญญาณ
ข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้ทําบาปต่อพระองค์� 5 ศัตรู ของข้าพเจ้ากล่าวใส่รา้ ยข้าพเจ้าว่า “เมื่อไร
เขาจะตายนะ และชื่อของเขาจะได้พินาศ� 6 ถ้าคนหนึ่ งคนใดมาเห็นข้าพระองค์ เขาจะพูดเรือ
่ งไร้สาระ
ขณะที่ ใจของเขาเก็บ เรือ
่ งความชัว่ ช้า เมื่อ เขาออกไปเขาก็ ป่าวร้องไป 7 ทุ กคนที่ เกล ียดข้า พระองค์ เขา
ซุบซิบกันถึงเรือ
่ งข้าพระองค์ เขาปองร้ายต่อข้าพระองค์ 8 เขาทัง้ หลายกล่าวว่า “โรคร้ายเข้าไปอยู่ในตัว
เขาแล้ว เขาจะไม่ ลุ กไปจากที่ ที่ เขานอนนั ้ นอ ีก� 9 แม้ว ่า เพื่อนในอกของข้า พระองค์ ผู้ ซึ่ง ข้า พระองค์ ไว้
วางใจ ผู้ที่รับประทานอาหารของข้าพระองค์ได้ยกส้นเท้าต่อข้าพระองค์
4

ดาวิดพึ่งพระเจ้าสําหรับความช่วยเหลือ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอแต่พระองค์ทรงพระกรุ ณาต่อข้าพระองค์ ขอทรงยกข้าพระองค์ขึ้น เพื่อ
ข้าพระองค์จะสนองเขา 11 โดยข้อนี้ ข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์ทรงพอพระทัยในข้าพระองค์ คือศั ตรู
ของข้า พระองค์ ไม่ ได้ ชนะข้า พระองค์ 12 แต่ พระองค์ ทรงคํ้าชู ข้า พระองค์ ไว้เพราะความสัตย์ สุ จร ิต ของ
10 โอ
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ข้าพระองค์ และทรงตัง้ ข้าพระองค์ ไว้ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ เป็นนิ ตย์ 13 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้าแห่งอิสราเอลเป็นนิ ตย์ในอดีต และสืบไปเป็นนิ ตย์ เอเมนและเอเมน
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เล่มทส
ี่ องซึ่งเปรียบกับหนั งสืออพยพ เกี่ยวกับประเทศอิสราเอล ดาวดม
ิ ค
ี วามร้อนรนในการปรนนิ บั
ติพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
1 กวางกระเสือกกระสนหาลําธารที่ มีน ้า
ํ ไหลฉั นใด โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ตวิญญาณของข้า พระองค์
ก็ กระเสือกกระสนหาพระองค์ ฉั น นั ้น 2 จิ ตวิญญาณของข้าพเจ้า กระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้า ผู้ทรง
พระชนม์ เมื่อไรข้าพเจ้า จะได้ มาปรากฏต่อ พระพักตร์พระเจ้า 3 ข้าพเจ้า กิน นํ้าตาต่างอาหารทัง้ วัน คืน
ขณะที่ คนพู ดกับข้าพเจ้าวันแล้ ววันเล่าว่า “พระเจ้าของเจ้าอยู่ที่ไหน� 4 เมื่อข้าพเจ้าระลึกถึงสิง่ เหล่านี้
ข้าพเจ้าก็ระบายความในใจออกมาได้ เพราะข้าพเจ้าไปกับประชาชน คือไปกับพวกเขาถึงพระนิ เวศของ
พระเจ้า ด้วยเสียงโห่ รอ
้ งยินดี และเสียงเพลงโมทนา คือ มวลชนกําลั งม ี เทศกาลฉลอง 5 โอ จิ ตใจของ
ข้าพเจ้า เอ๋ย ไฉนเจ้า จึง ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง กระสับ กระส่ายอยู่ ในข้าพเจ้า เจ้ าจงหวัง ใจในพระเจ้า เพราะ
ข้าพเจ้า จะยัง คงสรรเสริญ พระองค์ สําหรับ ความช่วยเหลือ ที่มาจากพระพักตร์ของพระองค์ 6 โอ ข้า แต่
พระเจ้า ของข้า พระองค์ จิ ตใจของข้า พระองค์ ฝ่อ อยู่ ภายในข้า พระองค์ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ จึง จะ
ระลึกถึงพระองค์ ตัง้ แต่แผ่นดินแห่งแม่น้ําจอร์แดนและแห่งภูเขาเฮอร์โมนตัง้ แต่เนิ นมิซาร์ 7 เมื่อเสียง
นํ้าแก่งตกที่ลึกก็กู่เรียกที่ลึก บรรดาคลื่นและระลอกของพระองค์ท่วมข้าพระองค์แล้ว 8 กลางวันพระเย
โฮวาห์จะทรงบัญชาความเมตตาของพระองค์ และกลางคืนเพลงของพระองค์ จะอยู่กับข้าพเจ้า พร้อม
กับคําอธิษฐานต่อพระเจ้าแห่งชีวต
ิ ของข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้าทูลพระเจ้าศิลาของข้าพเจ้าว่า “ไฉนพระองค์
ทรงลืมข้าพระองค์เสีย ไฉนข้าพระองค์จึงต้องไปอย่างเป็นทุกข์ เพราะการบีบบังคับของศัตรู� 10 ปรปักษ์
ของข้าพเจ้าเยาะเย้ยข้าพเจ้า ประดุจดาบภายในบรรดากระดูกของข้าพเจ้า ในเมื่อเขากล่าวแก่ข้าพเจ้า
ทุก วันว ่า “พระเจ้า ของเจ้า อยู่ ที่ไหน � 11 โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย ไฉนเจ้า จึง ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง กระสับ
กระส่ายอยู่ในข้าพเจ้า เจ้ าจงหวังใจในพระเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะยังคงสรรเสริญพระองค์ ผู้ทรงเป็นสวั
สดิภาพแห่งสีหน้าของข้าพเจ้า และพระเจ้าของข้าพเจ้า
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ดาวิดสัญญาว่าจะปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความปีติยินดี
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงแก้ แทนข้า พระองค์ และต่อสู้ คดี ของข้า พระองค์ ต่อ ประชาชาติ ที่ ไร้ธรรม
โอ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากคนล่อลวงและคนอธรรม 2 เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า แห่ง
กําลังของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ เสีย ไฉนข้าพระองค์ จึงต้องไปอย่างเป็นทุกข์
เพราะการบีบบังคับของศั ตรู 3 โอ ขอทรงโปรดใช้ความสว่างและความจริงของพระองค์ออกไปให้นําข้า
พระองค์ ให้ทัง้ สองนําข้าพระองค์ มาถึงภู เขาบริสุทธิ์ของพระองค์ และถึงพลับพลาของพระองค์ 4 แล้ว
ข้าพระองค์ จะไปยังแท่นบูชาของพระเจ้า ถึงพระเจ้าซึ่งเป็นความชื่นบานยอดยิง่ ของข้าพระองค์ โอ ข้า
แต่พระเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะถวายเพลงสดุดีแก่พระองค์ด้วยพิณเขาคู่
1

พระเจ้าทรงเป็นผู้หนุนจิตใจของดาวิด
5 โอ จิ ตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย ไฉนเจ้า จึง ฝ่อ อยู่ ไฉนเจ้า จึง กระสับ กระส่ายอยู่ ในข้าพเจ้า จงหวัง ใจใน
พระเจ้า เพราะข้าพเจ้า จะยัง คงสรรเสริญ พระองค์ ผู้ ทรงเป็น สวั สด ิ ภาพแห่ง สี หน ้า ของข้าพเจ้า และ
พระเจ้าของข้าพเจ้า
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ความโปรดปรานในอดีต ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ งของคณะโคราห์
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โอ ข้าแต่ พระเจ้า ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ ยินกับหูของตน บรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้ หลายเล่าให้
ฟัง ถึ งกิจการซึ่งพระองค์ ทรงกระทําในสมัยของเขา ในสมัยโบราณกาลนั ้น 2 พระองค์ ทรงขับไล่ บรรดา
ประชาชาติ 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 น
ดิน นั ้น มาครอบครองด้วยดาบของเขาเอง มิใช่ แขนของเขาที่ ชว
่ ยให้เขารอด แต่ โดยพระหัตถ์ ขวา และ
พระกรของพระองค์ และโดยความสว่างจากสีพระพักตร์พระองค์ เพราะพระองค์ทรงโปรดปรานเขาทัง้
หลาย 4 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นกษั ตริย์ของข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงบัญชาการช่วยให้พ้น
ไว้สําหรับยาโคบ 5 ข้าพระองค์ทัง้ หลายดันศั ตรู ออกไปโดยพระองค์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายเหยียบคนที่ลุ ก
ขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ ลงด้วยพระนามของพระองค์ 6 เพราะข้า พระองค์ ไม่ วางใจในคัน ธนูของข้า พระองค์
และดาบของข้าพระองค์ชว
่ ยข้าพระองค์ให้รอดไม่ได้
1

ความชัว่ ร้ายต่างๆในปัจจุบัน
7 แต่พระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์ทัง
้ หลายให้รอดจากศัตรู และทรงให้ผู้เกลียดข้าพระองค์ได้ความ
8
อาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลายอวดถึง พระเจ้า ได้ ตลอดทัง้ วัน และข้า พระองค์ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระนาม
ของพระองค์ เป็น นิ ตย์ เซลาห์ 9 แต่ พระองค์ ยัง ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเสีย และให้ข้า พระองค์
ได้ ความอัปยศ และมิ ได้ เสด็จ ออกไปกับ กองทัพ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย 10 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า
พระองค์ทัง้ หลายถอยกลับจากคู่อริ และคนที่ เกลียดข้าพระองค์ทัง้ หลายก็ได้ของริบไป 11 พระองค์ทรง
กระทํา ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ดัง แกะที่ จะเอาไปกิน และทรงกระจายข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ ไปอยู่
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ 12 พระองค์ ทรงขายประชาชนของพระองค์ อย่างให้เปล่า ตามราคาไม่ ทรง
ได้ อะไรเพิม
่ เลย 13 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ นินทาของเพื่อนบ้าน เป็ นที ่ เยาะเย้ย และ
ดู หมิน
่ แก่ ผู้ ที่ อยู่ รอบข้า พระองค์ 14 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น คํา ครหาท่ามกลาง
ประชาชาติ เป็ นที ่สัน
่ ศีรษะท่ามกลางชาติ ทัง้ หลาย 15 ความอัปยศอดสู อยู่ตรงหน้าข้าพระองค์ วันยังคํ่า
และความอับอายคลุม หน้า ข้า พระองค์ 16 เนื่ องด้วยเสียงของคนเยาะเย้ย และคนหมิน
่ ประมาท เนื่ อง
ด้วยศั ตรู และผู้ แก้ แค้น 17 สิ ่ง ทัง้ ปวงนี้ เก ิด แก่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แม้ว ่า ข้า พระองค์ ไม่ ลืม พระองค์
หรือ ทุ จร ิต ต่อ พันธสัญญาของพระองค์ 18 จิ ตใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ มิได้ หัน กลับ ย่างเท้า ของ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ มิได้ พรากจากพระมรรคาของพระองค์ 19 ถึง แม้ พระองค์ ทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายแหลกลาญในที่ของมังกร และคลุมข้าพระองค์ทัง้ หลายไว้ด้วยเงามัจจุราช 20 ถ้าเราได้ลืมพระนาม
พระเจ้าของเรา หรือพนมมือของเราให้แก่พระอื่น 21 พระเจ้าจะไม่ทรงค้นหาเรือ
่ งนี้ หรือ เพราะพระองค์
ทรงทราบความลึ กล ับ ของจิตใจ 22 เพราะเห็น แก่ พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจึง ถูก ประหารวัน ยัง คํ่า
และนั บว่าเป็นเหมือนแกะสําหรับจะเอาไปฆ่า
ดาวิดทูลขอความช่วยเหลือ
23 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ขอทรงตื่น เถิด ไฉนพระองค์ บรรทมอยู่ ขอทรงตื่น ขึ้น เถิด ขออย่า ทรง
ทอดทิง้ ข้าพระองค์เสียตลอดกาล 24 ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์เสีย ไฉนพระองค์ทรง
ลืม การที่ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทุกข์ ยากและถู กบ ีบ บังคับ เสีย 25 เพราะจิต วิญญาณข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
โน้ มถึงผงคลี ร่างกายของข้าพระองค์ ทัง้ หลายเกาะติดดิน 26 ลุ กขึ้นเถิด พระเจ้าข้า ขอเสด็จมาช่วยข้า
พระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงไถ่ข้าพระองค์ไว้เพื่อเห็นแก่ความเมตตาของพระองค์

45

ความรุ ง่ เรืองแห่ง อาณาจักรของพระคริสต์ ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตามทํา นองโชชานิ ม มัสคิ ลบทหนึ่ ง
ของคณะโคราห์ เพลงแห่งความรัก
1 จิ ต ใจ ข้าพเจ้า ล้น ไหล ด้วย แนวคิด ดี ข้าพเจ้า เล่า บท ประพันธ์ ของ ข้าพเจ้า ถวาย กษั ตริ ย์ ลิน
้ ของ
ข้าพเจ้า เหมือนปากไก่ ของอาลักษณ์ ที่ ชํานาญ 2 พระองค์ ท่านงามเลิศ ยิง่ กว่า บุตรทัง้ หลายของมนุษย์
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พระคุณ หลัง่ ลง บน ริม ฝีปาก ของ พระองค์ ท่าน เพราะ ฉะนั ้น พระเจ้า ทรง อํานวย พระพร พระองค์ ท่าน
ตลอดกาล 3 โอ ข้า แต่ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ ขอทรงขัด ดาบไว้ที่ เอวของพระองค์ ท่าน โดยสง่า ราศี และ
ความสูงส่ง ของพระองค์ ท่าน 4 ขอทรงม้า อย่างโอ่อา่ ตระการเสด็จ ไปอย่างมี ชัย เพื่อ เห็น แก่ ความจริง
ความอ่อนสุภาพและความชอบธรรม ให้ พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ท่านสอนกิ จอ ัน น่า ครั ่นคร ้ามแก่
พระองค์ ท่าน 5 ลูก ธนู ของพระองค์ ท่านก็ คมอยู่ ในจิต ใจของศั ตรู ของกษั ตริย์ ชนชาติ ทัง้ หลายจึง ล้ม
อยู่ ใต้ พระองค์ ท่าน 6 โอ พระเจ้า ข้า พระที่นั่ง ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และเป็น นิ ตย์ ธารพระกรแห่ง
อาณาจักรของพระองค์ ก็ เป็น ธารพระกรเที่ยงธรรม 7 พระองค์ ทรงรัก ความชอบธรรมและทรงเกลียด
ชัง ความชัว่ ช้า ฉะนั ้น พระเจ้า คือ พระเจ้า ของพระองค์ ท่านได้ ทรงเจิม พระองค์ ท่านไว้ ด้วยนํ้ามัน แห่ง
ความยินดียงิ่ กว่าพระสหายทัง้ ปวงของพระองค์ท่าน 8 บรรดาฉลองพระองค์ของพระองค์ท่านก็หอมฟุ้ง
ไปด้วยกลิน
่ มดยอบ กฤษณา และการบูรจากพระราชวังงาช้าง ฉลองพระองค์เหล่านี้ กระทําให้พระองค์
9
ท่านยินดี ในหมู่สตรีผูม
้ ีเกียรติของพระองค์ท่านมีราชธิดาของบรรดากษั ตริย์ พระราชินีประดับทองคํา
เมืองโอฟีรป
์ ระทั บอยู่ข้างขวาพระหัตถ์ พระองค์ ท่าน 10 โอ ธิดาเอ๋ย จงพิเคราะห์ ฟังและเอียงหูของเธอ
ลง จงลืม ชนชาติ ของเธอ และลืม บ้านบิดาของเธอเสีย 11 และกษั ตริย์ จะทรงปรารถนาความงามของ
เธอ เนื่ องจากพระองค์ ท่านเป็นเจ้านายของเธอ จงโค้งลงให้พระองค์ ท่านเถิด 12 ธิดาของเมืองไทระจะ
เอาของกํานั ล มากํานั ล เธอ คือ เศรษฐี มัง่ คัง่ ที่สุด ของประชาชนจะขอความกรุ ณาจากเธอ 13 เจ้ าหญิง
ประดับ พระกายในห้องของพระนางเธอด้วยเสื้อผ้า ยกทองคํา 14 เขาจะนํา พระนางผู้ทรงเสื้อ หลายสี
เข ้า เฝ้า กษั ตริย์ และจะนํา หญิง พรหมจารีผู้ ติ ดตามคือ เพื่อนเจ้า สาวมาถวายพระองค์ 15 เขาทัง้ หลาย
จะถูก นํา ไปด้วยความชื่นบานและยินดี เขาจะเข้าไปในพระราชวัง 16 บรรดาโอรสของพระองค์ ท่านจะ
แทนบรรพบุรุษ ของพระองค์ ท่าน พระองค์ ท่านจะแต่ง ตัง้ ให้ เป็น เจ้า นายทัว่ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ 17 เรา
จะกระทํา ให้ พระนามของพระองค์ ท่านเป็ นที ่ เชิดชู ตลอดบรรดาชัว่ อายุ ฉะนั ้น ชนชาติ ทัง้ หลายจะสดุ ดี
พระองค์ท่านเป็นนิ จกาล
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“พระเจ้าทรงเป็ นที่ลี้ภัยและเป็นกําลังของข้าพระองค์ทัง้ หลาย� ถึงหัวหน้านั กร้อง ของคณะโคราห์
บทเพลงตามทํานองอาลาโมท
1 พระเจ้าทรงเป็นทีลี
่ ้ภัยและเป็นกําลังของข้าพระองค์ทัง้ หลาย เป็นความช่วยเหลือที่พรอ
้ มอยูใ่ นยาม
2
ยากลําบาก ฉะนั ้นเราจะไม่ กลัว แม้ว่าแผ่นดินโลกจะถูกยกออกไป แม้ว่าภูเขาทัง้ หลายจะโคลงเคลง
ลงสู่ สะดือ ทะเล 3 แม้ว ่า นํ้า ทะเลคึก คะนองและฟองฟู แม้ว ่า ภูเขาสัน
่ สะเทือนเพราะทะเลอลวนนั ้น เซ
ลาห์ 4 มี แม่น้าํ สายหนึ่ ง ที่ คลองระบายจะกระทําให้พระมหานครของพระเจ้ายินดี คือพลับพลาบริสุทธิ์
ขององค์ผู้สูงสุด 5 พระเจ้าทรงสถิตกลางพระมหานคร เธอจะไม่โคลงเคลงย้ายไป พอรุ ง่ อรุ ณพระเจ้าก็
ทรงช่วยเธอไว้ 6 บรรดาประชาชาติ ก็ อลหม่าน และราชอาณาจักรทัง้ หลายก็ คลอนแคลน พระองค์ ทรง
เปล่งพระสุรเสียง แผ่นดินโลกก็ละลายไป 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเราทัง้ หลาย พระเจ้าของ
ยาโคบทรงเป็ นที ่ ลี้ ภัย ของพวกเรา เซลาห์ 8 มาเถิด มาด ู พระราชกิจ ของพระเยโฮวาห์ ว่า พระองค์ ทรง
กระทํา ให้ เก ิ ดการรกร้างอะไรบ้างในแผ่น ดิน โลก 9 พระองค์ ทรงให้ สงครามสงบถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน
โลก พระองค์ทรงหักคันธนูและฟันหอกเสีย พระองค์ทรงเผารถรบเสียด้วยไฟ 10 “จงนิ่ งเสีย และรู เ้ ถอะ
ว่า เราคือพระเจ้า เราจะเป็ นที่ยกย่องท่ามกลางประชาชาติ เราจะเป็ นที่ยกย่องในแผ่นดินโลก� 11 พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาทรงสถิตกับเราทัง้ หลาย พระเจ้าของยาโคบทรงเป็นที่ลี้ภัยของพวกเรา เซลาห์

47
คําชักชวนแก่บรรดาประชาชาติ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์
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โอ ดู ก่อนชนชาติ ทัง้ หลาย จงตบมือ จงโห่ รอ
้ งถวายพระเจ้า ด้วยเสียงไชโย 2 เพราะพระเยโฮวาห์
องค์ ผู้ สูง สุด เป็ นที ่ น่า คร้ามกลัว ทรงเป็น พระมหากษั ตริย์ ผู้ ยงิ่ ใหญ่ เหนื อ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ 3 พระองค์
จะทรงปราบปรามชนชาติ ทัง้ หลายให้ อยู่ ภายใต้ เรา และชาวประเทศทัง้ หลายให้ อยู่ ภายใต้ เท ้า ของเรา
4 พระองค์จะทรงเลือกมรดกของเราให้เรา เป็ นสิง
่ ภูมิใจของยาโคบที่พระองค์ทรงรัก เซลาห์ 5 พระเยโฮ
วาห์เสด็จขึ้นด้วยเสียงโห่ร้อง พระเยโฮวาห์เสด็จขึ้นด้วยเสียงแตร 6 จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระเจ้า
จงร้องเพลงสรรเสริญเถิด จงร้องเพลงสรรเสริญถวายพระมหากษั ตริย์ของเรา จงร้องเพลงสรรเสริญ
เถิด 7 เพราะพระเจ้า ทรงเป็นกษั ตริย์ เหนื อ แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ จงร้องเพลงสรรเสริญ ด้วยความเข้าใจ
8 พระเจ้า ทรงครอบครองเหนื อ นานาประชาชาติ พระเจ้า ทรงประทับ บนพระที่นั่ง แห่ง ความบริสุ ทธิ์ ของ
พระองค์ 9 บรรดาเจ้านายของชนชาติทัง้ หลายประชุมกัน เป็นประชาชนของพระเจ้าแห่งอับราฮัม เพราะ
บรรดาโล่ของแผ่นดินโลกเป็นของพระเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่ยกย่องอย่างสูง
1
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ภูเขาศิโยนจะเป็นนครขององค์พระผู้เป็นเจ้า บทเพลงและเพลงสดุดีของคณะโคราห์

1 พระเยโฮวาห์นั้นยิง
่ ใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิง่

ในนครแห่งพระเจ้าของเรา บนภูเขาแห่ง
ความบริสุทธิ์ของพระองค์
เป็นความชื่นบานของแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ คือภู เขาศิ โยน
ด้านทิศเหนื อ ซึ่งเป็นนครของพระมหากษั ตริย์ 3 ภายในปราสาททัง้ หลายของนครนั ้ นก็เป็ นที ่ทราบกัน
แล้ วว ่า พระเจ้า ทรงเป็ นที ่ ลี้ ภั ยอ ั นม ัน
่ คง 4 เพราะดู เถิด กษั ตริย์ ชุ มนุ มกัน แล้ว เสด็จ ไปด้วยกัน 5 พอ
ท่านทัง้ หลายเห็น นครนั ้น ท่านก็ พากัน ประหลาดใจ ท่านเป็น ทุกข์ แล้ว ก็ ตื่น หนี ไป 6 ความตระหนกตก
ประหม่าจับใจท่านที่ นั ่น มีความทุกข์ระทมอย่างหญิงกําลังคลอดบุตร 7 พระองค์ ทรงฟาดทําลายกําปั่ น
แห่ง ทารชิ ชด้ว ยลมตะวัน ออก 8 เราได้ยน
ิ อย่างไร เราก็ ได้ เห ็ นอย่างนั ้น ในนครแห่ง พระเยโฮวาห์ จอม
โยธา ในนครแห่ง พระเจ้า ของเรา ซึ่ง พระเจ้า จะทรงสถาปนาไว้เป็น นิ ตย์ เซลาห์ 9 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายคํานึ ง ถึง ความเมตตาของพระองค์ ในท่ามกลางพระวิหารของพระองค์ 10 โอ ข้า แต่
พระเจ้า พระนามของพระองค์ ไปถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลกอย่างไร คํา สรรเสริญ พระองค์ ก็ ไปถึง อย่าง
นั ้น พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ เต็ม ไปด้วยความชอบธรรม 11 ขอภู เขาศิ โยนจงเปรมปรีดิ ์ ขอธิดาแห่ง ยู
ดาห์จงยินดี เพราะเหตุคําตัดสินของพระองค์ 12 จงเดินรอบศิโยน ไปให้รอบเถิด จงนั บหอคอยของศิโยน
13 จงสังเกตเชิงเทินของเธอให้ดี จงพิจารณาปราสาททัง
้ หลายของเธอ เพื่อท่านจะได้บอกคนชัว่ อายุต่อ
14
ไป ว่านค
ี่ ือพระเจ้า ทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นนิ จกาล พระองค์จะทรงเป็นผู้นําของเราจนถึงเวลาสิน
้
ชีวต
ิ
2 มองขึ้น ไปก็ ดู งาม
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การวางใจในพระเจ้าสําหรับการเป็นขึ้นมาใหม่ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์

ดู ก่อน ชาติ ทัง้ หลาย จง ฟัง ข้อความ นี้ ชาว พิภพ ทัง้ ปวง เอ๋ย จง เงีย
่ หู ฟัง 2 ทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อย ทัง้
เศรษฐี และคนจนด้วยกัน 3 ปากของข้าพเจ้า จะเผยปัญญา การรําพึง ของจิตใจข้าพเจ้า คือ ความเข้าใจ
4 ข้าพเจ้า จะเอียงหู ฟัง คํา อุปมา ข้าพเจ้า จะแก้ ปริ ศนาของข้าพเจ้า ให้ เข ้า กับ เสียงพิณ เขาคู่ 5 ทําไม
ข้าพเจ้า จึง กลัว ในคราวทุกข์ ยากลําบาก เมื่อ ความชัว่ ช้า แห่ง ผู้ ข่มเหงล้อมตัว ข้าพเจ้า 6 คนผู้ วางใจใน
ทรัพย์ศฤงคารของตัว และอวดอ้างความมัง่ คังอ
่ นอ
ั ด
ุ มของตน 7 แน่ ทีเดียวไม่มีคนใดไถ่พีน้
่ องของตนได้
8
หรือถวายค่าชีวต
ิ ของเขาแด่พระเจ้า (เพราะค่าไถ่ชีวิตของเขานั ้นแพงและไม่เคยพอเลย� 9 ที่เขาจะมี
ชีวิตเรือ
่ ยไปเป็นนิ ตย์และไม่ต้องเห็นความเปื่ อยเน่า 10 เออ เขาเห็นว่า ถึงปราชญ์ก็ยังตาย คนโง่และคน
โฉดก็ต้องพินาศเหมือนกัน และละทรัพย์ศฤงคารของตนไว้ให้คนอื่น 11 จิตใจเขาคิดว่าวงศ์วานของเขา
จะดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์ และที่อยูของเขาถึ
่
งทุกชัว่ อายุ ถึงเขาเคยเรียกที่ดินของตัวตามชื่อของตน 12 มนุษย์
1
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จะคงชีพ ในยศศั กด ิ์ของตนไม่ ได้ เขาก็ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ พินาศ 13 วิถี ทางของพวกเขาคือ ความ
โง่เขลา ถึงกระนั ้นคนชัว่ อายุต่อไปก็ พอใจกับคํากล่าวของเขา เซลาห์ 14 ดังแกะ เขาถูกกําหนดไว้ให้แก่
แดนผูตาย
้
มัจจุราชจะเป็นเมษบาลของเขา คนเที่ยงธรรมจะมีอาํ นาจเหนื อเขาทัง้ หลายในเวลาเช้า และ
ความงามของเขาจะเปื่ อยสิน
้ ไปในแดนผู้ตายซึ่งคือที่อาศัยของเขา 15 แต่พระเจ้าจะทรงไถ่จิตวิญญาณ
ของข้าพเจ้า จากฤทธานุ ภาพของแดนผู้ ตาย เพราะพระองค์ จะทรงรับ ข้าพเจ้า ไว้ เซลาห์ 16 ท่านอย่า
กลัว เมื่อ ผู้ หน ่ึ งม ั ่งม ี ขึ้น เมื่อ สง่า ราศี ของบ้านของเขาเพิม
่ ขึ้น 17 เพราะเมื่อ เขาตาย เขาจะไม่ เอาอะไร
ไปเลย สง่า ราศี ของเขาจะไม่ ลงไปตามเขา 18 แม้ว ่า เมื่อ เขาเป็น อยู่ เขานั บ ว่า ตัว เขาสุข สบาย และคน
อื่นจะยกย่องท่านเมื่อท่านเจริญ 19 เขาจะไปอยู่กับพวกบรรพบุรุษของเขา ผู้ซึ่งจะไม่เห็นความสว่างอีก
20 มนุษย์ซึ่งมียศศักดิ์ แต่ขาดความเข้าใจ เขาก็เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่พินาศ
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พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิจะทรงครอบครองบนแผ่
นดินโลก เพลงสดุดีของอาสาฟ
์
พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ คือ พระเยโฮวาห์ ตรัส และทรงเรียกแผ่น ดิน โลก ตัง้ แต่ ที่ ดวงอาทิตย์ ขึ้น
จนถึงที่ดวงอาทิตย์ตก 2 พระเจ้าทรงทอแสงออกมาจากศิโยนนครแห่งความงามหมดจด 3 พระเจ้าของ
เราจะเสด็จ มา พระองค์ จะมิ ได้ ทรงเงียบอยู่ เพล ิง จะเผาผลาญมาข้างหน้า พระองค์ รอบพระองค์ คือ
วาตะอันทรงมหิทธิฤทธิ์ 4 พระองค์ จะทรงเรียกถึงฟ้าสวรรค์ เบื้องบน และถึงแผ่นดินโลก เพื่อพระองค์
จะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์ว่า 5 “จงรวบรวมบรรดาวิสุทธิชนของเรามาให้เรา ผู้กระทําพันธ
สัญญากับเราด้วยเครือ
่ งสัตวบูชา� 6 ฟ้าสวรรค์จะประกาศความชอบธรรมของพระองค์ เพราะพระเจ้า
นั ่นแหละทรงเป็นผู้พิพากษา เซลาห์
1

พระเจ้าทรงชอบพระทัยในการเชื่อฟังพระองค์
“โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงฟัง และเราจะพูด โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะเป็น พยานปรักปรํา เจ้า เรา
เป็น พระเจ้า พระเจ้า ของเจ้า 8 เราจะมิ ได้ ตัก เตือนเจ้า เรือ
่ งเครือ
่ งสัตวบูชาของเจ้า เครือ
่ งเผาบูชาของ
เจ้ามีอยู่ต่อหน้าเราเสมอ 9 เราจะไม่รบ
ั วัวผู้จากเรือนของเจ้า หรือแพะผู้จากคอกของเจ้า 10 เพราะสัตว์
ทุ กตัว ในป่า เป็น ของเรา ทัง้ สัตว์เลี้ยงบนภูเขาตัง้ พัน ยอด 11 เรารู จ
้ ัก บรรดานกแห่ง ภู เขาทัง้ หลาย และ
12
บรรดาสัตว์ในนาเป็นของเรา ถ้าเราหิว เราจะไม่บอกเจ้า เพราะพิภพและสารพัดที่ อยู่ในนั ้นเป็นของ
เรา 13 เราจะกิน เนื้ อ วัว ผู้ หรือ หรือด่ม
ื เลือดแพะหรือ 14 จงนํา เครือ
่ งการโมทนาพระคุณ มาเป็น เครือ
่ ง
สักการบูชาแด่ พระเจ้า และทํา ตามคํา ปฏิญาณของเจ้า ต่อ องค์ ผู้ สูงสุด 15 และจงร้องทูล เราในวัน ทุกข์
ยากลําบาก เราจะช่วยเจ้าให้พ้น และเจ้าจะถวายสง่าราศีแก่เรา� 16 แต่พระเจ้าตรัสกับคนชัวว
่ ่า “เจ้ามี
สิทธิอะไรที
่จะท่องกฎเกณฑ์ของเรา หรือรับปากตามพันธสัญญาของเรา 17 เพราะเจ้าเกลียดคําสัง่ สอน
์
และเจ้า เหวีย
่ งคํา ของเราไว้ข้างหลัง เจ้า 18 เมื่อ เจ้า เห็น โจร เจ้ าก็ คบเขา และเจ้า เข้า สังคมกับ คนล่วง
ประเวณี 19 เจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พูดชัว่ และลิน
้ ของเจ้าประกอบการหลอกลวง 20 เจ้านั ่งพูดใส่รา้ ยพี่
น้ องของเจ้า เจ้านิ นทาลูกชายมารดาของเจ้าเอง 21 เจ้าได้กระทําสิง่ เหล่านี้ แล้ว เราก็นิ่ งเงียบ เจ้าคิดว่า
เราเป็นเหมือนเจ้า แต่เราจะขนาบเจ้า และเราจะรายงานสิง่ เหล่านั ้นต่อหน้าต่อตาเจ้า 22 เจ้าทัง้ หลายผู้
ลืมพระเจ้า จงพิจารณาเรือ
่ งนี้ หาไม่เราจะฉี กเจ้าเป็นชิน
่ ยเจ้าให้พ้นได้ 23 บุคคล
้ ๆ และจะไม่มีสักคนที่ชว
ที่ นําการสรรเสริญมาเป็นเครือ
่ งสักการบูชาก็ให้เกียรติแก่เรา เราจะสําแดงความรอดของพระเจ้าแก่ผู้
จัดทางของเขาอย่างถูกต้อง�
7
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ดาว ิด ทูล ขออภัย และขอคืน ดีกั นก ับ พระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวิด เมื่อ นาธัน ผู้
พยากรณ์ มาเฝ้าท่าน หลังจากที่ท่านเข้าหานางบัทเชบาแล้ว
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โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงแสดงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ตามความเมตตาของพระองค์ ขอทรงลบ
การละเมิดของข้าพระองค์ ออกไปตามแต่ พระกรุ ณาอันอุดมของพระองค์ 2 ขอทรงล้างข้าพระองค์ จาก
ความชัว่ ช้า ให้ หมดสิน
้ และทรงชําระข้า พระองค์ จากบาปของข้า พระองค์ 3 เพราะข้า พระองค์ ทราบถึง
การละเมิด ของข้า พระองค์ แล้ว และบาปของข้า พระองค์ อยู่ ต่อ หน้า ข้า พระองค์ เสมอ 4 ข้า พระองค์ ได้
ทําบาปต่อ พระองค์ ต่อ พระองค์ เท่านั ้น และได้ กระทํา สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรพระองค์ ทัง้ นี้ เพื่อ
พระองค์จะทรงชอบธรรมในคําตรัสของพระองค์ และกระจ่างแจ้งในการพิพากษาของพระองค์ 5 ดูเถิด
ข้า พระองค์ ถือ กําเนิ ด มาในความชัว่ ช้า และมารดาตัง้ ครรภ์ ข้า พระองค์ ในบาป 6 ดู เถิด พระองค์ มี พระ
ประสงค์ ความจริง ภายใน และจะทรงสอนสติ ปัญญาแก่ ข้า พระองค์ ภายในจิต ใจลึ กล ับ ของข้า พระองค์
7 ขอทรงชําระข้า พระองค์ ด้วยต้น หุ สบ ข้า พระองค์ จึง จะสะอาด ขอทรงล้างข้า พระองค์ และข้า พระองค์
จะขาวกว่าหิมะ 8 ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ ได้ ยินความชื่นบานและความยินดี เพื่อกระดูกซึ่งพระองค์
ทรงหักนั ้นจะเปรมปรีดิ์ 9 ขอทรงเบือนพระพักตร์พระองค์จากบาปทัง้ หลายของข้าพระองค์เสีย และทรง
ลบบรรดาความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ให้สิน
้ 10 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสร้างใจสะอาดภายในข้าพระองค์
และฟื้ นนํ้าใจที่หนักแน่ นขึ้นใหม่ภายในข้าพระองค์ 11 ขออย่าทรงเหวีย
่ งข้าพระองค์ไปเสียจากเบื้องพระ
พักตร์พระองค์ และขออย่า ทรงนํา พระวิญญาณบริสุทธิ ์ ของพระองค์ ไปจากข้า พระองค์ 12 ขอทรงคืน
ความชื่นบานในความรอดแก่ข้าพระองค์ และชูข้าพระองค์ไว้ด้วยเต็มพระทัย 13 แล้วข้าพระองค์จะสอน
ผู้ ละเมิด ทัง้ หลายถึง บรรดาพระมรรคาของพระองค์ และคนบาปทัง้ หลายจะกลับ สู่ พระองค์ 14 โอ ข้า
แต่พระเจ้า คือพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากความผิดเพราะ
ทําโลหิตเขาตก และลิน
่ งความชอบธรรมของพระองค์ 15 โอ ข้าแต่ องค์
้ ของข้าพระองค์ จะร้องเพลงเรือ
พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงเบิ กร ิม ฝีปากของข้า พระองค์ และปากของข้า พระองค์ จะสําแดงการสรรเสริญ
พระองค์ 16 เพราะพระองค์ มิได้ ทรงประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา มิ ฉะนั ้น ข้า พระองค์ จะถวายให้ พระองค์
มิได้ พอพระทัยเครือ
่ งเผาบู ชา 17 เครือ
่ งบูชาที่ พระเจ้าทรงรับได้ คือจิตใจที่ ชอกชํ้า จิ ตใจที่ สํานึ กผิดและ
ชอกชํ้า นั ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ จะมิ ได้ ทรงดู ถูก 18 ขอทรงกระทํา ดี แก่ ศิ โยนตามพระกรุ ณาของ
พระองค์ ขอทรงสร้างกําแพงเยรู ซาเล็ม 19 แล้วพระองค์จะทรงปีติยินดีในเครือ
่ งสัตวบูชาแห่งความชอบ
ธรรม ในเครือ
่ งเผาบูชาและในเครือ
่ งเผาบูชาทัง้ ตัว แล้วเขาจะถวายวัวผู้บนแท่นบูชาของพระองค์
1

52
ดาวิดขอบพระคุณ ถึงหัวหน้านั กร้อง มัสคิลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อโดเอกคนเอโดมมาทูล
ซาอูลว่า “ดาวิดได้มาที่เรือนอาหิเมเลค�
1 โอ เจ้ าผู้มี อิทธิ ไฉนเจ้าจึงโอ้อวดในการชัว
่ ความเมตตาของพระเจ้าดํารงอยู่วันยังคํ่า 2 ลิน
้ ของเจ้า
3
ออกอุบายประสงค์ ร้าย และหลอกลวงอย่างมีดโกนคม เจ้ ารักชัว่ มากกว่าดี และการมุสามากกว่าพูด
ความชอบธรรม เซลาห์ 4 เจ้ ารัก ทุก คํา ที่ ทําลาย โอ ลิน
้ แห่ง การหลอกลวง 5 แต่ พระเจ้า จะทรงทําลาย
เจ้า ลงเสีย เป็น นิ ตย์ พระองค์ จะทรงฉวยและดึง เจ้า จากที่ อยู่ อาศัย ของเจ้า พระองค์ จะทรงถอนราก
เจ้า เสีย จากแผ่น ดิน ของคนเป็น เซลาห์ 6 คนชอบธรรมจะเห็น และเกรงกลัว และจะหัวเราะเยาะเขา
กล่าวว่า 7 “จงดู บุ รุ ษ ผู้ ไม่ ให้พระเจ้า เป็น กําลัง ของตน แต่ ไว้ใจในความมัง่ คั ่งอ ั นอ ุ ดมของเขา เขาเสริม
กําลัง ตัว เขาในความชัว่ ร้ายของเขา� 8 ฝ่ายข้าพเจ้า เป็น เหมือนต้น มะกอกเทศเขียวสดในพระนิ เวศ
ของพระเจ้า ข้าพเจ้า วางใจในความเมตตาของพระเจ้า เป็น นิ จ กาล 9 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์
เป็น นิ ตย์ เพราะพระองค์ ได้ ทรงกระทํา เช่น นั ้น ข้า พระองค์ จะรอคอยพระนามของพระองค์ เพราะเป็น
พระนามประเสริฐต่อหน้าวิสุทธิชนของพระองค์

53
วิด

ความเลวทรามของมนุษย์ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองมาหะลัท มัสคิลบทหนึ่ ง เพลงสดุดีของดา
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คนโง่รําพึง ในใจของตนว่า “ไม่มี พระเจ้า � เขาทัง้ หลายก็ เลวทรามลง และกระทํา ความชัว่ ช้า ที่ น่า
สะอิดสะเอียน ไม่มีสักคนเดียวที่ ทําดี 2 พระเจ้าทรงมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ ดู บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์
ว่าจะมีคนใดบ้างที่เข้าใจที่เสาะแสวงหาพระเจ้า 3 เขาทัง้ หลายก็ถดถอยไปหมด เขาทัง้ หลายก็เลวทราม
ลงเหมือนกันสิน
้ อ คือผู้ที่
้ ไม่มีสักคนเดียวที่ ทําดี ไม่มีเลย 4 บรรดาผู้ที่ กระทําความชัว่ ช้าไม่มีความรู หรื
กิน ประชาชนของเราอย่างกิน ขนมปัง และไม่ รอ
้ งทูล พระเจ้า 5 เขาทัง้ หลายอยู่ ที่ นั ่น อย่างน่า สยดสยอง
ยิง่ นั ก ในที่ซ่ึงไม่น่ามีความสยดสยอง เพราะพระเจ้าทรงกระจายกระดูกของคนที่ตัง้ ค่ายสู้เจ้า พระองค์
ทรงให้เขาทัง้ หลายได้ อาย เพราะพระเจ้าทรงชังเขา 6 โอ ขอการช่วยให้รอดเพื่ออิสราเอลมาจากศิ โยน
เสียทีเถิด เมื่อพระเจ้าทรงให้พวกเชลยแห่งประชาชนของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบปลื้ม
อิสราเอลจะยินดี
1
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ดาว ิด ทูล ขอการช่วยให้ พ้น ไป ถึง หัว หน้า นั กร ้ องใช้ เครือ
่ งสาย มัสคิ ลบทหนึ่ ง เพลงสดุ ดี ของดาวิด
เมื่อพวกชาวศิฟไปทูลซาอูลว่า “ดาวิดซ่อนตัวอยูท
่ ่ามกลางเราไม่ใช่หรือ�
1 โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้รอดด้วยพระนามของพระองค์ และแก้ แทนข้าพระองค์
ด้วยอานุภาพของพระองค์ 2 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกร
3
รณสดับถ้อยคําจากปากของข้าพระองค์ เพราะคนแปลกหน้าได้ลุกขึ้นสู้ข้าพระองค์ ผูบี
้ บบังคับเสาะหา
ชีวต
ิ ของข้าพระองค์ เขามิได้ตัง้ พระเจ้าไว้ตรงหน้าเขา เซลาห์
ดาวิดวางใจในพระเจ้า
ดู เถิด พระเจ้า ทรง เป็น ผู้ ช่วย ของ ข้าพเจ้า องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ทรง เป็น ผู้ ผด ุง ชีวต
ิ ของ ข้าพเจ้า ไว้
5 พระองค์ จะทรงตอบสนองการร้ายต่อ พวกศั ตรู ของข้าพเจ้า และทรงขจัด เขาเสีย ด้วยความจริง ของ
พระองค์ 6 ข้า พระองค์ จะถวายสัตวบูชาตามใจสมัครแก่ พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์
จะสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะพระนามนั ้นประเสริฐ 7 เพราะพระองค์ทรงช่วยข้าพเจ้าให้พ้น
จากความทุกข์ยากลําบากทุกอย่าง และนั ยน์ ตาของข้าพเจ้ามองเห็นพระประสงค์ ของพระองค์ ต่อพวก
ศัตรู ของข้าพเจ้านั ้นสําเร็จ
4
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ความกลัว และความสะทกสะท้านมาเหนื อ ดาวิด ถึง หัวหน้า นั กร้องใช้เครือ
่ งสาย มัสคิ ลบทหนึ่ ง เพ
ลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขออย่า ซ่อนพระองค์ เสีย
จากคําวิงวอนของข้าพระองค์ 2 ขอทรงสดับ และขอทรงฟังข้าพระองค์ ข้าพระองค์เศร้าสลดในเรือ
่ งร้อง
ทุกข์ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จึงส่งเสียงครวญคราง 3 เพราะเสียงของศั ตรู เพราะการบีบบังคับของ
คนชัว่ เหตุ ว่า เขาฟ้องว่า ข้า พระองค์ ได้ ทําความชัว่ ช้า และเขาบ่ม ความเกลียดชัง ข้า พระองค์ โดยความ
โกรธ 4 จิ ตใจของข้า พระองค์ ระทมอยู่ ในข้า พระองค์ ความสยดสยองของมัจจุราชตกเหนื อ ข้า พระองค์
5 ความ กลัว และ ความ สะทก สะท้าน มา เหนื อ ข้า พระองค์ ความ หวาดเสียว ท่วม ข้า 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
ข้า จะได้ รีบหนี ไปจากลมดุ เดือดและพายุ� 9 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงทําลายเสีย และ
ให้ ภาษาของเขายุง่ เหยิง ไป เพราะข้า พระองค์ เห ็น ความทารุ ณ และการโกลาหลที่ ในนคร 10 เขาเดิน
บนกําแพงรอบนครอยู่ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน และความบาปผิ ดก ับ ความเศร้า โศกอยู่ ภายในนคร
11 ความเลวทรามมี อยู่ท่ามกลางเธอ การหลอกลวงและการฉ้ อโกงไม่ พรากไปจากถนนทัง
้ ปวงของเธอ
8
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12 มิใช่ศัตรู ผูเยาะเย้
้
ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะได้ทนได้

มิใช่ผูที
้ ่เกลียดชังข้าพเจ้าผูพ
้ องตัวใส่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จะได้หลบเขาได้ 13 แต่เป็นท่าน เสมอบ่าเสมอไหล่ กับข้าพเจ้า เป็นเกลอของข้าพเจ้า เป็ นมิตรรู จ
้ ักมักค
ุ้ นก ับ ข้าพเจ้า 14 เราเคยสนทนาปราศรัยก ัน อย่างชื่น ใจ เราดําเนิ น ในพระนิ เวศของพระเจ้า ฉั นม ิต รส
นิ ท 15 ขอม ัจ จุ ราชมาหาเขาเหล่า นั ้น ให้เขาลงไปยัง นรกทัง้ เป็น เพราะความเลวทรามอยู่ในที่ อยู่อาศัย
ของเขาและอยู่ท่ามกลางพวกเขา 16 สําหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้า และพระเยโฮวาห์จะ
ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด 17 ทัง้ เวลาเช้า เวลาเย็น และเวลาเที่ยง ข้าพเจ้าจะอธิษฐานและร้องทุกข์ และ
พระองค์ จะทรงสดับ เสียงของข้าพเจ้า 18 พระองค์ ได้ ทรงช่วยจิต วิญญาณของข้าพเจ้า ให้ปลอดภัย จาก
สงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่ เพราะคนเป็นอันมากอยูฝ
่ ่ายข้าพเจ้า 19 พระเจ้าจะทรงสดับและลดเขาลง คือ
พระองค์ ผู้ทรงดํารงอยู่ตัง้ แต่ โบราณกาล เซลาห์ เพราะเขาไม่เปลี่ยน เขาจึงไม่ยาํ เกรงพระเจ้า 20 เขายื่
นมอ
ื ออกต่อสู้ผูอยู
้ อย่
่ างสันติกับเขา เขาฝ่าฝืนพันธสัญญาของเขา 21 คําพูดจากปากของเขาเรียบลื่นยิง่
กว่าเนย แต่สงครามอยูภ
่ ายในใจของเขา ถ้อยคําของเขาอ่อนนุ่มยิง่ กว่านํ้ามัน แต่ทว่าเป็นดาบที่ชก
ั ออก
มาแล้ว 22 จงมอบภาระของท่านไว้กับ พระเยโฮวาห์ และพระองค์ จะทรงคํ้าจุน ท่าน พระองค์ จะไม่ ทรง
ยอมให้ คนชอบธรรมคลอนแคลนเลย 23 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แต่ พระองค์ จะทรงเหวีย
่ งเขาลงสู่ ปากแดน
พินาศ คนทีทํ
่ าให้โลหิตตกและคนหลอกลวงจะมีชีวิตอยูไม่
่ ถึงครึง่ จํานวนเวลาของเขา แต่ข้าพระองค์จะ
วางใจในพระองค์
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ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโยนาเธเลมเรโคคิม มิคทามบทหนึ่ ง
ของดาวิด เมื่อชาวฟีลิสเตียจับท่านในเมืองกัท

โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเมตตาข้า พระองค์ เพราะมนุษย์ จะกลืน ข้า พระองค์ เสีย เขาต่อสู้ และบีบ
บังคับข้าพระองค์วันยังคํ่า 2 โอ ข้าแต่พระองค์ผู้สูงสุด พวกศัตรู ของข้าพระองค์จะกลืนข้าพระองค์เสียว
ันยังคํ่า เพราะหลายคนต่อสู้ข้าพระองค์ 3 เมื่อข้าพระองค์กลัว ข้าพระองค์วางใจในพระองค์ 4 ในพระเจ้า
ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ ในพระเจ้า ข้าพระองค์ วางใจอยู่ ข้าพระองค์ จะไม่กลัวว
่าเนื้ อหนั งอาจกระทําอะไรแก่ข้าพระองค์ได้ 5 เขาประทุษร้ายต่อคํากล่าวของข้าพระองค์วันยังคํ่า ความ
คิด ทัง้ สิน
้ ของเขาล้วนมุ่ง ร้ายต่อ ข้าพระองค์ 6 เขาร่วมหัวกัน เขาซุ่มอยู่ เขาเฝ้ารอยเท้า ของข้าพระองค์
อย่างกับคนที่ ซุ่มคอยเอาชีวต
ิ ข้าพระองค์ 7 เขาจะหนี ให้พ้นเพราะเหตุความชัว่ ช้าของเขาหรือ โอ ข้าแต่
พระเจ้า ขอทรงเหวีย
่ งชนชาติ ทัง้ หลายลงมาด้วยพระพิโรธ 8 พระองค์ ทรงนั บ การระหกระเหิน ของข้า
พระองค์ ทรงเก็ บน้าํ ตาของข้า พระองค์ ใส่ ขวดของพระองค์ ไว้ นํ้าตานั ้น ไม่ อยู่ ในบัญชี ของพระองค์ หรือ
พระเจ้าค่ะ
1

ดาวิดวางใจในพระเจ้า

9 แล้วศัตรู ของข้าพระองค์จะหันกลับในวันทีข
่ ้าพระองค์รอ
้ งทูล

ข้าพระองค์ทราบเช่นนี้ ว่า พระเจ้าทรง
สถิตฝ่ายข้าพระองค์ 10 ในพระเจ้า ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ ในพระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ จะสรรเสริญพระวจนะของพระองค์ 11 ในพระเจ้า ข้าพระองค์ วางใจอยู่ ข้าพระองค์ จะไม่กลัวว
่า มนุษย์อาจกระทํา 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 จากมัจจุ ราช พระองค์ จะทรงช่วยเท้า ของข้า พระองค์ ให้ พ้น จากการล้ม มิ ใช่ หรือ เพื่อ ข้า
พระองค์จะดําเนิ นอยูต
่ ่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าในความสว่างแห่งชีวต
ิ
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57
การทูลขอของดาวิด ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด เมื่อท่านหนี
ซาอูลที่ในถํ้า
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ทรง พระ กรุ ณา ต่อ ข้า พระองค์ ขอ ทรง พระ กรุ ณา ต่อ ข้า พระองค์ เพราะ จิต
วิญญาณของข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ ข้า พระองค์ ลี้ ภัย อยู่ ใต้ ร่ม ปีก ของพระองค์ จนกว่า ภั ยอ ัน ตรา
ยเหล่านี้ จะผ่านพ้นไป 2 ข้าพเจ้าจะร้องทูลต่อพระเจ้าองค์ผู้สูงสุด ต่อพระเจ้าผู้ทรงกระทําการทัง้ สิน
้ ให้
3
สําเร็จเพื่อข้าพเจ้า พระองค์ จะทรงใช้มาจากฟ้าสวรรค์ และช่วยข้าพเจ้าให้รอดจากการเยาะเย้ยของ
ผู้ ที่ อยากกลืน ข้าพเจ้า เสีย เซลาห์ พระเจ้า จะทรงใช้ ความเมตตาและความจริง ลงมา 4 จิ ตใจข้าพเจ้า
อยู่ท่ามกลางเหล่าสิงโต ข้าพเจ้านอนท่ามกลางผู้ที่ ไฟติดตัวคื อบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ฟันของเขาทัง้
หลายคือหอกและลูกธนู ลิน
้ ของเขาคือดาบคม 5 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเป็ นที่ยกย่องเหนื อฟ้าสวรรค์
ขอสง่า ราศี ของพระองค์ อยู่ เหนื อ ทัว่ แผ่น ดิน โลก 6 เขาทัง้ หลายวางตาข่ายดัก เท้า ข้าพเจ้า จิ ตใจของ
ข้าพเจ้าได้ค้อมลง เขาขุดบ่อไว้ต่อหน้าข้าพเจ้า แต่เขาก็ตกลงไปเสียเอง เซลาห์
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า
7 โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ มัน
่ คง จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ มัน
่ คง ข้า พระองค์ จะ ร้อง
เพลงและร้องเพลงสรรเสริญ 8 จิ ตใจของข้าพเจ้า เอ๋ย จงตื่น เถิด พิณ ใหญ่ และพิณ เขาคู่ เอ๋ย จงตื่น
เถิด ข้าพเจ้า จะปลุก อรุ ณ 9 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ท่ามกลาง
ประชาชาติ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย 10 เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ ถึง ฟ้า สวรรค์ ความจริง ของพระองค์ สูง ถึง เมฆ 11 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่
เชิดชูเหนื อฟ้าสวรรค์ ขอสง่าราศีของพระองค์อยูเหนื
่
อทัว่ แผ่นดินโลก

58
การตําหนิ ผู้พิพากษาอธรรม ถึงหัวหน้านั กร้องตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด
โอ ชุ มนุมชนเอ๋ย ท่านพู ดอย่างชอบธรรมหรือ โอ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์เอ๋ย ท่านพิพากษาอย่าง
เที่ยงธรรมหรือ 2 เปล่าเลย ในใจของท่าน ท่านประดิษฐ์ความผิด ท่านชัง่ ความทารุ ณแห่งมือของท่านใน
แผ่นดินโลก
1

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 ขลัง 6 โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ขอทรงหักฟันในปากของมันเสีย โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฉี กเขี้ยวของสิงโตหนุ่มออกเสีย 7 ให้พวก
เขาละลายไปเหมือนนํ้าที่ไหลไม่ขาดสาย เมื่อเขาเล็งธนูเพื่อยิงลูกศร ให้ลูกศรนั ้นถูกตัดเป็นชิน
้ ๆ 8 ขอให้
เขาเหมือนทากที่ ละลายเป็นเมือกไป เหมือนทารกแท้งที่ ไม่เคยเห็นดวงอาทิตย์ 9 ก่อนหม้อของเจ้าจะรู ้
สึกร้อนจากหนามทัง้ เป็น พระองค์จะทรงกวาดหนามเหล่านั ้นไปเสียเหมือนลมหมุน และด้วยพระพิโรธ
ของพระองค์ 10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ ์ เมื่อ เขาเห็น การแก้ แค้น เขาจะเอาโลหิต ของคนชัว่ ล้างเท้า
ของเขา 11 จะมี คนกล่าวว่า “แน่ แล้ว มี บําเหน็ จ ให้ แก่ คนชอบธรรม แน่ แล้ว มี พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษา
โลก�
3

59

ดาวิดทูลขอการช่วยให้พ้นไป ถึงหัวหน้านั กรอ
้ งตามทํานองอาลทัสชิท มิคทามบทหนึ่ งของดาวิด เมื่อ
ซาอูลทรงใช้คนให้ไปเฝ้าบ้านของท่านเพื่อจะฆ่าท่านเสีย
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1 โอ

ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากศั ตรู ของข้าพระองค์ ขอทรงช่วย
ป้องกัน ข้า พระองค์ ให้ พ้น จากบรรดาผู้ ที่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ ข้า พระองค์ 2 ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากผู้ ที่
ทําความชัว่ ร้าย และขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้รอดจากคนกระหายเลื อด 3 เพราะดู เถิด เขาซุ่มคอยเอา
ชีวต
ิ ข้า พระองค์ ผู้ มี อํา นาจร่วมหั วก ัน ต่อสู้ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ มิใช่ การละเมิด หรือ บาป
ของข้า พระองค์ เอง 4 เขาวิง่ ไปเตรียมพร้อม มิใช่ ความผิด ของข้า พระองค์ ขอทรงกระปรีก
้ ระเปร่า ขอ
ทรงมาช่วยข้าพระองค์ และทอดพระเนตร 5 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระองค์ ทรงเป็น
พระเจ้าของอิสราเอล ขอทรงตื่นขึ้นลงโทษบรรดาประชาชาติ ขออย่าทรงเมตตาผูล
้ ะเมิดที่คิดร้ายแม้สัก
6
7
คนเดียว เซลาห์ เขากลับมาทุกเย็น หอนอย่างสุนัข และตระเวนไปทัว่ นคร ดูเถิด ปากของเขายังพ่น
อยู่ และมีดาบที่รม
ิ ฝีปากของเขา เพราะเขาคิดว่า “ใครจะฟังเรา� 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่พระองค์
ทรงหัวเราะเยาะเขา พระองค์ ทรงเยาะเย้ย ประชาชาติ ทัง้ ปวง 9 เพราะเหตุ พระกําลัง ของพระองค์ ข้า
พระองค์ จะคอยเฝ้า พระองค์ เพราะพระเจ้า ทรงเป็น ป้อมปราการของข้า พระองค์ 10 พระเจ้า แห่ง ความ
เมตตาของข้าพเจ้าจะทรงป้องกันข้าพเจ้า พระเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าเห็นความปรารถนาของข้าพเจ้าต่อ
พวกศั ตรู ของข้าพเจ้า นั ้น สําเร็จ 11 โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระโล่ ของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ขออย่า
ทรงสังหารเขาเสีย เกรงว่า ชนชาติ ของข้า พระองค์ จะลืม ขอให้เขาระหกระเหิน ไปด้วยฤทธานุภาพของ
พระองค์ และทําให้เขาล้ม ลง 12 เพราะบาปปากของเขา และเพราะถ้อยคํา ริม ฝีปากของเขา ขอให้เขาติ
ดก ับ โดยความเย่อ หยิง่ ของเขา เพราะการสาปแช่ง และการมุสาซึ่ง เขาเปล่ง ออกมานั ้น 13 ขอทรงเผา
ผลาญเขาเสีย โดยพระพิโรธ ขอทรงเผาผลาญเขาจนเขาไม่ เหลือ เลย แล ้ว เขาจะทราบว่า พระเจ้า ทรง
ปกครองเหนื อ ยาโคบ ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก เซลาห์ 14 ให้ เขากลับ มาทุก เย็น หอนอย่างสุนัข และ
ตระเวนไปทัว่ นคร 15 ให้เขาเที่ยวไปหาอาหาร ถ้าไม่ได้กินอิม
่ ก็ขู่คําราม 16 แต่ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึง
อานุภาพของพระองค์ ข้า พระองค์ จะร้องเพลงถึง ความเมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า เพราะพระองค์
ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นทีลี
่ ้ภัยในยามทุกข์ของข้าพระองค์ 17 โอ ข้าแต่พระกําลังของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์
และทรงเป็นพระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพระองค์

60
ดาว ิด ทูล ขอการช่วยให้พ้น ไป ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตามทํานองชู ชานเอดูท มิ คทามบทหนึ่ ง ของดาวิด
เพื่อสัง่ สอน เมื่อท่านขับเคี่ยวกับอารัม-นาหะราอิม และกับอารัมโซบาห์ และเมื่อขากลับโยอาบได้ฆ่าชาว
เอโดมเสียหนึ่ งหมื่นสองพันคนในหุบเขาเกลือ
โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ได้ ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว ทัง้ ได้ ทรงทําให้ ข้า พระองค์ ทัง้
หลายกระจัดกระจายไป พระองค์ ทรงไม่ พอพระทัย โอ ขอให้พระองค์ ทรงหันมาหาข้าพระองค์ ทัง้ หลาย
อีก 2 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ แผ่ นดิน หวัน
่ ไหว ทรงให้ มัน แตกแยกออก ขอทรงซ่อมช่องของมัน เพราะ
3
มัน โยกเยก พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ประชาชนของพระองค์ ประสบความลําบาก พระองค์ ทรงบังคับ ข้า
พระองค์ ให้ ดื่ มน ้าํ องุน
่ แห่ง ความประหลาดใจ 4 พระองค์ ทรงตัง้ ธงไว้ ให้ บรรดาผู้ ที่ เกรงกลัว พระองค์
เพื่อ ชัก ขึ้น เพราะเหตุ ความจริง เซลาห์ 5 ขอทรงช่วยให้ รอดโดยพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ และทรง
ฟัง ข้า พระองค์ เพื่อ ว่า ผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก จะได้ รบ
ั การช่วยให้ พ้น 6 พระเจ้า ได้ ตรัสด ้วยความบริสุทธิ ์
ของพระองค์ ว่า “เราจะปี ติ ยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม และแบ่งหุบเขาเมืองสุดคทออก 7 กิ เลอาดเป็น
ของเรา มน ัส เสห์ เป็น ของเรา เอฟราอิมเป็ นที ่ กัน ศีรษะของเรา ยู ดาห์ เป็น ผู้ ตัง้ พระราชบัญญั ติ ของ
เรา 8 โมอับ เป็ นอ ่างล้างชําระของเรา เราเหวีย
่ งรองเท้า ของเราลงบนเอโดม เราโห่ รอ
้ งด้วยความมี ชย
ั
เหนื อ ฟี ลิ ส เตีย� 9 ผู้ ใดจะนํา ข้าพเจ้า เข้าไปในนครที่ มี ป้อม ผู้ ใดจะนํา ข้าพเจ้า ไปยัง เอโดม 10 โอ ข้า แต่
พระเจ้า พระองค์ มิได้ ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว หรือ โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ไม่ ทรงออก
ไปกับ กองทัพ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายแล้ว ละ 11 ขอประทานความช่วยเหลือ เพื่อ ต่อ ต้านความยุง่ ยาก
1
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ต่างๆ เพราะความช่วยเหลือ ของมนุษย์ ก็ ไร้ผล 12 โดยพระเจ้า เอง ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะปฏิ บั ติ อย่างเข้ม
แข็ง พระองค์เองจะทรงเป็นผู้เหยียบคู่อริของข้าพเจ้าทัง้ หลายลง

61
ดาวิดร้องทูลต่อพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอทรงฟังเสียงร้องของข้าพระองค์ ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ 2 ข้า
พระองค์รอ
้ งทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลก เมื่อจิตใจของข้าพระองค์ออ
่ นระอาไป ขอทรงนํา
ข้าพระองค์ มาถึงศิลาที่ สูงกว่าข้าพระองค์ 3 เพราะพระองค์ ทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยของข้าพระองค์ เป็นหอคอย
เข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรู 4 ข้าพระองค์จะอยู่ในพลับพลาของพระองค์เป็นนิ ตย์ ข้าพระองค์จะวางใจใน
ที่ กําบังปีกของพระองค์ เซลาห์ 5 โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ ทรงสดับคําปฏิญาณของข้าพระองค์
และพระองค์ ประทานมรดกของบรรดาผู้ ที่ เกรงกลัว พระนามของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 6 พระองค์ จะ
ทรงยืดพระชนม์ของกษั ตริย์ ให้ปี เดือนของท่านยืนนานไปหลายชัว่ อายุ 7 ท่านจะคอยเฝ้าต่อพระพักตร์
พระเจ้าเป็นนิ ตย์ โอ ขอทรงแต่งตัง้ ความเมตตาและความจริงไว้คุ้มครองท่าน 8 แล้วข้าพระองค์จะร้อง
เพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์เสมอ ตามที่ข้าพระองค์ทําตามคําปฏิญาณอยูแต่
่ ละวันนั ้น
1
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ดาวิดวางใจในพระเจ้าแต่ผู้เดียว ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุดีของดาวิด
ความรอดของข้าพเจ้ามาจากพระองค์ 2 พระองค์เท่ านั ้น
ทรงเป็น ศิ ลา และเป็น ความรอดของข้าพเจ้า เป็น ป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหวใหญ่
โต 3 พวกเจ้า จะคิด ความร้ายต่อ คนอื่น นานสัก เท่าใด เจ้ าทุก คนจะถูก สังหาร ผู้ เหมือนกําแพงที่ เอน
และรัวท
้ ี่โยกเยก 4 เขาคิดแต่เพียงจะผลักท่านลงมาจากยศของท่าน เขาพอใจในความเท็จ เขาอวยพร
ด้วยปากของเขา แต่เขาแช่งอยู่ในใจ เซลาห์ 5 จิตใจของข้าพเจ้า จงคอยท่าพระเจ้าแต่องค์เดียว เพราะ
ความหวัง ของข้าพเจ้า มาจากพระองค์ 6 พระองค์ เท่ านั ้น ทรงเป็น ศิ ลา และเป็น ความรอดของข้าพเจ้า
เป็น ป้อมปราการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ หวัน
่ ไหว 7 ความช่วยให้ รอดและสง่า ราศี ของข้าพเจ้า อยู่ ที่
พระเจ้า ศิลาอันทรงมหิทธิฤทธิและที
่ ลี้ ภัยของข้าพเจ้าคือพระเจ้า 8 ประชาชนเอ๋ย จงวางใจในพระองค์
์
ตลอดเวลา จงระบายความในใจของท่านต่อพระองค์ พระเจ้าทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยของเรา เซลาห์ 9 คนฐานะ
ตํ่า ก็ เป็น สิง่ ไร้สาระ คนฐานะสู งก ็ เป็น ความเท็จ เมื่อ ชั งด
่ ู เขาก็ ลอยขึ้น เขารวมด้วยกัน ยัง เบากว่า สิง่ ไร้
สาระ 10 อย่าวางใจในการบีบบังคับ อย่าหวังเปล่าด้วยการปล้นสะดม ถ้าความมัง่ คัง่ เพิม
่ ขึ้น อย่าวางใจ
ในสิง่ นั ้น 11 พระเจ้า ตรัส ครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ อย่างนี้ สองครัง้ แล้ว ว่า ฤทธานุ ภาพเป็น ของพระเจ้า
12 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ความเมตตาเป็ นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสนองมนุษย์ทุกคนตาม
การงานของเขา
1 แน่ นอนจิตใจของข้าพเจ้าคอยท่าพระเจ้า
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ดาวิดกระหายหาพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด เมื่อท่านอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารยูดาห์
ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ แสวงหาพระองค์ แต่ เช้า จิ ต
วิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์ เนื้ อหนั งของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดิน
แดนที่ แห ้ง และกระหายนํ้า ที่ ที่ ไม่มี นํ้า 2 เช่น นั ้น แหละ ข้า พระองค์ จึง เคยเห็น พระองค์ ในสถานบริสุทธิ์
เห็นฤทธานุภาพและสง่าราศีของพระองค์ 3 เพราะว่าความเมตตาของพระองค์ดีกว่าชีวต
ิ ริมฝีปากของ
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ 4 เช่นนั ้นแหละ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตราบเท่าชีวต
ิ ของข้า
5
พระองค์ ข้าพระองค์ จะชู มือต่อพระนามของพระองค์ จิ ตใจของข้าพระองค์ จะอิม
่ หนําดั งกินไขกระดูก
6
และไขมัน และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบาน เมื่อข้าพระองค์คิดถึง
1 โอ
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พระองค์ ขณะอยู่บนที่ นอน และตรึก ตรองถึง พระองค์ ทุ กๆยาม 7 เพราะพระองค์ ทรงเป็น ความอุปถัมภ์
ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จึงเปรมปรีดิ ์อยู่ในร่มปีกของพระองค์ 8 จิ ตวิญญาณของข้าพระองค์ เกาะติ
ดอยู่ที่พระองค์ พระหัตถ์ขวาของพระองค์ชูข้าพระองค์ไว้
ดาวิดมน
ั ่ ใจว่าพวกศัตรู จะถูกทําลาย
9 แต่ บรรดาผู้ แสวงหาชีวต
ิ ของข้าพระองค์ เพื่อทําลาย จะลงไปในที่ ลึกแห่งแผ่นดินโลก 10 เขาจะล้ม
ลงด้วยดาบ เขาจะเป็นเหยื่อของสุนัขจิง้ จอก 11 แต่กษั ตริยจะทรงเปรมปรี
์
ดิใ์ นพระเจ้า ทุกคนที่ปฏิญาณ
ในพระนามของพระองค์จะอวดอ้างพระนามนั ้น แต่ปากของคนมุสาจะถูกปิด

64
ดาวิดขอให้รอดพ้นจากพวกศัตรู ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงสดับเสียงของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์อธิษฐาน ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า
พระองค์ไว้จากความคิดกลัวศัตรู 2 ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้จากการหารืออย่างลับๆของคนชัว่ จากการ
ปองร้ายของคนกระทํา ความชัว่ ช้า 3 ผู้ ลับ ลิน
้ ของเขาอย่างลับ ดาบ ผู้ เอาคํา ขมขื่น เล็ง อย่างลูก ธนู 4 ยิง
ออกมาจากที่ซุ่มยังคนปราศจากตําหนิ ยิงเขาทันทีและอย่างไม่กลัวเกรง 5 เขายึดจุดประสงค์ชว
ั ่ ของเขา
ไว้มัน
่ เขาพูดถึงการวางกับดักอย่างลับๆ คิดว่า “ใครจะเห็นเขาทัง้ หลายได้� 6 เขาทัง้ หลายค้นหาความ
ชัว่ ช้า เขาทัง้ หลายค้นหาอย่างขมี ขม ัน จนสําเร็จ เพราะความคิด ภายในและจิตใจของมนุษย์ นั้น ลึ กล้าํ
นั ก 7 แต่พระเจ้าจะทรงยิงธนูใส่เขา เขาจะบาดเจ็บทันที 8 เพราะว่าเขาทําให้ลิน
้ ของเขาเป็นสิง่ สะดุดแก่
เขาเอง ทุ กคนที่ เห ็น เขาจะหนี ไป 9 แล ้ วท ุก คนจะกลัว เกรง เขาจะบอกถึ งก ิ จการของพระเจ้า และตรึก
ตรองถึงสิง่ นั ้ นที่พระองค์ได้ทรงกระทําแล้ว 10 คนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ และจะวางใจ
ในพระองค์ บรรดาคนที่เที่ยงธรรมในจิตใจจะอวดอ้างพระองค์

65
การสรรเสริญพระคุณของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีและบทเพลงของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ในศิโยนการสรรเสริญคอยท่าพระองค์ เขาจะทําตามคําปฏิญาณแก่พระองค์ 2 โอ
ข้า แต่ พระองค์ ผู้ ทรงสดับ คํา อธิษฐาน เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จะมายัง พระองค์ 3 ความชัว่ ช้า ทัง้ หลายชนะข้า
พระองค์ เนื่ องด้วยการละเมิดของข้าพระองค์ทัง้ หลาย พระองค์ก็จะทรงชําระล้างให้
ความประเสริฐของพระเจ้าต่อผู้เลือกสรรของพระองค์
4 สุ ขจร ิง หนอ ผู้ ที่ พระองค์ ทรงเลือกและนํา มาใกล้ ให้ พํานั ก อยู่ ในบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายจะอิม
่ เอิ บด ้วยความดี แห่ งพระนิ เวศของพระองค์ คือ พระวิหารบริสุทธิ์ ของพระองค์
5 โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทัง
้ หลาย พระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์ทัง้ หลายด้วย
ความชอบธรรมโดยกิจการที่ น่า ครันคร
่
้าม พระองค์ ผู้ ทรงเป็น ความไว้วางใจของที่ สิ ้น สุด ปลายทัง้ ปวง
ของแผ่นดินโลก และของคนที่อยู่ทางทะเลที่ไกลโพ้น 6 พระองค์ผู้ทรงสถาปนาภูเขาด้วยพระกําลังของ
พระองค์ ทรงคาดพระองค์ไว้ด้วยอานุภาพ 7 ผู้ทรงระงับเสียงอึงคะนึ งของทะเล เสียงอึงคะนึ งของคลื่น
ทะเล เสียงโกลาหลของชาวประเทศทัง้ หลาย 8 ผู้ที่ อยู่ในเขตแผ่นดินโลกไกลโพ้นจึงเกรงกลัวต่อหมาย
สําคัญ ของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เช้า ขึ้น และเย็น ลงกู่ ก้องด้วยความชื่นบาน 9 พระองค์ ทรง
เยีย
่ มเยียนแผ่นดินโลก และทรงรดนํ้า พระองค์ทรงกระทําให้อุดมยิงด
่ ้วยแม่น้ําของพระเจ้าซึ่งมีน้ําเต็ม
พระองค์ทรงจัดหาข้าวให้ เพราะทรงจัดเตรียมโลกไว้เช่นนั ้นแหละ 10 พระองค์ทรงรดนํ้าตามรอยไถของ
มันอย่างอุดม และให้ขี้ไถราบลง ให้อ่อนละมุนด้วยฝน และทรงอวยพรผลิตผลของมัน 11 พระองค์ทรง
ให้ ปี เป็น ยอดด้วยความดี ของพระองค์ พระมรรคาทัง้ หลายของพระองค์ มี ความไพบูลย์ ยอ
้ ยหยด 12 ทุ

เพลงสดุดี 65:13

598

่ง หญ้า ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารก็ หยดย้อย เนิ น เขาคาดเอวด้วยความชื่นบาน
หุบเขาพราวไปด้วยข้าว เขาโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบานและร้องเพลง
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ป่า พงห่ม ตัว ด้วยฝูง แพะแกะ

66
ดาวิดบอกถึงความประเสริฐอันพิเศษของพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง บทเพลงหรือเพลงสดุดี
1 แผ่นดินโลกทัง
้ สิน
้ เอ๋ย

จงทําเสียงชื่นบานถวายพระเจ้า 2 จงร้องเพลงถวายพระเกียรติแด่พระนาม
ของพระองค์ จงถวายสรรเสริญ อย่างรุ ง่ เรืองต่อ พระองค์ 3 จงทูล พระเจ้า ว่า “พระราชกิจ ของพระองค์
น่า ครันคร
่
้ามยิง่ นั ก ฤทธานุ ภาพของพระองค์ ใหญ่ หลวงนั ก จนศั ตรู จะหมอบราบต่อ เบื้องพระพักตร์
4
พระองค์ แผ่ นดิน โลกทัง้ สิน
้ จะนมัสการพระองค์ และจะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ เขาทัง้ หลายจะ
ร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์� เซลาห์ 5 จงมาดู สิ ่งที่ พระเจ้าได้ ทรงกระทํา พระราชกิจของ
พระองค์ น่า ครันคร
่
้ามต่ อบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 6 พระองค์ ทรงเปลี่ยนทะเลให้ เป็น ดิน แห้ง คนเดิน
ข้ามแม่น้ํา ไป ที่ นั ่น เราได้ เปรมปรีดิ ์ ในพระองค์ 7 ผู้ ทรงปกครองด้วยอานุภาพของพระองค์ เป็น นิ ตย์ ผู้
ซึ่งพระเนตรเฝ้าบรรดาประชาชาติอยู่ อย่าให้คนมักกบฏยกย่องตนเอง เซลาห์ 8 โอ ชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย
จงสรรเสริญพระเจ้าของเรา จงให้ได้ยินเสียงสรรเสริญพระองค์ 9 ผู้ทรงให้จิตวิญญาณเราอยูท
่ ่ามกลาง
คนเป็น และมิได้ทรงยอมให้เท้าเราพลาด 10 โอ ข้าแต่พระเจ้า เพราะพระองค์ทรงลองใจข้าพระองค์ทัง้
หลาย พระองค์ ทรงทดลองข้า พระองค์ อย่างทดลองเงิน 11 พระองค์ ทรงนํา ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเข้า มา
ในข่าย พระองค์ ทรงวางความทุกข์ยากไว้ที่ เอวของข้าพระองค์ 12 พระองค์ ทรงให้คนขับรถรบทับศีรษะ
ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลายต้องลุย ไฟลุย นํ้า แต่ พระองค์ ยัง ทรงนํา ข้า พระองค์ มาสู่ ที่
อิม
่ งเผาบูชา ข้าพระองค์จะทําตาม
่ เอิบ 13 ข้าพระองค์จะเข้าไปในพระนิ เวศของพระองค์พร้อมด้วยเครือ
คํา ปฏิญาณต่อ พระองค์ 14 ตามที่ ริม ฝีปากข้า พระองค์ ได้ พู ดไว้ และที่ ปากข้า พระองค์ ได้ กล ่าวในยามที่
ข้าพระองค์ ทุกข์ยากลําบาก 15 ข้าพระองค์ จะถวายสัตว์อว
้ นพีเป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระองค์ พร้อมกับ
ควันเครือ
่ งสัตวบูชาด้วยแกะผู้ ข้าพระองค์จะถวายบูชาด้วยวัวผูแ
้ ละแพะ เซลาห์ 16 บรรดาผู้ที่เกรงกลัว
พระเจ้า ขอเชิญมาฟัง และข้าพเจ้าจะบอกถึงว่าพระองค์ได้ทรงกระทําอะไรแก่จิตวิญญาณข้าพเจ้าบ้าง
17 ปากข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งทูลพระองค์ และลิน
้ ข้าพเจ้าได้ ยกย่องพระองค์ 18 ถ้าข้าพเจ้าได้ บ่มความชัว่ ช้าไว้
ในใจข้าพเจ้า องค์ พระผู้ 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 อธิษฐานของ
ข้าพเจ้า หรือยับยัง้ ความเมตตาของพระองค์เสียจากข้าพเจ้า

67
การอธิษฐานและการสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย เพลงสดุดีหรือบทเพลง
1 ขอพระเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพระองค์ ทัง
้ หลาย

และอํานวยพรแก่ข้าพระองค์ ขอพระองค์ทรงให้
พระพักตร์ฉายสว่างแก่ ข้า พระองค์ เซลาห์ เพื่อ พระมรรคาของพระองค์ จะเป็ นที ่ รู จั
้ ก ในแผ่น ดิน โลก
3
ความรอดของพระองค์ จะเป็ นที ่ทราบท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
โอ ข้าแต่ พระเจ้า ขอชนชาติ
้
ทัง้ หลายสรรเสริญพระองค์ ให้ชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญพระองค์ 4 โอ ขอให้ชาวประเทศทัง้ หลายยินดี
และร้องเพลงด้วยความชื่นบาน เพราะพระองค์ จะทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลายด้วยความชอบธรรม
และทรงครอบครองชาวประเทศทัง้ หลายในโลก เซลาห์ 5 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอชนชาติทัง้ หลายสรรเสริญ
พระองค์ ให้ ชนชาติ ทัง้ หลายสรรเสริญ พระองค์ 6 แล ้ว แผ่น ดิน โลกจึง จะได้ เกิด ผล พระเจ้า คือ พระเจ้า
ของเราจะทรงอํานวยพระพรแก่ เรา 7 พระเจ้าจะทรงอวยพระพรแก่ เรา แล้วที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะ
เกรงกลัวพระองค์
2
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68
การอธิษฐานเมื่อ คนอิสราเอลย้ายหีบ พันธสัญญาแห่ง พระเยโฮวาห์ ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพลงสดุ ดี
หรือบทเพลงของดาวิด
1 ขอพระเจ้าทรงลุกขึ้น ให้ศัตรู ของพระองค์กระจายไป ให้บรรดาผู้ที่ เกลียดชังพระองค์หนี ไปต่อเบื้อง
พระพักตร์พระองค์ 2 ควัน ถูก ขับ ไปฉั นใด ก็ ขอทรงไล่ เขาไปฉั น นั ้น ขี้ ผึ้ง ละลายต่อ หน้าไฟฉั นใด ก็ ขอให้
คนชัว่ พินาศต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ฉั น นั ้น 3 แต่ ขอให้คนชอบธรรมชื่นบาน ให้เขาเต้น โลดต่อ เบื้อง
พระพักตร์พระเจ้า ให้ เขาลิงโลดด้วยความชื่นบาน 4 จงร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญ
พระนามของพระองค์ จงยกย่องพระองค์ ผู้ ทรงเมฆเป็น พาหนะโดยพระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮ
วาห์ จงลิงโลดต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ 5 พระเจ้าในที่ ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ ทรงเป็นพระบิดา
ของคนกําพร้าพ่อ และทรงเป็นผูพ
้ ิพากษาของหญิงม่าย 6 พระเจ้าทรงให้คนเปลี่ยวเปล่าอยูใ่ นครอบครัว
พระองค์ทรงปลดปล่อยคนเหล่านั ้นที่ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน แต่คนมักกบฏจะอาศัยในแผ่นดินที่แห้งแล้ง
7 โอ ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์เสด็จนําหน้าประชาชนของพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จไปตามถิน
่ ทุรกัน
8
ดาร เซลาห์ แผ่นดินโลกก็หวัน
่ ไหว ท้องฟ้าก็เทฝนลงมาต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ภูเขาซีนายโน้ มสัน
่
9
สะเทือนต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้าคือพระเจ้าของอิสราเอล โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงส่งฝนอันอ
ด
ุ มลงมา เมื่อมรดกของพระองค์อ่อนระโหย พระองค์ทรงฟื้ นขึ้นใหม่ 10 ชุมนุมชนของพระองค์ก็มาอาศัย
ในนั ้น โอ ข้าแต่ พระเจ้า โดยความดี ของพระองค์ พระองค์ ทรงจัดเตรียมไว้ให้แก่ คนขัดสน 11 องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าประทานพระวจนะ พวกที่ นําข่าวนั ้ นก็เป็นพวกใหญ่โต 12 บรรดากษั ตริย์ของกองทัพทัง้ หลาย
ก็หนี ไป ผู้หญิงที่อยู่บ้านก็เอาข้าวของที่รบ
ิ มาได้แบ่งกัน 13 ถึงแม้ท่านนอนอยู่ท่ามกลางคอกแกะ ท่านก็
จะเหมือนปีกนกเขาที่บุด้วยเงิน และขนของมันที่บุด้วยทองคํา 14 เมื่อผู้ทรงมหิทธิฤทธิกระจายกษั
ตริย์
์
15
ณ ที่ นั่น มั นก ็ ขาวเหมือนหิมะที่ ตกลงบนภูเขาศัล โมน ภู เขาของพระเจ้า เหมือนยัง ภูเขาเมืองบาชาน
ภูเขาที่ มียอดสู งก็เหมือนยังภูเขาเมืองบาชาน 16 ภูเขาที่ มียอดสูงเอ๋ย ทําไมมองด้วยความริษยา ณ ที่ ภู
เขาซึ่ง พระเจ้า ทรงประสงค์ ให้เป็ นที ่ พํานั ก ของพระองค์ เออ ที่ ที่ พระเยโฮวาห์จะประทับ เป็น นิ ตย์ 17 รถ
รบของพระเจ้า อเนกอนั นต์ คื อม ี ทูต สวรรค์ นั บ เป็น พันๆ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงสถิต อยู่ ท่ามกลางพวก
เขา เหมือนในซีนาย คือในสถานบริสุทธิ์ 18 พระองค์เสด็จขึ้นสู่เบื้องสูง พระองค์ทรงนําพวกเชลยไปเป็น
เชลยอีก และรับของประทานเพื่อมนุษย์ และรับเพื่อผู้ที่ กบฏด้วย เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจะทรงประ
ทั บท่ามกลางพวกเขา 19 สาธุ การแด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ทรงคํ้าชู เราทัง้ หลายอยู่ทุกวัน พระเจ้าผู้ทรง
เป็นความรอดของเรา เซลาห์ 20 พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรอด ซึ่งได้พ้นความตายนั ้ นก็อยู่
ที่พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า 21 แต่พระเจ้าจะทรงตีศีรษะของศัตรู ของพระองค์ให้แตก คือกระหม่อม
มีผมของผู้ที่ขืนดําเนิ นในทางละเมิดของเขา 22 องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะนําเขาทัง้ หลายกลับมา
จากบาชาน เราจะนําประชาชนของเรากลับมาจากที่ลึกของทะเล 23 เพื่อเจ้าจะเอาเท้าอาบเลือดของคู่อริ
ของเจ้า เพื่อลิน
้ สุนัขของเจ้าจะมีส่วนด้วย� 24 โอ ข้าแต่พระเจ้า การเสด็จของพระองค์ปรากฏแล้ว การ
เสด็จของพระเจ้าของข้าพระองค์ พระมหากษั ตริยของข้
์
าพระองค์ เข้าในสถานบริสุทธิ์ 25 นั กรอ
้ งนําหน้า
26
นั ก ดนตรีคัดท้าย ระหว่างนั ้ นมีสตรีเล่น รํามะนา ท่านทัง้ หลายผู้เป็น นํ้าพุ ของอิสราเอล จงสรรเสริญ
พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าในที่ชุมนุมใหญ่ 27 นั ่นมีเบนยามินผู้น้อยที่สุดนําหน้า บรรดาเจ้านายยูดาห์
อยูเป็
่ นหมู่ใหญ่ เจ้านายแห่งเศบูลุน เจ้านายแห่งนั ฟทาลี 28 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงเรียกอานุภาพของ
พระองค์มา พระเจ้าทรงบัญชาพระกําลังของพระองค์ พระองค์ผู้ได้ทรงกระทําเพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลาย
29 บรรดากษั ตริย์ จะนํา ของกํานั ล มาถวายพระองค์ เนื่ องด้วยพระวิหารของพระองค์ ที่ เยรู ซาเล็ม 30 ขอ
ทรงขนาบหมู่คนทีแ
่ ทงด้วยหอก ฝูงวัวกบลู
ั กวัวแห่งชนชาติทัง้ หลาย จนเขาทุกคนยินยอมด้วยถวายเงิน
แผ่น ขอให้ชนชาติ ทัง้ หลายผู้ปี ติ ยินดี ในสงครามได้ กระจัดพลัดพรากไป 31 พวกเจ้านายจะออกมาจาก
อียป
ิ ต์ เอธิโอเปีย จะรีบ ยื่ นม ือ ของเขาออกทูล พระเจ้า 32 โอ บรรดาอาณาจักรแห่ง แผ่น ดิน โลกเอ๋ย จง
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ร้องเพลงถวายพระเจ้า จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า เซลาห์ 33 ต่อพระองค์ผู้ทรงฟ้าสวรรค์
ฟ้าสวรรค์ดึกดําบรรพ์ ดูเถิด พระองค์ทรงเปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ คือพระสุรเสียงทรงมหิทธิฤทธิ์
34 จงถวายฤทธานุภาพแด่ พระเจ้า ซึ่ง ความสู งส่ง ของพระองค์ อยู่เหนื ออ ิส ราเอล และฤทธานุภาพของ
พระองค์อยูในท้
่
องฟ้า 35 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงน่าครันคร
่
้ามนั กในสถานบริสุทธิข
์ องพระองค์ คือ
พระเจ้าของอิสราเอล พระองค์นั ้นประทานฤทธิแ
์ ละกําลังแก่ประชาชนของพระองค์ สาธุการแด่พระเจ้า

69
ดาวิดร้องทุกข์เรือ
่ งความยากลําบาก ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโชชานิ ม เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะนํ้าขึ้นมาถึงจิตวิญญาณข้าพระองค์แล้ว 2 ข้า
พระองค์ จมอยู่ในเลนลึกไม่ มี ที่ ยืน ข้าพระองค์ มาอยู่ในนํ้าลึกและนํ้าท่วมข้าพระองค์ 3 ข้าพระองค์ ออ
่ น
ระอาใจด้วยเหตุ ร้องไห้ คอของข้า พระองค์ แห้ง ผาก ตาของข้า พระองค์ มัว ลง ด้วยการคอยท่า พระเจ้า
ของข้าพระองค์ 4 บรรดาคนที่เกลียดชังข้าพระองค์โดยไร้เหตุ มีมากยิง่ กว่าเส้นผมบนศีรษะข้าพระองค์
คนทีจ
่ ะทําลายข้าพระองค์ก็มีอท
ิ ธิพล คือผูที
้ ่เป็นพวกศัตรูของข้าพระองค์อย่างไม่มีเหตุ แล้วข้าพระองค์
ได้ ส่งคืนสิง่ ที่ ข้าพระองค์ มิได้ ขโมยไป 5 โอ ข้าแต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงทราบถึงความโง่ของข้าพระองค์
ความผิด บาปที่ ข้า พระองค์ กระทํา แล้ว มิ ได้ ซ่อนไว้ จากพระองค์ 6 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จอมโยธา ขออย่าให้บรรดาผู้ ที่ คอยท่าพระองค์ ได้ รับความอายเพราะข้าพระองค์ โอ ข้าแต่ พระเจ้า ของ
อิสราเอล ขออย่า ให้บรรดาผู้ ที่ เสาะหาพระองค์ ได้ ความอัปยศเพราะข้า พระองค์ 7 ที่ ข้า พระองค์ ทนการ
เยาะเย้ย ที่ ความอับอายได้ คลุมหน้าข้าพระองค์ ไว้ก็ เพราะเห็นแก่ พระองค์ 8 ข้าพระองค์ กลายเป็นแขก
แปลกหน้า ของพี่ น้ อง และเป็น คนต่างด้าวของบุตรแห่ง มารดาข้า พระองค์ 9 ความร้อนใจในเรือ
่ งพระ
นิ เวศของพระองค์ ได้ ท่วมท้น ข้า พระองค์ และคํา พูด เยาะเย้ย ของบรรดาผู้ ที่ เยาะเย้ย พระองค์ ตกอยู่
แก่ ข้าพระองค์ 10 เมื่อข้าพระองค์ ร้องไห้และถ่อมใจลงด้วยการอดอาหาร มันกลายเป็นการเยาะเย้ยข้า
พระองค์ 11 ข้าพระองค์ใช้ผ้ากระสอบเป็นเครือ
่ งนุ่งห่ม ข้าพระองค์กลายเป็นขี้ปากของเขา 12 คนที่นั่งที่
ประตูเมืองก็พูดตําหนิ ข้าพระองค์ คนขี้เมาแต่งเพลงร้องว่าข้าพระองค์
การทูลขอให้พ้นไป
13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ส่วนข้าพระองค์ ข้าพระองค์อธิษฐานต่อพระองค์ในเวลาอันเหมาะสม โอ
ข้า แต่ พระเจ้า โดยความเมตตาอั นอ ุ ดมของพระองค์ ขอทรงโปรดฟัง ข้า พระองค์ ด้วยความจริง แห่ง
ความรอดของพระองค์ 14 ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากจมลงในเลน ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้
พ้น จากคนที่ เกล ียดชัง ข้า พระองค์ และจากนํ้า ลึก 15 ขออย่า ให้ น้ํา ท่วมข้า พระองค์ หรือ นํ้า ที่ ลึก กลืน ข้า
พระองค์เสีย หรือปากแดนผูต
้ ายงับข้าพระองค์ไว้ 16 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ เพราะ
ความเมตตาของพระองค์นั้นเลิศ ขอทรงหันมาหาข้าพระองค์ตามพระกรุ ณาอันอด
ุ มของพระองค์ 17 ขอ
อย่า ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ เสีย จากผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ ทุกข์ ใจ ขอทรงรีบ
ฟังข้าพระองค์ 18 ขอมาใกล้จิตวิญญาณข้าพระองค์ ทรงไถ่จิตวิญญาณนั ้นไว้ เพราะศัตรูของข้าพระองค์
ขอทรงปลดเปลื้องข้าพระองค์ 19 พระองค์ทรงทราบการที่เขาเยาะเย้ยข้าพระองค์แล้ว ทัง้ ความอายและ
ความอัปยศของข้า พระองค์ บรรดาคู่ อริของข้า พระองค์ อยู่ต่อ พระพักตร์พระองค์ หมด 20 การเยาะเย้ย
กระทําให้จิตใจข้าพระองค์ชอกชํ้า ข้าพระองค์จึงหมดกําลังใจ ข้าพระองค์มองหาผู้สงสาร แต่ก็ไม่มี หา
ผู้เล้าโลม แต่ข้าพระองค์หาไม่พบ 21 เขาให้ดีหมีแก่ข้าพระองค์เป็นอาหาร ให้นํ้าส้มสายชูแก่ข้าพระองค์
ดื่มแก้กระหาย 22 ขอให้สํารับที่อยู่ตรงหน้าเขาเองกลายเป็นบ่วงแร้ว และสิง่ ที่ ควรเป็นสําหรับความสุข
สบายของเขาให้กลายเป็นเครือ
่ งดัก 23 ขอให้ตาของเขามืดไปเพื่อเขาจะได้มองไม่เห็น และทําบัน
้ เอวเขา
24
ให้สัน
่ สะเทือนเรือ
่ ยไป ขอทรงเทความกริว้ ลงเหนื อเขา และให้ความกริวอ
้ ันร้อนยิง่ ตามทันเขา 25 ขอ
26
ให้ ที่ อาศัย ของเขารกร้างและอย่า ให้ ผู้ ใดอาศัย อยู่ ในเต็นท์ ของเขา เพราะเขาได้ ข่มเหงผู้ ที่ พระองค์
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ทรงเฆี่ยนตี เขาเล่าถึงความเจ็บปวดของผู้ที่พระองค์ให้บาดเจ็บแล้ว 27 ขอทรงเพิม
่ โทษความชัว่ ช้า แล
้ว ทรงเพิ่ มอ ีก อย่า ให้ เขาได้ รบ
ั ความชอบธรรมจากพระองค์ 28 ขอให้ เขาถูก ลบออกเสีย จากทะเบียนผู้
มี ชว
ิ อย่า ให้เขาขึ้น ทะเบียนไว้ในหมู่ คนชอบธรรม 29 แต่ ข้า พระองค์ ทุกข์ ยากและมี ความเศร้า โศก โอ
ี ต
ข้าแต่พระเจ้า ขอความรอดของพระองค์ตัง้ ข้าพระองค์ไว้ให้สูง 30 ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระนามพระเจ้า
ด้วยบทเพลง ข้าพเจ้าจะยกย่องพระองค์โดยโมทนาพระคุณ 31 การนั ้นจะเป็นทีพ
่ อพระทัยพระเยโฮวาห์
มากกว่าวัวผู้หรือวัวผู้ทัง้ เขาและกีบ 32 บรรดาผู้ถ่อมใจจะเห็นและยินดี ท่านผู้เสาะหาพระเจ้า ขอให้ใจ
ของท่านฟื้ นชื่น ขึ้น 33 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสดับ คนขัดสน และมิ ได้ ทรงดู หมิน
่ คนของพระองค์ ที่ ถู ก
34
จองจํา ขอฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลกสรรเสริญพระองค์ ทัง้ ทะเลและสรรพสิง่ ที่ เคลื่อนไหวอยู่ในนั ้น
35 เพราะพระเจ้า จะทรงช่วยศิ โยนให้ รอด และจะสร้างหัว เมืองยู ดาห์ ขึ้น เขาทัง
้ หลายจะอาศัย อยู่ ที่ นั่น
และได้เป็นกรรมสิทธิ์ 36 เชื้อสายของผูรั
้ บใช้ของพระองค์จะได้เป็นมรดก และบรรดาผูที
้ ่รักพระนามของ
พระองค์จะอยูที
่ ่นั่น

70
การอธิษฐานเรือ
่ งคนอธรรมและคนชอบธรรม ถึง หัว หน้า นั กร ้อง เพลงสดุ ดี ของดาวิด สําหรับ การ
บูชาอันเป็นที่ระลึก
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเร่ง มาช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเร่ง มาช่วย
ข้า พระองค์ เถิด 2 ขอให้ ผู้ ที่ มุ ่ง เอาชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ได้ อายและเกิด ความอลวน ขอให้ ผู้ ปรารถนาที่
จะให้ ข้า พระองค์ เจ ็ บน ัน
้ ต้องหัน กลับ ไปและได้ ความอัปยศ 3 ผู้ ที่ พูด ว่า “อ้า ฮา อ้า ฮา� นั ้น ขอให้ ต้อง
หันกลับไปเพราะเป็นผลแห่งความอายของเขา 4 ขอให้บรรดาผูที
้ ่แสวงหาพระองค์เปรมปรีดิแ
์ ละยินดีใน
พระองค์ ขอให้บรรดาผูที
้ ่รักความรอดของพระองค์ กล่าวเสมอว่า “พระเจ้าใหญ่ยิง่ นั ก� 5 แต่ข้าพระองค์
ยากจนและขัดสน โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาหาข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงรอช้า
พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และผู้ชว
่ ยให้พ้นของข้าพระองค์

71
ดาวิดทูลขอเพื่อตนเองและเรือ
่ งพวกศัตรู ของท่าน
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ อย่า ให้ ข้า พระองค์ รบ
ั ความละอายเลย 2 ขอ
ทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น และหลีก เลี่ยงหลบหนี โดยความชอบธรรมของพระองค์ ขอทรงเอียงพระกร
รณฟังข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด 3 ขอพระองค์ทรงเป็ นที่ลี้ภัยเข้มแข็งของข้าพระองค์ที่
ข้าพระองค์อาศัยเสมอ พระองค์ทรงบัญชาที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและ
เป็น ป้อมปราการของข้า พระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น จาก
มือคนชัว่ จากเงื้อมมือของคนอธรรมและคนดุร้าย 5 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า เพราะพระองค์
ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นที่วางใจของข้าพระองค์ตัง้ แต่เด็กๆมา 6 ข้าพระองค์
พึ่ง พระองค์ ตัง้ แต่ กําเนิ ด พระองค์ ทรงเป็น ผู้นํา ข้า พระองค์ มาจากครรภ์ มารดาข้า พระองค์ ข้า พระองค์
จะสรรเสริญพระองค์เสมอ 7 ข้าพระองค์เป็นทีอั
่ ศจรรย์ใจของคนเป็นอันมาก แต่พระองค์ทรงเป็นทีลี
่ ้ภัย
เข้มแข็งของข้าพระองค์ 8 ขอให้ปากของข้าพระองค์เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระองค์ และถวายเกียรติ
แด่ พระองค์ วันยังคํ่า 9 เมื่อวัยชรา ขออย่าทรงเหวีย
่ งข้าพระองค์ ทิง้ เสีย ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์
เมื่อ ข้า พระองค์ หมดแรง 10 เพราะบรรดาศั ตรู ของข้า พระองค์ กล ่าวร้ายข้า พระองค์ บรรดาผู้ ที่ จ้องเอา
ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ปรึกษากัน 11 และกล่าวว่า “พระเจ้า ทรงทอดทิง้ เขาแล้ว จงข่มเหงและฉวยเขาไว้
เพราะไม่ มี ผู้ ใดช่วยเขาให้ พ้น � 12 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขออย่า ทรงอยู่ ไกลข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเจ้า
ของข้าพระองค์ ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์ 13 ขอให้ศัตรู ชีวิตของข้าพระองค์รบ
ั ความอายและถูกล้าง
ผลาญเสีย ผู้เสาะหาที่ จะทําอันตรายข้าพระองค์ นั ้น ขอให้การเยาะเย้ยและความอัปยศท่วมเขา 14 แต่
1
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ข้า พระองค์ จะหวัง อยู่ ตลอดไป และจะสรรเสริญ พระองค์ มากยิง่ ขึ้นๆ 15 ปากของข้า พระองค์ จะเล่า ถึง
ความชอบธรรมและความรอดของพระองค์ วันยังคํ่า เพราะจํานวนเหล่านั ้นมากมายเกินความรู ข
้ องข้า
พระองค์ 16 ข้าพระองค์ จะไปด้วยพระกําลังขององค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์ จะกล่าวถึงความ
ชอบธรรมของพระองค์ ของพระองค์ เท่านั ้น 17 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ทรงสอนข้า พระองค์ ตัง้ แต่
เด็กๆมา และข้า พระองค์ ยงั ป่าวร้องราชกิจ มหัศจรรย์ ของพระองค์ 18 แม้ จะถึง วัย ชราและผมหงอกก็
ตาม โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสีย จนกว่าข้าพระองค์จะประกาศถึงอานุภาพของ
พระองค์แก่ชัว่ อายุถัดไป และฤทธิเ์ ดชของพระองค์แก่บรรดาผู้ที่จะเกิดมา
การสรรเสริญพระเจ้า
19 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์ ไปถึงที่ สูง นั ้น โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระองค์ ผู้ ได้ ทรง
กระทําการใหญ่ ผู้ใดจะเหมือนพระองค์ 20 พระองค์ผู้ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์ยากลํา
บากเป็ นอันมากจะทรงรือ
้ ข้าพระองค์ข้น
ึ มาอีก พระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ข้น
ึ มาอีกจากที่ลึกของโลก
21 พระองค์ จะทรงเพิม
่ เกียรติ แก่ ข้า พระองค์ และเล้าโลมข้า พระองค์ รอบด้าน 22 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของ
ข้าพระองค์ ฝ่ายข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่ถึงเรือ
่ งความจริงของพระองค์ โอ ข้าแต่
องค์ บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล ข้าพระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ด้วยพิณเขาคู่ 23 ริมฝีปากของข้า
พระองค์จะโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบาน เมื่อข้าพระองค์รอ
้ งเพลงสรรเสริญพระองค์ ทัง้ จิตวิญญาณของข้า
24
พระองค์ ด้วย ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว้ และลิน
้ ของข้า พระองค์ จะพูด ถึง ความชอบธรรมของพระองค์
ตลอดวันยังคํ่า เพราะผู้ซ่ึงแสวงหาที่จะทําอันตรายข้าพระองค์ได้รับความอับอายและอัปยศ
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ดาวิดอธิษฐานเพื่อซาโลมอน เพลงสดุดีเพื่อซาโลมอน
โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอ ประทาน ความ ยุ ติ ธรรม ของ พระองค์ แก่ กษั ตริย์ และ ความ ชอบ ธรรม ของ
พระองค์ แก่ ราชโอรส 2 ท่านจะได้ พิพากษาประชาชนของพระองค์ ด้วยความชอบธรรม และคนยากจน
ของพระองค์ด้วยความยุติธรรม 3 บรรดาภูเขาจะบังเกิดสันติสุขสําหรับประชาชน และเนิ นเขา โดยความ
ชอบธรรม 4 ท่านจะสู้คดีของคนยากจนแห่งประชาชน ให้การช่วยให้พ้นแก่ลูกหลานของคนขัดสน และ
จะทุบผู้บีบบังคับเป็นชิน
้ ๆ 5 พวกเขาจะเกรงกลัวพระองค์ตราบที่ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์คงอยู่ ตลอด
ทุกชัว่ อายุ 6 ท่านจะเป็นเหมือนฝนที่ ตกบนหญ้าที่ ตัดแล้ว เหมือนห่าฝนที่ รดแผ่นดินโลก 7 ในสมัยของ
ท่านคนชอบธรรมจะเจริญขึ้น และสันติภาพอันอุดมจนไม่มีดวงจันทร์ 8 ท่านจะครอบครองจากทะเลถึง
ทะเล และจากแม่น้ํา นั ้น ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก 9 บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารจะกราบลงต่อ ท่าน
10
และบรรดาศั ตรู ของท่านจะเลีย ผงคลี บรรดากษั ตริย์แห่งเมืองทารชิช และของเกาะทัง้ ปวงจะถวาย
ราชบรรณาการ บรรดากษั ตริย์แห่งเชบาและเส-บาจะนําของกํานั ลมา 11 กษั ตริย์ทัง้ ปวงจะกราบลงไหว้
ท่าน บรรดาประชาชาติจะปรนนิ บัติท่าน 12 เพราะท่านจะช่วยคนขัดสนให้พ้นเมื่อเขาร้องทูล คนยากจน
และคนที่ไร้ผูอ
้ ุปถัมภ์ 13 ท่านจะสงสารคนอ่อนเปลี้ย และคนขัดสน และช่วยชีวต
ิ บรรดาคนขัดสน 14 ท่าน
จะไถ่ ชีวิตของเขาจากการหลอกลวงและความรุ นแรง และโลหิตของเขาจะประเสริฐในสายตาของท่าน
15 ท่านผู้ นั้น จะมี ชี วิ ต ยืนนาน คนจะถวายทองคํา เมืองเชบาแก่ ท่าน เขาจะอธิษฐานเผื่อ ท่านเรือ
่ ยไป
และจะอวยพรท่านวันยังคํ่า 16 จะมีข้าวอุดมในแผ่นดินบนยอดภู เขาทัง้ หลาย ผลของแผ่นดินจะแกว่ง
ไกวเหมือนเลบานอน และคนจากนครจะบานออกเหมือนหญ้าในทุ่งนา 17 นามของท่านจะดํารงอยู่เป็น
นิ ตย์ ชื่อเสียงของท่านจะยัง่ ยืนอย่างดวงอาทิตย์ คนจะอวยพรกันเองโดยใช้ช่อ
ื ท่าน ประชาชาติ ทัง้ ปวง
จะเรียกท่านว่าผู้ได้ รับพระพร 18 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ทรงกระทํา
สิง่ มหัศจรรย์ แต่ พระองค์ เดียว 19 สาธุ การแด่ พระนามรุ ง่ โรจน์ ของพระองค์ เป็น นิ ตย์ ขอสง่า ราศี ของ
พระองค์เต็มโลก เอเมนและเอเมน 20 คําอธิษฐานของดาวิด บุตรชายของเจสซี จบเท่านี้
1
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เล่ มท ี่ สามซึ่ง เปรียบกับ หนั งสือ เลวีนิ ติ เก ี่ย วกับ สถานบริสุทธิ ์ พระประสงค์ ของพระเจ้า สําหรับ คน
ชอบธรรมและคนอธรรม เพลงสดุดีของอาสาฟ
1 แท้ จร ิง พระเจ้า ทรงดีต่ ออ ิส ราเอล ต่ อบ ุคคลผู้ มี ใจบริสุ ทธิ์ 2 แต่ ข้าพเจ้า เล่า เท ้า ของข้าพเจ้า เกือบ
สะดุด ย่างเท้าของข้าพเจ้าหมิน
ี ว 3 เพราะข้าพเจ้าริษยาคนโง่เขลาเมื่อข้าพเจ้าเห็นความ
่ พลาดเต็มทแล้
เจริญรุ ง่ เรืองของคนชัว่ 4 เพราะเขาทัง้ หลายไม่มีความเจ็บปวดเมื่อเขาตายไป แต่กําลังของเขายังสมบู
รณอยู
์ ่ 5 เขาทัง้ หลายไม่ลําบากอย่างคนอื่นๆ เขาทัง้ หลายไม่รบ
ั ภัยอย่างคนอื่นๆ 6 เพราะฉะนั ้นความเย่อ
หยิง่ จึง เป็น สร้อยคอของเขา ความทารุ ณ คลุม เขาไว้อย่างเครือ
่ งแต่ง กาย 7 ตาของเขาพองด้วยความ
อ้วนพี เขามี สิ ่ง ของเหลือเฟือ ตามใจปรารถนา 8 เขาเย้ย และพูด ด้วยความมุ่ง ร้าย เขาใฝ่สูง ขู่ วา่ จะบีบ
บังคับ 9 เขาอ้า ปากสู้ ฟ้า สวรรค์ และลิน
้ ของเขาก็ คะนองไปในโลก 10 ประชาชนของพระองค์ จึง หัน กลับ
มา และนํ้า แห่ง ความบริบู รณ ์ ถู กบ ีบ ให้ เขาทัง้ หลาย 11 และเขาทัง้ หลายพูด ว่า “พระเจ้า ทรงทราบได้
อย่างไร พระองค์ผูสู
้ งสุดมความรู
ี
หรื
้ อ� 12 ดูเถิด คนอธรรมเป็นเช่นนี้ แหละ เขาเจริญในแผ่นดินโลกและ
รํา่ รวยขึ้น 13 แท้จริง ข้าพเจ้าชําระใจให้สะอาด และชําระมือด้วยความบริสุทธิก็
์ เปล่าประโยชน์ 14 เพราะ
ข้าพเจ้ารับภัยอยู่วน
ั ยังคํ่าและถูกขนาบอยู่ทุกเช้า 15 ถ้าข้าพระองค์ได้พูดว่า “ข้าพเจ้าจะพูดอย่างนี้ � ดู
เถิด ข้า พระองค์ จะทํา ผิด ต่อ ชัว่ อายุ แห่ งบ ุตรทัง้ หลายของพระองค์ แล้ว 16 แต่ เมื่อ ข้า พระองค์ ตริตรอง
ว่า จะเข้าใจเรือ
่ งนี้ ได้อย่างไร ข้าพระองค์รู สึ
้ กว่า เป็นงานที่เหน็ ดเหนื่ อย 17 จนข้าพระองค์เข้าไปในสถาน
บริสุทธิ์ของพระเจ้า แล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทัง้ หลาย 18 จริงละ พระองค์ทรง
วางเขาไว้ในที่ ลื่น พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เขาล้ม ถึง ความพินาศ 19 เขาถูก นํา ไปสู่ การรกร้างในครู เ่ ดียว
เสียจริงๆ เขาถูกครอบงําด้วยความสยดสยองอย่างสิน
้ เชิง 20 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เหมือนความ
ฝันทัง้ ที่ต่ ืนอยู่ เมื่อพระองค์ทรงตื่นอยู่ พระองค์จะดูหมิน
่ ภาพของเขา 21 เมื่อจิตใจของข้าพระองค์ขมขื่น
เมื่อข้าพระองค์ เสียวแปลบถึงหัวใจ 22 ข้าพระองค์ โฉดและไม่ เดียงสา ข้าพระองค์ ประพฤติ เหมือนสัตว์
ต่อพระพักตร์พระองค์ 23 ถึงกระนั ้ นก็ดี ข้าพระองค์ อยู่กับพระองค์ เสมอ พระองค์ ทรงจับมือขวาของข้า
พระองค์ไว้ 24 พระองค์จะทรงนําข้าพระองค์ด้วยความปรึกษาของพระองค์ และภายหลังพระองค์จะทรง
นําข้าพระองค์ให้ได้รับเกียรติยศ 25 นอกจากพระองค์ ข้าพระองค์มิมีผูใดในฟ้
้
าสวรรค์ นอกจากพระองค์
แล้ว ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาผู้ใดในโลก 26 เนื้ อหนั งและจิตใจของข้าพระองค์จะวายไป แต่พระเจ้าทรง
เป็นกําลังใจของข้าพระองค์ และเป็นส่วนของข้าพระองค์เป็นนิ ตย์ 27 เพราะดูเถิด บุคคลผู้ห่างเหินจาก
พระองค์ จะพินาศ พระองค์ ทรงให้ บุ คคลที่ ไม่ จร ิง ต่อ พระองค์ ดับ ไป 28 แต่ ส่วนข้า พระองค์ ที่ จะเข้ าใกล้
พระเจ้า นั ้น ดี ข้า พระองค์ ได้ วางใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เพื่อ ข้า พระองค์ จะได้ เล่า ถึง พระราชกิจ
ทัง้ สิน
้ ของพระองค์
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คํา พยากรณ์ ไว้ ทุกข์ เรือ
่ งการทําลายกรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ พวกอิสราเอลถูก นํา ไปเป็น เชลย มัสคิ ลบท
หนึ่ งของอาสาฟ
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ไฉนพระองค์ ทรงเหวีย
่ งข้า พระองค์ ทัง้ หลายทิง้ เสีย เป็น นิ ตย์ ไฉนความกริว้ ของ
พระองค์ กรุ ่นขึ้นต่อแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ 2 ขอทรงระลึกถึงชุ มนุมชนของพระองค์ ซึ่งพระองค์
ทรงไถ่ มาแต่ ดึกดําบรรพ์ ซึ่ง พระองค์ ทรงไถ่ ไว้ให้ เป็น ตระกูล ที่ เป็น มรดกของพระองค์ ขอทรงระลึก ถึง
ภู เขาศิ โยน ซึ่ง พระองค์ ทรงเคยประทั บน น
ั ้ 3 ขอทรงนํา ย่างพระบาทของพระองค์ มาย ัง ซากปรั กห ัก
พัง อยู่ เนื องนิ ตย์ คือ มายัง สิง่ ทัง้ ปวงที่ ถู กศั ตรู กระทํา อย่างชัว่ ร้ายในสถานบริสุทธิ ์ นั ้น 4 พวกคู่ อริของ
พระองค์ คํารามอยู่ กลางสถานประชุม ของพระองค์ เขาตัง้ ธงของเขาเองไว้เป็น หมายสําคัญ 5 คนหนึ่ ง
คนใดจะมีช่อ
ื เสียงเหมือนคนยกขวานขึ้น เหนื อ พุ่ม ต้นไม้ 6 แต่ บัดนี้ บรรดาไม้ ที่ แกะสลัก ทัง้ สิน
้ เขาก็ พัง
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ลงมาเสีย ด้วยขวานและค้อน 7 เขาเอาไฟเผาสถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ เขาทํา ลายความศั กด ิ์สิทธิแห่
์
งสถานที่ พระนามของพระองค์ ประทั บน ัน
้ ถึ งด ิน 8 เขารําพึง ในใจว่า “เราจงทําลายเขาทัง้ หลายให้ สิน
้
9
เชิง � เขาเผาบรรดาสถานประชุม ของพระเจ้า ที่ ในแผ่น ดิน หมด พวกเราไม่ เห ็น หมายสําคัญ ทัง้ หลาย
ของเรา ไม่มีผู้พยากรณ์ อีกแล้ว ในพวกเราไม่มีใครทราบว่านานเท่าใด 10 โอ ข้าแต่ พระเจ้า คู่อริจะเย้ย
อยู่ นานเท่าใด ศัตรู จะหมิน
่ ประมาทพระนามของพระองค์ เป็น นิ ตย์ หรือ 11 ไฉนพระองค์ จึง หดพระหัตถ์
ของพระองค์เสีย คือพระหัตถ์ขวาของพระองค์ ขอทรงเหยียดพระหัตถ์จากพระทรวงของพระองค์ 12 ถึง
กระนั ้น พระเจ้า กษั ตริย์ ของข้า พระองค์ ทรงอยู่ แต่ ดึกดําบรรพ์ ทรงประกอบกิจ ความรอดท่ามกลาง
แผ่น ดิน โลก 13 พระองค์ ทรงแยกทะเลด้วยฤทธานุ ภาพของพระองค์ พระองค์ ทรงหั กห ัว มังกรในนํ้า
14 พระองค์ทรงทุบหัวทัง
้ หลายของเลวีอาธานเป็นชิน
้ ๆ พระองค์ประทานมันให้เป็นอาหารของคนที่อาศัย
อยู่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 15 พระองค์ ทรงแยกเปิด นํ้าพุ และลําธาร พระองค์ ทรงให้แม่น้าํ ที่ ไหลอยู่ เสมอแห้ง
ไป 16 วัน เป็น ของพระองค์ คืน เป็น ของพระองค์ ด้วย พระองค์ ทรงสถาปนาความสว่างและดวงอาทิตย์
17 พระองค์ ทรงจัด เขตทัง
้ สิน
้ นและฤดู หนาว 18 โอ ข้าแต่ พระ
้ ของแผ่นดินโลก พระองค์ ทรงสร้างฤดู รอ
เยโฮวาห์ ขอทรงระลึกข้อนี้ ว่า ศัตรูเยาะเย้ยอย่างไร และชนชาติโง่ได้หมิน
่ ประมาทพระนามของพระองค์
อย่างไร 19 โอ ขออย่าทรงมอบวิญญาณนกเขาของพระองค์ แก่ ฝูงชนโหดร้าย ขออย่าทรงลืมชุ มนุมชน
ยากจนของพระองค์เป็นนิ ตย์ 20 ขอสนพระทัยในพันธสัญญา เพราะสถานที่มืดของแผ่นดินเต็มไปด้วยที่
อยูของความทารุ
่
ณ 21 โอ ขออย่าให้ผู้ที่ถูกบีบบังคับได้อาย ขอให้คนจนและคนขัดสนสรรเสริญพระนาม
ของพระองค์ 22 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้น สู้คดีของพระองค์ ขอทรงระลึกว่าคนโง่เย้ยพระองค์อยู่
วันยังคํ่า 23 ขออย่าทรงลืมเสียงของคู่อริของพระองค์ เสียงอึงคะนึ งของคนที่ ลุ กขึ้นสู้ พระองค์ก็เพิม
่ ขึ้น
อยูเรื
่ อ
่ ยๆ
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ผู้พยากรณ์ สรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองอาลทัสชิท เพลงสดุดีหรือบทเพลงของ
อาสาฟ
1 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ข้า พระองค์ ทัง
้ หลายขอโมทนาพระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายขอโมทนาพระองค์
เพราะบรรดาพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ประกาศว่าพระนามของพระองค์อยูใกล้
่
คําสัญญาว่าจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม
2 เมื่อ สถานประชุม มาอยู่ ต่อ หน้า เรา เราจะพิพากษาด้วยความเที่ยงธรรม 3 เมื่อ แผ่น ดิน โลกละลาย
พร ้ อมทัง้ บรรดาชาวแผ่น ดิน โลกนั ้น ผู้ ที่ รักษาเสาของมัน ให้ มัน
่ อยู่ คือ เราเอง เซลาห์ 4 เราพู ดก ับ คน
โง่เขลาว่า “อย่า ประพฤติ โง่เขลา � และแก่ คนชัวว
่ ่า “อย่า ยกเขาขึ้น 5 อย่า ยกเขาของเจ้า ขึ้น ให้สูง หรือ
พูดจาอย่างคอแข็ง� 6 เพราะการยกขึ้น นั ้ นม ิ ได้ มาจากทิศ ตะวัน ออกหรือ ทิศ ตะวัน ตก และมิ ใช่ มาจาก
ทิศใต้ 7 แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษา พระองค์ทรงให้คนหนึ่ งลง และทรงยกอีกคนหนึ่ งขึ้น 8 เพราะใน
พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์มีถ้วยลูกหนึ่ ง มีน้าํ องุน
่ เป็นฟอง ประสมไว้ดี พระองค์ทรงเทของดื่มจากถ้วย
นั ้นและคนชัว่ ของแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ จะดื่มหมดทัง้ ตะกอน 9 แต่ข้าพเจ้าจะประกาศเป็นนิ ตย์ ข้าพเจ้าจะ
ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของยาโคบ 10 “บรรดาเขาของคนชัว่ จะถูกเราตัดออกหมด แต่เขาของผูช
้ อบ
ธรรมจะถูกเชิดชูขึ้น�
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การประกาศถึง ความรุ ง่ เรืองของพระเจ้า ถึง หัว หน้า นั กร ้ องใช้ เครือ
่ งสาย เพลงสดุ ดี หรือ บทเพลง
ของอาสาฟ
1 ในยูดาห์เขารู จ
้ ักพระเจ้า ในอิสราเอลพระนามของพระองค์ใหญ่ยิง่ 2 ที่ประทับของพระองค์ตัง้ อยู่ใน
ซาเล็ม ที่ พํานั ก ของพระองค์ อยู่ในศิ โยน 3 ที่ นั ่น พระองค์ ทรงหักล ูก ธนูทัง้ โล่ ดาบ และการยุทธ์ เซลาห์
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4 พระองค์ทรงรุ ง
่ โรจน์ สูงส่งยิง่ กว่าภูเขาที่มีเหยื่อ 5 ด้วยว่าคนใจเข้มแข็งถูกริบข้าวของ

เขาหลับไป ชาย
ฉกรรจ์ ทัง้ สิน
้ ไม่ สามารถใช้ มือ ของเขาได้ อีก แล้ว 6 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของยาโคบ พอพระองค์ ทรงขนาบ
ทัง้ รถม้าและม้าก็ล่วงลับไป 7 แต่พระองค์เจ้า พระองค์ทรงเป็ นที ่น่าคร้ามกลัว เมื่อพระองค์ทรงกริว้ ขึ้น
แล้วใครจะยืนอยู่ในสายพระเนตรของพระองค์ได้ 8 พระองค์ทรงลัน
่ คําพิพากษามาจากฟ้าสวรรค์ แผ่น
ดินโลกก็กลัวและนิ่ งเงียบ 9 เมื่อพระเจ้าทรงลุกขัน
้ พิพากษา เพื่อช่วยผูถ
้ ่อมตัวทัง้ สิน
้ ของแผ่นดินโลกให้
10
รอด เซลาห์ แน่ ละ ความโกรธของมนุษย์จะสรรเสริญพระองค์ และความโกรธที่เหลืออยูนั
่ ้นพระองค์
จะทรงยับยัง้ ไว้
จงปรนนิ บัติพระเจ้าด้วยความยําเกรง

11 จงปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านทัง
้ หลาย

และจงปฏิ บัติ ตาม ให้คนที ่อยู่รอบพระองค์
นํา ของกํานั ล มายัง พระองค์ ผู้ ซึ่ง เขาควรเกรงกลัว 12 พระองค์ จะทรงตัด ดวงจิต ของผู้ ครอบครองทัง้
หลาย พระองค์ทรงเป็นที่น่าคร้ามกลัวแก่บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลก
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นั กแต่งสดุดีสู้กับความไม่วางใจ ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองเยดูธูน เพลงสดุดีของอาสาฟ
1 ข้าพเจ้าร้องทูลต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า ทูลต่อพระเจ้าด้วยเสียงของข้าพเจ้า และพระองค์
ได้ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับข้าพเจ้า 2 ในวันยากลําบากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ใน
กลางคืนบาดแผลข้าพเจ้าไหลออกไม่หยุด จิตใจของข้าพเจ้าไม่รบ
ั คําเล้าโลม 3 ข้าพเจ้าระลึกถึงพระเจ้า
ข้าพเจ้าก็ครวญคราง ข้าพเจ้าครํา่ ครวญ จิตใจของข้าพเจ้าก็ออ
่ นระอาไป เซลาห์ 4 พระองค์ทรงจับหนั ง
ตาของข้าพระองค์ไว้ไม่ให้ปิด ข้าพระองค์ทุกข์มากจนพูดไม่ออก 5 ข้าพระองค์พิจารณาถึงสมัยก่อน ข้า
พระองค์ จําปี ที่ นมนานมาแล้วได้ 6 ข้าพระองค์ ระลึกถึงบทเพลงของข้าพระองค์ ในกลางคืน ข้าพระองค์
ตรึก ตรองกับ จิตใจของตนเอง และจิต วิญญาณของข้า พระองค์ ก็ เสาะหา 7 “องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรง
ทอดทิง้ เป็น นิ ตย์ และจะไม่ เคยพอพระทั ยอีกหรือ 8 ความเมตตาของพระองค์ จะระงับอยู่เป็นนิ ตย์หรือ
พระสัญญาของพระองค์ สิ ้น สุด ตลอดทุก ชัว่ อายุ หรือ 9 พระเจ้า ทรงลื มท ี่ จะทรงพระกรุ ณาหรือ เพราะ
พระพิโรธพระองค์จึงทรงปิดความสังเวชเสียหรือ� เซลาห์
การชัยชนะ
และ ข้าพเจ้า ว่า “นั ่น แหละ เป็น ความ ทุกข์ ของ ข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า จะ ระลึก ถึง ปี ทัง้ หลาย แห่ง
พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ผู้สูงสุด� 11 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทัง้ ปวงของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ข้า ข้า พระองค์ จะจดจํา บรรดาการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ในสมั ยก ่อนๆ 12 ข้า พระองค์ จะตรึก ตรองถึง
พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และกล่าวถึง พระราชกิจ ของพระองค์ 13 โอ ข้า แต่ พระเจ้า วิธี การของ
พระองค์ อยู่ ในสถานบริสุทธิ ์ พระองค์ ใดจะยิง่ ใหญ่ อย่างพระเจ้า ของเรา 14 พระองค์ คือ พระเจ้า ผู้ทรง
กระทํา การมหัศจรรย์ ผู้ ทรงสําแดงฤทธานุ ภาพของพระองค์ ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย 15 พระองค์ ได้
ทรงไถ่ ประชาชนของพระองค์ด้วยพระกรของพระองค์ คือลูกหลานของยาโคบและโยเซฟ เซลาห์ 16 โอ
ข้า แต่ พระเจ้า เมื่อ นํ้า เห็น พระองค์ นํ้า เห็น พระองค์ มั นก ็ เกรงกลัว แน่ ที เดียว ที่ ลึ กก ็ สัน
่ สะท้าน 17 เมฆ
เทนํ้าลงมา ท้องฟ้าก็คะนองเสียง ลูกธนูของพระองค์ก็ปลิวไปปลิวมา 18 ฟ้าผ่าของพระองค์มีเสียงอยูใ่ น
ฟ้า สวรรค์ ฟ้าแลบทําให้พิภพสว่าง แผ่ นดิน โลกก็ สัน
่ สะเทือนและหวัน
่ ไหว 19 พระมรรคาของพระองค์
อยู่ในทะเล พระวิถีของพระองค์อยู่ในนํ้ามหึมาทัง้ หลาย ถึงกระนั ้นรอยพระบาทของพระองค์ก็ไม่มีใครรู ้
20 พระองค์ทรงนําประชาชนของพระองค์โดยมือของโมเสสและอาโรนเหมือนฝูงแพะแกะ
10
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โอ ประชาชนของข้าพเจ้า เอ๋ย จงเงีย
่ หู ฟัง กฎของข้าพเจ้า เอียงหู ของท่านทัง้ หลายฟัง ถ้อยคํา จาก
ปากข้าพเจ้า 2 ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคําอุปมา ข้าพเจ้าจะกล่าวคําลึ กลับของโบราณกาล 3 ถึงสิง่ ที่ เรา
ทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ ทราบ ที่ บรรพบุรุษ ของเราได้ บอกเรา 4 เราจะไม่ ซ่อนไว้ จากลูก หลานของเขา แต่ จะ
บอกแก่ ชัว่ อายุ ที่ กําลัง เกิด มา ถึง การสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ และฤทธานุ ภาพของพระองค์ และการ
มหัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ได้ทรงกระทํา 5 เพราะพระองค์ทรงสถาปนาพระโอวาทไว้ในยาโคบ และทรงแต่ง
ตัง้ พระราชบัญญั ติ ไว้ในอิสราเอล ซึ่ง พระองค์ ทรงบัญชาแก่ บรรพบุรุษ ของเรา ว่า ให้แจ ้ง เรือ
่ งราวเหล่า
6
นั ้น แก่ ลูก หลานของเขา เพื่อ ชัว่ อายุ รุน
่ ต่อ ไปจะทราบเรือ
่ งคือ ลูก หลานที่ จะเกิด มา และที่ จะลุก ขึ้น
บอกลูกหลานของเขา 7 เพื่อเขาจะตัง้ ความหวังของเขาไว้ในพระเจ้า และไม่ ลืมพระราชกิจของพระเจ้า
แต่ รักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ 8 และเพื่อ เขาจะมิ ได้ เหมือนบรรพบุรุษ ของเขา คือ ชัว่ อายุ ที่ ดื้ อด ึง
และมัก กบฏ ชัว่ อายุ ที่ จิ ตใจไม่ มัน
่ คง ผู้ ซึ่ง จิต วิญญาณของเขาไม่ มัน
่ คงต่อ พระเจ้า 9 บรรดาคนเอฟรา
อิม มี อาว ุธ พร้อมและถือ คัน ธนู ได้ หัน กลับ ในวัน สงคราม 10 เขาทัง้ หลายมิ ได้ รักษาพันธสัญญาของ
พระเจ้า และปฏิเสธที่จะเดินตามพระราชบัญญัติของพระองค์ 11 เขาลืมสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกระทําและ
การมหัศจรรย์ซ่ึงพระองค์ทรงสําแดงแก่เขา 12 พระองค์ทรงกระทําการมหัศจรรย์ท่ามกลางสายตาของ
บรรพบุรุษของเขา ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ในไร่นาโศอัน 13 พระองค์ทรงแยกทะเล และให้เขาเดินผ่านไป และ
กระทํา ให้ น้ํา ตัง้ อยู่ เหมือนกองสูง 14 ในกลางวันพระองค์ ทรงนํา เขาด้วยเมฆ และด้วยแสงไฟคืน ยัง รุ ง่
15 พระองค์ ทรงผ่าหินในถิน
่ ทุรกันดาร ประทานนํ้าเป็ นอันมากให้เขาดื่มเหมือนมาจากที่ลึก 16 พระองค์
ทรงกระทํา ให้ ลําธารออกมาจากหิน ทรงกระทํา ให้ น้ํา ไหลลงมาเหมือนแม่ นํ้า 17 แต่ เขายัง กระทํา บาป
ยิง่ ขึ้น ต่อ พระองค์ ได้ กบฏต่อ องค์ ผู้ สูงสุด ในที่ แห้ง แล้ง 18 เขาทดลองพระเจ้า อยู่ในใจของเขาโดยเรียก
ร้องอาหารที่เขาอยาก 19 เขาพูดปรักปรําพระเจ้าว่า “พระเจ้าจะทรงเตรียมสํารับในถิน
่ ทุรกันดารได้หรือ
� 20 ดู เถิด พระองค์ ทรงตี หน
ิ ให้ นํ้าพุ ออกมา และลําธารก็ ไหลล้น พระองค์ จะประทานขนมปั งด ้วยได้
หรือ หรือ ทรงจัด เนื้ อ ให้ ประชาชนของพระองค์ ได้ หรือ 21 เพราะฉะนั ้น เมื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงสดับ แล้ว
พระองค์ ทรงพระพิโรธ มี ไฟลุก โพลงขึ้น สู้ ยาโคบ พระพิโรธของพระองค์ สูง ขึ้น สู้ อิสราเอล 22 เพราะเขา
ไม่ เชื่อ พระเจ้า และไม่ ไว้ วางใจในความรอดของพระองค์ 23 พระองค์ ยัง ทรงบัญชาเมฆเบื้องบน และ
ทรงเปิด ประตู ฟ้า สวรรค์ 24 พระองค์ ทรงหลัง่ มานาให้ เขารับ ประทาน และทรงประทานอาหารทิพย์ ให้
เขา 25 มนุษย์ได้ กินอาหารของทูตสวรรค์ พระองค์ ทรงประทานอาหารให้เขาอย่างอุดม 26 พระองค์ ทรง
กระทําให้ลมตะวันออกพัดในฟ้าสวรรค์ และทรงนําลมใต้ออกมาด้วยฤทธิข
์ องพระองค์ 27 พระองค์ทรง
หลัง่ เนื้ อ ให้ เขาอย่างผงคลี คือ นก ดัง เม็ด ทรายในทะเล 28 พระองค์ ทรงให้ มัน ตกลงมากลางค่ายของ
เขา และรอบที่ อาศัย ของเขา 29 เขาได้ รบ
ั ประทานอิ่ มด ี เพราะพระองค์ ประทานสิง่ ที่ เขาอยาก 30 แต่
ก่อนที่ เขาจะหายอยาก ขณะที่ อาหารยังอยู่ในปากของเขา 31 พระพิโรธของพระเจ้าพลุ่งขึ้นต่อเขา และ
พระองค์ทรงสังหารคนฉกรรจ์ ที่ สุดของเขาเสีย และทรงควํา่ คนที่ คัดเลือกแล้วในอิสราเอลเสีย 32 ถึ งม
ี เรือ
่ งทัง้ สิน
้ นี้ เขาก็ ยงั กระทํา บาป เขามิ ได้ เชื่อ ถือ การมหัศจรรย์ ของพระองค์ 33 พระองค์ จึง ทรงกระทํา
ให้ วน
ั ของเขาหายไปดัง สิง่ ไร้สาระ และทรงให้ ปี ของเขาหายไปด้วยความยากลําบาก 34 เมื่อ พระองค์
ทรงสังหารเขา เขาแสวงหาพระองค์ เขาได้ กล ับ มาแสวงพระเจ้า ด้วยใจร้อนรน 35 เขาระลึก ว่า พระเจ้า
ทรงเป็นศิลาของเขา และพระเจ้าองค์สูงสุดเป็นพระผู้ไถ่ของเขา 36 แต่เขายอพระองค์ด้วยปากของเขา
และมุสาต่อพระองค์ด้วยลิน
้ ของเขา 37 เพราะจิตใจของเขาไม่แน่วแน่ ต่อพระองค์ เขาไม่จริงจังต่อพันธ
สัญญาของพระองค์ 38 ถึง กระนั ้น ด้วยความสังเวชพระองค์ ทรงอภัย ความชัว่ ช้า ของเขา และมิ ได้ ทรง
ทําลายเขา พระองค์ ทรงยับยัง้ พระพิโรธของพระองค์ บ่อยๆ และมิได้ ทรงกวนพระพิโรธของพระองค์ ทัง้
สิน
ึ มา 39 พระองค์ทรงระลึกว่าเขาเป็นเพียงแต่เนื้ อหนั ง เป็นลมที่ผ่านไปแล้วมิได้กลับมาอีก 40 เขา
้ ให้ข้น
ยัว่ พระองค์ ในถิน
่ ทุรกันดารบ่อยสักเท่าใด และทําให้พระองค์ โทมนั สในทะเลทราย 41 แต่ เขายังได้ กลับ
ทดลองพระเจ้า อีก และได้ ทําให้องค์ บริสุทธิของอิ
สราเอลเศร้า พระทัย 42 เขามิ ได้ ระลึก ถึง พระหัตถ์ ของ
์
พระองค์ หรือ วันที ่ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้พ้น จากคู่ อริของเขา 43 เมื่อ พระองค์ ทรงกระทํา หมายสําคัญ
1
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ของพระองค์ ในอียป
ิ ต์ และการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ในไร่นาโศอัน 44 พระองค์ ทรงเปลี่ยนแม่น้ํา และ
ลําธารของเขาให้เป็นเลือด เพื่อเขาดื่มอะไรไม่ได้ 45 พระองค์ทรงส่งฝูงเหลือบมาท่ามกลางเขา ซึ่งผลาญ
เขา และกบ ซึ่งทําลายเขา 46 พระองค์ประทานพืชผลของเขาแก่ตัก
๊ แตนวัยคลาน และผลงานออกแรง
ของเขาแก่ตัก
๊ แตนวัยบิน 47 พระองค์ทรงทําลายเถาองุน
่ ของเขาด้วยลูกเห็บ และต้นมะเดื่อของเขาด้วย
นํ้าค้างแข็ง 48 พระองค์ทรงมอบฝูงวัวของเขาไว้กับลูกเห็บ และฝูงแพะแกะของเขากับฟ้าผ่า 49 พระองค์
ทรงปล่อยความกริว้ ดุรา้ ยของพระองค์ มาเหนื อ เขา ทัง้ พระพิโรธ ความกริว้ และความทุกข์ ลําบาก โดย
ส่งเหล่าทูตสวรรค์ชว
ั ่ ร้ายท่ามกลางเขา 50 พระองค์ทรงเปิดวิถีให้แก่ความกริว้ ของพระองค์ พระองค์มิได้
ทรงเว้นจิตวิญญาณเขาไว้จากความตาย แต่ประทานชีวต
ิ ของเขาแก่โรคระบาด 51 พระองค์ทรงประหาร
ลูกหัวปี ทัง้ สิน
ิ ต์ คือผลแรกแห่งกําลังของเขาในเต็นท์ของฮาม 52 แล้วพระองค์ทรงนําประชาชน
้ ในอียป
ของพระองค์ ออกมาเหมือนนํา แกะ และนํา เขาไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารเหมือนฝูง แพะแกะ 53 พระองค์ นํา
เขาไปอย่างปลอดภัย เขาจึงไม่กลัว แต่ทะเลท่วมศัตรู ของเขา 54 และพระองค์ทรงพาเขามายังเขตแดน
แห่ง สถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ ยัง ภูเขานี้ ซึ่ง พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ได้ ทรงไถ่ ไว้ 55 พระองค์ ทรงขับ
ประชาชาติ ต่างๆออกไปข้างหน้า เขา พระองค์ ทรงวัด แบ่ง แดนประชาชาติ นั้น ให้ เป็น มรดก และทรงตัง้
บรรดาตระกูล อิสราเอลไว้ในเต็นท์ ของเขา 56 แต่ เขาทัง้ หลายยัง ทดลองและยัว่ พระเจ้า องค์ สูงสุด มิได้
รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 57 กลับหันไปเสียและประพฤติ ทรยศอย่างบรรพบุรุษของเขา เขา
บิดไปเหมือนคันธนูที่ ไว้ใจไม่ได้ 58 เพราะเขายัว่ เย้าพระองค์ให้ทรงกริว้ ด้วยเรือ
่ งปูชนียสถานสูงของเขา
ทัง้ หลาย ได้ หมุน ให้ พระองค์ หวงแหนเขาด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพแกะสลัก ของเขา 59 เมื่อ พระเจ้า ทรงสดับ
พระองค์ ทรงพระพิโรธยิง่ และพระองค์ ทรงรังเกียจอิสราเอลยิง่ นั ก 60 พระองค์ ทรงละพลับพลาในชี
โลห์ คือเต็นท์ที่พระองค์ทรงตัง้ ไว้ท่ามกลางมนุษย์ 61 และทรงมอบฤทธานุภาพของพระองค์แก่การเป็น
เชลย และสง่าราศีของพระองค์แก่มือของคู่อริ 62 พระองค์ทรงมอบประชาชนของพระองค์แก่ดาบ และ
ทรงพระพิโรธต่อ มรดกของพระองค์ 63 ไฟผลาญหนุ่มๆของเขาเสีย และสาวๆของเขาก็ ไม่ ได้ แต่งงาน
64 บรรดาปุโรหิต ของเขาล้ม ลงด้วยดาบ และหญิ งม ่ายของเขาไม่ มี การร้องทุกข์ 65 แล ้ วองค์ พระผู้ เป็ น
เจ้าทรงตื่นอย่างตื่นบรรทม อย่างชายฉกรรจ์โห่ร้องเพราะฤทธิเหล้
าองุน
่ 66 และพระองค์ทรงตีปฏิปักษ์
์
ของพระองค์ในข้างหลัง และให้เขาได้อายเป็นนิ ตย์ 67 พระองค์ทรงปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ พระองค์
มิได้ ทรงเลือกตระกูล เอฟราอิม 68 แต่ พระองค์ ทรงเลือกตระกูล ยู ดาห์ ภู เขาศิ โยนซึ่ง พระองค์ ทรงรัก
69 พระองค์ ทรงสร้างสถานบริสุ ทธิ์ของพระองค์ อย่างกับพระราชวังสู ง อย่างแผ่นดินโลกซึ่งพระองค์ ตัง
้
70
71
ไว้เป็นนิ ตย์ พระองค์ทรงเลือกดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ ทรงพาท่านมาจากคอกแกะ พระองค์ทรง
พาท่านมาจากการดูแลแม่แกะที่ มีลู กอ่อนให้เป็นผู้เลี้ยงดู ยาโคบประชาชนของพระองค์ และอิสราเอล
มรดกของพระองค์ อย่างเลี้ยงแกะ 72 ท่านจึงเลี้ยงดู เขาทัง้ หลายด้วยใจเที่ยงธรรม และนําเขาทัง้ หลาย
ไปด้วยมือชํ่าชอง
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่ งการทําลายกรุ งเยรู ซาเล็ม เพลงสดุดีของอาสาฟ

โอ ข้า แต่ พระเจ้า พวก ต่าง ชาติ ได้ เข ้า ใน มรดก ของ พระองค์ เขา ได้ ทําให้ พระ วิ หา รบ ริ สุทธิ ์ ของ
พระองค์ มี มลทิน เขาได้ ทําให้ เยรู ซาเล็ม เป็ นที ่ ปรัก หัก พัง 2 เขาให้ ศพผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น อาหาร
แก่ บรรดานกในอากาศ ให้ เนื้ อ ของวิสุทธิชนของพระองค์ แก่ สัตว์ป่า แห่ง แผ่น ดิน 3 เขาได้ เทโลหิต ของ
คนเหล่านั ้นออกมาอย่างนํ้ารอบเยรู ซาเล็ม จนไม่มีคนฝังศพ 4 เรากลายเป็นทีเย้
่ ยหยันแก่เพื่อนบ้านของ
เรา เป็ นที ่ สบประมาทและเยาะเย้ย แก่ คนที ่ อยู่ รอบเรา 5 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงกริวอ
้ ี กนาน
เท่าใด เป็น นิ ตย์ หรือ พระเจ้า ข้า ความหวงแหนของพระองค์ จะไหม้ ดัง ไฟไปอีก นานเท่าใด 6 ขอทรงเท
ความกริว้ ของพระองค์ ลงเหนื อบรรดาประชาชาติ ที่ ไม่รูจั
้ กพระองค์ และเหนื อราชอาณาจักรทัง้ หลายที่
1
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ไม่ร้องทูลออกพระนามของพระองค์ 7 เพราะเขาทัง้ หลายได้ผลาญยาโคบ และกระทําให้ที่อาศัยของเขา
ร้างเปล่า
การทูลขอพระเจ้าทรงช่วยพวกเขาให้พ้น

โอ ขอ อย่า ทรง ระลึก ถึง ความ ชัว่ ช้า ของ บรรพบุรุษ ของ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอ ความ สังเวช ของ
พระองค์ เร่งมาพบข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายตกตํ่า มาก 9 โอ ข้า แต่ พระเจ้า แห่ง
ความรอดของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า พระองค์ เพราะเห็น แก่ สง่า ราศี แห่ งพระนามของ
พระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นและอภัยบาปของข้าพระองค์ เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
10 ควรหรือ ที่ บรรดาประชาชาติ จะกล่าวว่า “พระเจ้า ของเขาอยู่ ที่ไหน � ขอให้ พระองค์ ทรงปรากฏใน
ท่ามกลางประชาชาติ ต่อ สายตาของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย โดยการแก้ แค้น โลหิต ของผู้ รับ ใช้ พระองค์ ที่
ไหลออกมา 11 ขอให้เสียงครํา่ ครวญของบรรดาเชลยมาอยูต
่ ่อพระพักตร์พระองค์ ด้วยฤทธานุภาพอันยิง่
ใหญ่ของพระองค์ ขอทรงสงวนคนเหล่านั ้นทีต
่ ้องถึงตาย 12 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ขอทรงตอบแทน
การที่เขาได้เย้ยหยันต่อพระองค์ สักเจ็ดเท่า ณ ทรวงอกเพื่อนบ้านของข้าพระองค์ 13 แล้วข้าพระองค์ทัง้
หลายประชาชนของพระองค์ ฝูงแพะแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ จะโมทนาพระคุณพระองค์เป็นนิ ตย์
ข้าพระองค์ทัง้ หลายจะกล่าวสรรเสริญพระองค์ตลอดทุกชัว่ อายุ
8
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การทูลขอให้พระเจ้าทรงโปรดปรานอีก ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองโชชานิ มเอดูท เพลงสดุดีของ
อาสาฟ
1 โอ ข้าแต่พระผู้ทรงเลี้ยงดูอส
ิ ราเอลอย่างเลี้ยงแกะ คือพระองค์ผู้ทรงนําโยเซฟอย่างนําฝูงแพะแกะ
ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ พระผู้ ประทับ ระหว่างพวกเครู บ ขอทรงทอแสงออกมา 2 ต่อ หน้า เอฟราอิม
และเบนยามิน และมนั สเสห์ ขอทรงปลุกพระราชอํานาจของพระองค์ข้น
ึ มาช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้
รอด 3 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ กล ับ สู่ สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์
ทอแสง เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะรอด 4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา พระองค์จะทรงกริว้
ต่อคําอธิษฐานของประชาชนของพระองค์นานสักเท่าใด 5 พระองค์ได้ทรงเลี้ยงเขาด้วยนํ้าตาต่างอาหาร
และทรงให้ เขาดื่ มน ้าํ ตาอย่างเต็ม ขนาด 6 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ แตกร้าวกัน ในหมู่
เพื่อนบ้านของข้าพระองค์ และศัตรู ของข้าพระองค์หว
ั เราะกัน 7 โอ ข้าแต่พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงช่วย
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้ กล ับ สู่ สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ ทอแสง เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะ
รอด 8 พระองค์ทรงนําเถาองุน
่ ออกจากอียป
ิ ต์ พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปและทรงปลูก
เถาองุน
่ ไว้ 9 พระองค์ ทรงปราบดินให้ มั นก็หยัง่ รากลึกและแผ่เต็มแผ่นดิน 10 ร่มเงาของมันคลุมภู เขา
และกิ่ งก ้า นของมัน เหมือนต้นสนสี ดาร์อน
ั ดี 11 มัน ส่ งก งิ่ ไปถึง ทะเลและส่ง แขนงไปถึง แม่ นํ้า 12 ทําไม
พระองค์จึงทรงพังรัว้ ต้นไม้ลงเสีย บรรดาคนทัง้ สิ้นที่ผ่านไปตามทางจึงเด็ดผลของมัน 13 หมูป่าจากดง
มายํ่ายี มัน และบรรดาสัตว์ป่า ในไร่นาก ิ นม ัน เป็น อาหาร 14 โอ ข้า แต่ พระเจ้า จอมโยธา ขอทรงหัน กลับ
เถิด พระเจ้าข้า ขอทรงมองจากฟ้าสวรรค์และทรงเห็น ขอทรงสนพระทัยในเถาองุน
่ นี้ 15 คือสวนองุน
่ ซึ่ง
พระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงปลูกไว้ และกิง่ ที่พระองค์ทรงให้เจริญแข็งแรงเพื่อพระองค์เอง 16 มันถูก
เผาเสียด้วยไฟ มันถูกตัดลง พวกเขาพินาศด้วยการตําหนิ จากสีพระพักตร์ของพระองค์ 17 ขอพระหัตถ์
ของพระองค์ จงอยู่เหนื อผู้ที่ อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ คื อบุตรของมนุษย์ที่ พระองค์ ทรงกระทํา
ให้แข็งแรงเพื่อพระองค์เอง 18 แล้วข้าพระองค์ทัง้ หลายจะไม่หน
ั กลับมาจากพระองค์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ
ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไว้ แล ้ว ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะทูล ออกพระนามพระองค์ 19 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า จอมโยธา ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ทัง้ หลายให้กล ับ สู่ สภาพดี ขอพระพักตร์ของพระองค์ ทอแสง
เพื่อข้าพระองค์ทัง้ หลายจะรอดได้
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การสรรเสริญพระเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุดีของอาสาฟ
พระกําลังของพวกเรา จงร้องเพลงด้วยเสียงดังถวายแด่ พระเจ้าของยา
โคบ 2 จงเปล่ง เสียงสดุ ดี จงตี ราํ มะนาทัง้ พิณ เขาคู่ อน
ั ไพเราะ และพิณ ใหญ่ 3 จงเป่า แตรเมื่อ วัน ขึ้น คํ่า
เมื่อ วัน เพ็ญ ณ วัน การเลี้ยงของเรา 4 เพราะเป็น กฎเกณฑ์ สําหรับ อิสราเอล เป็น พระราชบัญญั ติ ของ
พระเจ้า แห่ง ยาโคบ 5 พระองค์ ทรงตัง้ ให้ เป็น พระโอวาทในโยเซฟ เมื่อ พระองค์ ทรงออกไปสู่ แผ่ นดิ นอ
ียป
ิ ต์ ในที่ซ่ึงข้าพเจ้าได้ยน
ิ ภาษาซึ่งข้าพเจ้าไม่เคยรูจั
้ ก 6 ว่า “เราผ่อนบ่าของเขาจากภาระของเขา มือเขา
เป็ นอิสระพ้นกระจาด 7 เมื่อทุกข์ใจเจ้าเรียก เราก็ชว
่ ยเจ้าให้พ้น เราตอบเจ้าในที่ ลับลี้ ของฟ้าร้อง เราได้
ทดลองเจ้าที่นํ้า ณ เมรีบาห์ เซลาห์ 8 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงฟัง แล้วเราจะทักท้วงเจ้า โอ อิสราเอล
เอ๋ย ถ้า เจ้า จะฟัง เรา 9 จะไม่ มี พระแปลกๆท่ามกลางเจ้า เลย เจ้ าจะไม่ กราบไหว้พระต่างด้าว 10 เราคือ
พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ผู้ ได้ พาเจ้า ออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ อ้า ปากของเจ้า ให้กว้างเถิด เราจะ
11
ป้อนเจ้าให้อิม
แต่ ประชาชนของเราไม่ ฟังเสียงของเรา อิสราเอลไม่ ยอมรับเราเลย 12 เราจึงมอบเขา
่
ไว้แก่จิตใจดื้อด้านของเขาเอง ให้ดําเนิ นตามคําปรึกษาของเขาเอง 13 โอ ประชาชนของเรา น่าจะฟังเรา
และอิสราเอล น่า จะเดิน ในทางทัง้ หลายของเรา 14 แล ้ว ไม่ ช้า เราก็ จะให้ศัตรู ของเขานอบน้ อมลง และ
จะหันมือของเราสู้คู่อริของเขา� 15 บรรดาผูที
้ ่เกลียดชังพระเยโฮวาห์จะหมอบราบต่อพระองค์ “แต่เวลา
ของเขาทัง้ หลายจะยัง่ ยืนอยูเป็
่ นนิ ตย์� 16 พระองค์จะทรงเลี้ยงเขาด้วยข้าวสาลีอย่างดีที่สุด “เราจะให้เจ้
าพอใจด้วยนํ้าผึ้งที่มาจากหิน�
1 จงร้องเพลงถวายพระเจ้า
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การทูลขอให้พระเจ้าทรงพิพากษา เพลงสดุดีของอาสาฟ
1 พระเจ้า ทรงเข้า ประทับ ในชุ มนุ มชนของผู้ มี อา
ํ นาจ พระองค์ ทรงทําการพิพากษาท่ามกลางพระทัง้
หลายว่า 2 “ท่านจะตัดสิน อย่างอยุ ติ ธรรมและแสดงความลําเอียงข้างคนชัว่ นานเท่าใด เซลาห์ 3 จงให้
ความยุ ติ ธรรมแก่ คนยากจนและกําพร้า พ่อ จงดํารงสิทธิ ของผู้ ที่ ทุกข์ ยากและคนขัดสน 4 จงช่วยคน
ยากจนและคนขัดสนให้พ้น ช่วยเขาให้พ้นจากมือของคนชัว่ � 5 เขาทัง้ หลายไม่รู และไม่
้
เข้าใจ เขาเดินไป
มาในความมืด รากทัง้ สิน
่ ไหว 6 เราได้ กล่าวว่า “ท่านทัง้ หลายเป็น พระ เป็น บุตร
้ ของแผ่น ดิน โลกก็ หวัน
องค์ ผู้ สูงสุด ท่านทุก คนนั ่น แหละ 7 ถึง กระนั ้น ท่านก็ จะตายอย่างมนุษย์ และล้ม ลงเหมือนเจ้า นายคน
หนึ่ ง คนใด� 8 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงลุก ขึ้น พิพากษาแผ่น ดิน โลก เพราะบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะ
เป็นมรดกของพระองค์
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การร้องทุกข์เรือ
่ งการคิดกบฏ บทเพลงหรือเพลงสดุดีของอาสาฟ
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงนิ่ งอยู่ โอ ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงเงียบและเฉยอยู่ 2 เพราะดูเถิด ศัตรู
ของพระองค์สับสนอลหม่าน บรรดาผู้ที่ชังพระองค์ได้ยกศีรษะของเขาขึ้น 3 เขาวางแผนการแยบคายสู้
ประชาชนของพระองค์ เขาปรึกษากันสู้ ผู้ที่ พระองค์ ทรงซ่อนอยู่ 4 เขาพูดว่า “มาเถิด ให้เราตัดเขาออก
จากการเป็น ประชาชาติ เพื่อ จะไม่ ระลึก ถึง ชื่ ออ ิส ราเอลอีก ต่อ ไป� 5 เพราะเขาปองร้ายเป็นใจเดียวกัน
เขาทําพันธสัญญาสู้พระองค์ 6 คือ เต็นท์ของเอโดม และคนอิชมาเอล โมอับ และคนฮาการ์ 7 เกบาล อัม
โมน และอามาเลค ฟี ลิ สเตี ยกับชาวเมืองไทระ 8 อัสซี เรียก็สมทบเขาด้วย เขาได้ ชว
่ ยลูกหลานของโลท
เซลาห์
การอธิษฐานสู้ศัตรู ของอิสราเอล
9 ขอทรงทํา กับ เขาอย่างพระองค์ ทรงกระทํา กับ มี เดีย น อย่างที่ ทํา กับ สิ เสราและยาบิ นที ่ ลําธารคี โชน
10 ผู้ ถู กทําลายที่ ตําบลเอนโดร์ ผู้ กลายเป็ น ปุ๋ย ของที่ ดิน 11 ขอทรงทํา ขุนนางของเขาเหมือ นโอเรบและ
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เศเอบ ทํา เจ้า นายทัง้ สิน
้ ของเขาเหมือ นเศบาร์และศาลมุ น นา 12 ผู้ ที่ กล่าวว่า “ให้ เราเอาที่ อาศัย ทัง้
หลายของพระเจ้า มาเป็น กรรมสิทธิข
์ องเราเถิด� 13 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงทํา เขาให้
เหมือนกงจั กร เหมือนแกลบต่อหน้าลม 14 อย่างไฟเผาผลาญป่าไม้ อย่างเปลวเพลิงที่ ให้ภู เขาลุกโพลง
15 ขอทรงข่มเหงเขาด้วยพายุแรงกล้าของพระองค์ และทรงทําให้เขาคร้ามกลัวด้วยพายุจัดของพระองค์
16 ทรงให้ หน ้า ของเขาเต็ม ไปด้วยความอาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพื่อ เขาจะได้ แสวงหาพระนามของ
พระองค์ 17 ขอให้เขาอับอาย และกลัวอยูเป็
่ นนิ ตย์ ให้เขาอดสู และพินาศไป 18 เพื่อคนทัง้ ปวงจะทราบว่า
พระองค์ ผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาห์แต่ผู้เดียว ทรงเป็นผู้สูงสุดเหนื อแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้

84
ความปรารถนาเข้าไปนมัสการในพระวิหาร ถึงหัวหน้านั กร้อง ตามทํานองกิททีธ เพลงสดุดีของคณะ
โคราห์
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ที่ ประทับ ของพระองค์ เป็ นที ่ รก
ั จริงๆ 2 วิญญาณของข้า พระองค์
ปรารถนา เออ อาลัย หาบริเวณพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ใจกายของข้า พระองค์ โห่ร้องถวายพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ 3 แม้ นกกระจอกก็ หาบ ้านได้ แล ้ว และนกนางแอ่น หารัง สําหรับ ตัว มัน ได้ ที่ ที่ มัน จะตก
ฟองออกลูก คือ ที่ แท่น บูชาของพระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา กษั ตริย์ และพระเจ้า ของข้า
พระองค์ 4 ความสุขเป็นของบุคคลที่ อาศัยในพระนิ เวศของพระองค์ เขาจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เสมอ เซลาห์ 5 ความสุข เป็น ของบุคคลที่ กําลัง ของเขาอยู่ ในพระองค์ คือ คนที่ ในใจของเขาเป็น ทางทัง้
หลายของพระองค์ 6 ขณะที่ เขาผ่านไปตามหว่างเขาบาคา เขากระทําให้เป็ นที ่นํ้าพุ ฝนต้นฤดู กระทําให้
สระนํ้าเต็ม 7 เขาไปด้วยมีกําลังมาเพิม
่ ขึ้นๆ เขาทัง้ หลายจะเข้าเฝ้าพระเจ้าในศิโยน
การทูลขอให้เข้าไปอยูใ่ นพระวิหาร
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่ พระเจ้า
ของยาโคบ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ เซลาห์ 9 ขอทอดพระเนตร โอ ข้า แต่ พระเจ้า โล่ ของข้า พระองค์ ทัง้
หลาย ขอทอดพระเนตรหน้า ผู้รบ
ั เจิม ของพระองค์ 10 เพราะวัน เดียวในบริเวณพระนิ เวศของพระองค์
ดี กว่า พั นว ัน ในที่ อื่น ข้า พระองค์ จะเป็น คนเฝ้า ประตู พระนิ เวศของพระเจ้า ของข้า พระองค์ ดี กว่า อยู่ ใน
เต็นท์ ของความชัว่ ร้าย 11 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า ทรงเป็น ดวงอาทิตย์และเป็น โล่ พระเยโฮวาห์จะ
ทรงปูน ความกรุ ณาและเกียรติ พระองค์ จะมิ ได้ ทรงหวงของดี อน
ั ใดไว้เลยจากบุคคลผู้ ดําเนิ น ในความ
12
เที่ยงธรรม โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา บุคคลที่วางใจในพระองค์ก็เป็นสุข
8 โอ

85
นั กแต่งสดุดีทูลขอพระเมตตาดังเดิม ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของคณะโคราห์
1 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ได้ ทรงโปรดปรานแผ่นดินของพระองค์ พระองค์ ทรงให้พวกเชลยของ
ยาโคบกลับสู่ สภาพดี 2 พระองค์ได้ทรงยกความชัว่ ช้าของประชาชนของพระองค์เสีย พระองค์ทรงกลบ
เกลื่อนบาปทัง้ สิน
้ ของเขา เซลาห์ 3 พระองค์ได้ทรงนําพระพิโรธทัง้ สิน
้ ของพระองค์กลับ พระองค์ทรงเคย
หันจากความกริวอ
ั ้อนแรงของพระองค์ 4 โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอ
้ นร
ทรงช่วยข้าพระองค์ให้กลับคืนอีก ขอทรงระงับความกริว้ จากข้าพระองค์ทัง้ หลาย 5 พระองค์จะทรงกริว้
ต่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น นิ ตย์ หรือ พระองค์ จะทรงให้ ความกริว้ ของพระองค์ ดํารงตลอดทุก ชัว่ อายุ
หรือ 6 พระองค์จะไม่ทรงให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายฟื้ นอีกหรือ เพื่อประชาชนของพระองค์จะได้เปรมปรีดิใ์ น
พระองค์ 7 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสําแดงความเมตตาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทัง้ หลาย และ
ขอประทานความรอดของพระองค์แก่ข้าพระองค์ทัง้ ปวง
ความมัน
่ ใจในความดีเลิศของพระเจ้า
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ข้า พระองค์ จะ ได้ ฟัง ความ ที่ พระ เจ้า พระ เย โฮ วาห์ จะ ตรัส เพราะ พระองค์ จะ ตรัส ความ สันติ แก่
ประชาชนของพระองค์ และแก่ วิ สุทธิ ชนของพระองค์ แต่ อย่า ให้ เขาทัง้ หลายหัน กลับ ไปสู่ ความโง่ อีก
9 แน่ ทีเดียวที่ความรอดของพระองค์อยูใกล้
่
คนที่เกรงกลัวพระองค์ เพื่อสง่าราศีจะอยู่ในแผ่นดินของข้า
10
พระองค์ ทัง้ หลาย ความเมตตาและความจริง ได้ พบกัน ความชอบธรรมและสันติภาพได้ จุ บก ัน และ
กัน 11 ความจริงจะงอกขึ้นมาจากแผ่นดิน และความชอบธรรมจะมองลงมาจากฟ้าสวรรค์ 12 เออ พระ
เยโฮวาห์ จะประทานสิง่ ที่ ดี ๆ และแผ่น ดิน ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะเกิด ผล 13 ความชอบธรรมจะนํา
หน้าพระองค์ และจะตัง้ ข้าพระองค์ทัง้ หลายไว้ในมรรคาแห่งรอยพระบาทของพระองค์
8
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ดาวิดพึ่งพระเมตตาของพระเจ้า คําอธิษฐานของดาวิด

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ยากจนและขัดสน
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วย
ผู้ รับ ใช้ของพระองค์ ผู้ วางใจในพระองค์ 3 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงพระกรุ ณาต่อ ข้า พระองค์
เพราะข้าพระองค์ รอ
้ งทูลต่อพระองค์ วันยังคํ่า 4 ขอทรงให้จิ ตใจผู้รับใช้ของพระองค์ ยินดี โอ ข้าแต่ องค์
พระผู้ เป็น เจ้า จิ ตใจข้า พระองค์ ตัง้ ใจแน่ว แน่ ในพระองค์ 5 ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพราะพระองค์
ประเสริฐ และทรงพร้อมที่ จะประทานอภัย อุ ดมด้วยความเมตตาต่อ บรรดาผู้ รอ
้ งทูล พระองค์ 6 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คํา ทูล อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอทรงสดับ เสียงร้องทูล
7
วิงวอนของข้าพระองค์ ในวันลําบากของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จะร้องทูลพระองค์ เพราะพระองค์ จะ
ทรงตอบข้า พระองค์ 8 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ในบรรดาพระไม่ มี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ และไม่ มี กิจ
การใดๆเหมือนพระราชกิจของพระองค์ 9 โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า บรรดาประชาชาติ ที่ พระองค์ ทรง
สร้างจะมานมัสการต่อพระพักตร์พระองค์ และจะเทิดทูนพระนามของพระองค์ 10 เพราะพระองค์ ใหญ่
ยิง่ และทรงกระทํา การมหัศจรรย์ พระองค์ แต่ องค์ เดียวทรงเป็น พระเจ้า 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอ
ทรงสอนพระมรรคาของพระองค์แก่ข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะดําเนิ นในความจริงของพระองค์ ขอทรง
สํารวมใจของข้าพระองค์ ให้ยําเกรงพระนามของพระองค์ 12 โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้า
พระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยสิน
้ สุดใจ และข้าพระองค์จะเทิดทูนพระนามของพระองค์
เป็นนิ ตย์ 13 เพราะความเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่ยิง่ นั ก และพระองค์ทรงช่วย
จิตวิญญาณของข้าพระองค์ให้พ้นจากที่ลึกที่สุดของนรก 14 โอ ข้าแต่พระเจ้า คนหยิง่ ยโสได้ลุกขึ้นต่อสู้
ข้า พระองค์ หมู่ คนทารุ ณ เสาะหาชีวต
ิ ข้า พระองค์ เขามิ ได้ ประดิษฐานพระองค์ ไว้ตรงหน้า เขา 15 โอ ข้า
แต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้ากอปรด้วยพระกรุ ณาและพระเมตตา ทรงกริว้ ช้า และ
อุดมด้วยความเมตตา และความจริง 16 โอ ขอทรงหันมาเมตตาข้าพระองค์ ขอประทานกําลังแก่ผู้รบ
ั ใช้
ของพระองค์ และขอทรงช่วยชีวตบ
ิ ุตรชายของหญิงคนใช้ของพระองค์ 17 ขอประทานหมายสําคัญแห่ง
ความโปรดปรานของพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อคนที่เกลียดชังข้าพระองค์จะเห็น และจะได้อาย ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ได้ทรงช่วยข้าพระองค์และทรงเล้าโลมข้าพระองค์
1

2 ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ไว้เพราะข้าพระองค์บริสุทธิ์ โอ
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สง่าราศีของอิสราเอลในอนาคต เพลงสดุดีหรือบทเพลงของคณะโคราห์

1 รากฐานของพระองค์ อยู่บนภูเขาอัน บริสุ ทธิ์ 2 พระเยโฮวาห์ทรงรัก ประตู ศิ โยนมากยิง
่ กว่าบรรดาที่

อาศัย ของยาโคบ 3 โอ นครแห่ง พระเจ้า เอ๋ย เขากล่าวสรรเสริญ เธอ เซลาห์ 4 ในบรรดาผู้ ที่ รู จั
้ ก เรา เรา
ระบุช่อ
้ ้ เกิดที่นั ่น� 5 และเขา
ื ราหับและบาบิโลน ดูเถิด ฟีลิสเตีย ไทระ และเอธิโอเปีย เขากล่าวกันว่า “ผูนี
จะพูดเรือ
่ งศิ โยนว่า “ผู้นี้ และผู้นั้นเกิดในเมืองนั ้น� เพราะองค์ ผู้สูงสุดนั ่นแหละจะสถาปนาเมืองนั ้นไว้
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พระองค์จะทรงบันทึกว่า “ผู้นี้ เกิดที่นั ่น� เซลาห์ 7 นั กร้อง
และนั กเล่นเครือ
่ งดนตรีจะอยูที
่ ่นั่น นํ้าพุทัง้ สิน
้ ของเราอยูใ่ นเธอ
6 ขณะที่พระเยโฮวาห์ทรงจดชนชาติทัง
้ หลาย

88
คํา อธิษฐานแห่ง ความโศกเศร้า บทเพลงหรือ เพลงสดุ ดี ของคณะโคราห์ ถึง หัว หน้า นั กร ้อง ตาม
ทํานองมาหะลัท เลอันโนท มัสคิลบทหนึ่ งของเฮมาน คนเอสราห์
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระเจ้า แห่ง ความ รอด ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ร้อง ทูล ต่อ พระ พักตร์
พระองค์ ทัง้ กลาง วัน และ กลาง คืน 2 ขอ คํา อธิษฐาน ของ ข้า พระองค์ มา จําเพาะ เบื้อง พระ พักตร์ ของ
พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ คําร้องทูล ของข้า พระองค์ 3 เพราะจิตใจของข้า พระองค์ ลํา บากเต็
มท ี และชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เข้า ใกล้ แดนผู้ ตาย 4 เขานั บ ข้า พระองค์ ในบรรดาผู้ ที่ ลงไปยัง ปากแดน ข้า
พระองค์เป็นเหมือนชายที่ไม่มีกําลัง 5 เหมือนคนที่เขาทิง้ ไว้ท่ามกลางคนตาย เหมือนคนถูกฆ่าที่นอนอยู่
ในหลุม ศพ ผู้ ที่ พระองค์ มิได้ ทรงระลึก ถึ งอ ีก และเขาทัง้ หลายถูก พรากเสีย จากพระหัตถ์ ของพระองค์
6 พระองค์ ทรงใส่ ข้า พระองค์ ไว้ ในส่วนลึก ของปากแดนผู้ ตาย ในแดนที่ มืด และลึก 7 พระพิโรธของ
พระองค์ หน ัก อยู่ บนข้า พระองค์ และพระองค์ ทรงทับถมข้า พระองค์ ด้วย คลื่น ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ เซ
ลาห์ 8 พระองค์ ทรงกัน ผู้ ที่ คุ ้น เคยกับ ข้า พระองค์ ให้ ออกห่างจากข้า พระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า
พระองค์ เป็ นที ่ น่า รังเกียจต่อ เขาทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ถู กขัง ข้า พระองค์ จึง ออกไปไม่ ได้ 9 นั ยน์ ตาของ
ข้า พระองค์ มัว ไปเพราะความทุกข์ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ ทุก วัน ข้า พระองค์
ชู มือ ขึ้น ต่อ พระองค์ 10 พระองค์ จะทรงกระทํา การมหัศจรรย์ เพื่อ คนตายหรือ ชาวแดนผู้ ตายจะลุก ขึ้น
สรรเสริญ พระองค์ ได้ หรือ เซลาห์ 11 เขาจะประกาศความเมตตาของพระองค์ ในหลุม ศพหรือ หรือ จะ
ประกาศความสัตย์สุจริตในแดนพินาศหรือ 12 ในความมืดเขาจะรู จ
้ ักการมหัศจรรย์ของพระองค์หรือ ใน
แผ่นดินแห่งความหลงลืมเขาจะรู จ
้ ักความชอบธรรมของพระองค์หรือ 13 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แต่ข้า
พระองค์รอ
้ งทูลต่อพระองค์ ในเวลาเช้าคําอธิษฐานของข้าพระองค์จะขึ้นไปหาพระองค์ 14 ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ ไฉนพระองค์ทรงเหวีย
่ งจิตวิญญาณข้าพระองค์ออกไปเสีย ไฉนพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์เสีย
จากข้าพระองค์ 15 ตัง้ แต่เป็ นอนุชนมา ข้าพระองค์ทุกข์ยากและพร้อมที่ จะตาย ขณะข้าพระองค์ทนต่อ
ความสยดสยองของพระองค์ ข้าพระองค์มีจิตใจไขว้เขวไป 16 ความพิโรธอันแรงกล้าของพระองค์กวาด
ไปเหนื อข้าพระองค์ สิ่งที่น่ากลัวจากพระองค์ตัดข้าพระองค์ออกเสีย 17 มันล้อมข้าพระองค์ไว้รอบวันยัง
คํ่าอย่างนํ้าท่วม มันท่วมข้าพระองค์ มิด 18 พระองค์ ทรงให้คนรักและสหายห่างเหินจากข้าพระองค์ ผู้ที่
คุ้นเคยกับข้าพระองค์อยูในความมื
่
ด

89
การสรรเสริญ พระเจ้า เพราะพันธสัญญาและความโปรดปรานของพระองค์ มัสคิ ลบทหนึ่ ง ของเอ
ธาน 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 กเลือกของเรา เราได้ ปฏิญาณกับ ดาวิดผู้ รับใช้ของเรา 4 ว่า ‘เรา
จะสถาปนาเชื้อ สายของเจ้า ไว้เป็น นิ ตย์ และจะสร้างบัล ลั งก ์ ของเจ้า ไว้ทุ กชั ว
่ อายุ� ” เซลาห์ 5 โอ ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ ฟ้า สวรรค์ จะสรรเสริญ การมหัศจรรย์ ของพระองค์ และสรรเสริญ ความสัตย์ สุ จร ิต ของ
พระองค์ ในที่ ประชุมของบรรดาวิสุทธิชนด้วย 6 เพราะผู้ใดเล่าที่ ในฟ้าสวรรค์ จะเปรียบกับพระเยโฮวาห์
ได้ ในบรรดาลูกหลานของผูมี
้ อํานาจผูใ้ ดจะเหมือนพระเยโฮวาห์ 7 คือองค์พระเจ้าผูเ้ ป็นทีเ่ กรงกลัวอย่าง
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ยิง่ ในสภาของบรรดาวิสุทธิชน และบรรดาผูที
้ ่อยูรอบพระองค์
่
เกรงขามพระองค์ 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์
พระเจ้า จอมโยธา ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ผู้ ใดจะทรงฤทธานุภาพเท่า เทียมพระองค์ ด้วยความสัตย์สุ จร ิต
ของพระองค์รอบพระองค์ 9 พระองค์ทรงปกครองการเดือดดาลของทะเล เมื่อคลื่นสูงขึ้นพระองค์ทรงให้
สงบ 10 พระองค์ทรงทุบราหับเป็นชิน
้ กฆ่า พระองค์ทรงกระจายศัตรูของพระองค์ด้วยพระกร
้ ๆเหมือนผูถู
11
ทรงฤทธิข
์ องพระองค์ ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์ แผ่นดินโลกเป็นของพระองค์ด้วย พระองค์ได้ทรง
ตัง้ พิภพและบรรดาสิง่ ที่ อยู่ในนั ้น 12 ทิศเหนื อและทิศใต้ พระองค์ ก็ได้ ทรงสร้าง ภู เขาทาโบร์กับภูเขาเฮ
อร์โมนจะสรรเสริญ พระนามของพระองค์ อย่างชื่นบาน 13 พระองค์ มี พระกรอัน ทรงฤทธิ์ พระหัตถ์ ของ
พระองค์ ก็ แข็ง แรง พระหัตถ์ ขวาของพระองค์ ก็ สูง 14 ความเที่ยงธรรมและความยุ ติ ธรรมเป็น รากฐาน
แห่งบัลลั งก ์ของพระองค์ ความเมตตาและความจริงเดิน นํา หน้า พระองค์ 15 ชนชาติ ที่ รู จั
้ กโห่รอ
้ งอย่าง
ชื่นบานก็ เป็นสุข โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พวกเขาจะเดิน ในความสว่างจากสี พระพักตร์ ของพระองค์
16 พวกเขาจะปลาบปลื้ม ยินดี ในพระนามพระองค์ วันยัง คํ่า และได้ รบ
ั การเชิดชู โดยความชอบธรรมของ
พระองค์ 17 เพราะพระองค์ ทรงเป็น สง่า ราศี แห่ งกํา ลัง ของเขาทัง้ หลาย แต่ โดยความโปรดปรานของ
พระองค์ เขาของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะถูก เชิดชู ขึ้น 18 เพราะผู้ ป้องกัน เราทัง้ หลายเป็น พระเยโฮวาห์
กษั ตริยของเราเป็
์
นองค์บริสุทธิแห่
้ ริสุทธิของพระ
์ งอิสราเอล 19 ในกาลก่อน พระองค์ตรัสด้วยนิ มิตแก่ผูบ
์
องค์ 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 บริสุ ทธิ์ ของเรา เราได้ เจ ิม เขาไว้แล้ว 21 เพื่อ ว่า มือ ของเรา
จะอยูก
่ ับเขาเป็นนิ ตย์ และแขนของเราจะเสริมกําลังของเขา 22 ศัตรู จะเรียกอะไรจากเขาไม่ได้ บุตรแห่ง
ความชัว่ ร้ายจะกดขี่เขาไม่ได้ 23 เราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้าเขา และตีผู้ที่เกลียดเขาให้ล้มลง 24 ความ
สัตย์สุ จร ิต และความเมตตาของเราจะอยู่กับ เขา และเขาของเขาจะเป็ นที ่ เชิดชู โดยนามของเรา 25 เรา
จะเอามือของเขาวางไว้บนทะเล และมือขวาของเขาบนแม่น้ําทัง้ หลาย 26 เขาจะร้องต่อเราว่า ‘พระองค์
ทรงเป็นพระบิดาของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์ และเป็นศิลาแห่งความรอดของข้าพระองค์�
27 และเราจะให้เขาเป็ นบุตรหัวปี ของเราด้วย สู งกว่าบรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดินโลก 28 เราจะเก็บความ
เมตตาของเราไว้ให้เขาเป็น นิ ตย์ และพันธสัญญาของเราจะตั ้งม น
ั ่ คงอยู่เพื่อ เขา 29 เราจะสถาปนาเชื้อ
สายของเขาไว้เป็น นิ ตย์ ทั ้งบ ัลลั งก ์ ของเขาให้ดํารงตราบเท่า กาลของฟ้า สวรรค์ 30 ถ้า ลูก หลานของเขา
ทิง้ ราชบัญญั ติ ของเรา และไม่ ดําเนิ น ตามคํา ตัดสิน ของเรา 31 ถ้า เขาทัง้ หลายฝ่าฝืน กฎเกณฑ์ ของเรา
และมิได้ รักษาบัญญัติ ของเรา 32 แล้วเราจะลงโทษการละเมิดของเขาด้วยไม้เรียว และความชัว่ ช้าของ
เขาด้วยการเฆี่ยน 33 แต่ จะไม่ ถอนความเมตตาของเราไปจากเขา หรือ ไม่ จร ิง ต่อ ความสัตย์ สุ จร ิต ของ
เรา 34 เราจะไม่ ฝ่าฝืน พันธสัญญาของเรา หรือ พลิก แพลงถ้อยคํา ที่ ออกไปจากริม ฝีปากของเรา 35 เรา
ปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดว่า เราจะไม่มุสาต่อดาวิด 36 เชื้อสายของเขาจะดํารงอยู่เป็น
นิ ตย์ บัลลังก์ ของเขาจะยืนนานอย่างดวงอาทิตย์ ต่อ หน้า เรา 37 จะสถาปนาไว้อย่างดวงจันทร์เป็น นิ ตย์
และเหมือนสักขี พยานอัน สัตย์ ซ่ือ ในท้องฟ้า� เซลาห์ 38 แต่ พระองค์ ทรงได้ เหว ี่ ยงออกไปและเกลียด
ชัง พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อ ผู้ ที่ เจ ิม ไว้ของพระองค์ 39 พระองค์ ได้ ทรงบอกเลิก พันธสัญญากับ ผู้ รับ ใช้
ของพระองค์ พระองค์ทรงกระทํามงกุฎของท่านมลทินโดยเหวีย
่ งลงสู่พื้นดิน 40 พระองค์ได้พังรัว้ ต้นไม้
ของท่านทัง้ สิน
้ พระองค์ทรงให้ที่กําบังเข้มแข็งของท่านปรักหักพังลง 41 คนทัง้ ปวงที่ผ่านไปก็ปล้นท่าน
ท่า นก็เป็ นที ่ นินทาของเพื่อนบ้าน 42 พระองค์ ทรงยกย่องมือขวาของคู่ อริของท่าน พระองค์ ทรงกระทํา
ให้ศัตรู ทัง้ สิน
้ ของท่านเปรมปรีดิ ์ 43 จริงที เดียว พระองค์ ทรงหันคมดาบของท่าน และพระองค์ มิได้ ทรง
กระทําให้ท่านตังม
้ ัน
่ อยูใ่ นสงคราม 44 พระองค์ได้ทรงกระทําให้สง่าของท่านเสื่อมสูญไป และทรงเหวีย
่ ง
45
บัลลังก์ของท่านลงสู่พื้นดิน พระองค์ทรงตัดวันวัยหนุ่มของท่านให้สัน
้ และทรงคลุมท่านไว้ด้วยความ
อาย เซลาห์
พระสัญญาอันมน
ั ่ คงของพระเจ้าต่อดาวิด
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ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะซ่อนองค์ อยู่ นานเท่าใด เป็น นิ ตย์ หรือ พระพิโรธของพระองค์ จะ
ไหม้อยู่นานเท่าใด 47 ขอทรงระลึ กว่า ช่วงชีวต
ิ ของข้าพระองค์ สัน
้ แค่ ไหน ไฉนพระองค์ ทรงเนรมิตสร้าง
บรรดามนุษย์ มาอย่างเปล่า ประโยชน์ 48 มนุษย์ คนใดมี ชี วิตอยู่ ได้ โดยไม่ ต้องเห็น ความตาย เขาจะช่วย
จิตวิญญาณของตนให้พ้นจากมือของแดนผูต
้ ายได้หรือ เซลาห์ 49 ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ความเมตตา
ในกาลก่อนของพระองค์ อยู่ ที่ไหน ซึ่ง พระองค์ ทรงปฏิญาณต่อ ดาวิด โดยความจริง ของพระองค์ 50 ข้า
แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงระลึก ว่า ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ถู กด ่า อย่างไร และข้า พระองค์ รบ
ั ความสบ
ประมาทของบรรดาชนชาติ ที่ มี อํานาจใหญ่โตไว้ในอกของข้าพระองค์ อย่างไร 51 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
นั ่นแหละศั ตรู ของพระองค์ ได้ เย้ยหยัน นั ่นแหละเขาเย้ยรอยเท้าของผู้ที่ เจิมไว้ของพระองค์ 52 สาธุ การ
แด่พระเยโฮวาห์เป็นนิ ตย์ เอเมนและเอเมน
46

90
เล่มที่สี่ซ่ึงเปรียบกับหนั งสือกันดารวิถี เกี่ยวกับอิสราเอลและชนชาตินั ้น โมเสสกล่าวถึงพระสัญญา
และการทําโทษของพระเจ้า คําอธิษฐานของโมเสส คนของพระเจ้า

ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระองค์ ทรงเป็ นที ่ อาศัย ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายตลอดทุก ชัว่ อายุ 2 ก่อน
ที่ภูเขาทัง้ หลายเกิดขึ้นมา ก่อนที่พระองค์ทรงให้กําเนิ ดแผ่นดินโลกและพิภพ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า
ตัง้ แต่ นิ รัน ดร์กาลถึง นิ รัน ดร์กาล 3 พระองค์ ทรงให้ มนุษย์ กล ับ ไปสู่ ความพินาศ และตรัสว ่า “บุ ตรทัง้
หลายของมนุษย์เอ๋ย จงกลับเถิด� 4 เพราะพันปี ในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวานนี้ ซ่ึงผ่าน
ไปแล้ว หรือ เหมือนยามเดียวในเวลากลางคืน 5 พระองค์ ทรงกวาดมนุษย์ ไปเสีย อย่างนํ้า ท่วม เขาเป็น
เหมือนการนอนหลับ เหมือนหญ้าที่งอกขึ้นใหม่ในเวลาเช้า 6 ในเวลาเช้ามันก็บานออกและใหญ่ขึ้น ครัน
้
เวลาเย็ นก ็ ถู กตัด ลงและเหีย
่ วไป 7 เพราะข้า พระองค์ ทัง้ หลายถูก ความกริว้ ของพระองค์ ผลาญเสีย ข้า
พระองค์ ก็ เดือดร้อนเพราะพระพิโรธของพระองค์ 8 พระองค์ ทรงตัง้ ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ไว้ ต่อ
พระพักตร์พระองค์ ทรงตัง้ บาปลับๆของข้า พระองค์ ไว้ในความสว่างแห่ง พระพักตร์ของพระองค์ 9 วัน
ทัง้ ปวงของข้าพระองค์ทัง้ หลายสิน
้ ไปใต้พระพิโรธของพระองค์ กําหนดปี ของข้าพระองค์สิ้นสุดลงอย่าง
เสียงถอนหายใจ
1

ความสัน
้ แห่งชีวต
ิ

10 กําหนดปี ของข้าพระองค์ ทัง
้ หลายคือเจ็ดสิบหรือถ้าเป็นเหตุจากมีกําลังก็ถึงแปดสิบ

แต่ช่วงชีวตน
ิ
ั ้นม ี แต่ งานและความโศกเศร้า ไม่ ช้า ก็ สูญ ไปและข้า พระองค์ ทัง้ หลายก็ จากไป 11 ผู้ ใดจะทราบถึง ฤทธิ์
ความกริว้ ของพระองค์ และพระพิโรธของพระองค์ตามความเกรงกลัวพระองค์ 12 ขอพระองค์ทรงสอน
ให้นับวันของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะตัง้ จิตตัง้ ใจได้ สติ ปัญญา 13 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์
ขอทรงหันมาเถิดพระเจ้าข้า หรือยังอก
ี นานเท่าใด ขอทรงมีความสงสารบรรดาผูรั
้ บใช้ของพระองค์ 14 โอ
ขอทรงให้ข้าพระองค์ ทัง้ หลายอิม
่ ในเวลาเช้าด้วยความเมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะ
ได้ เปรมปรีดิ ์ และยินดี ตลอดวัน เวลาของข้า พระองค์ 15 ขอทรงให้ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายยินดี ให้ มากวัน
เท่ากั บที่พระองค์ ได้ ทรงให้ข้าพระองค์ ทุกข์ยากนั ้น และให้มากปี เท่ ากั บที่ข้าพระองค์ ได้ ประสบการร้าย
16 ขอให้พระราชกิจ ของพระองค์ ปรากฏแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และให้สง่าราศี ของพระองค์ ปรากฏแก่
17
ลูกหลานของเขา ขอความงามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์อยู่เหนื อข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ขอทรงสถาปนาหัตถกิจ ของข้า พระองค์ เหนื อ ข้า พระองค์ พระเจ้า ข้า ขอพระองค์ ทรงสถาปนาหัตถกิจ
ของข้าพระองค์ทัง้ หลาย
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ผู้ ที่ อาศัย อยู่ ณ ที่ กําบัง ขององค์ ผู้ สูงสุด จะอยู่ ในร่ม เงาของผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 2 ข้าพเจ้า จะกล่าวถึง
พระเยโฮวาห์ว่า “พระองค์ทรงเป็ นที ่ลี้ ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ พระเจ้าของ
ข้าพระองค์ ผู้ที่ข้าพระองค์จะไว้วางใจ�
1

ความปลอดภัยของคนที่รก
ั พระเจ้า
เพราะ พระองค์ จะ ทรง ช่วย ตั วท ่าน ให้ พ้น จาก กับ ของ พรานนก และ จาก โรค ภัย อย่าง ร้าย แรง นั ้น
4 พระองค์ จะทรงปกท่านไว้ด้วยปี กของพระองค์ และท่านจะวางใจอยู่ใต้ ปี กของพระองค์ ความจริงของ
พระองค์เป็นโล่และเป็นดัง้ ของท่าน
3

การยกย่องคนที่รก
ั พระเจ้า
ท่านจะไม่ กล ัว ความสยดสยองในกลางคืน หรือ กลัว ลูก ธนู ที่ ปลิว ไปในกลางวัน 6 หรือ โรคภัย ที่ ไล่
มาในความมืด หรือ ความพินาศที่ เก ิด ความหายนะในเที่ยงวัน 7 พัน คนจะล้ม อยู่ ที่ ข้างๆท่าน หมื่น คน
ที่ มือขวาของท่าน แต่ ภัย นั ้น จะไม่ มาใกล้ ท่าน 8 ท่านจะมองดู ด้วยตาเท่านั ้น และเห็น การตอบแทนแก่
คนชัว่ 9 เพราะท่านได้กระทําให้พระเยโฮวาห์ผู้เป็ นที่ลี้ภัยของข้าพเจ้าคือองค์ผู้สูงสุด เป็ นที่อยู่ของท่าน
10 ไม่มีการร้ายใดๆจะตกมาบนท่าน ไม่มีภัย มาใกล้ ที่ อาศัย ของท่าน 11 เพราะพระองค์ จะรับสัง
่ เหล่าทูต
สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน ให้ ระแวดระวัง ท่านในทางทัง้ ปวงของท่าน 12 เขาทัง้ หลายจะเอามือ
ประคองชู ท่านไว้ เกรงว่า เท้า ของท่านจะกระแทกหิน 13 ท่านจะเหยียบสิงโตและงู พิษ ท่านจะยํ่า สิงโต
หนุ่ม และมังกร 14 เพราะเขาผูก พั นก ับ เราด้วยความรัก เราจึง จะช่วยเขาให้พ้น เราจะตัง้ เขาไว้ในที่ สูง
เพราะเขารู จ
้ ักนามของเรา 15 เขาจะร้องทูลเรา และเราจะตอบเขา เราจะอยูก
่ ับเขาในยามลําบาก เราจะ
16
ช่วยเขาให้พ้นและให้เกียรติ เขา เราจะให้เขาอิม
ิ ยืนยาว และสําแดงความรอดของเราแก่
่ ใจด้วยชีวต
เขา
5
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การสรรเสริญความดีเลิศของพระเจ้า เพลงสดุดีหรือบทเพลงสําหรับวันสะบาโต
โอ ข้าแต่ องค์ผู้สูงสุด ที่ จะร้องเพลงสรรเสริญพระนาม
2
ของพระองค์ ที่ จะประกาศความเมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า และความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์
ในกลางคืน 3 เป็น เสียงก้องไปด้วยพิณ สิบ สายและพิณ ใหญ่ และด้วยเสียงพิณ เขาคู่ 4 ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงกระทํา ให้ข้า พระองค์ ยินดี ด้วยพระราชกิจ ของพระองค์ ข้า พระองค์ จะฉลอง
ชัยชนะเนื่ องในพระหัตถกิจของพระองค์ 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์ใหญ่หลวงนั ก
พระดําริของพระองค์ สุ ดล ึ กลํ้า 6 คนเขลาจะทราบไม่ ได้ คนโฉดเข้าใจเรือ
่ งนี้ ไม่ ได้ 7 ว่า ถึง แม้ คนชัว่ จะ
งอกขึ้น อย่างหญ้า และคนกระทํา ความชัว่ ช้า ทัง้ ปวงเจริญ ขึ้น เขาทัง้ หลายจะถูก ทําลายเป็น นิ ตย์ 8 ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงอยู่ บนที่ สูง เป็น นิ ตย์ 9 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะดู เถิด ศัตรู ของ
พระองค์ เพราะดูเถิด ศัตรู ของพระองค์จะพินาศ คนกระทําความชัว่ ช้าทัง้ ปวงจะต้องกระจัดกระจายไป
10 แต่พระองค์ทรงเชิดชูเขาของข้าพระองค์อย่างกับเขาม้ายูนิคอน ข้าพระองค์จะถูกเจิมด้วยนํ้ามันใหม่
11 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ จะเห็น ความปรารถนาของข้า พระองค์ ต่อ พวกศั ตรู ของข้า พระองค์ นั้น สําเร็จ
หู ของข้า พระองค์ จะได้ยน
ิ ถึง ความปรารถนาของข้า พระองค์ ต่อ คนชั ่วท ี่ ลุ กขึ้น สู้ ข้า พระองค์ นั้น สําเร็จ
12 คนชอบธรรมจะงอกขึ้นอย่างต้ นอินทผลัม เขาจะเจริญขึ้นอย่างต้นสนสี ดาร์ในเลบานอน 13 คนที ่ถู ก
ปลูกไว้ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในบริเวณของพระเจ้าของเราทัง้ หลาย 14 เขาแก่แล้วก็
ยังเกิดผล เขาจะมีน้ําเลี้ยงเต็มและเขียวสดอยู่ 15 เพื่อแสดงว่าพระเยโฮวาห์นั้นเที่ยงธรรม พระองค์ทรง
เป็นศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความอธรรม
1 เป็ นการดี ที่ จะโมทนาพระคุณพระเยโฮวาห์

ความรุ ง่ เรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า
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1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง

พระองค์ทรงสวมความยิง่ ใหญ่ พระเยโฮวาห์ทรงสวมกําลัง พระองค์
ทรง เอา พระ กําลัง คาด พระองค์ โลก ได้ สถาปนา ไว้ แล้ว มัน จะ ไม่ หวัน
่ ไหว 2 พระที่นั่ง ของ พระองค์ ได้
สถาปนาไว้ แล ้ว ตัง้ แต่ กาลดึกดําบรรพ์ พระองค์ ดํารงอยู่ ตัง้ แต่ นิ รัน ดร์กาล 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
กระแสนํ้า ได้ คะนอง กระแสนํ้า คะนองเสียง กระแสนํ้า คะนองเสีย งกึ กก ้อง 4 พระเยโฮวาห์ บนที่ สูง นั ้น
ทรงมหิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าเสียงของนํ้ามากหลาย ทรงมหิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าคลื่นทะเล 5 บรรดาพระโอวาทของ
พระองค์แน่ นอนทีเดียว โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความบริสุทธิเหมาะกั
บพระนิ เวศของพระองค์เป็นนิ ตย์
์

94
การขอร้องเรือ
่ งการปกครองอย่างกดขี่และการขาดความเคารพ
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า เจ้ าแห่งการแก้ แค้น โอ ข้าแต่ พระเจ้า เจ้ าแห่งการแก้ แค้น ขอทรง
สําแดงพระองค์ 2 ข้า แต่ ผู้ พิพากษาโลก ขอทรงลุก ขึ้น ให้คนโอหัง ได้ รบ
ั ผลสนองอัน สมกับ เขา 3 ข้า แต่
พระเยโฮวาห์ คนชัว่ จะนานเท่าใด คนชัว่ จะลิงโลดอยู่ นานเท่าใด 4 เขาจะพล่ามและพู ดอย ่างจองหอง
นานเท่าใด คนกระทําความชัว่ ช้าทัง้ ปวงจะโอ้อวดนานเท่าใด 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เขาทุบประชาชน
ของพระองค์ เป็น ชิน
้ ๆ และทํา มรดกของพระองค์ ให้ทุกข์ ยาก 6 เขาสังหารแม่ ม่ายและคนต่างด้าว และ
กระทําฆาตกรรมลูกกําพร้าพ่อ 7 และเขากล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะไม่แลเห็น พระเจ้าของยาโคบจะไม่
หยัง่ รู �
้ 8 คนเขลาที่สุดของประชาชนเอ๋ย จงเข้าใจเถิด คนโง่ทัง้ หลาย เมื่อไรเจ้าจึงจะฉลาด 9 พระองค์
ผู้ทรงปลูกหู พระองค์จะไม่ทรงได้ยน
ิ หรือ พระองค์ผู้ทรงปั้ นตา พระองค์จะไม่ทรงเห็นหรือ 10 พระองค์ผู้
ทรงตีสอนบรรดาประชาชาติ พระองค์จะไม่ทรงขนาบหรือ พระองค์ผู้ทรงสอนความรู ให้
้ มนุษย์ พระองค์
11
จะไม่ทรงทราบหรือ พระเยโฮวาห์ทรงทราบความคิดของมนุษย์วา่ เป็นเพียงแต่ไร้สาระ
1 โอ

พระพรแห่งความทุกข์ยาก
12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ คนทีพระองค์
่
ทรงตีสอนนั ้นกเป็
็ นสุข คือคนที่พระองค์ทรงสอนด้วยพระราช
บัญญั ติ ของพระองค์ 13 เพื่อ จะให้ เขาพัก จากวัน ลําบากจนกว่า จะขุด บ่อ ไว้ให้ คนชัว่ 14 เพราะพระเยโฮ
วาห์ จะไม่ ทอดทิง้ ประชาชนของพระองค์ พระองค์ จะไม่ ทรงสละมรดกของพระองค์ 15 เพราะความยุ ติ
ธรรมจะกลับไปหาความชอบธรรม และบรรดาคนเที่ยงธรรมในใจจะติดตามไป 16 ผู้ใดจะลุกขึ้นต่อต้าน
คนกระทํา ความชัว่ แทนข้าพเจ้า ผู้ ใดจะยืน ต่อสู้ คนกระทํา ความชัว่ ช้า แทนข้าพเจ้า 17 ถ้า พระเยโฮวาห์
มิใช่ ความอุปถัมภ์ ของข้าพเจ้า วิญญาณของข้าพเจ้า คงอยู่ ในความสงัด 18 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ คิด ว่า “เท ้า
ของข้าพลาด� โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ยด
ึ ข้าพระองค์ไว้ 19 เมื่อความกังวลใน
ใจของข้าพระองค์มีมาก การเล้าโลมของพระองค์ก็หนุนจิตใจของข้าพระองค์ให้ชื่นบาน 20 บัลลังก์แห่ง
ความชัว่ ช้าจะร่วมมิตรกับพระองค์ได้หรือ คือผู้ที่ใช้กฎหมายประกอบการชัว่ ร้าย 21 เขาทัง้ หลายผูกมิตร
กันต่อสู้ ชีวิตของคนชอบธรรม และปรับโทษโลหิตที่ ไร้ความผิด 22 แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที ่กําบังเข้ม
แข็ง ของข้าพเจ้า แล้ว และพระเจ้า ของข้าพเจ้า เป็น ศิลาที่ ลี้ ภัย ของข้าพเจ้า 23 พระองค์ จะทรงนํา ความ
ชัว่ ช้าของเขาเองมาเหนื อเขา และจะทรงตัดเขาเหล่านั ้นออกเสียเพราะความชัว่ ร้ายของเขาเอง ใช่แล้ว
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะทรงตัดเขาออกเสีย
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การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีเลิศของพระองค์
โอ มาเถิด ให้ เราทัง้ หลายร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ ให้ เรากระทํา เสียงชื่นบานถวายศิลาแห่ง
ความรอดของพวกเรา 2 ให้ เราทัง้ หลายเข้า มาอยู่ เฉพาะเบื้องพระพักตร์ พระองค์ ด้วยโมทนา ให้ เรา
กระทําเสียงชื่นบานถวายพระองค์ด้วยบทเพลงสดุดี 3 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าใหญ่ยิง่ และ
ทรงเป็นกษั ตริย์ ใหญ่ ยิง่ เหนื อ พระทัง้ หลาย 4 ที่ ลึก ของแผ่น ดิน โลกอยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ สูง
ของภูเขาเป็นของพระองค์ด้วย 5 ทะเลเป็นของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสร้างมัน และพระหัตถ์ ของ
1
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พระองค์ ทรงปั้ นแผ่น ดิน แห้ง 6 โอ มาเถิด ให้ เรานมัสการและกราบลง ให้ เราคุกเข่า ลงต่อ พระพักตร์
พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้างพวกเรา 7 เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของเรา และเราเป็น ประชาชนแห่ง
ทุ่ง หญ้า ของพระองค์ และเป็น แกะแห่ง พระหัตถ์ ของพระองค์ วัน นี้ ถ้า ท่านทัง้ หลายจะฟัง พระสุรเสียง
ของพระองค์ 8 อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏนั ้น เหมือนอย่างในวันที่ถูกทดลอง
ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 9 เมื่อ บรรพบุรุษ ของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้า พิ สู จน ์ และได้ เห ็ นก ิ จการของเรา
10 เราจึง เคืองคนชัว
้ กทางทัง้ หลาย
่ อายุนั้นอยู่สี ่สิ บปี และว่า “เขาเป็นชนชาติ ที่ มีใจมักหลงผิด เขาไม่รู จั
ของเรา� 11 เพราะฉะนั ้นเราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา�
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การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะความยุติธรรมของพระองค์

1 โอ

จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ จงร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ 2 จง
ร้องเพลงถวายพระเยโฮวาห์ สรรเสริญพระนามของพระองค์ จงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆวัน
3 จงเล่า ถึง สง่า ราศี ของพระองค์ ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ถึง การมหัศจรรย์ ของพระองค์ ท่ามกลาง
บรรดาชนชาติทัง้ หลาย 4 เพราะพระเยโฮวาห์นั้นทรงยิง่ ใหญ่และสมควรจะสรรเสริญอย่างยิง่ พระองค์
ทรงเป็ นที ่เกรงกลัวเหนื อพระทัง้ ปวง 5 เพราะพระทัง้ ปวงของชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นรูปเคารพ แต่ พระเย
โฮวาห์ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ 6 เกียรติ และความสูง ส่ งม ี อยู่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ กําลัง และความ
งามอยู่ในสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ 7 โอ ตระกูลของชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย จงถวายแด่พระเยโฮวาห์ จง
ถวายสง่าราศีและกําลังแด่พระเยโฮวาห์ 8 จงถวายสง่าราศีซ่ึงควรแก่พระนามของพระองค์แด่พระเยโฮ
วาห์ จงนําเครือ
่ งบูชาและมายังบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ 9 โอ จงนมัสการพระเยโฮวาห์ด้วยเครือ
่ ง
10
ประดับ แห่ง ความบริสุทธิ์ ชาวโลกทัง้ สิน
่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ จงพูด ท่ามกลาง
้ เอ๋ย จงตัว สัน
บรรดาประชาชาติ วา่ พระเยโฮวาห์ ทรงครอบครอง เออ พิภพจะถูก สถาปนาเพื่ อม ัน จะไม่ หวัน
่ ไหวเลย
พระองค์ จะทรงพิพากษาชนชาติ ทัง้ หลายด้วยความชอบธรรม 11 จงให้ ฟ้า สวรรค์ เปรมปรีดิ ์ และแผ่น
ดิน โลกยินดี ให้ทะเลคํารน กับสิง่ ทัง้ ปวงที่ อยู่ในนั ้น 12 ให้ทุ ่งนาเริงโลด กับสิง่ ทุกอย่างที่ อยู่ในนั ้น แล้ว
ต้นไม้ทัง้ สิน
้ ของป่าไม้จะปลาบปลื้มยินดี 13 เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จมา ด้วย
พระองค์ เสด็จมาพิพากษาโลก พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติ ทัง้ หลาย
ด้วยความจริงของพระองค์
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ความรุ ง่ เรืองแห่งราชอาณาจักรของพระเจ้า

1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง

จงให้แผ่นดินโลกเปรมปรีดิ์ ให้เกาะเล็กๆมากมายนั ้นยินดี 2 เมฆและ
ความมืด ทึ บอย ู่ รอบพระองค์ ความชอบธรรมและความยุ ติ ธรรมเป็น รากฐานแห่งบ ัลลั งก์ ของพระองค์
3 ไฟลุก อยู่ ข้างหน้า พระองค์ และไหม้ ปฏิปักษ์ ของพระองค์ รอบข้างเสีย 4 ฟ้าแลบของพระองค์ กระทํา ให้
พิภพสว่าง แผ่ นดิน โลกเห็น แล้ว สัน
่ สะท้าน 5 ภู เขาละลายอย่างขี้ ผ้งึ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ต่อ เบื้องพระพักตร์องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง แผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ 6 ฟ้า สวรรค์ ป่าวร้องความชอบธรรมของ
พระองค์ และชนชาติทัง้ หลายเห็นสง่าราศี ของพระองค์ 7 ให้ผู้ปรนนิ บัติรู ปเคารพสลักทัง้ สิน
้ ได้อาย คือ
8
ผู้ ที่ อวดในรู ป เคารพของเขา ให้ พระทัง้ สิน
ิ และยินดี และธิดาทัง้ ปวง
้ กราบลงต่อ พระองค์ ศิ โยนได้ยน
9
ของยูดาห์เปรมปรีดิ์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะคําพิพากษาของพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะ
พระองค์สูงสุดเหนื อแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ ่รักพระเย
้ พระองค์ทรงสูงเด่นกว่าพระทัง้ ปวงอย่างยิง่ 10 ท่านผูที
โฮวาห์ ก็ จงเกลียดชังความชัว่ พระองค์ ทรงอารักขาชีวต
ิ วิสุทธิชนของพระองค์ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้
11
พ้นจากมือของคนชัว่
ความสว่างแจ้งขึ้นแก่คนชอบธรรม และความชื่นบานมีข้น
ึ แก่คนใจเที่ยงธรรม
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ท่านผู้ ชอบธรรมเอ๋ย จงเปรมปรีดิ ์ ในพระเยโฮวาห์ และถวายโมทนาเมื่อ ระลึก ถึง ความบริสุทธิ์ ของ
พระองค์
12

98
สิ่งทัง้ ปวงจงสรรเสริญพระเจ้า เพลงสดุดี
1 โอ จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ได้ทรงกระทําการมหัศจรรย์ พระหัตถ์ ขวา
และพระกรบริสุทธิ์ของพระองค์ได้นําความมีชย
ั มา 2 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ความรอดของพระองค์
เป็นที่ รูจ
้ ัก พระองค์ ทรงสําแดงความชอบธรรมของพระองค์ อย่างเปิดเผยท่ามกลางสายตาของบรรดา
ประชาชาติ 3 พระองค์ ทรงระลึก ถึง ความเมตตาและความจริง ของพระองค์ ต่อ วงศ์ วานอิสราเอล ที่ สุด
ปลายแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ ได้เห็นความรอดของพระเจ้าของเรา 4 ชาวโลกทัง้ สิน
้ เอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบาน
ถวายแด่ พระเยโฮวาห์ เปล ่ง เป็น เสียงเพลงชื่นบานและร้องเพลงสรรเสริญ 5 จงร้องเพลงสรรเสริญ
ถวายพระเยโฮวาห์ด้วยพิณเขาคู่ ด้วยพิณเขาคู่ คลอด้วยเสียงเพลงสดุดี 6 ด้วยเสียงแตรและเสียงแตร
ทองเหลืองขนาดเล็ก จงกระทํา เสียงชื่นบานต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ คือ พระมหากษั ตริย์ 7 ให้ ทะเล
คํารนกับ สิง่ ทัง้ ปวงที่ อยู่ ในทะเลนั ้น พิภพและบรรดาผู้ อาศัย อยู่ ในนั ้น 8 ให้ กระแสนํ้า ตบมือ ของมัน ให้
บรรดาเนิ นเขาปี ติยินดีด้วยกัน 9 เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์เสด็จมาพิพากษา
โลก พระองค์จะทรงพิพากษาโลกด้วยความชอบธรรม และชนชาติทัง้ หลายด้วยความเที่ยงตรง

99
การนมัสการในศิโยน

1 พระเยโฮวาห์ทรงครอบครอง

ให้ชนชาติทัง้ หลายตัวสัน
่ พระองค์ผู้ประทับระหว่างพวกเครู บ ให้แผ่น
ดินโลกหวัน
่ ไหว 2 พระเยโฮวาห์ใหญ่ยิง่ อยู่ในศิ โยน พระองค์ สูงเด่นอยู่เหนื อประชาชาติ ทัง้ ปวง 3 ให้เขา
สรรเสริญ พระนามอัน ยิง่ ใหญ่ และน่า คร้ามกลัว ของพระองค์ เพราะพระนามนั ้น บริสุทธิ์ 4 ฤทธานุ ภาพ
ของกษั ตริย์ทรงรักความยุติธรรม พระองค์ทรงสถาปนาความเที่ยงตรง พระองค์ทรงประกอบความยุติ
ธรรมและความชอบธรรมขึ้นในยาโคบ 5 จงยอพระเกียรติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และนมัสการที่
แท่นรองพระบาทของพระองค์ เพราะพระองค์บริสุทธิ์ 6 โมเสสและอาโรนอยูใ่ นพวกปุโรหิตของพระองค์
ซามู เอลอยู่ ในพวกที่ ทูล ออกพระนามของพระองค์ ด้วย พวกท่านร้องทูล พระเยโฮวาห์ และพระองค์
ทรงตอบท่านเหล่า นั ้น 7 พระองค์ ตรัส กั บท ่า นที่ ในเสาเมฆ ท่านทัง้ ปวงได้ รก
ั ษาบรรดาพระโอวาทของ
8
พระองค์ และกฎที่ พระองค์ ประทานแก่ ท่าน โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
พระองค์ ทรงตอบท่านเหล่า นั ้น พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ ยกโทษท่านเหล่า นั ้น แต่ ทรงเป็น ผู้ สนอง
การกระทํา ผิด ของท่านเหล่า นั ้น 9 จงยอพระเกีย รติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา และนมัสการที่ ภู เขา
อันบริสุทธิ์ของพระองค์ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราบริสุทธิ์

100
จงสรรเสริญพระเจ้าด้วยความชื่นบาน เพลงสดุดีเพื่อสรรเสริญพระเจ้า
1 ชาวโลกทัง
้ สิน
ั พระเยโฮวาห์ด้วยความ
้ เอ๋ย จงเปล่งเสียงชื่นบานถวายแด่พระเยโฮวาห์ 2 จงปรนนิ บติ
ยินดี จงเข้า มาเฝ้า พระองค์ ด้วยการร้องเพลง 3 จงรู เ้ ถิด ว่า พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า คือ พระองค์
เองที่ ทรงสร้างเราทัง้ หลาย เราไม่ ได้ สร้างตัว เองขึ้น เราเป็น ประชาชนของพระองค์ เป็น แกะแห่ง ทุ่ง
หญ้าของพระองค์ 4 จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการโมทนา และเข้าบริเวณพระนิ เวศของพระองค์ด้วย
การสรรเสริญ จงถวายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์ 5 เพราะ
พระเยโฮวาห์ ประเสริฐ ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และความจริง ของพระองค์ ดํารงอยู่ ทุ
กชัว่ อายุ
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101
ดาวิดปฏิญาณว่าจะประพฤติอย่างดีรอบคอบ เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้าพระองค์ จะร้องเพลงเรือ
่ งความเมตตาและความยุติธรรม โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะ
ร้องเพลงถวายพระองค์ 2 ข้า พระองค์ จะประพฤติ อย่างเฉลียวฉลาดตามมรรคาที่ ดี รอบคอบ โอ เมื่อไร
พระองค์จะเสด็จมาหาข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะดําเนิ นด้วยใจซื่อสัตย์ภายในเรือนของข้าพระองค์ 3 ข้า
พระองค์ จะไม่ ตัง้ สิง่ ใดๆที่ ชว
ั ่ ช้า ไว้ ต่อ หน้า ต่อตาของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ เกล ีย ดกิ จการของผู้ ที่ ไม่
ซื่อตรง กิจการนั ้น จะไม่ ติ ดอย ู่ กับ ข้า พระองค์ 4 ข้า พระองค์ จะอยู่ หา่ งไกลจากคนใจดื้อ รัน
้ ข้า พระองค์
5
จะไม่ รว่ มรู ้คนชัว่ ร้ายเลย บุ คคลใดก็ตามใส่ รา้ ยเพื่อนบ้านของเขาอย่างลับๆ ข้า พระองค์ จะขจัด เขา
ออกเสีย คนที ่ มี ตายโสและใจที่ จองหองข้า พระองค์ จะไม่ ยอมทนด้วย 6 นั ยน์ ตาข้า พระองค์ จะมองหา
คนที่ ซ่ือตรงในแผ่นดิน เพื่อเขาจะอาศัยอยู่กับข้าพระองค์ ผู้ใดดําเนิ นในทางที่ ดี รอบคอบ ผู้นั ้นจะปรน
นิ บัติข้าพระองค์ 7 ผู้ที่ ประพฤติหลอกลวงจะไม่ได้อาศัยอยู่ในเรือนของข้าพระองค์ คนใดที่ พูดเท็จจะไม่
ยัง่ ยืนอยู่ต่อสายตาของข้าพระองค์ 8 ข้าพระองค์ จะทําลายคนชัวท
่ ัง้ สิน
้ ในแผ่นดินเสียแต่ เนิ่ นๆ เพื่อว่า
ข้าพระองค์จะได้ตัดบรรดาผู้กระทําชัว่ ออกเสียให้หมดจากนครของพระเยโฮวาห์

102
การขอร้องอย่างทุกข์ใจ คําอธิษฐานของผู้ถูกข่มใจ เมื่อเขาอ่อนระอาใจ และระบายความนั ้นต่อพระ
พักตร์พระเยโฮวาห์
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับ คํา อธิษฐานของข้า พระองค์ ขอเสียงร้องของข้า พระองค์ มาถึง
พระองค์ 2 ขออย่าทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ จากข้าพระองค์ ในวันทุกข์ใจของข้าพระองค์ ขอทรง
เงีย
่ พระกรรณสดับ ข้า พระองค์ ขอทรงตอบข้า พระองค์ โดยเร็ว ในวั นที ่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์
3 เพราะวัน ของข้า พระองค์ สิ ้น ไปอย่างควัน และกระดูก ของข้า พระองค์ ไหม้ อย่างเตาไฟ 4 จิ ตใจของข้า
พระองค์ถูกนาบและเหีย
่ วไปเหมือนหญ้า ข้าพระองค์จึงลืมรับประทานอาหารของข้าพระองค์ 5 เหตุด้วย
เสียงร้องครางของข้า พระองค์ กระดูก ของข้า พระองค์ เกาะติด เนื้ อ ของข้า พระองค์ 6 ข้า พระองค์ เป็น
เหมือนนกกระทุง 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 ใส่ข้าพระองค์ปฏิญาณตัวต่อต้านข้าพระองค์ 9 เพราะข้าพระองค์กินขี้เถ้าต่างอาหาร และเจือนํ้าตา
เข้ากับเครือ
่ งดื่ม 10 เหตุด้วยความพิโรธและความกริว้ ของพระองค์ เพราะพระองค์ทรงชูข้าพระองค์ข้น
ึ
11
และโยนข้าพระองค์ทิง้ ไปเสีย วันเวลาของข้าพระองค์เหมือนเงาเวลาเย็น ข้าพระองค์เหี่ยวไปเหมือน
หญ้า
จงระลึกถึงพระเมตตาทัง้ หลายของพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ แต่ พระองค์ จะ ทรง ประ ทั บอย ู่ เป็น นิ ตย์ การ ระลึก ถึง พระองค์ ดํารง อยู่
ทุ กชั ่ วอา ยุ 13 พระองค์ จะ ทรง ลุก ขึ้น เมตตา ศิ โยน เพราะ ถึง เวลา ที่ จะ ทรง พระ กรุ ณา เธอ เออ เวลา
กําหนดมาถึง แล้ว 14 เพราะผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ รก
ั ซากก้อนหิน ของเธอนั ก และสงสารผงคลี ของเธอ
15 บรรดาประชาชาติ จะกลัว พระนามของพระเยโฮวาห์ และบรรดากษั ตริ ย์ ของแผ่น ดิน โลกกลัว สง่า
ราศี ของพระองค์ 16 เพราะเมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างศิ โยนนั ้น พระองค์ จะทรงปรากฏด้วยสง่าราศี
ของพระองค์ 17 พระองค์ จะสนพระทัย ในคํา อธิษฐานของคนสิน
้ เนื้ อ ประดาตัว และจะไม่ ทรงดู หมิน
่ คํา
18
อธิษฐานของเขา จงบันทึก เรือ
่ งนี้ ไว้ให้ ชัว่ อายุ ที่ จะมี มา เพื่อ ประชาชนที่ ยงั จะทรงสร้างมานั ้น จะได้
สรรเสริญพระเยโฮวาห์ 19 เพราะพระองค์ทอดพระเนตรลงมาจากที่ สูงอันบริสุทธิ์ของพระองค์ จากฟ้า
สวรรค์พระเยโฮวาห์ทอดพระเนตรแผ่นดินโลก 20 เพื่อทรงสดับเสียงร้องครางของเชลย เพื่อทรงปล่อย
คนที่ต้องถึงตายให้เป็นอิสระ 21 เพื่อจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ในศิโยน และกล่าวสรรเสริญ
12

เพลงสดุดี 102:22

620

เพลงสดุดี 104:3

พระองค์ ในเยรู ซาเล็ม 22 ขณะเมื่อ ชนชาติ ทัง้ หลายรวบรวมกัน ทัง้ บรรดาราชอาณาจั กร เพื่อ ปรนนิ บั ติ
พระเยโฮวาห์ 23 พระองค์ทรงหักกําลังของข้าพเจ้ากลางทาง พระองค์ทรงกระทําให้วน
ั เวลาของข้าพเจ้า
24
สัน
้ เข้า ข้าพเจ้าว่า “โอ ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขออย่าทรงนําข้าพระองค์ไปเสียในครึง่ กลางวัน
เวลาของข้าพระองค์ พระองค์ ผู้ปี เดือนดํารงอยู่ตลอดทุกชัว่ อายุ� 25 เมื่อเดิมพระองค์ ทรงวางรากฐาน
ของแผ่น ดิน โลก และฟ้า สวรรค์ เป็น พระหัตถกิจ ของพระองค์ 26 สิ ่ง เหล่า นี้ จะพินาศไป แต่ พระองค์ จะ
ทรงดํารงอยู่ บรรดาสิง่ เหล่า นี้ จะเก่า ไปเหมือนเครือ
่ งนุ่ง ห่ม พระองค์ จะทรงเปลี่ยนสิง่ เหล่า นี้ ไว้ดุ จเสื้อ
27
คลุม และสิง่ เหล่านั ้ นก็จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปี เดือนของพระองค์
จะไม่ สิน
่ คง และเชื้อ สายของเขาจะได้ รบ
ั การ
้ สุด 28 ลูก หลานของบรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ จะอยู่ มัน
สถาปนาต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
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การสรรเสริญพระเจ้าสําหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์ เพลงสดุดีของดาวิด
โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ และทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ ภายในข้า จงถวายสาธุการ
แด่ พระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ 2 โอ จิ ตใจของข้า เอ๋ย จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ และอย่า ลืม
พระราชกิ จอันมีพระคุณทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 3 ผู้ทรงอภัยความชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของท่าน ผู้ทรงรักษาโรคทัง้
สิน
้ ของท่าน 4 ผู้ทรงไถ่ ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตาย ผู้ทรงสวมความเมตตาและพระกรุ ณาเป็น
มงกุฎ ให้ ท่าน 5 ผู้ ทรงให้ ปากท่า นอิ่ มด ้วยของดี วัย หนุ่ม ของท่านจึง กลับ คืน มาใหม่ อย่างวัย นกอินทรี
6 พระเยโฮวาห์ ทรงประกอบความชอบธรรมและการยุ ติ ธรรมให้ แก่ บรรดาผู้ ที่ ถู กบ ีบ บังคับ 7 พระองค์
ทรงสําแดงวิธี การของพระองค์ แก่ โมเสส พระราชกิจ ของพระองค์ แก่ ประชาชนอิสราเอล 8 พระเยโฮ
วาห์ ทรงพระกรุ ณาและมี พระคุณ ทรงกริว้ ช้า และอุดมด้วยความเมตตา 9 พระองค์ จะไม่ ทรงปรักปรํา
เสมอหรือ ทรงกริว้ อยู่ เป็น นิ ตย์ 10 พระองค์ มิได้ ทรงกระทํา ต่อ เราตามเรือ
่ งบาปของเรา หรือ ทรงสนอง
11
ตามความชัว่ ช้า ของเรา เพราะว่า ฟ้า สวรรค์ สูง เหนื อ แผ่น ดิน เท่าใด ความเมตตาของพระองค์ ที่ มีต ่
อบรรดาคนที่เกรงกลัวพระองค์ก็ใหญ่ยิง่ เท่านั ้น 12 ตะวันออกไกลจากตะวันตกเท่าใด พระองค์ทรงปลด
การละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั ้น 13 บิดาสงสารบุตรของตนฉั นใด พระเยโฮวาห์ทรงสงสารบรรดา
คนที่ ยาํ เกรงพระองค์ ฉั นนั ้น 14 เพราะพระองค์ ทรงทราบโครงร่างของเรา พระองค์ ทรงระลึกว่าเราเป็น
แต่ ผงคลี 15 ส่วนมนุษย์นั ้น วันเวลาของเขาเหมือนหญ้า เขาเจริญขึ้น เหมือนดอกไม้ ในทุ่ง นา 16 เพราะ
ลมพัด ผ่านมัน ไป มั นก ็ สูญ เสีย และสถานที่ ของมัน ไม่ รู จั
้ ก มั นอ ีก 17 แต่ ความเมตตาของพระเยโฮวาห์
นั ้น ดํารงอยู่ ตัง้ แต่ นิ รน
ั ดร์กาลถึง นิ รน
ั ดร์กาลต่อ ผู้ ที่ ยําเกรงพระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์
18
ต่อหลานเหลน ต่อบรรดาผู้ที่ รักษาพันธสัญญาของพระองค์ และระลึกอยู่ที่ จะกระทําตามพระบัญญั
ติของพระองค์ 19 พระเยโฮวาห์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์ และราชอาณาจักรของ
พระองค์ ครองทุก สิง่ อยู่ 20 ข้า แต่ ท่านทัง้ หลาย ผู้ เป็น ทูต สวรรค์ ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระ
เยโฮวาห์ ท่านผู้ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ ผู้ กระทํา ตามพระบัญชาของพระองค์ และเชื่อ ฟัง เสียงพระวจนะของ
พระองค์ 21 พลโยธาทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ คือ บรรดาผู้ รับ ใช้ ที่ กระทํา
ตามพระทัย พระองค์ 22 พระราชกิจ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ในทุก สถานที่ ที่ พระองค์ ทรงครอบครองอยู่ จง
ถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์
1

104
การไตร่ตรองถึงสง่าราศีของพระเจ้า
จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์
พระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก พระองค์ ทรงเกียรติ และความสูงส่ง เป็น ฉลองพระองค์ 2 ผู้ ทรงคลุม พระองค์ ด้วย
แสงสว่างดุจดังฉลองพระองค์ ผูทรงขึ
้
งฟ้าสวรรค์ออกดังขึงม่าน 3 ผูทรงวางคานของที
้
่ประทับอันสูงของ
1 โอ
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พระองค์ ไว้ในนํ้า ผู้ ทรงใช้ เมฆเป็น ราชรถ ผู้ ทรงดําเนิ น ไปบนปีก ของลม 4 ผู้ ทรงบันดาลพวกทูต สวรรค์
ของพระองค์ ให้เป็น ดุจ วิญญาณ และทรงบันดาลผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ให้เป็น ดุจ เปลวเพลิง 5 ผู้ ทรงวาง
รากฐานของแผ่น ดิน โลก เพื่ อม ิ ให้ มัน หวัน
่ ไหวเป็น นิ ตย์ 6 พระองค์ ทรงคลุม มัน ไว้ ด้วยนํ้า ลึก อย่างกับ
เครือ
่ งนุ่งห่ม นํ้าอยูเ่ หนื อภูเขา 7 เมื่อพระองค์ทรงขนาบ นํ้านั ้นกหนี
็ ไป พอได้ยินเสียงฟ้าร้องของพระองค์
8
มั นก ็ วงิ่ ไป นํ้า นั ้น ขึ้น ไปยัง ภู เขา แล ้ว ไหลลงไปยัง หุบเขา ไปยัง ที่ ซ่ึง พระองค์ ทรงกําหนดไว้ ให้ นํ้า นั ้น
9 พระองค์ ทรงวางขอบเขตมิ ให้มัน ข้าม เพื่ อม ิ ให้มัน คลุม แผ่น ดิน โลกอีก 10 พระองค์ ทรงกระทํา ให้นํ้าพุ
พลุ่งขึ้นมาในหุบเขา นํ้านั ้ นก็ไหลไประหว่างเขา 11 ให้บรรดาสัตว์ป่าได้ด่ืมและให้ลาป่าดับความกระหาย
ของมัน 12 ที่ริมน้าํ นั ้น นกในอากาศจึงได้มีที่อาศัย มันรอ
้ งอยูท
่ ่ามกลางกิง่ ไม้ 13 พระองค์ทรงรดภูเขาจาก
ที่ ประทับ อัน สูง ของพระองค์ แผ่ นดิน โลกก็ อิ่มด ้วยผลพระราชกิจ ของพระองค์ 14 พระองค์ ทรงให้หญ้า
งอกมาเพื่อสัตว์เลี้ยง และผักให้มนุษย์ได้ดูแล เพื่อเขาจะทําให้เกิดอาหารจากแผ่นดิน 15 และนํ้าองุน
่ ซึ่ง
16
ให้ใจมนุษย์ยินดี นํ้ามันเพื่อทําให้หน้าของเขาทอแสง และขนมปังซึ่งเสริมกําลังใจมนุษย์ บรรดาต้นไม้
ของพระเยโฮวาห์ได้ อิม
่ หนํา คือต้นสนสี ดาร์แห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ ได้ ทรงปลูกไว้ 17 นกสร้างรังของ
มันอยู่ในนั ้น ส่วนนกกระสาดํานั ้น ต้นสนสามใบเป็นบ้านของมัน 18 ภู เขาสูงนั ้นเป็ นที ่ลี้ ภัยของเลียงผา
หินเป็นของตัวกระจงผา 19 พระองค์ทรงจัดตัง้ ดวงจันทร์ให้กําหนดฤดู ดวงอาทิตย์รู จั
้ กเวลาตกของมัน
20 พระองค์ ทรงให้เก ิด ความมืด และเป็ นกลางคืน เป็ นที ่ ซ่ึง บรรดาสัตว์ของป่ า ไม้ คลานออกมา 21 สิ งโต
หนุ่มคํารามหาเหยื่อของมัน และแสวงหาอาหารของมันจากพระเจ้า 22 เมื่อดวงอาทิตย์ข้นม
ึ นก
ั ร็ วบรวม
กันและไปนอนอยู่ในที่ ของมัน 23 มนุษย์ก็ ออกไปทํางานของเขา ไปทําภารกิจของเขาจนเวลาเย็น 24 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระราชกิจของพระองค์มากมายจริงๆ พระองค์ทรงสร้างการงานนั ้นทัง้ สิน
้ ด้วยพระ
25
ปัญญา แผ่นดินโลกเต็มไปด้วยทรัพย์สมบัติของพระองค์ ทะเลอยู่ข้างโน้ น ทัง้ ใหญ่และกว้าง ซึ่งในนั ้
นมีสิ่งเคลื่อนไหวนั บไม่ถ้วน คือสัตว์ที่มีชีวิตทัง้ เล็กและใหญ่ 26 กําปั่ นแล่นไปโน่ นแน่ ะ และเลวีอาธานที่
พระองค์ สร้างไว้ให้เล่นนั ้น 27 บรรดาสิง่ เหล่านี้ แหงนหาพระองค์ เพื่อให้พระองค์ ประทานอาหารแก่ มัน
ตามเวลา 28 เมื่อ พระองค์ ประทานให้ มั นก ็ เก ็บไป เมื่อ พระองค์ ทรงยื่น พระหัตถ์ ออก มั นก ็ อม
ิ่ หนํา ด้วย
ของดี 29 เมื่อพระองค์ทรงซ่อนพระพักตร์เสีย มันทัง้ หลายก็ลําบากใจ เมื่อพระองค์ทรงเอาลมหายใจมัน
ไปเสีย มันก็ตาย และกลับเป็นผงคลี 30 เมื่อพระองค์ทรงส่งวิญญาณของพระองค์ออกไป มันก็ถูกสร้าง
ขึ้น มา และพระองค์ ก็ ทรงเปลี่ยนโฉมหน้า ของพื้น ดิน เสีย ใหม่ 31 สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ จะดํารงอยู่
เป็นนิ ตย์ พระเยโฮวาห์จะทรงเปรมปรีดิใ์ นบรรดาพระราชกิจของพระองค์ 32 ผูทรงทอดพระเนตรโลก
้
มั
นก็สัน
่ สะท้าน ผู้ทรงแตะต้องภู เขา มั นก็มี ควันขึ้นมา 33 ข้ามีชีวิตอยู่ตราบใด ข้าจะร้องเพลงถวายพระ
เยโฮวาห์ ขณะข้ายังเป็นอยู่ ข้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้า 34 การรําพึงของข้าจะเป็นสิง่ ที่ พอ
พระทัย ข้าจะเปรมปรีดิ์ในพระเยโฮวาห์ 35 ขอคนบาปถูกผลาญเสียจากแผ่นดินโลก และขออย่าให้มีคน
ชัวอ
่ ีกเลย โอ จิตใจของข้าเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

105
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า

1 โอ จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์ จงร้องทูลออกพระนามพระองค์ จงให้บรรดาพระราชกิจของ

พระองค์ แจ ้ง แก่ ชนชาติ ทัง้ หลาย 2 จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุ ดี ถวายพระองค์ จงเล่า ถึง
การมหัศจรรย์ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 3 จงอวดพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้จิตใจของบรรดาผู้แสวงหา
พระเยโฮวาห์เปรมปรีดิ์ 4 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ และพระกําลังของพระองค์ แสวงหาพระพักตร์ของ
พระองค์ เรือ
่ ยไป 5 จงระลึก ถึง การอัศจรรย์ ซ่ึง พระองค์ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ และคํา พิพากษาแห่ง
พระโอษฐ์ ของพระองค์ 6 โอ เชื้อ สายของอับ ราฮัม ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ เชื้อ สายของยาโคบ ผู้ เลือกสรร
7
ของพระองค์ พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา คํา พิพากษาของพระองค์ อยู่ ทัว่ ไปในแผ่น ดิน
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โลก 8 พระองค์ ทรงจดจํา พันธสัญญาของพระองค์ อยู่ เป็น นิ ตย์ คือ พระวจนะที่ พระองค์ ทรงบัญชาไว้
ตลอดหนึ่ งพันชัว่ อายุ
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 อส
ิ ราเอลให้ เป็น พันธสัญญานิ รัน ดร์
11 ว่า “เราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้า เป็ นส่วนมรดกของเจ้าทัง
้ หลาย� 12 เมื่อเขายังมค
ี นจํานวนน้ อย
13
จํานวนน้ อยจริง ยัง เป็น แต่ คนอาศัย อยู่ ในนั ้น พเนจรไปจากประชาชาติ นี้ ถึง ประชาชาติ นั ้น จากราช
อาณาจั กรนี้ถึงอีกชนชาติ หนึ่ ง 14 พระองค์ มิได้ ทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขา พระองค์ ทรงขนาบกษั ตริย์
หลายองค์ ด้วยเห็น แก่ เขา 15 ว่า “อย่า แตะต้องบรรดาผู้ ที่ เราเจิม ไว้ อย่า ทํา อันตรายแก่ ผู้ พยากรณ์ ทัง้
หลายของเรา� 16 เมื่อพระองค์ทรงเรียกการกันดารอาหารให้เกิดขึ้นที่แผ่นดิน และทรงทําลายอาหารที่
บํารุ งชีวต
ิ เสียสิน
้ 17 พระองค์ ทรงใช้ชายคนหนึ่ งไปข้างหน้าเขา คือโยเซฟ ซึ่งถูกขายไปเป็นทาส 18 เท้า
ของเขาเจ็บชํ้าด้วยตรวน ตัวเขาเข้าอยูใ่ นปลอกเหล็ก 19 จนกว่าสิง่ ที่เขาบอกได้บังเกิดขึ้น พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ทดสอบเขา 20 กษั ตริย์ก็ ทรงใช้ให้ไปปล่อยตัวเขา ผู้ปกครองของชนชาติ ทัง้ หลายได้ ปล่อย
เขาเป็นอิสระ 21 กษั ตริยทรงตั
์
ง้ เขาให้เป็นเจ้านายเหนื อวังของพระองค์ เป็นผู้ปกครองกรรมสิทธิท
์ ัง้ ปวง
22
ของพระองค์ ให้ผูกมัดเจ้านายของพระองค์ ตามชอบใจ และสอนสติ ปัญญาแก่ ผู้อาวุโสของพระองค์
23 แล ้ วอ ิส ราเอลได้ มาที่ อียป
ิ ต์ ยาโคบได้ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ของฮาม 24 และพระเจ้า ทรงกระทํา ให้
ประชาชนของพระองค์มีลูกดก และทรงกระทําให้เขาแข็งแรงกว่าคู่อริของเขา 25 พระองค์ทรงหันใจเขา
เหล่านั ้นให้เกลียดประชาชนของพระองค์ ให้ใช้กลอุบายแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 26 พระองค์ทรงใช้โมเสส
ผู้รับใช้ของพระองค์ และอาโรนผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้ 27 เขาทัง้ สองกระทําหมายสําคัญท่ามกลางเขา
ทัง้ หลาย ทําการมหัศจรรย์ในแผ่นดินของฮาม 28 พระองค์ทรงใช้ความมืดมา กระทําให้แผ่นดินมืด เขา
ทัง้ หลายมิได้กบฏต่อพระวจนะของพระองค์ 29 พระองค์ทรงกระทําให้น้ํากลายเป็นเลือด และให้ปลาของ
เขาตาย 30 กบแห่ กัน มาเป็น ฝูง ใหญ่ ที่ แผ่ นดิน ของเขา แม้ ห้องในของกษั ตริย์ ของเขาก็ มี 31 พระองค์
ตรัส และฝูง เหลือบก็ มาและรินม
้ ี ไปทัว่ ในแผ่น ดิน ของเขา 32 พระองค์ ประทานลูกเห็บ แก่ เขาแทนฝน
และไฟไหม้ ทัว่ แผ่นดินของเขา 33 พระองค์ ทรงนาบเถาองุน
่ และต้นมะเดื่อของเขา และทรงฟาดต้นไม้
ในประเทศของเขาให้ หัก 34 พระองค์ ตรัส และตัก
๊ แตนวัย บิ นก ็ มา และตัก
๊ แตนวัย คลานมานั บ ไม่ ถ้วน
35 มากินพืชในแผ่นดินของเขาหมด และกินผลแห่งดินของเขาสิน
้ 36 พระองค์ทรงสังหารบรรดาลู กหัว
ปี ในแผ่นดินของเขา คือผลแรกแห่งกําลังทัง้ สิน
้ ของเขา 37 แล้วพระองค์ ทรงนําอิสราเอลออกไปพร้อม
กับ เงิน และทองคํา และไม่ มี สัก คนหนึ่ ง ในตระกูล ของพระองค์ ที่ อ่อนแอ 38 เมื่อ เขาพรากจากไป อียป
ิ ต์
39
ก็ ยินดี เพราะความครันคร
่
้ามต่ ออ ิส ราเอลได้ ตกอยู่ บนเขา
พระองค์ ทรงกางเมฆเป็น เครือ
่ งกําบัง
40
และไฟให้ความสว่างเวลากลางคืน ประชาชนร้องขอ และพระองค์ ทรงนํา นกคุ่ม มา และให้เขาอิม
่ ใจ
ด้วยอาหารจากฟ้าสวรรค์ 41 พระองค์ทรงเปิดหิน และนํ้าก็ไหลออกมา มันไหลพุ่งไปเป็นแม่น้ําในที่แห้ง
แล้ง 42 เพราะพระองค์ ทรงระลึก ถึง พระสัญญาบริสุทธิ์ ของพระองค์ และอับ ราฮัม ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
43 พระองค์ จึง ทรงนํา ประชาชนของพระองค์ ออกมาด้วยความชื่นบาน ทรงนํา ผู้ ที่ เลือกสรรไว้ นั้น ด้วย
ความเบิก บานใจ 44 และพระองค์ ประทานแผ่น ดิน ของบรรดาประชาชาติ ให้ แก่ เขา และเขาได้ ผลงาน
ของชาติ ทัง้ หลายเป็น กรรมสิทธิ์ 45 เพื่อ เขาจะปฏิ บั ติ กฎเกณฑ์ ของพระองค์ และรักษาพระราชบัญญั ติ
ของพระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสริฐ
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 2 ผู้ใดจะพรรณนาถึงพระราชกิ จอันทรงมหิทธิฤทธิของ
์
พระเยโฮวาห์ ผู้ ใดจะแสดงถึง พระเกียรติ ของพระองค์ อย่างครบถ้วนได้ 3 บรรดาผู้ ที่ รักษาความยุ ติ
ธรรมก็ เป็นสุข และผู้ ที่ กระทํา ความชอบธรรมตลอดเวลา 4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ถึง ข้า
พระองค์ด้วยความโปรดปรานซึ่งพระองค์ทรงมีต่อประชาชนของพระองค์ โอ ขอทรงประทานความรอด
ของพระองค์ ให้ แก่ ข้า พระองค์ 5 เพื่อ ข้า พระองค์ จะเห็น ความเจริญ รุ ง่ เรืองของบรรดาผู้ เลือกสรรของ
พระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะเปรมปรีดิ์ในความยินดีแห่งประชาชาติของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะอวด
ได้รว่ มกับมรดกของพระองค์ 6 ทัง้ ข้าพระองค์ทัง้ หลายและบรรพบุรุษของข้าพระองค์ได้กระทําบาปแล้ว
ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําความชัว่ ช้า ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําอย่างชัว่ ร้าย 7 บรรพบุรุษของข้า
พระองค์ทัง้ หลายเมื่อท่านอยูใ่ นอียป
ิ ต์ท่านมิได้เข้าใจการมหัศจรรย์ของพระองค์ ท่านมิได้ระลึกถึงความ
เมตตาอันอุดมของพระองค์ แต่ได้กบฏต่อพระองค์ที่ ทะเล ที่ ทะเลแดง 8 ถึงกระนั ้นพระองค์ยงั ทรงช่วย
ท่านให้รอดเพราะเห็น แก่ พระนามของพระองค์ เพื่อ พระองค์ จะให้ทราบถึง ฤทธานุภาพอัน ใหญ่ ยงิ่ ของ
พระองค์ 9 พระองค์ทรงขนาบทะเลแดง มันกแห
็ ้งไป และพระองค์ทรงนําท่านข้ามที่ลึกอย่างกับเดินข้าม
ถิน
่ ทุรกันดาร 10 พระองค์จึงทรงช่วยท่านให้พ้นมือของผู้ที่เกลียดชังท่าน และไถ่ท่านจากเงื้อมมือของศั
ตรู 11 และนํ้าท่วมปฏิปักษ์ ของท่าน เขาไม่เหลือสักคนเดียว 12 แล้วท่านเชื่อพระวจนะของพระองค์ ท่าน
ร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์ 13 แต่ ไม่ ช้า ท่านก็ ลืม พระราชกิจ ของพระองค์ เสีย ท่านไม่ คอยพระดํารัส
ปรึกษาของพระองค์ 14 แต่ในถิน
่ ทุรกันดารนั ้นท่านมีความอยากอย่างรุ นแรง และได้ทดลองพระเจ้าใน
15
ทะเลทราย พระองค์ ทรงประทานสิง่ ที่ ท่านขอ แต่ ทรงใช้โรคผอมแห้งมาท่ามกลางจิตใจท่าน 16 เมื่อ
คนในค่ายริษยาโมเสสและอาโรนวิสุทธิชนของพระเยโฮวาห์ 17 พื้นแผ่นดินอ้าปากกลืนดาธานและทับ
คณะอาบี รม
ั เสีย 18 ไฟระเบิด ในคณะของท่านและเปลวเพลิง ผลาญคนชัว่ เสีย 19 ท่านได้ สร้างลูกวัว ใน
โฮเรบและนมัสการรู ปเคารพหล่อ 20 ท่านจึงเอาสง่าราศีของพระเจ้าแลกกับรู ปของวัวทก
ี่ ินหญ้า 21 ท่าน
ลืมพระเจ้า พระผู้ชว
ิ ต์ 22 ทําการมหัศจรรย์
่ ยให้รอดของท่าน ผู้ได้ ทรงกระทําพระราชกิจใหญ่โตในอียป
ในแผ่น ดิน ของฮามและสิง่ น่า คร้ามกลั วท ี่ ทะเลแดง 23 เพราะฉะนั ้น พระองค์ ตรัสว ่า จะทําลายท่านเสีย
ดีแต่โมเสสผูเ้ ลือกสรรของพระองค์ได้มายืนเฝ้าทัดทานพระองค์ เพื่อหันพระพิโรธของพระองค์เสียจาก
การทําลาย 24 แล ้ วท ่า นก็ ดู ถู กแผ่นดิ นอ ั นร ่ มรืน
่ นั ้น ท่านไม่ เชื่อ พระวจนะของพระองค์ 25 ท่านบ่น อยู่
ในเต็นท์ของท่าน และไม่ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ 26 เพราะฉะนั ้นพระองค์ทรงยกพระหัตถ์ของ
พระองค์ ปฏิญาณต่อ ท่าน ว่า จะทําให้ ท่านล้ม ตายในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 27 และจะกระจายเชื้อ สายของท่าน
ไปท่ามกลางประชาชาติ หว่านเขาไปทัว่ ประเทศทัง้ หลาย 28 แล ้ วท ่า นก็ ไปติดพัน อยู่ กับ พระบาอัล แห่ง
เมืองเปโอร์ และรับประทานเครือ
่ งสัตวบูชาที่ บูชาพระตาย 29 ท่านยัว่ เย้าพระองค์ ให้ทรงกริว้ ด้วยการก
ระทํา ของท่าน และโรคระบาดเกิด ขึ้น ท่ามกลางท่าน 30 แล ้วฟีเนหัส ได้ ยน
ื ขึ้น จัดการลงโทษและโรคระ
บาดนั ้นกหยุ
็ ด 31 ที่เขาทํานั ้นพระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่เขาตลอดทุกชัว่ อายุสืบต่อไปเป็น
นิ ตย์ 32 ท่านทําให้พระองค์กริวท
่ งของท่านนี้ โมเสสก็พลอยเสียหายด้วย
้ ี่น้ําแห่งการโต้เถียง เพราะเรือ
33 เพราะท่านทําให้ จิ ตใจโมเสสขมขื่น ดัง นั ้ นร ิม ฝีปากของเขาจึง พูด ถ้อยคํา หุนหัน 34 ท่านมิ ได้ ทําลาย
ชนชาติ ทัง้ หลายตามที่ พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้ 35 แต่ ท่านได้ ปะปนกับ ประชาชาติ เหล่า นั ้น และ
หัดทําอย่างที่ เขาทํากัน 36 ท่านปรนนิ บัติรู ปเคารพของเขาซึ่งกลายเป็นบ่วงสําหรับท่าน 37 ท่านฆ่าบุตร
ชายและบุตรสาวของท่านถวายเป็น เครือ
่ งสักการบูชาแก่ ปีศาจ 38 ท่านเทโลหิต ผู้ ไร้ผิด ออกมาคือ โลหิ
ตบ ุตรชายบุตรสาวของท่าน ผู้ ซึ่ง ท่านได้ ฆ่า เป็น เครือ
่ งสักการบูชาแก่ รู ปเคารพแห่ง คานาอัน แผ่ นดิ
39
นกม
็ ลทินไปด้วยโลหิต ท่านจึงเป็นคนไม่สะอาดด้วยการกระทําของท่าน และประพฤติเยีย
่ งโสเภณี ใน
40
การกระทําของท่าน แล้วความกริว้ ของพระเยโฮวาห์ก็พลุ่งขึ้นต่อประชาชนของพระองค์ และพระองค์
ทรงรังเกียจมรดกของพระองค์ 41 พระองค์ทรงมอบท่านไว้ในมือประชาชาติต่างๆ บรรดาผูที
้ ่เกลียดท่าน
1
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จึงปกครองเหนื อท่าน 42 ศัตรู ของท่านได้ บีบบังคั บท่านและท่านตกไปอยู่ใต้ อํานาจของเขา 43 พระองค์
ทรงช่วยท่านให้ พ้น หลายครัง้ แต่ ท่านมัก กบฏในจุด ประสงค์ ของท่าน และถูก เหยียดลงด้วยความชัว่
ช้าของท่าน 44 ถึงอย่างไร เมื่อพระองค์ สดับเสียงร้องทูลของท่าน พระองค์ ทรงสนพระทัยในความทุกข์
ใจของท่าน 45 เพื่อเห็นแก่ท่าน พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์ และกลับทรงกรุ ณาตาม
ความเมตตาอันอุดมของพระองค์ 46 พระองค์ทรงให้ท่านได้รบ
ั ความสงสารจากบรรดาผู้ที่ ได้ยึดท่านไป
เป็นเชลย 47 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทัง้ หลายให้
รอด และขอทรงรวบรวมข้า พระองค์ ทัง้ หลายจากท่ามกลางประชาชาติ ต่างๆ เพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
จะโมทนาขอบพระคุณ พระนามบริสุทธิ์ ของพระองค์ และเริง โลดในการสรรเสริญ พระองค์ 48 จงถวาย
สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของอิสราเอลแต่ นิ รัน ดร์กาลจนถึง นิ รัน ดร์กาล และขอประชาชนทัง้
ปวงกล่าวว่า “เอเมน� จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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เล่ มท ี่ หา้ ซึ่ง เปรียบกับ หนั งสือ พระราชบัญญั ติ เก ี่ย วกับ พระเจ้า และพระวจนะของพระองค์ การตัก
เตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
1 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิ ตย์ 2 ให้ผู้ที่ พระเยโฮวาห์ทรงไถ่ ไว้แล้วกล่าวดังนั ้นเถิด คือผู้ที่ พระองค์ ทรงไถ่ ไว้จากมือของ
ปรปักษ์ 3 และรวบรวมเข้ามาจากแผ่นดินทัง้ หลาย จากตะวันออก และจากตะวันตก จากเหนื อและจาก
ใต้

การปฏิบัติตามกฎต่างๆของพระเจ้า
4 เขาก็พเนจรอยูใ่ นป่ าในที่แห้งแล้ง หาไม่พบทางที่จะเข้านครซึ่งพอจะอาศัยได้ 5 หิวโหยและกระหาย
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 พระเยโฮวาห์ เพราะความดี ของพระองค์ เพราะการ
มหัศจรรย์ของพระองค์ ที่ มีต่อบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 9 เพราะผู้ที่ กระหาย พระองค์ ทรงให้เขาอิม
่ และ
10
ผู้ที่หิว พระองค์ทรงให้เขาหนําใจด้วยของดี ผู้ที่นั ่งอยูใ่ นความมืดและเงามัจจุราช ถูกขังอยูด
่ ้วยความ
11
ทุกข์ยากและติดตรวน เพราะเขากบฏต่อพระวจนะของพระเจ้า และหยามคําปรึกษาขององค์ผู้สูงสุด
12 พระองค์จึงทรงกระทําจิตใจของเขาทัง
้ หลายให้ถ่อมลงด้วยงานหนั ก เขาล้มลงและไม่มีใครช่วย 13 แล
้ว ในความยากลําบากของเขาเมื่อ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงให้ เขารอดจากความทุกข์ ใจ
ของเขา 14 พระองค์ ทรงนํา เขาออกมาจากความมืด และเงามัจจุ ราช และทรงระเบิด พันธนะของเขา
ให้ขาดสะบัน
้ 15 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ของ
พระองค์ที่มีตอบ
่ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 16 เพราะพระองค์ทรงพังประตูทองสัมฤทธิและทรงตั
ดซี่ลูกกรง
์
17
เหล็กเสีย เขาเป็นคนโง่เพราะการละเมิดของเขา และเพราะความชัว่ ช้าของเขา เขาต้องทนความทุกข์
ยาก 18 จิ ตใจเขารังเกียจอาหารทุกชนิ ดและเข้าไปใกล้ ประตู ความตาย 19 แล้วในความยากลําบากของ
เขาเมื่อเขาร้องทูลพระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงให้เขารอดจากความทุกข์ใจของเขา 20 พระองค์ทรงใช้พระ
วจนะของพระองค์ไปรักษาเขา และทรงช่วยเขาให้พ้นจากสิง่ ต่างๆที่จะทําลายเขา 21 โอ ให้เขาขอบพระ
คุณ พระเยโฮวาห์เพราะความดี ของพระองค์ เพราะการมหัศจรรย์ ของพระองค์ ที่ มี อยู่ ต่ อบ ุตรทัง้ หลาย
ของมนุษย์ 22 และให้ เขาถวายเครือ
่ งสักการบูชาโมทนาพระคุ ณ และเล่า พระราชกิจ ของพระองค์ ด้วย
ความชื่นบาน 23 ผู้ที่ ลงเรือไปในทะเล ทําอาชีพอยู่บนนํ้ากว้างใหญ่ 24 เขาได้ เห็นพระราชกิจของพระเย
โฮวาห์ และการมหัศจรรย์ของพระองค์ ในที่ น้ําลึก 25 เพราะพระองค์ ทรงบัญชา และทรงให้เกิดลมพายุ
ซึ่ง ให้คลื่น ทะเลกําเริบ 26 คนเหล่า นั ้น ถูก ซัด ขึ้น ไปสู่ ท้องฟ้า และลงไปสู่ ที่ ลึก ใจของเขาละลายไปเพราะ

เพลงสดุดี 107:27

625

เพลงสดุดี 109:3

เหตุความยากลําบาก 27 เขาถลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิน
้ ปัญญาลง 28 แล้วในความยากลําบาก
ของเขาเมื่อ เขาร้องทูล พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงช่วยนํา เขาออกจากความทุกข์ ใจของเขา 29 พระองค์
ทรงกระทําให้พายุสงบลงและคลื่นทะเลก็นิ่ ง 30 แล้วเขาก็ยินดีเพราะเขามีความเงียบ และพระองค์ทรง
นําเขามายังท่าที่เขาปรารถนา 31 โอ ให้เขาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะความดีของพระองค์ เพราะ
การมหัศจรรย์ ของพระองค์ ที่ มีต ่ อบ ุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 32 ให้ เขายอพระเกียรติ พระองค์ ในชุ มนุ ม
ประชาชน และสรรเสริญ พระองค์ ในที่ ประชุม ของผู้ อาวุโส 33 พระองค์ ทรงเปลี่ยนแม่น้ํา ให้เป็น ถิน
่ ทุ รก
ันดาร นํ้าพุให้เป็นดินแห้งผาก 34 แผ่นดินที ่มีผลดกให้เป็ นที่แห้งแล้ง เพราะเหตุความโหดร้ายของชาว
เมือง 35 พระองค์ ทรงเปลี่ยนถิน
่ ทุ รก ัน ดารให้เป็น สระนํ้า แผ่ นดิน แห้งผากให้เป็น นํ้าพุ 36 และพระองค์
ทรงให้คนหิวโหยอาศัยที่นั ่น เพื่อเขาจะสถาปนานครซึ่งพอจะอาศัยได้ 37 เขาหว่านนา และปลูกสวนองุน
่
และได้ผลดกมาก 38 โดยพระพรของพระองค์เขาทัง้ หลายทวีผลมากยิง่ และพระองค์มิได้ทรงให้ววั ของ
เขาลดจํานวนลง 39 เมื่อเขาถูกทําให้น้อยลงและถูกเหยียดให้ต่ําโดยการบีบบังคั บกับความยากลําบาก
และความโศกเศร้า 40 พระองค์ทรงเทความดูหมิน
่ ลงบนเจ้านาย ทรงกระทําให้เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุรก
ันดารที่ ไม่มีหนทาง 41 แต่พระองค์ ทรงยกคนขัดสนขึ้นจากความทุกข์ยาก และกระทําให้ครอบครัวของ
เขามากอย่างฝูง แพะแกะ 42 คนชอบธรรมจะเห็นและยินดี และความชัว่ ช้า ทัง้ ปวงก็ จะปิดปากของมัน
43 ผู้ใดฉลาดและจะรักษาสิง
่ เหล่านี้ ก็จะเข้าใจถึงความเมตตาของพระเยโฮวาห์

108
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้า บทเพลงหรือเพลงสดุดีของดาวิด
โอ ข้า แต่ พระเจ้า จิ ตใจของข้า พระองค์ มัน
่ คง ข้า พระองค์ จะร้องเพลงและร้องเพลงสรรเสริญ ด้วย
2
จิตใจของข้าพระองค์ พิณใหญ่และพิณเขาคู่เอ๋ย จงตื่นเถิด ข้าพเจ้าจะปลุกอรุ ณ 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ท่ามกลางประชาชาติ ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ พระองค์
ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย 4 เพราะความเมตตาของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ความจริง ของ
พระองค์สูงถึงเมฆ
1

การทูลขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
5 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ขอทรงเป็ นที ่ เชิดชู เหนื อ ฟ้า สวรรค์ ขอสง่า ราศี ของพระองค์ อยู่ เหนื อ ทัว
่ แผ่น ดิน
6
โลก ขอทรงช่วยให้รอดโดยพระหัตถ์ขวาของพระองค์และทรงตอบข้าพระองค์ เพื่อว่าผู้ที่พระองค์ทรง
รักจะได้รบ
ั การช่วยให้พ้น 7 พระเจ้าได้ตรัสด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่า “เราจะปี ติยินดี เราจะแบ่ง
เมืองเชเคม และแบ่ง หุบเขาเมืองสุ คคทออก 8 กิ เลอาดเป็น ของเรา มน ัส เสห์เป็น ของเรา เอฟราอิมเป็
นที่กันศีรษะของเรา ยูดาห์เป็นผู้ตัง้ พระราชบัญญัติของเรา 9 โมอับเป็ นอ่างล้างชําระของเรา เราเหวีย
่ ง
รองเท้า ของเราลงบนเอโดม เราโห่ รอ
้ งด้วยความมี ชย
ั เหนื อ ฟี ลิ ส เตีย� 10 ผู้ ใดจะนํา ข้าพเจ้า เข้าไปใน
นครที่มีป้อม ผู้ใดจะนําข้าพเจ้าไปยังเอโดม 11 โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์มิได้ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ทัง้
หลายแล้วหรือ โอ ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ไม่ทรงออกไปกับกองทัพของข้าพระองค์ทัง้ หลายแล้วละ 12 ขอ
ประทานความช่วยเหลือเพื่อต่อต้านความยุง่ ยากต่างๆ เพราะความช่วยเหลือของมนุษย์ก็ไร้ผล 13 โดย
พระเจ้า เอง ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะปฏิ บั ติ อย่างเข้ม แข็ง พระองค์ เองจะทรงเป็น ผู้ เหย ียบคู่ อริของข้าพเจ้า
ทัง้ หลายลง

109

ดาวิดบ่นเรือ
่ งพวกศัตรู ที่นิ นทาท่าน ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้าแต่พระเจ้า ผู้ซึ่งข้าพระองค์สรรเสริญ ขออย่าทรงนิ่ งเสีย 2 เพราะปากของคนชัว
่ และปากของ
3
คนหลอกลวงอ้า ใส่ ข้า พระองค์ อยู่ แล้ว พวกเขาได้ พู ดปรักปรํา ข้า พระองค์ ด้วยลิ้ นม ุสา เขาทัง้ หลาย
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ล้อมข้า พระองค์ ไว้ ด้วยถ้อยคํา เกลียดชัง และโจมตี ข้า พระองค์ อย่างไร ้ เหตุ 4 เขาเป็น พวกปฏิ ปักษ์ ต่อ
ข้าพระองค์แทนความรักของข้าพระองค์ ส่วนข้าพระองค์ได้อธิษฐานเท่านั ้น 5 เขาตอบแทนข้าพระองค์
ด้วยความชัว่ แทนความดี และความเกลียดชัง แทนความรัก ของข้า พระองค์ 6 ขอทรงตัง้ คนชัว่ ให้ อยู่
เหนื อเขาและให้ซาตานยืนอยูที
่ ่มือขวาของเขา 7 เมื่อพิจารณาคดี ก็ให้เขาปรากฏว่าเป็นผูก
้ ระทําผิด และ
8
ให้คํา อธิษฐานของเขากลายเป็น ความบาป ขอให้วัน เวลาของเขาน้ อย ขอให้อี กผู้ หน่ึ งมายึด ตําแหน่ ง
ของเขา 9 ขอให้ลูกของเขากําพร้าพ่อ และภรรยาของเขาเป็นม่าย 10 ขอให้ลูกของเขาต้องเร่รอ
่ นขอทาน
เรือ
่ ยไป ขอให้เขาหาอาหารจากที่ รกร้างว่างเปล่าของเขา 11 ขอให้เจ้าหนี้ มายึดของทัง้ สิ้นที ่เขามีอยู่ ขอ
คนต่างถิน
่ มาปล้นผลงานของเขาไป 12 ขออย่าให้ผู้ใดเอ็นดูเขา อย่าให้ผู้ใดสงสารลูกกําพร้าพ่อของเขา
13 ขอให้ทายาทของเขาถูกตัดออก และในคนชัว
่ อายุต่อมาก็ขอให้ชื่อของเขาถูกขีดฆ่าออกเสีย 14 ขอให้
ความชัว่ ช้า ของบรรพบุรุษ ของเขายัง เป็ นที ่ จํา ได้ อยู่ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์ อย่า ให้ บาปของมารดา
เขาลบเลือนไป 15 ขอให้ บาปเหล่า นั ้น อยู่ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ เสมอไป เพื่อ พระองค์ จะทรง
ตัดการระลึกถึงเขาเหล่านั ้นเสียจากแผ่นดินโลก 16 เพราะเขาไม่จดจําที่จะแสดงความเอ็นดู แต่ข่มเหง
คนจนและคนขัดสน เพื่อจะฆ่าคนที่เศร้าใจเสีย 17 เขารักที่จะแช่ง ขอให้คําแช่งตกบนเขา เขาไม่ชอบการ
ให้พร ขอพรจงห่างไกลจากเขา 18 เขาเอาการแช่งห่มต่างเสื้อผ้าของเขา ขอให้ซึมเข้าไปในกายของเขา
อย่างนํ้า ขอให้ซึมเข้าไปในกระดูกของเขาอย่างนํ้ามัน 19 ให้เหมือนเครือ
่ งแต่งกายที่ คลุมเขาอยู่ เหมือน
เข็มขัด ที่ คาดเขาไว้ เสมอ 20 ทัง้ นี้ ขอให้ เป็น บําเหน็ จ จากพระเยโฮวาห์ แก่ พวกปฏิ ปักษ์ ของข้า พระองค์
แก่ผู้ที่กล่าวร้ายต่อชีวต
ิ ของข้าพระองค์ 21 โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงกระทําเพื่อข้า
พระองค์ โดยเห็น แก่ พระนามของพระองค์ เพราะว่า ความเมตตาของพระองค์ นั้น ประเสริฐ ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ให้พ้น 22 เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน และจิตใจของข้าพระองค์ก็บาดเจ็บอยู่ภายใน
23 ข้า พระองค์ สิ ้น สุ ด ไปแล้ว อย่างเงาตอนเย็น ข้า พระองค์ ถู กสลัด ออกเหมือนตัก
๊ แตน 24 เข ่า ของข้า
พระองค์ก็อ่อนเปลี้ยเพราะการอดอาหาร ร่างกายของข้าพระองค์ก็ซูบผอมไป 25 ข้าพระองค์กลายเป็นที่
ตําหนิ ติเตียนของเขา เมื่อเขามองดูข้าพระองค์ เขาก็สัน
่ ศีรษะ 26 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ โอ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดตามความเมตตาของพระองค์ 27 เพื่อ
เขาจะทราบว่านี่ เป็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ได้ทรงกระทําการนี้ 28 ให้เขา
แช่ง ไป แต่ ขอพระองค์ ทรงอํานวยพระพร เมื่อ เขาลุก ขึ้น ขอให้เขาได้ อาย แต่ ขอให้ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์
29
ยินดี ขอให้พวกปฏิปักษ์ ของข้าพระองค์หม
่ ความอัปยศ ขอให้ความอับอายสวมกายเขาอย่างเสื้อคลุม
30 ด้วยปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เป็ นอย่างมาก ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระองค์
ท่ามกลางคนมากหลาย 31 เพราะพระองค์ จะทรงประทับ ขวามือ ของคนขัดสน เพื่อ ทรงช่วยเขาให้ พ้น
จากคนที่ปรับโทษจิตใจเขานั ้น

110
พระเยโฮวาห์ทรงประทานให้กษั ตริยมี
์ อํานาจครอบครอง เพลงสดุดีของดาวิด

“จงนั ่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระทํา
ให้ศัตรู ของเจ้าเป็นแท่นรองเท้าของเจ้า� 2 พระเยโฮวาห์จะทรงใช้คทาทรงฤทธิข
์ องพระองค์ท่านไปจาก
ศิ โยน จงครอบครองท่า มกลางศั ตรู ของพระองค์ ท่านเถิด 3 ชนชาติ ของพระองค์ ท่านจะสมัครถวายตัว
ของเขาด้วยความเต็มใจ ในวัน แห่ง ฤทธิอ
่ งประดับ แห่ง ความบริสุทธิ์
์ าํ นาจของพระองค์ ท่าน ด้วยเครือ
4
จากครรภ์ของอรุ โณทัย นํ้าค้างแห่งวัยหนุ่มเป็นของพระองค์ท่าน พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแล้วและ
จะไม่ เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ ว่า “เจ้ าเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของเมลคี เซเดค� 5 องค์ พระผู้
เป็นเจ้าประทับข้างขวาหัตถ์ของพระองค์ท่าน พระองค์จะทรงทลายบรรดากษั ตริย์ในวันที่ทรงพระพิโรธ
6 พระองค์จะทรงกระทําการพิพากษาท่ามกลางประชาชาติให้ซากศพเต็มไปหมด พระองค์จะทรงทลาย
1 พระเยโฮวาห์ตรัสกับองค์พระผู้เป็ นเจ้าของข้าพเจ้าว่า
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ผู้เป็นประมุขทัว่ แผ่นดินโลกอันกว้างขวาง 7 พระองค์ท่านจะทรงดื่มจากลําธารข้างทาง ฉะนั ้นพระองค์
ท่านจะทรงผงกพระเศียรขึ้น

111

จงสรรเสริญพระเจ้าสําหรับพระราชกิจยิง่ ใหญ่ของพระองค์
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด ข้าพเจ้า จะสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้าพเจ้า ใน
คณะผู้เที่ยงธรรม ในชุมนุมชน 2 บรรดาพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ใหญ่ยิง่ เป็ นที่ค้นคว้าของทุกคนที่
พอใจ 3 พระราชกิจของพระองค์ สูงส่งและมีเกียรติ และความชอบธรรมของพระองค์ ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์
4 พระองค์ ได้ ทรงให้พระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ เป็ นที ่จดจํา พระเยโฮวาห์ทรงมีพระคุณและเต็ม
ไปด้วยพระกรุ ณา 5 พระองค์ ประทานอาหารให้ผู้ที่ เกรงกลัวพระองค์ พระองค์ จะทรงจดจําพันธสัญญา
ของพระองค์ เสมอ 6 พระองค์ ได้ ทรงสําแดงฤทธานุภาพแห่ง พระราชกิจ ของพระองค์ แก่ ประชาชนของ
พระองค์ เพื่อ จะทรงประทานมรดกของบรรดาประชาชาติ แก่ เขา 7 พระหัตถกิจ ของพระองค์ นั้น สุ จร ิต
และยุ ติ ธรรม และพระบัญญั ติ ทัง้ หลายของพระองค์ ก็ ไว้ใจได้ 8 สถาปนาอยู่ เป็น นิ จ กาล และประกอบ
ความจริ งก ับ ความเที่ยงธรรม 9 พระองค์ ทรงใช้ การไถ่ ให้ มาย ัง ประชาชนของพระองค์ พระองค์ ทรง
บัญชาพันธสัญญาของพระองค์เป็นนิ ตย์ พระนามของพระองค์บริสุทธิและน่
าคร้ามกลัวจริงๆ
์
1

จงยําเกรงพระเยโฮวาห์
ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์เป็ นที ่ เริม
่ ต้น ของสติ ปัญญา บรรดาผู้ ที่ ปฏิบัติ ตามพระบัญญั ติ ของ
พระองค์ก็ได้ความเข้าใจดี การสรรเสริญพระเจ้าดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
10

112
พระสัญญาต่างๆสําหรับผู้ที่เกรงกลัวพระเยโฮวาห์
1 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด คนที ่ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ ก็ เป็ นสุ ข คือ ผู้ ปี ติ ยินดี เป็ นอ ัน มากใน
พระบัญญัติของพระองค์ 2 เชื้อสายของเขาจะทรงอานุภาพในแผ่นดิน ชัว่ อายุที่เที่ยงธรรมจะรับพระพร
3 ทรัพย์ ศฤงคารและความมัง
่ คั ่ งม ี อยู่ ในเรือนของเขา และความชอบธรรมของเขาดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์
4 ความสว่างจะโผล่ ข้น
ึ มาในความมืดให้คนเที่ยงธรรม เขามีความเมตตา เต็มไปด้วยความสงสารและ
5
ชอบธรรม คนที ่ ดี จะแสดงความเมตตาคุณ และให้ ยืม เขาจะดําเนิ น การของเขาด้วยความยุ ติ ธรรม
6 แน่ นอนเขาจะไม่ถดถอยเป็ นนิ ตย์ คนจะระลึกถึงคนชอบธรรมอยู่เป็ นนิ ตย์ 7 เขาจะไม่กลัวข่าวร้าย จิต
ใจของเขายึดแน่ น วางใจในพระเยโฮวาห์ 8 จิตใจของเขาแน่วแน่ เขาจะไม่กลัวจนกว่าจะเห็นความประ
สงค์ต่อศัตรู ของเขาสําเร็จ 9 เขาแจกจ่าย เขาได้ให้แก่คนยากจน ความชอบธรรมของเขาดํารงเป็นนิ ตย์
เขาของเขาจะถูก เชิดชู ข้น
ึ ด้วยเกียรติ 10 คนชัว่ จะเห็นแล้วเป็นทุกข์ ใจ เขาขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วละลาย
ไป ความปรารถนาของคนชัวน
ั ้ จะสูญเปล่า
่ น

113
จงสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีงามของพระองค์

1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด โอ บรรดาผูรั
้ บใช้ของพระเยโฮวาห์เอ๋ย จงสรรเสริญเถิด จงสรรเสริญ

พระนามพระเยโฮวาห์ 2 สาธุ การแด่ พระนามของพระเยโฮวาห์ ตัง้ แต่ บัดนี้ เป็นต้น ไปเป็น นิ ตย์ 3 ตัง้ แต่
ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นจนถึงที่ดวงอาทิตย์ตกพระนามของพระเยโฮวาห์เป็ นที่สรรเสริญ 4 พระเยโฮวาห์ประทั
บอยู่สูงเหนื อประชาชาติทัง้ ปวง และสง่าราศี ของพระองค์สูงเหนื อฟ้าสวรรค์ 5 ไม่มีพระใดเป็นเหมือนพ
ระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา ผู้ ประทับ บนที่ สูง 6 ผู้ ถ่อมพระทัย ลงทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงในฟ้า สวรรค์
และแผ่นดินโลก 7 พระองค์ทรงยกคนยากจนขึ้นมาจากผงคลี และทรงยกคนขัดสนขึ้นมาจากกองขีเถ้
้ า
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8 เพื่อให้เขานั ่งกับบรรดาเจ้านาย

คือบรรดาเจ้านายแห่งชนชาติของพระองค์ 9 พระองค์โปรดให้หญิงหมั
นมีบ้านอยู่ เป็นแม่ที่ชื่นบานมีบุตร จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

114
จงยําเกรงพระเจ้าเพราะบรรดาพระราชกิจของพระองค์
เมื่ ออ ิส ราเอลออกไปจากอียป
ิ ต์ คือ วงศ์ วานของยาโคบไปจากชนชาติ ต่างภาษา 2 ยู ดาห์กลายเป็น
สถานบริสุทธิ์ ของพระองค์ อิสราเอลเป็น อาณาจักรของพระองค์ 3 ทะเลมองแล้ว หนี จอร์แดนหัน กลับ
4 ภูเขากระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ นเขากระโดดเหมือนลูกแกะ 5 เป็ นอะไรนะ โอ ทะเลเอ๋ย เจ้าจึงหนี แม่น
้ําจอร์แดนเอ๋ย เจ้าจึงหันกลับ 6 ภูเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือนแกะผู้ เนิ นเขาเอ๋ย เจ้าจึงกระโดดเหมือน
ลูก แกะ 7 แผ่ นดิน เอ๋ย สัน
่ เทิม
้ เถิด ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า ของยา
8
โคบ ผู้ให้หินเป็นสระนํ้า หินเหล็กไฟเป็นนํ้าพุ
1

115
จงมัน
่ ใจในพระเจ้า
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ มิใช่ แก่ เหล่ าข้า พระองค์ มิใช่ แก่ เหล่ าข้า พระองค์ พระเจ้า ข้า แต่ ขอถวาย
สง่า ราศี แด่ พระนามของพระองค์ เพราะเห็น แก่ ความเมตตาของพระองค์ และความจริง ของพระองค์
2 ทําไมบรรดาประชาชาติจะกล่าวว่า “บัดนี้ พระเจ้าของเขาทัง
้ หลายอยูไ่ หนเล่า� 3 แต่พระเจ้าของเราทัง้
หลายอยู่ในฟ้าสวรรค์ สิ่งใดที่ พระองค์พอพระทัยพระองค์ก็ทรงกระทํา 4 รู ปเคารพของคนเหล่านั ้นเป็น
เงินและทองคํา เป็นหัตถกรรมของมนุษย์ 5 รู ปเหล่านั ้ นมีปาก แต่พูดไม่ได้ มีตา แต่ดูไม่ได้ 6 มีหู แต่ฟัง
ไม่ได้ยน
ิ มีจมูก แต่ดมไม่ได้ 7 มีมือ แต่คลําไม่ได้ มีเท้า แต่เดินไม่ได้ รู ปเหล่านั ้นทําเสียงในคอไม่ได้ 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 อิสราเอล
เอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทัง้ หลาย 10 โอ วงศ์
วานอาโรนเอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์เถิด พระองค์ทรงเป็นความอุปถัมภ์และเป็นโล่ของเขาทัง้ หลาย
11 ท่านผู้ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ เอ๋ย จงวางใจในพระเยโฮวาห์ เถิด พระองค์ ทรงเป็ น ความอุปถัมภ์ และ
เป็นโล่ ของเขาทัง้ หลาย 12 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นห่วงเราทัง้ หลาย พระองค์ จะทรงอํานวยพระพรเราทัง้
หลาย พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่วงศ์วานอิสราเอล พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่วงศ์วานอา
14 พระเยโฮ
โรน 13 พระองค์จะทรงอํานวยพระพรแก่บรรดาผูที
้ ่ยําเกรงพระเยโฮวาห์ทัง้ ผูน
้ ้ อยและผูใหญ่
้
วาห์จะทรงให้ท่านเพิม
ั พระพรจากพระเยโฮวาห์ผู้ทรง
่ พูนขึ้นทัง้ ท่านและลูกหลานของท่าน 15 ท่านได้รบ
16
สร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก ฟ้าสวรรค์เป็นฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ทรงประทาน
แผ่นดินโลกให้แก่บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 17 คนตายไม่สรรเสริญพระเยโฮวาห์ หรือผู้ที่ ลงไปสู่ ที่ สงัดก็
เช่นนั ้น 18 แต่เราทัง้ หลายจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ ตัง้ แต่บัดนี้ เป็นต้นไปเป็นนิ ตย์ จงสรรเสริญพระเย
โฮวาห์เถิด
1
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การประกาศความรักต่อพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยให้พ้น
ข้าพเจ้า รัก พระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ ทรงสดับ เสียงและคํา วิงวอนของข้าพเจ้า 2 เพราะพระองค์
ทรงเงีย
่ พระกรรณสดับข้าพเจ้า เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจะทูลพระองค์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ 3 ความ
เศร้า โศกแห่ง ความตายมาล้อมข้าพเจ้า อยู่ ความเจ็บ ปวดแห่ง นรกจับ ข้าพเจ้า ไว้ ข้าพเจ้า ประสบความ
ทุกข์ ใจและความระทม 4 แล ้ว ข้าพเจ้า ร้องทูล ออกพระนามพระเยโฮวาห์ ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์
ขอทรงช่วยชีวต
ิ ข้า พระองค์ ให้ รอด � 5 พระเยโฮวาห์ ทรงพระกรุ ณาและชอบธรรม พระเจ้า ของเราทัง้
หลายกอปรด้วยพระเมตตา 6 พระเยโฮวาห์ทรงสงวนคนรู น
้ ้ อยไว้ เมื่อ ข้าพเจ้า ตกตํ่า พระองค์ ทรงช่วย
7
ข้าพเจ้าให้รอด โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย กลับไปสู่ที่พักของเจ้าเถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําแก่
1
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เจ้าอย่างบริบูรณ์ 8 เพราะพระองค์ทรงช่วยจิตใจข้าพระองค์ให้พ้นจากมัจจุราช ช่วยนั ยน์ ตาข้าพระองค์
จากนํ้าตา ช่วยเท้า ข้า พระองค์ จากการล้ม 9 ข้าพเจ้า จะดําเนิ น อยู่ เฉพาะเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์
ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 10 ข้าพเจ้า เชื่อ แล้ว เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง พูด ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความทุกข์ ยากใหญ่
11
12
ยิง่
ข้าพเจ้า กล่าวด้วยความเร่ง ร้อนว่า “คนเรานี้ เป็น คนโกหกทัง้ นั ้น�
ข้าพเจ้า จะเอาอะไรตอบ
แทนพระเยโฮวาห์ ได้ เนื่ องจากบรรดาพระราชกิ จอ ั นม ี พระคุณ ต่อ ข้าพเจ้า 13 ข้าพเจ้า จะยกถ้วยแห่ง
ความรอดและร้องทูลออกพระนามพระเยโฮวาห์ 14 บัดนี้ ข้าพเจ้าจะทําตามคําปฏิญาณของข้าพเจ้าแด่
พระเยโฮวาห์ ต่อ หน้า ประชาชนทัง้ ปวงของพระองค์ 15 มรณกรรมแห่ง วิสุทธิชนของพระองค์ สําคัญ ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ 16 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แท้ จร ิง ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์
พระเจ้า ข้า ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เป็น บุตรชายของหญิง คนใช้ ของพระองค์ พระองค์ ทรง
แก้พันธนะของข้าพระองค์ 17 ข้าพระองค์จะถวายเครือ
่ งสักการบูชาโมทนาพระคุณแด่พระองค์ และจะ
ร้องทูล ออกพระนามของพระเยโฮวาห์ 18 บัดนี้ ข้าพเจ้า จะทํา ตามคํา ปฏิญาณของข้าพเจ้า แด่ พระเยโฮ
วาห์ต่อหน้าประชาชนทัง้ ปวงของพระองค์ 19 ในบริเวณพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย ใน
ท่ามกลางเธอ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด

117
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะความเมตตาและความจริงของพระองค์
โอ ประชาชาติ ทัง้ ปวงเอ๋ย จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด ชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงยกย่องพระองค์
เถิด 2 เพราะความเมตตาของพระองค์ ที่ มีต ่อ เรานั ้น ใหญ่ หลวง และความจริง ของพระเยโฮวาห์ ดํารง
เป็นนิ ตย์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1

118
การโมทนาขอบพระคุณเพราะความรอดของพระเยโฮวาห์
โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็น นิ ตย์ 2 บัดนี้ จงให้ อส
ิ ราเอลกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์� 3 บัดนี้ จงให้
วงศ์ วานอาโรนกล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์� 4 บัดนี้ จงให้บรรดาผู้ที่ ยําเกรงพระ
เยโฮวาห์ กล่าวว่า “ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์� 5 ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งทูล พระเยโฮวาห์ ในยาม
เป็น ทุกข์ พระเยโฮวาห์ ทรงตอบข้าพเจ้า และทรงตัง้ ข้าพเจ้า ให้ อยู่ ในที่ กว้างขวาง 6 มี พระเยโฮวาห์ อยู่
ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ กลัว มนุษย์จะทํา อะไรแก่ ข้าพเจ้า ได้ เล่า 7 พระเยโฮวาห์ทรงอยู่ฝ่ายข้าพเจ้า
พร ้ อมกับ ผู้ อ่ื นที ่ ชว
่ ยข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง จะเห็น ความปรารถนาของข้าพเจ้า ต่อ คนที่ เกล ียดข้าพเจ้า นั ้น
สําเร็จ 8 การวางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ดี กว่า ที่ จะเชื่อ ใจในมนุษย์ 9 การวางใจในพระเยโฮวาห์ ก็ดี กว่า ที่
จะเชื่อ ใจในเจ้า นาย 10 ประชาชาติ ทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า จะทําลายเขาในพระนามพระเย
โฮวาห์ 11 เขาทัง้ หลายได้ ล้อมข้าพเจ้า ล้อมรอบข้าพเจ้า แต่ ข้าพเจ้า จะทําลายเขาในพระนามพระเยโฮ
วาห์ 12 เขาได้ ล้อมข้าพเจ้า เหมือนผึ้ง เขาทัง้ หลายดับ เสีย แล้ว เหมือนเปลวไฟหนาม เพราะข้าพเจ้า จะ
ทําลายเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ 13 เจ้ าได้ ผล ัก ข้าพเจ้า อย่างแรงเพื่อ ให้ข้าพเจ้า ล้ม ลง แต่ พระเยโฮ
วาห์ทรงช่วยข้าพเจ้า 14 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังและบทเพลงของข้าพเจ้า พระองค์ทรงมาเป็นความ
รอดของข้าพเจ้า 15 เสียงแห่งความยินดีและความรอดอยูใ่ นพลับพลาของผูช
้ อบธรรมว่า “พระหัตถ์ขวา
16
ของพระเยโฮวาห์หา้ วหาญนั ก พระหัตถ์ ขวาของพระเยโฮวาห์เป็ นที ่เชิดชู พระหัตถ์ ขวาของพระเยโฮ
วาห์หา้ วหาญนั ก� 17 ข้าพเจ้าจะไม่ตาย แต่ข้าพเจ้าจะเป็นอยู่ และประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์
18 พระเยโฮวาห์ ทรงตี สอนข้าพเจ้า อย่างหนั ก แต่ พระองค์ ไม่ ทรงมอบข้าพเจ้า ไว้กับ มัจจุ ราช 19 ขอเปิ ด
ประตูความชอบธรรมให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะเข้าประตูนั้นไปและจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์ 20 นี่ คือประตู
ของพระเยโฮวาห์ คนชอบธรรมจะเข้าไปทางนี้ 21 ข้าพระองค์ จะสรรเสริญพระองค์ เพราะพระองค์ ทรง
1
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ฟัง ข้า พระองค์ และมาเป็น ความรอดของข้า พระองค์ 22 ศิลาซึ่ง ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น
ศิ ลาม ุม เอกแล้ว 23 การนี้ เป็น มาจากพระเยโฮวาห์ เป็นการมหัศจรรย์ ประจักษ์ แก่ ตาเรา 24 นี่ เป็ นว ัน
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ได้ ทรงสร้าง เราจะเปรมปรีดิ ์ และยินดี ในวัน นั ้น 25 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วย
ข้าพระองค์ให้รอดเถิด โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บัดนี้ ขอประทานความจําเริญแก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายเถิด
26 ขอให้ท่านผูเข
้ ้ามาในพระนามของพระเยโฮวาห์จงได้รบ
ั พระพร ข้าพเจ้าทัง้ หลายอวยพรท่านทัง้ หลาย
จากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 27 พระเจ้า ทรงเป็น พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงประทานความสว่างแก่ เรา จง
ผูกมัดเครือ
่ งบูชาด้วยเชือกไปถึงเชิงงอนของแท่นบูชา 28 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ และ
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะเชิดชูพระองค์
29 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็นนิ ตย์
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บรรดาคําอธิษฐาน การสรรเสริญและการประกาศว่าจะเชื่อฟังพระเจ้า อาเลฟ (ก�
1 บรรดาผู้ ที่ ดี รอบคอบในทางของเขาก็ เป็ นสุ ข คือ ผู้ ที่ ดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์
2 ผู้ที่ รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ก็เป็ นสุ ข คือผู้ที่ แสวงหาพระองค์ด้วยสุ ดใจ 3 ทัง
้ ผู้ที่ไม่กระทํา
4
ความชัว่ ช้า แต่ เดิน ตามบรรดาพระมรรคาของพระองค์ พระองค์ ได้ ทรงบัญชาให้เราทัง้ หลายรักษาข้
อบังคับของพระองค์อย่างเคร่งครัด 5 โอ ขอให้ทางทัง้ หลายของข้าพระองค์มัน
่ คงในการรักษากฎเกณฑ์
ของพระองค์ 6 แล ้ว ข้า พระองค์ จะไม่ ได้ รับ ความอาย เมื่อ ข้า พระองค์ เอาใจใส่ พระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ 7 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยใจเที่ยงตรง เมื่อ ข้า พระองค์ เรียนรู ้คํา ตัด สิ นอ ัน ชอบ
ธรรมของพระองค์ 8 ข้า พระองค์ จะรักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์ โอ ขออย่า ทรงทอดทิง้ ข้า พระองค์ เสีย
อย่างสิน
้ เชิงเลย
เบธ (ข�
หน ุ่มๆจะรักษาทางของตนให้บริสุทธิได้
์ อย่างไร โดยระแวดระวัง ตามพระวจนะของพระองค์ 10 ข้า
พระองค์ แสวงหาพระองค์ ด้วยสุดใจของข้า พระองค์ โอ ขออย่า ให้ ข้า พระองค์ หลงไปจากพระบัญญั ติ
ของพระองค์ 11 ข้าพระองค์ได้สะสมพระดํารัสของพระองค์ไว้ในใจของข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่
ทําบาปต่อพระองค์ 12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ สาธุการแด่พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่
ข้า พระองค์ 13 ข้า พระองค์ ประกาศด้วยริม ฝีปากของข้า พระองค์ ถึง บรรดาคํา ตัดสิน แห่ง พระโอษฐ์ ของ
พระองค์ 14 ข้า พระองค์ ปี ติ ยินดี ในทางแห่ง บรรดาพระโอวาทของพระองค์ มากเท่ากับ ในความมัง่ คัง่
ทัง้ สิน
้ 15 ข้า พระองค์ จะรํา พึง ถึง ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ และเอาใจใส่ ทางทัง้ หลายของพระองค์ 16 ข้า
พระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ ข้าพระองค์จะไม่ลืมพระวจนะของพระองค์
9

กิเมล (ค�
ขอทรงกระทํา แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ อย่างบริบูรณ์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะมี ชี วิต และจะรักษาพระ
วจนะของพระองค์ 18 ขอเบิก ตาข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะเห็น สิง่ มหัศจรรย์ จากพระราชบัญญั ติ
ของพระองค์ 19 ข้า พระองค์ เป็น คนพเนจรบนแผ่น ดิน โลก ขออย่า ทรงซ่อนพระบัญญั ติ ของพระองค์
จากข้า พระองค์ เสีย 20 จิ ตใจของข้า พระองค์ เร่าร้อนเพราะปรารถนาคํา ตัดสิน ของพระองค์ ตลอดเวลา
21 พระองค์ทรงขนาบคนยโสที่ถูกสาปแช่ง ผูหลงไปจากพระบั
้
ญญัติของพระองค์ 22 ขอทรงนําการตําหนิ
และการประมาทไปจากข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ได้ รักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 23 แม้ เจ้
านายนั ่งปรึกษากันต่อสู้ข้าพระองค์ แต่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ได้รําพึงถึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ 24 บรรดา
พระโอวาทของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ เป็นที่ปรึกษาของข้าพระองค์
17
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จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ ติ ด ผงคลี ขอ ทรง สงวน ชีวต
ิ ของ ข้า พระองค์ ตามพ ระ วจนะ ของ พระองค์
ข้า พระองค์ ได้ ทูล ถึง ทางของข้า พระองค์ และพระองค์ ทรงฟัง ข้า พระองค์ ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ ของ
พระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 27 ขอทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ เข ้า ใจทางแห่ง ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ และข้า
พระองค์ จะกล่าวถึง พระราชกิ จอันมหัศจรรย์ของพระองค์ 28 จิ ตใจของข้าพระองค์ ละลายไปด้วยความ
โศก ขอทรงเสริม กําลัง ข้า พระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์ 29 ขอทรงให้ ทางเทียมเท็จ ไกลจากข้า
พระองค์ และขอโปรดประทานพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 30 ข้า พระองค์ ได้ เลือกทาง
แห่ง ความจริง ข้า พระองค์ ตัง้ คํา ตัดสิน ของพระองค์ ไว้ตรงหน้า ข้า พระองค์ 31 ข้า พระองค์ ผูกพัน อยู่ กับ
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขออย่าให้ข้าพระองค์ ขายหน้า 32 ข้าพระองค์ จะ
วิง่ ในทางพระบัญญัติของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงให้จิตใจของข้าพระองค์กว้างขวาง
25

26

ฮี (จ�
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสอนทางกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ และข้า พระองค์ จะ
รักษาทางนั ้นไว้จนสุดปลาย 34 ขอประทานความเข้าใจแก่ ข้าพระองค์ และข้าพระองค์ จะรักษาพระราช
บัญญั ติ ของพระองค์ ไว้ ข้า พระองค์ จะปฏิ บั ติ พระราชบัญญัติ นั ้น ด้วยสุดใจของข้า พระองค์ 35 ขอโปรด
ให้ข้าพระองค์ ไปในมรรคาแห่งพระบัญญัติ ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ ยินดี ในมรรคานั ้น 36 ขอทรง
โน้ ม ใจข้า พระองค์ ในบรรดาพระโอวาทของพระองค์ และมิ ใช่ ในทางโลภกําไร 37 ขอทรงหัน นั ยน์ ตาของ
ข้าพระองค์ไปจากการมองดูสิ่งอนิจจัง และขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ในพระมรรคาของพระองค์
38 ขอทรงยืนยัน พระวจนะของพระองค์ กับ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ผู้ เกรงกลัว พระองค์ 39 ขอทรงหัน การ
เยาะเย้ย ซึ่ง ข้า พระองค์ ครันคร
่
้า มนั ้น ไปเสีย เพราะคํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น ดี 40 ดู เถิด ข้า พระองค์
ปรารถนาข้อบังคับของพระองค์ โดยความชอบธรรมของพระองค์ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์
33

เวา (ฉ�
41 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอความเมตตาของพระองค์ มาถึง ข้า พระองค์ คือ ความรอดของพระองค์
ตามพระวจนะของพระองค์ 42 แล้วข้าพระองค์จะมีคําตอบแก่ผูที
้ ่เยาะเย้ยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์
43
วางใจในพระวจนะของพระองค์ ขออย่า ทรงนํา พระวจนะแห่ง ความจริง ออกไปจากปากข้า พระองค์
อย่างสิน
้ เชิง เพราะความหวัง ของข้า พระองค์ อยู่ ในคํา ตัดสิน ของพระองค์ 44 ข้า พระองค์ จะรักษาพระ
ราชบัญญัติ ของพระองค์ สืบๆไปเป็นนิ จกาล 45 และข้าพระองค์ จะเดินอย่างเสรีเพราะข้าพระองค์ ได้ แส
วงหาข้อบังคับของพระองค์ 46 ข้าพระองค์จะพูดถึงพระโอวาทของพระองค์ต่อเบื้องพระพักตร์บรรดากษั
ตริย์ และจะไม่ ขายหน้า 47 ข้า พระองค์ จะปี ติ ยินดี ในพระบัญญั ติ ของพระองค์ ซึ่ง ข้า พระองค์ รัก 48 ข้า
พระองค์ จะยกมือ ต่อ พระบัญญั ติ ของพระองค์ ซ่ึง ข้า พระองค์ รัก และข้า พระองค์ จะรําพึง ถึง กฎเกณฑ์
ของพระองค์
เซน (ช�
49 ขอทรงระลึก ถึง พระวจนะของพระองค์ ที่ มีต ่อ ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า
พระองค์ หวัง อยู่ นั ้น 50 นี่ คือ การเล้าโลมในความทุกข์ ยากของข้า พระองค์ คือ พระวจนะของพระองค์ ให้
ชี วิต แก่ ข้า พระองค์ 51 คนโอหัง เย้ย หยัน ข้า พระองค์ ยิง่ นั ก แต่ ข้า พระองค์ ไม่ หัน เสีย จากพระราชบัญญั
ติ ของพระองค์ 52 ข้า พระองค์ ระลึก ถึง คํา ตัดสิน ของพระองค์ แต่ โบราณกาล โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า
พระองค์ ได้ รับความเล้าโลมใจ 53 ความกริวอ
้ ันเร่าร้อนฉวยข้าพระองค์ ไว้ เพราะเหตุ คนชัว่ ผู้ละทิง้ พระ
54
ราชบัญญัติ ของพระองค์ กฎเกณฑ์ ของพระองค์ ได้ เป็นบทเพลงของข้าพระองค์ ในเรือนที่ ข้าพระองค์
อาศัยอยู่นั ้น 55 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในกลางคืนข้าพระองค์ระลึกถึงพระนามของพระองค์ และรักษา
พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ไว้ 56 สิ ่ง นี้ ได้ ตกมายัง ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ รก
ั ษาข้ อบ ัง คับ ของ
พระองค์ไว้
เชธ (ซ�
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โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเป็น ส่วนของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ กล ่าวว่า ข้า พระองค์ จะ
รักษาพระวจนะของพระองค์ 58 ข้า พระองค์ วอนขอความโปรดปรานของพระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้า
พระองค์ ขอทรงกรุ ณาแก่ข้าพระองค์ตามพระดํารัสของพระองค์ 59 ข้าพระองค์คิดถึงทางทัง้ หลายของ
ข้าพระองค์ แล้วข้าพระองค์ หน
ั เท้าของข้าพระองค์ ไปสู่ บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 60 ข้าพระองค์ เร่
งรีบไม่ล่าช้าที่จะรักษาพระบัญญัติของพระองค์ 61 แม้หมู่คนชัว่ ดักข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระ
ราชบัญญัติ ของพระองค์ 62 พอเที่ยงคืน ข้าพระองค์ จะลุกขึ้นโมทนาพระคุณพระองค์ เนื่ องด้วยคําตัดสิ
นอันชอบธรรมของพระองค์ 63 ข้าพระองค์ เป็นเพื่อนกั บทุกคนผู้ยาํ เกรงพระองค์ กับผู้ที่ รักษาข้อบังคับ
ของพระองค์ 64 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ แผ่นดินโลกเต็ มด้วยความเมตตาของพระองค์ ขอทรงสอนกฎ
เกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
57

เทธ (ฌ�

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ตามพระวจนะของพระองค์
ขอทรงสอนคํา ตัดสิน และความรู ้แก่ ข้า พระองค์ เพราะข้า พระองค์ เชื่อ ถือ พระบัญญั ติ ของพระองค์
67 ก่อนที่ ข้า พระองค์ ทุกข์ ยาก ข้า พระองค์ หลงเจิน
ั ษาพระวจนะของพระองค์ ไว้
่ แต่ บัดนี้ ข้า พระองค์ รก
68 พระองค์ประเสริฐ และทรงกระทําการดี ขอทรงสอนกฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 69 คนโอหัง
ป้ายความเท็จใส่ข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะรักษาข้อบังคับของพระองค์ด้วยสุดใจ 70 จิตใจของเขาทัง้
หลายตํ่าช้าเหมือนไขมัน แต่ ข้าพระองค์ ปี ติ ยินดี ในพระราชบัญญัติ ของพระองค์ 71 ดี แล้วที่ข้าพระองค์
ทุกข์ยากเพื่อข้าพระองค์จะเรียนรู ถ
้ ึงกฎเกณฑ์ของพระองค์ 72 สําหรับข้าพระองค์ พระราชบัญญัติแห่ง
พระโอษฐ์ของพระองค์ก็ดีกว่าทองคําและเงินพันๆแท่ง
66

65 พระองค์ได้ทรงกระทําดีต่อผู้รับใช้ของพระองค์

โจด (ญ�
73 พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ สร้างและสถาปนาข้า พระองค์ ขอประทานความเข้าใจแก่ ข้า พระองค์ เพื่อ
ข้าพระองค์จะเรียนรู พ
้ ระบัญญัติของพระองค์ 74 บรรดาผูเ้ กรงกลัวพระองค์จะเห็นข้าพระองค์และเปรม
ปรีดิ ์ เพราะว่า ข้า พระองค์ ได้ หวัง ในพระวจนะของพระองค์ 75 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทราบ
ว่าคําตัดสินของพระองค์นั้นถูกต้องแล้ว และทราบว่าด้วยความซื่อตรงพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ทุกข์
ยาก 76 ขอความเมตตาของพระองค์ เป็ นที ่ เล้าโลมข้า พระองค์ ตามพระดํารัส ของพระองค์ ที่ มี แก่ ผู้รบ
ั
77
ใช้ ของพระองค์ ขอพระกรุ ณาของพระองค์ มาย ัง ข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะเป็น อยู่ เพราะพระ
ราชบัญญัติของพระองค์เป็นความปี ติยินดีของข้าพระองค์ 78 ขอทรงให้คนโอหังได้รบ
ั ความอาย เพราะ
ว่า เขาได้ ควํา่ ข้า พระองค์ ด้วยความเท็จ โดยไม่ มี เหตุ แต่ ข้า พระองค์ จะรํา พึง ถึง ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์
79 ขอให้ บรรดาผู้ ที่ ยําเกรงพระองค์ หน
ั กลับ มายัง ข้า พระองค์ พร ้ อมกับ ผู้ ที่ ทราบถึง บรรดาพระโอวาท
80
ของพระองค์ ขอให้จิตใจข้าพระองค์ไร้ตําหนิ ในเรือ
่ งกฎเกณฑ์ของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะไม่ต้อง
ขายหน้า
คาฟ (ด�
จิ ตใจของข้า พระองค์ ออ
่ นระโหยคอยความรอดของพระองค์ แต่ ข้า พระองค์ หวัง ในพระวจนะของ
พระองค์ 82 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ มัว มืด ไปด้วยคอยพระดํารัส ของพระองค์ ข้า พระองค์ ทูล ถามว่า
“เมื่อไรพระองค์ จะทรงเล้าโลมข้า พระองค์� 83 เพราะว่า ข้า พระองค์ เป็น เหมือนถุง หนั ง ถูก รมควัน แต่
ข้า พระองค์ ยัง ไม่ ลืม กฎ เกณฑ์ ของ พระองค์ 84 ผู้รบ
ั ใช้ ของ พระองค์ จะ อยู่ นาน เท่าไร พระองค์ จะ ทรง
กระทํา การพิพากษาบรรดาผู้ ข่มเหงข้า พระองค์ เมื่อไร 85 คนโอหัง ได้ ขุด หลุม พรางดัก ข้า พระองค์ ซึ่ง
ไม่ สอดคล้องกับ พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 86 พระบัญญั ติ ของพระองค์ ทัง้ สิน
้ สัตย์ ซื่อ เขาข่มเหงข้า
87
พระองค์ ด้วยความเท็จ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ด้วย เขาเกือบจะทําให้ ข้า พระองค์ ดับชีพ ไปจากแผ่น
ดินโลกแล้ว แต่ข้าพระองค์ไม่ทอดทิง้ ข้อบังคับของพระองค์ 88 ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ไว้ด้วยความ
เมตตาของพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาพระโอวาทแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
81
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โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระวจนะของพระองค์ ปัก แน่ น อยู่ในสวรรค์ เป็น นิ ตย์ 90 ความซื่อตรงของ
พระองค์ดํารงอยู่ทุกชัว่ อายุ พระองค์ทรงสถาปนาแผ่นดินโลกและมันก็ตัง้ อยู่ 91 โดยกฎของพระองค์สิ
่งเหล่านี้ ตังม
้ ัน
่ อยู่ทุกวันนี้ เพราะของทุกสิง่ เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ 92 ถ้าพระราชบัญญัติ ของพระองค์
ไม่ เป็ นที ่ ปี ติ ยินดี ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ คงจะพินาศแล้ว ในความทุกข์ ยากของข้า พระองค์ 93 ข้า
พระองค์ จะไม่ ลืม ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ เลย เพราะพระองค์ ทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ โดยข้ อบ ังคั
บนน
ั ้ 94 ข้าพระองค์เป็นของพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด เพราะข้าพระองค์ได้แสวงหาข้อบัง
คับของพระองค์ 95 คนชัว่ ซุ่มคอยทําลายข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะพิจารณาพระโอวาทของพระองค์
96 ข้า พระองค์ เคยเห็น ขอบเขตของความสมบู รณ ์ ทัง
้ สิน
้ แล้ว แต่ พระบัญญั ติ ของพระองค์ กว้างขวาง
เหลือเกิน
89

เมม (ถ�
โอ ข้า พระองค์ รก
ั พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ จริงๆ เป็น คํา รําพึง ของข้า พระองค์ วัน ยังคํ่า 98 โดย
พระบัญญั ติ ของพระองค์ พระองค์ ทรงกระทํา ให้ ข้า พระองค์ ฉลาดกว่า ศั ตรู ของข้า พระองค์ เพราะพระ
บัญญัตินั ้นอยูก
่ ับข้าพระองค์เสมอ 99 ข้าพระองค์มีความเข้าใจมากกว่าบรรดาครู ของข้าพระองค์ เพราะ
บรรดาพระโอวาทของพระองค์ เป็น คํา รําพึง ของข้า พระองค์ 100 ข้า พระองค์ เข ้า ใจมากกว่า คนสูง อายุ
เพราะข้า พระองค์ รก
ั ษาข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 101 ข้า พระองค์ รงั ้ เท้า ข้า พระองค์ ไว้จากวิถี ชั ่วท ุ กอย่าง
เพื่อรักษาพระวจนะของพระองค์ 102 ข้าพระองค์มิได้เลี่ยงจากคําตัดสินของพระองค์ เพราะพระองค์ได้
ทรงสอนข้าพระองค์ 103 พระดํารัสของพระองค์ นั ้น ข้าพระองค์ ชิมแล้วหวานจริงๆ หวานกว่านํ้าผึ้งเมื่อ
ถึงปากข้าพระองค์ 104 ข้าพระองค์ได้ความเข้าใจโดยข้อบังคับของพระองค์ เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์เกล
ียดชังวิถีเท็จทุกอย่าง
97
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105 พระวจนะของพระองค์ เป็ น โคมสําหรับ เท้า ของข้า พระองค์ และเป็ น ความสว่างแก่ มรรคาของข้า
พระองค์ 106 ข้า พระองค์ ได้ ตัง้ สัตย์ ปฏิญาณและจะกระทํา ให้ สําเร็จ ว่า จะรักษาคํา ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรม
ของพระองค์ 107 ข้าพระองค์ทุกข์ยากอย่างหนั ก โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์
108
ตามพระวจนะของพระองค์
โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงรับคําสักการบูชาด้วยปากของข้าพระองค์
และขอสอนคําตัดสินของพระองค์แก่ข้าพระองค์ 109 ชีวิตของข้าพระองค์อยู่ในมือของข้าพระองค์เสมอ
แต่ข้าพระองค์ไม่ลืมพระราชบัญญัติของพระองค์ 110 คนชัว่ วางกับดักข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์ไม่หลง
เจิน
ั ไว้เป็น มรดกเป็น นิ ตย์
่ จากข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ 111 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้า พระองค์ รบ
พระเจ้าข้า เป็นความชื่นบานแก่ใจข้าพระองค์ 112 ข้าพระองค์โน้มจิตใจข้าพระองค์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์
ของพระองค์เป็นนิ ตย์จนอวสาน
ซาเมค (ธ�
ข้า พระองค์ เกล ียด ชัง ความ คิด สอง จิต สองใจ แต่ ข้า พระองค์ รัก พระ ราช บัญญั ติ ของ พระองค์
114 พระองค์ทรงเป็นทีซ
่ ่อนและเป็นโล่ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์หวังในพระวจนะของพระองค์ 115 แน่ ะ
เจ้ า คน ทํา ชัว่ ไป เสีย จาก ข้า เพื่อ ข้า จะ รักษา พระ บัญญั ติ ของ พระเจ้า ของ ข้า 116 ขอ ทรง ประคอง ข้า
พระองค์ ไว้ ตามพระดํารัส ของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ จะเป็น อยู่ และอย่า ให้ ข้า พระองค์ ขายหน้า ใน
ความหวัง ของข้า พระองค์ 117 ขอทรงชู ข้า พระองค์ ขึ้น เพื่อ ข้า พระองค์ จะปลอดภัย และมี ความนั บถือ
กฎเกณฑ์ ของพระองค์ สืบๆไป 118 พระองค์ ทรงตะเพิด บรรดาคนที่ หลงเจิน
่ จากกฎเกณฑ์ ของพระองค์
พระเจ้า ข้า อุ บายหลอกลวงของเขาคือ ความเท็จ 119 พระองค์ ทรงทิง้ บรรดาคนชัว่ ของแผ่น ดิน โลก
เหมือนทิง้ ขี้ แร่ เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ รก
ั บรรดาพระโอวาทของพระองค์ 120 เนื้ อ หนั ง ข้า พระองค์ สัน
่
เทิม
้ เพราะเกรงกลัวพระองค์ และข้าพระองค์กลัวคําตัดสินของพระองค์
113
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ข้า พระองค์ ได้ กระทํา สิง่ ที่ ยุติ ธรรมและเที่ยงธรรม ขออย่า ทรงละข้า พระองค์ แก่ ผู้ บีบ บังคับ ข้า
พระองค์ 122 ขอทรงเป็นประกันเพื่อช่วยผูรั
้ บใช้ของพระองค์ ขออย่าทรงให้คนโอหังบีบบังคับข้าพระองค์
123 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ มัว มืด ไปด้วยคอยความรอดของพระองค์ และคอยพระดํารัส ชอบธรรมของ
พระองค์สําเร็จ 124 ขอทรงกระทําแก่ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ตามความเมตตาของพระองค์ และขอทรงสอน
125
กฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์
ข้า พระองค์ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ขอทรงประทานความ
เข้าใจแก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะรู ถ
้ ึงบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 126 เป็นเวลาที่พระเยโฮวาห์
ควรทรงจัดการ เพราะเขาหัก พระราชบัญญั ติ ของพระองค์ 127 เพราะฉะนั ้น ข้า พระองค์ รก
ั พระบัญญั ติ
128
ของพระองค์ ยงิ่ กว่าทองคํา ยิง่ กว่าทองคําเนื้ อดี
เพราะฉะนั ้นข้าพระองค์ ถือว่าบรรดาข้อบังคับของ
พระองค์ถูกต้องในทุกเรือ
่ ง ข้าพระองค์เกลียดมรรคาทุจริตทุกทาง
121
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129 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ประหลาดนั ก เพราะฉะนั ้นจิตใจของข้าพระองค์จึงรักษาไว้ 130 การ
คลี่คลายพระวจนะของพระองค์ ให้ ความสว่าง ทัง้ ให้ ความเข้าใจแก่ คนรู ้น้ อย 131 ข้า พระองค์ หอบจน
อ้า ปาก เพราะข้า พระองค์ กระหายพระบัญญั ติ ของพระองค์ 132 ขอทรงหัน มาหาข้า พระองค์ และมี พระ
กรุ ณาต่อ ข้า พระองค์ ดัง ที่ พระองค์ ทรงเคยกระทํา ต่อ ผู้ ที่ รัก พระนามของพระองค์ 133 ขอทรงให้ ยา่ ง
เท้า ของข้า พระองค์ มัน
่ คงอยู่ ในพระดํารัส ของพระองค์ ขออย่า ทรงให้ ความชัว่ ช้า ใดๆมี อาํ นาจเหนื อ ข้า
พระองค์ 134 ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นการบีบบังคับของมนุษย์ เพื่อข้าพระองค์จะรักษาข้อบังคับของ
พระองค์ 135 ขอทรงกระทําให้พระพักตร์ของพระองค์ ทอแสงมาที่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ และขอทรงสอน
136
กฎเกณฑ์ของพระองค์แก่ข้าพระองค์
ข้าพระองค์น้ําตาไหลพรัง่ พรู เพราะคนไม่รก
ั ษาพระราชบัญญั
ติของพระองค์
ซาดดี (ป�
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ชอบธรรมและคํา ตัดสิน ของพระองค์ ก็ ถูก ต้อง 138 บรรดาพระ
โอวาทที่พระองค์ทรงกําหนดไว้ก็ชอบธรรมและสัตย์สุจริตทัง้ สิน
้ 139 ความเร่าร้อนของข้าพระองค์เผาข้า
พระองค์อยู่ เพราะคู่อริของข้าพระองค์ลืมพระวจนะของพระองค์ 140 พระดํารัสของพระองค์นั้นบริสุทธิ์
เพราะฉะนั ้นผู้รับใช้ของพระองค์รก
ั พระดํารัสนัน
้ 141 ข้าพระองค์ต่ําต้อยและเป็ นที ่ดูถูก แต่ข้าพระองค์
ไม่ลืมข้อบังคับของพระองค์ 142 ความชอบธรรมของพระองค์ชอบธรรมอยู่เป็นนิ ตย์ และพระราชบัญญั
ติของพระองค์เป็นความจริง 143 ความทุกข์ยากลําบากและความแสนระทมได้มาสู่ ข้าพระองค์ แต่พระ
บัญญัติของพระองค์เป็นความปีติยินดีของข้าพระองค์ 144 บรรดาพระโอวาทของพระองค์ชอบธรรมเป็น
นิ ตย์ ขอประทานความเข้าใจแก่ข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะดํารงชีวต
ิ อยู่
137
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145 ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลด้วยสิน
้ สุดใจของข้าพระองค์

โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ ข้า
พระองค์ จะรักษากฎเกณฑ์ ของพระองค์
ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้รอด
147
เพื่อข้าพระองค์จะรักษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์
ข้าพระองค์ต่ืนขึ้นก่อนอรุณ ทูลขอความช่วย
เหลือ ข้าพระองค์หวังอยูใ่ นพระวจนะของพระองค์ 148 นั ยน์ ตาของข้าพระองค์ต่ืนอยูก
่ ่อนถึงยามทุกยาม
ในกลางคืน เพื่อ รําพึง ถึง พระดํารัส ของพระองค์ 149 ขอทรงฟัง เสียงข้า พระองค์ ด้วยความเมตตาของ
พระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ไว้ตามคําตัดสินของพระองค์ 150 ผู้ติด
ตามการมุ่งร้ายเข้ามาใกล้ข้าพระองค์แล้ว เขาอยูห
่ า่ งไกลจากพระราชบัญญัติของพระองค์ 151 โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงสถิตใกล้ และพระบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ก็ จริง 152 ข้าพระองค์ ทราบ
นานแล้วจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ว่าพระองค์ทรงตัง้ ไว้เป็นนิ ตย์
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ขอ ทอด พระเนตร ความ ทุกข์ ยาก ของ ข้า พระองค์ และ ขอ ทรง ช่วย ข้า พระองค์ ให้ พ้น เพราะ ข้า
พระองค์ มิได้ ลืม พระ ราช บัญญั ติ ของ พระองค์ 154 ขอ ทรง แก้ คดี ของ ข้า พระองค์ และ ขอ ทรง ช่วย ข้า
พระองค์ ให้ พ้น ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า พระองค์ ตามพระดํารัส ของพระองค์ 155 ความรอดนั ้น อยู่ หา่ ง
ไกลจากคนชัว่ เพราะเขาไม่ แสวงหากฎเกณฑ์ ของพระองค์ 156 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระกรุ ณาของ
พระองค์ ใหญ่หลวงนั ก ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้าพระองค์ ไว้ตามคําตัดสินของพระองค์ 157 ผู้ข่มเหงและ
ปรปั กษ์ของข้าพระองค์ มีมากมาย แต่ ข้าพระองค์ ไม่หันเหไปจากบรรดาพระโอวาทของพระองค์ 158 ข้า
พระองค์ มองดู คนละเมิด ด้วยความชิงชัง เพราะเขาไม่ รก
ั ษาพระดํารัส ของพระองค์ 159 โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงพิ เคราะห์ ว่า ข้า พระองค์ รก
ั ข้ อบ ัง คับ ของพระองค์ มากเท่าใด ขอทรงสงวนชีวต
ิ ของข้า
160
พระองค์ไว้ตามความเมตตาของพระองค์
ตัง้ แต่แรกพระวจนะของพระองค์คือความจริง และคําตัด
สินอันชอบธรรมของพระองค์ทุกข้อดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
153
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เจ้ านายได้ ข่มเหงข้า พระองค์ โดยปราศจากเหตุ แต่ จิ ตใจของข้า พระองค์ ตะลึง พรึง เพริด เพราะ
พระวจนะของพระองค์ 162 ข้าพระองค์ เปรมปรีดิ ์เพราะพระดํารัสของพระองค์ อย่างผู้ซ่ึงพบของที่ ถู กร
ิบมาเป็นอันมาก 163 ข้าพระองค์เกลียดและสะอิดสะเอียนต่อความเท็จ แต่ข้าพระองค์รก
ั พระราชบัญญั
164
ติ ของพระองค์
ข้า พระองค์ สรรเสริญ พระองค์ วน
ั ละเจ็ด ครัง้ เหตุ เรือ
่ งข้อ ตัด สิ นอ ัน ชอบธรรมของ
พระองค์ 165 บุคคลเหล่านั ้นที่รก
ั พระราชบัญญัติของพระองค์มีสันติภาพใหญ่ยิง่ ไม่มีสิ่งใดกระทําให้เขา
สะดุดได้ 166 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์หวังในความรอดของพระองค์ และข้าพระองค์ทําตามพระ
บัญญั ติ ของพระองค์ 167 จิ ตใจของข้า พระองค์ รก
ั ษาบรรดาพระโอวาทของพระองค์ ข้า พระองค์ รก
ั พระ
168
โอวาทนั ้น มากยิง่
ข้า พระองค์ รก
ั ษาข้ อบ ัง คับ และบรรดาพระโอวาทของพระองค์ เพราะทางทัง้ สิน
้
ของข้าพระองค์อยูต่
่ อเบื้องพระพักตร์พระองค์
161

เทา (ฟ�
โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอเสียง ร้องทูล ของข้า พระองค์ ขึ้น มาต่อ เบื้อง พระพักตร์ พระองค์ ขอ
ประทานความเข้าใจแก่ ข้า พระองค์ ตามพระวจนะของพระองค์ 170 ขอคํา วิงวอนของข้า พระองค์ ข้น
ึ มา
171
ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นตามพระดํารัสของพระองค์
ริมฝีปากของ
ข้า พระองค์ จะเทคํา สรรเสริญ ออกมา ที่ พระองค์ ทรงสอนกฎเกณฑ์ ของพระองค์ แก่ ข้า พระองค์ 172 ลิน
้
ของข้า พระองค์ จะกล่าวเรือ
่ งพระดํารัส ของพระองค์ เพราะพระบัญญั ติ ทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ชอบธรรม
173 ขอพระหัตถ์ของพระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ได้เลือกข้อบังคับของพระองค์ 174 โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ กระหายความรอดของพระองค์ และพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ เป็น
ความปี ติ ยินดี ของข้าพระองค์ 175 ขอทรงโปรดให้จิ ตใจข้าพระองค์ มี ชีวิตอยู่ และจิตใจนั ้นจะสรรเสริญ
พระองค์ และให้คําตัดสินของพระองค์ ชว
่ ยข้าพระองค์ 176 ข้าพระองค์ หลงเจิน
่ ดังแกะที่ หายไป ขอทรง
เสาะหาผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะข้าพระองค์ไม่ลืมพระบัญญัติของพระองค์
169
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ดาวิดทูลขอเรือ
่ งศัตรู ของท่าน บทเพลงใช้แห่ขึ้น

ข้าพเจ้าได้รอ
้ งทูลต่อพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงฟังข้าพเจ้า 2 คือทูลว่า “โอ
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยจิตใจข้า พระองค์ ให้ พ้น จากริม ฝีปากมุสา จากลิ้ นที ่ หลอกลวง � 3 แน่ ะ
ลิน
้ หลอกลวงเอ๋ย จะประทานสิง่ ใดแก่ เจ้ าและจะเพิม
่ เติม อะไรให้เจ้ าอีก 4 ลูก ธนูคมของนั กรบกับ ถ่าน
ไม้จําพวกสนจูนิเปอร์ที่ลุกโพลง น่ ะซี 5 วิบัติแก่ข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าอาศัยกับชนเมเชค ที่พักอยู่ท่ามกลาง
เต็นท์ ของคนเคดาร์ 6 จิ ตใจข้าพเจ้า พัก อยู่ ท่ามกลางผู้ เกล ียดสันติ นานจนเกิน ไปแล้ว 7 ข้าพเจ้า ชอบ
สันติ แต่เมื่อข้าพเจ้าพูด เขาหนุนสงคราม
1 เมื่อข้าพเจ้าทุกข์ใจ
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ผู้ที่วางใจในพระเจ้าอยูอย่
่ างปลอดภัย บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจากไหน 2 ความอุปถัมภ์ของข้าพเจ้ามาจาก
พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 3 พระองค์ จะไม่ ให้เท ้า ของท่านพลาดไป พระองค์
ผู้ทรงอารักขาท่านจะไม่เคลิม
้ ไป 4 ดู เถิด พระองค์ ผู้ทรงอารักขาอิสราเอลจะไม่ทรงหลับสนิ ทหรือนิ ทรา
5 พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นผู้อารักขาท่าน พระเยโฮวาห์ทรงเป็ นที่กําบังที่ข้างขวามือของท่าน 6 ดวงอาทิตย์
จะไม่ โจมตี ท่านในเวลากลางวัน หรือ ดวงจันทร์ในเวลากลางคืน 7 พระเยโฮวาห์จะทรงอารักขาท่านให้
พ้น ภยันตรายทัง้ สิน
ิ ของท่าน 8 พระเยโฮวาห์ จะทรงอารักขาการเข้า ออก
้ พระองค์ จะทรงอารักขาชีวต
ของท่านตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์
1 ข้าพเจ้าจะเงยหน้าดูภูเขา

122

ดาวิดปีติยินดีเรือ
่ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
ข้าพเจ้า ยินดี เมื่อ เขา กล่าว แก่ ข้าพเจ้า ว่า “ให้ เรา เข้าไป ยัง พระ นิ เวศ พระ เย โฮ วาห์ เถิด � 2 โอ
เยรู ซาเล็ม เอ๋ย เท ้า ของพวกข้าพเจ้า จะยืน อยู่ ภายในประตู กําแพงของเธอ 3 เขาสร้างเยรู ซาเล็ม ไว้เป็น
นครซึ่ง ประสานแน่ น ไว้ด้วยกัน 4 เป็ นที ่ ที่ บรรดาตระกูล ต่างๆขึ้น ไป คือ บรรดาตระกูล ของพระเยโฮวาห์
ไปยัง หีบ พระโอวาทของอิสราเอล ให้ ถวายโมทนาแก่ พระนามของพระเยโฮวาห์ 5 พระที่นั่ง สําหรับ การ
พิพากษาได้ ตัง้ อยู่ ที่ นั่น คือ พระที่นั่ง ของพระราชวงศ์ ดาวิด 6 จงอธิษฐานขอสันติภาพให้ แก่ เยรู ซาเล็ม
ว่า “ขอบรรดาผู้ ที่ รัก เธอจงจําเริญ 7 ขอสันติภาพจงมี อยู่ ภายในกําแพงของเธอ และให้ ความเจริญ อยู่
ภายในวังของเธอ� 8 เพื่อเห็นแก่ พี่น้ องและมิตรสหาย บัดนี้ ข้าพเจ้าจะพูดว่า “สันติภาพจงมีอยู่ภายใน
เธอ� 9 เพื่อเห็นแก่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ
1

123

คนที่ตามทางของพระเจ้ามัน
่ ใจในพระองค์ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
โอ ข้า แต่ พระองค์ ผู้ ประทับ ในฟ้า สวรรค์ ข้า พระองค์ เงยหน้า ดู พระองค์ 2 ดู เถิด ตาของผู้ รับ ใช้ มอง
ดูมือนายของตนฉั นใด และตาของสาวใช้มองดูมือนายหญิงของตนฉั นใด ตาของข้าพเจ้าทัง้ หลายมอง
ดู พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายจนกว่า พระองค์ จะมี พระกรุ ณาต่อ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายฉั น นั ้น
3 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อพวกข้าพระองค์ ขอทรงพระกรุ ณาต่อพวกข้าพระองค์เถิด
พระเจ้า ข้า เพราะพวกข้า พระองค์ เอ ื อมระอาความหมิน
่ ประมาท 4 จิ ตใจของข้า พระองค์ ทัง้ หลายเอือม
ระอาการเยาะเย้ยของคนที่อยูสบาย
่
คือการหมิน
่ ประมาทของคนเย่อหยิง่
1
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พระพรแห่งการช่วยให้พ้นอย่างอัศจรรย์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
“ถ้า พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงสถิต ฝ่ายพวกเรา� เออ ขอให้ อิสราเอลกล่าวว่า 2 “ถ้า พระเยโฮวาห์ มิได้
ทรงสถิตฝ่ายพวกเรา เมื่อคนลุกขึ้นต่อสู้เรา 3 แล้วเขาจะกลืนเราเสียทัง้ เป็น เมื่อความโกรธของเขาพลุ่ง
ขึ้นต่อเรา 4 แล้วน้าํ ทัง้ หลายจะท่วมพวกเรา กระแสนํ้าจะไหลอยู่เหนื อจิตใจเรา 5 แล้วน้าํ ที่กําเริบจะไหล
ท่วมจิตใจเราไป� 6 สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ผู้มิได้ ทรงให้เราเป็นเหยื่อฟันเขาเหล่านั ้น 7 จิ ตใจเรารอด
ไปอย่างนกจากกับของพรานนก กับกหั
็ ก และเราได้หนี รอดไป 8 ความอุปถัมภ์ของเราอยูใ่ นพระนามของ
พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก
1
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1 บรรดาผู้ที่ วางใจในพระเยโฮวาห์ก็เหมือนภูเขาศิ โยน

ซึ่งไม่หวัน
่ ไหว แต่ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ 2 ภูเขาอยู่
รอบเยรู ซาเล็มฉั นใด พระเยโฮวาห์ทรงอยูร่ อบประชาชนของพระองค์ ตัง้ แต่เวลานี้ สืบต่อไปเป็นนิ ตย์ฉั น
นั ้น 3 เพราะคทาของคนชัว่ จะไม่พักอยู่เหนื อแผ่นดินที่ตกเป็นส่วนของคนชอบธรรม เกรงว่าคนชอบธร
รมจะยื่นมือออกกระทําความชัว่ ช้า
คําอธิษฐาน
4 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงประกอบการดี ต่อ ผู้ ทําดี และต่อ ผู้ เท ี่ ยงธรรมในจิตใจของเขา 5 แต่
บรรดาผู้ ที่ หัน เข้าหาทางคดของเขา พระเยโฮวาห์จะทรงพาเขาไปพร้อมกับ คนทําความชัว่ ช้า แต่ สันติ
ภาพจะมีอยูในอิ
่
สราเอล
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ศิโยนฉลองการกลับมาจากการเป็นเชลย บทเพลงใช้แห่ขึ้น

1 เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงให้ศิโยนกลับมาจากการเป็ นเชลย เราก็เป็ นเหมือนคนที่ฝันไป 2 ปากของเราได้

หัวเราะเต็มที่ และลิน
้ งอย่างชื่นบาน แล้วเขาได้พูดกันท่ามกลางประชาชาติว่า
้ ของเราได้เปล่งเสียงโห่รอ
“พระเยโฮวาห์ทรงกระทําการมโหฬารให้เขา� 3 พระเยโฮวาห์ทรงกระทําการมโหฬารให้เรา เรามีความ
ยินดี 4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายกลับมาจากการเป็นเชลย อย่างทางนํ้าไหล
ที่ทางใต้ 5 บรรดาผู้ที่หว่านด้วยนํ้าตาจะได้เกี่ยวด้วยเสียงโห่รอ
้ งอย่างชื่นบาน 6 ผู้ที่ร้องไห้ออกไปหอบหิว้
เมล็ดพืชอันมีค่าจะกลับบ้านด้วยเสียงโห่รอ
้ งอย่างชื่นบาน นําฟ่อนข้าวของตนมาด้วย
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พระพรของพระเจ้าบริสุทธิ์ บทเพลงใช้แห่ขึ้นของซาโลมอน
1 ถ้า พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงสร้างบ้าน บรรดาผู้ ที่ สร้างก็ เหนื่ อยเปล่า ถ้า พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงเฝ้า อยู่
เหนื อ นคร คนยามตื่น อยู่ก็ เหนื่ อยเปล่า 2 เป็นการเหนื่ อยเปล่า ที่ ท่านลุก ขึ้น แต่ เช้า มืด นอนดึก และกิน
อาหารแห่งความเศร้าโศก เพราะพระองค์ประทานแก่ผู้ที่รักของพระองค์ให้หลับสบาย
บุตรที่ดีเป็นของประทานจากพระเจ้า
ดู เถิด บุ ตรทัง้ หลายเป็น มรดกจากพระเยโฮวาห์ ผู้ บังเกิด จากครรภ์ เป็น รางวัล ของพระองค์ 4 บุ ตร
ทัง้ หลายที่เกิดเมื่อเขายังหนุ่มก็เหมือนลูกธนูในมือนั กรบ 5 ชายใดๆที่มีลูกธนูเต็มแล่งก็เป็นสุข เขาจะไม่
ต้องละอาย แต่เขาจะพูดกับศัตรู ของเขาที่ประตูเมือง
3

128
พระพรสําหรับครอบครัวที่สัตย์ซ่ือ บทเพลงใช้แห่ขึ้น
คือผู้ที่ดําเนิ นในมรรคาของพระองค์ 2 เพราะท่านจะกินผล
นํ้ามือ ของท่าน ท่านจะเป็นสุข และท่านจะอยูเ่ ย็น เป็นสุข 3 ภรรยาของท่านจะเป็น อย่างเถาองุน
่ ลูก ดก
อยู่ข้างบ้านของท่าน ลูกๆของท่านจะเป็นเหมือนหน่ อมะกอกเทศรอบโต๊ะของท่าน 4 ดูเถิด คนที่ยาํ เกรง
พระเยโฮวาห์ จะได้ รบ
ั พระพรดัง่ นี้ แหละ 5 พระเยโฮวาห์ จะทรงอํานวยพระพรท่านจากศิ โยน และท่าน
จะเห็นความเจริญ ของเยรู ซาเล็ม ตลอดวันเวลาชีวต
ิ ของท่าน 6 เออ ท่านจะเห็น ลูก หลานของท่าน และ
สันติภาพมีอยูในอิ
่
สราเอล
1 ทุกคนที่ เกรงกลัวพระเยโฮวาห์ก็เป็ นสุ ข

129
การสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยอิสราเอลให้รอด บทเพลงใช้แห่ขึ้น
ให้อิสราเอลกล่าวเถิดว่า 2 “เขาได้ให้ข้าพเจ้า
ทุกข์ยากหลายครัง้ ตัง้ แต่ หนุ่มๆมา แต่ เขายังเอาชนะข้าพเจ้าไม่ได้ 3 คนที ่ไถก็ ได้ ไถบนหลังข้าพเจ้า เขา
1 “เขาได้ให้ข้าพเจ้าทุกข์ยากหลายครัง
้ ตัง้ แต่หนุ่มๆมา�
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ทํา รอยไถของเขาให้ ยาว � 4 พระเยโฮวาห์ ทรงชอบธรรม พระองค์ ทรงตัด เครือ
่ งจองจํา ของคนชัว่ ออก
5 ขอให้ บรรดาผู้ ที่ เกล ียดชัง ศิ โยนได้ ขายหน้า และต้องถอยกลับ ไป 6 ให้ เขาเป็ น เหมือนหญ้า ที่ งอกบน
หลังคาเรือน ซึ่งเหีย
่ วแห้งไปก่อนมันโตขึ้น 7 ซึ่งคนเกี่ยวไม่เก็บใส่มือหรือคนที่มัดฟ่อนไม่เก็บไว้ที่อกของ
เขา 8 ทัง้ คนที่ผ่านไปไม่พูดว่า “ขอพระพรของพระเยโฮวาห์อยูบนท่
่
านทัง้ หลาย เราอวยพรท่านทัง้ หลาย
ในพระนามพระเยโฮวาห์�

130

ความหวังในการอธิษฐาน บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลพระองค์จากที่ ลึก 2 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับ
เสียงของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ เสียงคํา วิงวอนของข้า พระองค์ 3 โอ ข้า แต่ พระเยโฮ
วาห์ ถ้า พระองค์ จะทรงหมายความชัว่ ช้า ไว้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เจ้าข้า ผู้ ใดจะยืน อยู่ ได้ 4 แต่ พระองค์ มี
การอภัยเพื่อเขาจะยําเกรงพระองค์ 5 ข้าพเจ้าคอยพระเยโฮวาห์ จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้า
หวังในพระวจนะของพระองค์ 6 จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์พระผู้เป็นเจ้ายิง่ กว่าคนยามคอยเวลารุ ง่ เช้า
ข้าพเจ้ากล่าวว่า ยิง่ กว่าคนยามคอยเวลารุ ง่ เช้า 7 จงให้อส
ิ ราเอลหวังใจในพระเยโฮวาห์ เพราะในพระเย
โฮวาห์มีความเมตตา และในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์ 8 และพระองค์จะทรงไถ่อส
ิ ราเอลจากความ
ชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของเขา
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ดาวิดถ่อมใจลงและตักเตือนอิสราเอล บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ จิ ต ใจ ของ ข้า พระองค์ มิได้ เห่อเหิม และ นั ยน์ ตา ของ ข้า พระองค์ มิได้ ยโส ข้า
พระองค์ มิได้ ไปยุ่ งก ับ เรือ
่ งใหญ่ โต หรือ เรือ
่ งมหัศจรรย์ เก ิน ตัว ของข้า พระองค์ 2 แต่ ข้า พระองค์ ได้ สงบ
และระงับจิตใจของข้าพระองค์ อย่างเด็กที่หย่านมมารดาของตนแล้ว จิตใจของข้าพระองค์เหมือนอย่าง
เด็กที่หย่านมแล้ว 3 จงให้อส
ิ ราเอลหวังใจในพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่กาลบัดนี้ สืบไปเป็นนิ ตย์
1
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คําอธิษฐานเมื่อย้ายหีบพระโอวาท บทเพลงใช้แห่ขึ้น
1 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึก ถึง ดาวิด และความลําบากยากเข็ญ ทัง
้ สิน
้ ของท่าน 2 ว่า ท่านได้
ปฏิญาณต่อ พระเยโฮวาห์ อย่างไร และได้ ปฏิญาณตัว ไว้ต่อ องค์ ผู้ ทรงมหิทธิ ฤทธิ์ของยาโคบว่า 3 “แน่
นอนข้า พระองค์ จะไม่ เข ้า ตัว บ้านหรือ ขึ้น ไปนอนบนที่นอนของตน 4 ข้า พระองค์ จะไม่ ให้ นั ยน์ ตาของข้า
พระองค์ หลับ หรือ ให้ หน ัง ตาเคลิม
้ ไป 5 จนกว่า ข้า พระองค์ จะหาสถานที่ สําหรับ พระเยโฮวาห์ ได้ คือ ที่
6 ดู เถิด เราได้ยน
ประทับ ของพระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิของยาโคบ�
ิ เรือ
่ งนี้ ในเอฟราธาห์ เราได้ พบสิง่ นี้
์
7
ในนาของป่า ไม้ “เราจะไปยัง ที่ ประทับ ของพระองค์ เราจะนมัสการที่ รองพระบาทของพระองค์� 8 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงลุกขึ้นเสด็จไปยังที่พํานั กของพระองค์ ทัง้ พระองค์และหีบแห่งอานุภาพของ
พระองค์ 9 ขอปุโรหิต ของพระองค์ สวมความชอบธรรม และให้ วิสุทธิชนของพระองค์ โห่ ร้องด้วยความ
ชื่นบาน 10 เพราะเห็น แก่ ดาว ิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ขออย่า ทรงเมิน พระพักตร์หนี จากผู้ ที่ พระองค์ ทรง
เจิมไว้นั ้น 11 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณเป็นความจริงกับดาวิด ซึ่งพระองค์จะไม่ทรงหันกลับคือว่า “เรา
จะตัง้ ผลจากตัว ของเจ้า ไว้บนบัล ลั งก ์ ของเจ้า 12 ถ้า บรรดาบุตรของเจ้า รักษาพันธสัญญาของเรา และ
บรรดาพระโอวาทของเราซึ่ง เราจะสอนเขา เหล่ าบุตรของเขาทัง้ หลายด้วยเช่ นก ัน จะนั ่ง บนบัล ลั งก ์
ของเจ้าเป็นนิ ตย์� 13 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกศิโยน พระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของ
พระองค์ 14 ตรัสว่า “นี่ เป็นทีพ
่ ํานั กของเราเป็นนิ ตย์ เราจะอยูที
่ ่นี่ เพราะปรารถนาเช่นนั ้น 15 เราจะอํานวย
พรอย่างมากมายแก่เสบียงของเมืองนี้ เราจะให้คนจนของเมืองนี้ อมด
ิ่ ้วยขนมปัง 16 เราจะเอาความรอด
ห่มปุโรหิตของเมืองนั ้น และวิสุทธิชนของเมืองนั ้นจะโห่รอ
้ งด้วยความชื่นบาน 17 ณ ที่ นั ้นเราจะกระทํา
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ให้มี เขาหนึ่ งงอกขึ้นมาสําหรับดาวิด เราได้ เตรียมประทีปดวงหนึ่ งสําหรับผู้รบ
ั เจิมของเรา
ความอายห่มศัตรู ของท่าน แต่มงกุฎของท่านจะแวววาวอยูบ
่ นท่าน�
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เราจะเอา

133
ความดีงามเมื่อพีน
่ ้ องเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน บทเพลงใช้แห่ขึ้นของดาวิด
ดู เถิด ซึ่ง พี่ น้องอาศัย อยู่ ด้วยกัน เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ก็ เป็นการดี และน่า ชื่น ใจมากสัก เท่าใด
2 เหมือนนํ้ามัน ประเสริฐ อยู่ บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา บนหนวดเคราของอาโรน ไหลอาบ
ลงมาบนคอเสื้อของท่าน 3 เหมือนนํ้าค้างของภูเขาเฮอร์โมน เหมือนนํ้าค้างซึ่งตกลงบนเทือกเขาศิ โยน
เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงบังคับบัญชาพระพรที่นั ่น คือชีวต
ิ จําเริญเป็นนิ ตย์
1
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คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า บทเพลงใช้แห่ขึ้น
มาถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ บรรดาท่านผู้รับใช้ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ ผู้ยืนอยูใ่ นพระ
2
นิ เวศของพระเยโฮวาห์ในกลางคืน จงยกมือของท่านขึ้นในสถานบริสุทธิ์ และถวายสาธุการแด่พระเย
โฮวาห์ 3 ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรท่านจากศิ โยน คือพระองค์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่น
ดินโลก
1 มาเถิด
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คําตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
1 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด จงสรรเสริญ พระนามของพระเยโฮวาห์ โอ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของพระ
เยโฮวาห์เอ๋ย จงสรรเสริญพระองค์ 2 ท่านที่ ยน
ื อยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ที่ ในบริเวณพระนิ เวศ
3
ของพระเจ้า ของเรา จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะพระเยโฮวาห์ ประเสริฐ จงร้องเพลงสรรเสริญ
พระนามของพระองค์ เพราะการกระทํานั ้นเพลิดเพลิน 4 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเลือกยาโคบไว้สําหรับ
พระองค์ เอง เลือกอิสราเอลไว้เป็น กรรมสิทธิ์ของพระองค์ 5 เพราะข้าพเจ้า ทราบว่า พระเยโฮวาห์ ใหญ่
ยิง่ และองค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราใหญ่ ยงิ่ กว่า พระอื่น ทัง้ สิน
้ 6 พระเยโฮวาห์ พอพระทัย สิง่ ใด พระองค์
ก็ ทรงกระทํา ในฟ้า สวรรค์ และบนแผ่น ดิน โลก ในทะเลและที่ น้ํา ลึก ทัง้ สิน
้ 7 พระองค์ ทรงกระทํา ให้ เมฆ
ลอยขึ้น มาจากที่สุด ปลายแผ่น ดิน โลก พระองค์ ทรงกระทํา ฟ้าแลบให้แก่ ฝนและทรงนํา ลมออกมาจาก
คลังของพระองค์ 8 พระองค์ คือผู้ทรงสังหารลู กหัวปี ของอียป
ิ ต์ ทัง้ ของคนและของสัตว์ 9 โอ อียป
ิ ต์ เอ๋ย
ผู้ทรงให้หมายสําคัญและการมหัศจรรย์ท่ามกลางเจ้า ให้ต่อสู้ กับฟาโรห์และบรรดาข้าราชการของท่าน
10 พระองค์ คือ ผู้ทรงตี ประชาชาติ ใหญ่ โต และทรงสังหารกษั ตริย์ ผู้ ทรงฤทธิ์ 11 คือ สิ โหนกษั ตริย์ ของ
คนอาโมไรต์ และโอกกษั ตริย์ของเมืองบาชาน และบรรดาราชอาณาจักรแห่งคานาอัน 12 และประทาน
แผ่นดินของเขาทัง้ หลายให้เป็นมรดก เป็นมรดกแก่อส
ิ ราเอลประชาชนของพระองค์ 13 โอ ข้าแต่พระเย
โฮวาห์ พระนามของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความระลึกถึงพระองค์ดํารงอยู่ทุกชั ่
วอายุ 14 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงแก้แทนประชาชนของพระองค์ และทรงกลับพระทัยในเรือ
่ งบรรดา
ผู้รับใช้ของพระองค์
บรรดารู ปเคารพไร้สาระ
15 รู ปเคารพของบรรดาประชาชาติเป็ นเงินและทองคํา เป็ นหัตถกรรมของมนุษย์ 16 รู ปเหล่านั ้นมปาก
ี
แต่ พู ดไม่ ได้ มี ตา แต่ ดู ไม่ ได้ 17 มี หู แต่ ฟัง ไม่ ได้ยน
ิ ทัง้ ไม่ มี ลมหายใจในปากของรู ปน น
ั ้ 18 ผู้ ที่ ทํารู ปน น
ั้
19
เหมือนรู ปเหล่านั ้น เออ บรรดาผู้ที่วางใจในรู ปนนก
ั ้ เช่
็ นกัน โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงถวายสาธุการ
แด่พระเยโฮวาห์ โอ วงศ์วานอาโรนเอ๋ย จงถวายสาธุการแด่พระเยโฮวาห์ 20 โอ วงศ์วานเลวีเอ๋ย จงถวาย
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สาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ ท่านที่ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ จงถวายสาธุการแด่ พระเยโฮวาห์ 21 สาธุ การแด่
พระเยโฮวาห์จากศิโยน พระองค์ผู้ทรงพํานั กอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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คําตักเตือนให้ขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับบรรดาพระเมตตาของพระองค์

โอ จง โมทนา ขอบ พระ คุณ พระ เย โฮ วาห์ เพราะ พระองค์ ทรง ประเสริฐ เพราะ ความ เมตตา ของ
พระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 2 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ พระเจ้า ผู้ เหนื อ พระทัง้ หลาย เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 3 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ ถวายแด่ พระองค์ ผู้ เป็น เจ้า เหนื อ เจ้า ทัง้ หลาย
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 4 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงกระทํา การมหัศจรรย์ยิง่ ใหญ่
แต่ องค์ เดียว เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 5 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์
ด้วยพระสติ ปัญญา เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 6 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ทรงกางแผ่น
ดินโลกออกเหนื อนํ้าทัง้ หลาย เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 7 ถวายแด่พระองค์ ผู้ทรง
สร้างดวงสว่างใหญ่ ๆ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 8 สร้างดวงอาทิตย์ ให้ ครองกลาง
วัน เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 9 ดวงจันทร์และดาวทัง้ หลายให้ครองกลางคืน เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 10 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงตี อียป
ิ ต์ ทางบรรดาลู กห ัวปี เพราะ
ความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 11 และทรงนําอิสราเอลออกมาจากท่ามกลางเขา เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 12 ด้วยพระหัตถ์เข้มแข็งและพระกรที่เหยียดออก เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 13 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงแบ่ง ทะเลแดงออกจากกัน เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 14 และทรงให้ อส
ิ ราเอลผ่านไปท่ามกลางทะเลนั ้น เพราะความเมตตาของ
พระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 15 แต่ ทรงควํา่ ฟาโรห์และกองทัพของท่านเสียในทะเลแดง เพราะความเมตตา
ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 16 ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงนํา ประชาชนของพระองค์ ไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร
17
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ ถวายแด่ พระองค์ ผู้ ทรงตี พระมหากษั ตริย์ ทัง้ หลาย
เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 18 และทรงสังหารกษั ตริย์ พระนามอุโฆษ เพราะความ
เมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์ 19 มีสิ โหนกษั ตริย์ของคนอาโมไรต์ เพราะความเมตตาของพระองค์
ดํารงเป็น นิ ตย์ 20 และโอกกษั ตริ ย์ แห่ งเมืองบาชาน เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์
21 และประทานแผ่น ดิน ของเขาให้เป็ น มรดก เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็ น นิ ตย์ 22 ให้เป็ น
มรดกแก่ อส
ิ ราเอลผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ 23 คือ พระองค์
นี่ เอง ผู้ทรงระลึกถึงเราในฐานะตํ่าต้อยของเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 24 และ
ทรงไถ่ เราให้พ้นจากศั ตรู ของเรา เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 25 พระองค์ ผู้ประทาน
อาหารแก่ เนื้ อหนั งทัง้ ปวง เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็นนิ ตย์ 26 โอ จงโมทนาขอบพระคุณ
พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดํารงเป็นนิ ตย์
1

137
ความมัน
่ คงของพวกยิวในเมื่อเขาเป็นเชลย
ริมฝั่ งแม่น้ําแห่งบาบิโลนเรานั ่งลง เมื่อได้ระลึกถึงศิ โยนเราก็รํา่ ไห้ 2 ในท่ามกลางที่ นั่นเราแขวน
พิณ เขาคู่ ของเราไว้ที่ ต้น หลิว 3 เพราะที่ นั่น ผู้ ที่ นํา เราไปเป็น เชลยต้องการให้เราร้องเพลง และผู้ ที่ ปล้น
เราต้องการให้สนุกสนาน เขาว่า “จงร้องเพลงศิ โยนสักบทหนึ่ งให้เราฟัง� 4 เราจะร้องเพลงของพระเย
โฮวาห์ได้อย่างไร ที่ในแผ่นดินต่างด้าว 5 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย ถ้าข้าพเจ้าลืมเธอก็ขอให้มือขวาของข้าพเจ้า
ลืมฝีมือเสีย 6 ขอให้ลิน
้ ของข้าพเจ้าเกาะติดเพดานปากของข้าพเจ้า ถ้าว่าข้าพเจ้าไม่ระลึกถึงเธอ ถ้าว่า
ข้าพเจ้า มิ ได้ ตัง้ เยรู ซาเล็ม ไว้เหนื อ ความชื่นบานอัน สูง ที่สุด ของข้าพเจ้า 7 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ในวัน
แห่งเยรู ซาเล็มขอทรงระลึกถึงคนเอโดม ผู้ที่พูดว่า “จงทลายเสีย จงทลายเสีย ลงไปจนถึงรากฐานของ
1ณ
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มัน� 8 โอ ธิดาแห่งบาบิโลนเอ๋ย ซึ่งจะต้องล้างผลาญเสีย ความสุขจงมีแก่ผู้ที่สนองเจ้าให้สมกับที่เจ้าได้
กระทํากับเรา 9 ความสุขจงมีแก่ผู้ที่เอาลูกเล็กเด็กแดงของเจ้าเหวีย
่ งกระแทกลงกับก้อนหิน

138
ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะพระวจนะของพระองค์เป็นความจริง เพลงสดุดีของดาวิด
1 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ ด้วยสิน
้ สุดใจของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญ
2
ถวายพระองค์ ต่อ หน้า บรรดาพระ ข้า พระองค์ กราบลงตรงมายัง พระวิหารอัน บริ สุทธิ ์ ของพระองค์
และสรรเสริญพระนามของพระองค์ เพราะความเมตตาและความจริงของพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
เชิดชู พระวจนะของพระองค์ เหนื อ พระนามทัง้ หลายของพระองค์ 3 ในวันที ่ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล พระองค์
ได้ทรงตอบข้าพระองค์ พระองค์ทรงเพิม
่ กําลังจิตใจของข้าพระองค์ 4 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ บรรดากษั
ตริย์แห่งแผ่นดินโลกจะสรรเสริญพระองค์ เมื่อท่านเหล่านั ้นได้ยน
ิ พระวจนะแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์
5 และท่านเหล่านั ้นจะร้องเพลงถึงพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ เพราะสง่าราศีของพระเยโฮวาห์นั้นใหญ่
หลวง 6 ถึงแม้พระเยโฮวาห์นั้นสูงยิง่ พระองค์ก็ทรงเห็นแก่คนตํ่าต้อย แต่พระองค์ทรงทราบคนโอหังได้
แต่ไกล
ความมัน
่ ใจในพระเจ้า

7 แม้ ข้าพระองค์ เดินอยู่กลางความลําบากยากเย็น

พระองค์ จะทรงสงวนชีวต
ิ ข้าพระองค์ ไว้ พระองค์
จะทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ออกต่อ ต้านความพิโรธของศั ตรู ของข้าพระองค์ และพระหัตถ์ ขวา
ของพระองค์ จะทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด 8 พระเยโฮวาห์ จะทรงให้ สําเร็จ พระประสงค์ ของพระองค์
แก่ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ความเมตตาของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ ขออย่า ทรงละทิง้ พระ
หัตถกิจของพระองค์

139

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าและทูลขอความจริงใจ ถึงหัวหน้านั กร้อง เพลงสดุดีของดาวิด
1 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ได้ ทรงตรวจสอบข้า พระองค์ และทรงรู จ
้ ัก ข้า พระองค์ 2 เมื่อ ข้า
พระองค์ นั่ง ลงและลุก ขึ้น พระองค์ ทรงทราบ พระองค์ ทรงประจั กษ ์ ในความคิด ของข้า พระองค์ ได้ แต่
ไกล 3 พระองค์ ทรงค้ นว ิถี ของข้า พระองค์ และการนอนของข้า พระองค์ และทรงคุ้น เคยกับ ทางทัง้ สิน
้
4
ของข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แม้ก่อนที่ลิน
้ ของข้าพระองค์จะพูด ดูเถิด พระองค์ก็ทรงทราบ
ความเสียหมดแล้ว 5 พระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทัง้ ข้างหลังและข้างหน้า และทรงวางพระหัตถ์บน
ข้าพระองค์ 6 ความรู อย่
้ างนี้ มหัศจรรย์เกินข้าพระองค์ สูงนั ก ข้าพระองค์เอ้ือมไม่ถึง 7 ข้าพระองค์จะไป
ไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้ หรือข้าพระองค์จะหนี ไปไหนให้พ้นพระพักตร์ของพระองค์ 8 ถ้า
ข้าพระองค์ ข้น
ึ ไปยังสวรรค์ พระองค์ ทรงสถิตที่ นั ่น ถ้าข้าพระองค์ จะทําที่นอนไว้ในนรก ดู เถิด พระองค์
ทรงสถิต ที่ นั ่น 9 ถ้า ข้า พระองค์ จะติด ปีก แสงอรุ ณ และอาศัย อยู่ ที่ ส่วนของทะเลไกลโพ้น 10 แม้ ถึงที่
นั ่น พระหัตถ์ ของพระองค์ จะนําข้าพระองค์ และพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ จะยึดข้าพระองค์ ไว้ 11 ถ้าข้า
พระองค์จะว่า “แน่ นอนความมืดจะบังข้าไว้และความสว่างจะรอบข้าเป็นกลางคืน� 12 สําหรับพระองค์
แม้ความมืดก็มิได้ซ่อนอะไรไว้จากพระองค์ กลางคืนก็แจ้งอย่างกลางวัน ความมืดเป็นอย่างความสว่าง
13 เพราะพระองค์ ทรงปั้ นส่วนภายในของข้า พระองค์ พระองค์ ทรงทอข้า พระองค์ เข ้า ด้วยกัน ในครรภ์
มารดาของข้า พระองค์ 14 ข้า พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ถู กสร้างมาอย่างแปลก
ประหลาดและน่ากลัว พระราชกิจของพระองค์มหัศจรรย์ จิตใจข้าพระองค์ทราบเรือ
่ งนี้ อย่างดี 15 เมื่อข้า
พระองค์ถู กสร้างอยู่ในที่ ลับลี้ ประดิษฐ์ขึ้นมา ณ ภายในที่ลึกแห่งโลก โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ปิดบัง
ไว้จากพระองค์ 16 พระเนตรของพระองค์ ทรงเห็น ส่วนประกอบของข้า พระองค์ ในเมื่อ ยัง ไม่ สมบูรณ์ ใน
วันทัง้ หลายที่ กําลังประกอบขึ้น เมื่อครัง้ ไม่ เกิดขึ้น อวัยวะทัง้ หลายของข้าพระองค์ ก็ ทรงจารึกไว้ในพระ
ตํารับ ของพระองค์ 17 โอ ข้า แต่ พระเจ้า พระดําริของพระองค์ ประเสริฐ แก่ ข้า พระองค์ จริงๆ รวมกัน เข้า
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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 ข้า แต่ พระเจ้า แน่ นอนพระองค์ จะทรงสังหารคนชัว่ เสีย ดัง นั ้น คนกระหายเลือด
เอ๋ย จงพรากไปจากข้า พระองค์ 20 เพราะพวกเขากล่าวต่อ ต้านพระองค์ ด้วยมุ่ง ร้าย และพวกศั ตรู ของ
พระองค์ใช้พระนามของพระองค์อย่างไร้ประโยชน์ 21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์มิได้เกลียดผู้ที่
เกลียดพระองค์หรือ และข้าพระองค์มิได้สะอิดสะเอียนคนเหล่านั ้นผู้ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์ดอกหรือ 22 ข้า
พระองค์เกลียดเขาด้วยความเกลียดอย่างที่สุด และนั บเขาเป็นศัตรู ของข้าพระองค์ 23 โอ ข้าแต่พระเจ้า
ขอทรงค้นดูข้าพระองค์ และทรงทราบจิตใจของข้าพระองค์ ขอทรงลองข้าพระองค์ และทรงทราบความ
คิดของข้าพระองค์ 24 และทอดพระเนตรว่ามีทางชัว่ ใดๆในข้าพระองค์หรือไม่ และขอทรงนําข้าพระองค์
ไปในมรรคานิ รน
ั ดร์
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1 โอ

ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากคนชัว่ ร้าย ขอทรงสงวนข้าพระองค์ ไว้จาก
คนทารุณ 2 ผูคิ
้ ดปองร้ายอยูใ่ นจิตใจของเขา และก่อกวนต่อเนื่ องกันให้มีสงครามขึ้น 3 เขาทําลิน
้ ของเขา
4
ให้คมเหมือนลิน
ิ ฝีปากของเขามี พิษ ของงู พิษ เซลาห์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรง
้ งู และภายใต้ รม
รักษาข้าพระองค์ไว้ให้พ้นจากมือของคนชัว่ ขอทรงสงวนข้าพระองค์ไว้จากคนทารุณ ผูคิ
้ ดแผนการพลิก
เท้าของข้าพระองค์ 5 คนโอหังได้ซ่อนกับดักข้าพระองค์และวางบ่วงไว้ ที่ข้างทางเขากางตาข่าย เขาตังบ
้ ่
6
วงแร้วดักข้าพระองค์ เซลาห์ ข้าพเจ้าทูลพระเยโฮวาห์ว่า “พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังเสียงทูลวิงวอนของข้าพระองค์ 7 โอ ข้าแต่พระเจ้าคือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ผู้
ทรงเป็นกําลังแห่งความรอดของข้าพระองค์ พระองค์ทรงคลุมศีรษะข้าพระองค์ไว้ในยามศึก 8 โอ ข้าแต่
พระเยโฮวาห์ ขออย่าทรงอนุมัติตามความปรารถนาของคนชัว่ อย่าให้การคิดปองร้ายของเขาคืบหน้าไป
เกล ื อกว่า เขาจะยกตัว ขึ้น เซลาห์ 9 ฝ่ายศีรษะของคนที่ ล้อมข้า พระองค์ ไว้นั ้น ขอให้ความสาระแนแห่ง
ริมฝีปากของเขาท่วมเขา 10 ขอให้ถ่านที่ ลุ กอยู่ตกใส่ เขา ขอให้เขาถูกทิง้ ในไฟลงไปในบ่อ ไม่ให้ลุ กขึ้นมา
อีก 11 ขออย่าให้เขาตัง้ คนส่อเสียดไว้ในแผ่นดิน ขอให้ความร้ายล่าคนทารุ ณจนควํา่ เขาได้� 12 ข้าพเจ้า
ทราบว่าพระเยโฮวาห์จะทรงกระทําความเที่ยงธรรมให้แก่ผู้ที่ทุกข์ยาก และทรงจัดความยุติธรรมให้แก่
คนขัดสน 13 แน่ นอนทีเดียว ที่คนชอบธรรมจะถวายโมทนาขอบพระคุณพระนามของพระองค์ คนเที่ยง
ธรรมจะอาศัยอยูต
่ ่อเบื้องพระพักตร์พระองค์
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1 ข้าแต่พระเยโฮวาห์

ข้าพระองค์รอ
้ งทูลต่อพระองค์ ขอทรงรีบตอบข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ
สดับเสียงข้าพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ รอ
้ งทูลพระองค์ 2 ขอให้คําอธิษฐานของข้าพระองค์ เป็นดังเครือ
่ ง
หอมต่อ พระพักตร์พระองค์ และที่ ข้า พระองค์ ยกมือ ขึ้น เป็น ดัง เครือ
่ งสัตวบูชาเวลาเย็น 3 โอ ข้า แต่ พระ
เยโฮวาห์ ขอทรงตัง้ ยามเฝ้า ปากของข้า พระองค์ ขอรักษาประตู รม
ิ ฝีปากของข้า พระองค์ 4 ขออย่า ให้
จิ ตใจข้า พระองค์ เอนเอียงไปหาความชัว่ ใดๆ หรือ ให้ ข้า พระองค์ สาละวนอยู่ กับ การชัว่ ร้ายร่วมกับ คนที่
ทําความชัว่ ช้า และขออย่าให้ข้าพระองค์กินของโอชะของเขา 5 ขอให้คนชอบธรรมตีข้าพระองค์ จะเป็น
ความเมตตาแก่ข้าพระองค์ ขอให้เขาติเตียนข้าพระองค์ จะเป็นนํ้ามันดีเลิศซึ่งจะไม่ให้ศีรษะข้าพระองค์
แตก เพราะข้าพระองค์ ยงั อธิษฐานต่อสู้ ความชัว่ ของเขาทัง้ หลายอยู่ 6 เมื่อผู้พิพากษาทัง้ หลายของเขา
ถูก โยนลงที่ หน้าผา เขาจะได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของข้า พระองค์ เพราะเป็น ถ้อยคํา ไพเราะ 7 กระดูก ของเราทัง้
หลายกระจายที่ ปากแดนผู้ ตายฉั นใด เหมือนเมื่อ คนหนึ่ ง ตัด และผ่า ไม้ อยู่ บนแผ่น ดิน ฉั น นั ้น 8 โอ ข้า
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แต่ พระเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตาของข้า พระองค์ เพ่ งตรงพระองค์ ข้า พระองค์ วางใจในพระองค์ ขอ
อย่า ให้ จิ ตใจข้า พระองค์ ไร้คุณธรรม 9 ขอพระองค์ ทรงรักษาข้า พระองค์ ให้ พ้น จากกับ ซึ่ง เขาวางดัก ข้า
พระองค์ไว้ และจากบ่วงแร้วของผู้กระทําความชัว่ ช้า 10 ขอให้คนชัว่ ตกไปด้วยกันในข่ายของตนเอง แต่
ขอให้ข้าพระองค์ผ่านพ้นไป
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ดาวิดได้รบ
ั ความปลอบโยนเมื่อท่านอธิษฐาน มัสคิลบทหนึ่ งของดาวิด คําอธิษฐานเมื่อท่านอยูใ่ นถํ้า

ข้าพเจ้า ร้องทูล พระเยโฮวาห์ ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ด้วยเสียงของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า วิงวอนต่อ พระ
เยโฮวาห์ 2 ข้าพเจ้า หลัง่ คํา ครํา่ ครวญของข้าพเจ้า ออกมาต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ ข้าพเจ้า ทูล เรือ
่ ง
ความลําบากยากเย็นของข้าพเจ้าต่อพระองค์ 3 เมื่อจิตใจของข้าพระองค์ออ
่ นระอาภายใน พระองค์ทรง
ทราบทางของข้าพระองค์ ในวิถีที่ ข้าพระองค์ เดินไปเขาซ่อนกับไว้ดักข้าพระองค์ 4 ข้าพระองค์ มองทาง
ขวามือ และมองดู แต่ ไม่มี ใครยอมรู จ
้ ัก ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ไม่มี ที่ หลบภัย ไม่มี ใครเอาใจใส่ จิ ตใจ
ข้า พระองค์ 5 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ รอ
้ งทูล ต่อ พระองค์ ข้า พระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงเป็
นที ่ ลี้ ภัย ของข้า พระองค์ เป็น ส่วนของข้า พระองค์ ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 6 ขอทรงฟัง คําร้องทูล ของข้า
พระองค์ เพราะข้า พระองค์ ตกตํ่า มากนั ก ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น จากผู้ ข่มเหงข้า พระองค์ เพราะ
เขาแข็งแรงเกินกําลังข้าพระองค์ 7 ขอทรงพาจิตใจข้าพระองค์ออกจากคุก เพื่อข้าพระองค์จะสรรเสริญ
พระนามของพระองค์ คนชอบธรรมจะล้อมข้า พระองค์ ไว้ เพราะพระองค์ จะทรงกระทํา แก่ ข้า พระองค์
อย่างบริบูรณ์ �
1
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ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงสดับคําอธิษฐานของข้าพระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับคําวิงวอน
ของข้า พระองค์ ขอทรงตอบข้า พระองค์ ตามความสัตย์ สุ จร ิต ของพระองค์ ตามความชอบธรรมของ
พระองค์ 2 ขออย่าทรงตัดสินผู้รับใช้ของพระองค์ เพราะไม่ มี คนเป็นคนใดที่ ชอบธรรมในสายพระเนตร
ของพระองค์ 3 เพราะศั ตรู ข่มเหงจิตใจข้า พระองค์ มัน ขยี้ ชี วิต ข้า พระองค์ ลงถึ งด ิน มัน ได้ กระทํา ให้ ข้า
พระองค์ อาศัย ในที่ มืด เหมือนคนที่ ตายนานแล้ว 4 เพราะฉะนั ้น จิต วิญญาณของข้า พระองค์ จึ งอ ่อ นระ
อาอยูใ่ นข้าพระองค์ จิตใจภายในข้าพระองค์ก็อ้างว้าง 5 ข้าพระองค์ระลึกถึงสมัยเก่าก่อนได้ ข้าพระองค์
รําพึง ถึง ทุก 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
ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรีบ ฟัง ข้า พระองค์ จิ ตวิญญาณข้า พระองค์ ฝ่อ ไปแล้ว ขออย่า ทรงซ่อนพระ
พักตร์ของพระองค์ไว้จากข้าพระองค์ เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่านั ้นทีล
่ งไปยังปากแดนผูตาย
้
8 ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ ยิน ถึง ความเมตตาของพระองค์ ในเวลาเช้า เพราะข้า พระองค์ วางใจใน
พระองค์ ขอทรงสอนข้าพระองค์ถึงทางที่ควรดําเนิ นไป เพราะข้าพระองค์ตัง้ ใจแน่วแน่ ในพระองค์ 9 โอ
ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ ให้พ้นจากศั ตรู ของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ ซ่อนตัวอยู่กับ
พระองค์ 10 ขอทรงสอนให้ข้า พระองค์ ทํา ตามพระทัย ของพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ของ
ข้าพระองค์ พระวิญญาณของพระองค์ประเสริฐ ขอทรงนําข้าพระองค์เข้าไปยังแผ่นดินแห่งความเที่ยง
ธรรม 11 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงสงวนชีวต
ิ ข้า พระองค์ ไว้ เพราะเห็น แก่ พระนามของพระองค์
ขอ ทรง นํา จิตใจ ข้า พระองค์ ออก มา จาก ความ ยาก ลําบาก เพราะ เห็น แก่ ความ ชอบ ธรรม ของ พระองค์
12 และขอทรงตัดศั ตรู ของข้าพระองค์ออกไปตามความเมตตาของพระองค์ และขอทรงทําลายบรรดาผู้
ที่ทรมานจิตใจข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์เป็นผู้รับใช้ของพระองค์
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ดาวิดทูลขอความเมตตาและสัญญาว่าจะได้สรรเสริญพระเจ้า เพลงสดุดีของดาวิด
สาธุ การแด่ พระเยโฮวาห์ กําลัง ของข้า พระองค์ ผู้ ทรงฝึก มือ ของข้า พระองค์ ให้ทํา สงคราม และนิว
้
มือของข้าพระองค์ให้ทําศึก 2 ทรงเป็นความดีและป้อมปราการของข้าพระองค์ เป็นทีก
่ ําบังเข้มแข็ง และ
เป็น ผู้ ชว
่ ยให้พ้น ของข้า พระองค์ เป็น โล่ ของข้า พระองค์ และเป็น ผู้ ซ่ึง ข้า พระองค์ วางใจอยู่ ผู้ ทรงปราบ
ชนชาติทัง้ หลายไว้ใต้ข้าพระองค์ 3 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ มนุษย์เป็นอะไรเล่าซึ่งพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่
เขา หรือบ ุตรของมนุษย์ เป็น อะไรซึ่ง พระองค์ ทรงคิดถึง เขา 4 มนุษย์ เหมือนสิง่ ไร้สาระ วัน เวลาของเขา
เหมือนเงาที่ผ่านไป 5 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโน้ มฟ้าสวรรค์ของพระองค์ และขอเสด็จลงมาแตะ
ต้องภูเขาเพื่อให้มันมีควันขึ้น 6 ขอทรงพุ่งฟ้าผ่าออกมาและกระจายเขาไป ขอทรงยิงลูกธนูของพระองค์
และทรงทําลายพวกเขา 7 ขอทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ จากที่ สูง ขอทรงช่วยเหลือ ข้า พระองค์
และช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากนํ้ามากหลาย ให้พ้นจากมือของชนต่างด้าว 8 ผู้ซึ่งปากของเขาพูดเรือ
่ งไร้
9
สาระและซึ่งมือขวาของเขาเป็นมือขวาแห่งความมุสา โอ ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์จะร้องเพลงบทใหม่
ถวายแด่ พระองค์ ข้า พระองค์ จะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ ด้วยพิณ ใหญ่ และพิณ สิบ สาย 10 พระองค์
ทรงเป็น ผู้ ประทานความรอดแก่ บรรดากษั ตริย์ ผู้ ทรงช่วยดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ให้ พ้น จากดาบที่
นํา มาซึ่ง ความเจ็บ ปวด 11 ขอทรงช่วยเหลือ ข้า พระองค์ และขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากมือ คน
ต่างด้าว ผูซึ
้ ่งปากของเขาพูดเรือ
่ งไร้สาระและซึ่งมือขวาของเขาเป็นมือขวาแห่งความมุสา 12 เพื่อบรรดา
บุตรชายของข้า พระองค์ ทัง้ หลายเมื่อ เขายัง หนุ่มๆอยู่จะเป็น เหมือนต้นไม้ โตเต็ม ขนาด เพื่อ บรรดาบุตร
สาวของข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะเป็น เหมือนเสาหัว มุม สลัก ออกมาตามแบบพระราชวัง 13 เพื่อ ยุง้ ฉาง
ของข้าพระองค์ทัง้ หลายจะเต็ม มีของบรรจุอยู่ทุกอย่าง เพื่อแกะของข้าพระองค์ทัง้ หลายมีลูกตัง้ พันตัง้
หมื่นตามถนนของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 14 เพื่อวัวตัวผู้ของข้าพระองค์ทัง้ หลายมีกําลังใช้แรงงาน เพื่อไม่
มีใครพังเข้ามา ไม่มีออกไป เพื่อไม่มีเสียงร้องทุกข์ในถนนหนทางของข้าพระองค์ทัง้ หลาย 15 ชนชาติผู้มี
พระพรอย่างนี้ หลัง่ ลงมาถึงก็เป็นสุข ชนชาติซึ่งพระเจ้าของเขาคือพระเยโฮวาห์ก็เป็นสุข
1
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ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะความดีและความเมตตาของพระองค์ บทเพลงสรรเสริญของดาวิด
ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระมหากษั ตริย์ ข้า พระองค์ จะเยินยอพระองค์ จะถวาย
สาธุการ แด่ พระนาม ของ พระองค์ เป็น นิ จ กาล 2 ข้า พระองค์ จะ ถวาย สาธุการ แด่ พระองค์ ทุ กๆ วัน ข้า
พระองค์ จะ สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ เป็น นิ จ กาล 3 พระ เย โฮ วาห์ นั ้น ยิง่ ใหญ่ และ สมควร จะ
สรรเสริญอย่างยิง่ ความใหญ่ยงิ่ ของพระองค์นั้นเหลือจะหยัง่ รู ้ 4 คนชัว่ อายุหน่งึ จะสรรเสริญพระราชกิจ
ของพระองค์ให้คนอีกชัว่ อายุหน่งึ ฟัง และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ 5 ข้าพระองค์
จะกล่าวถึงเกียรติยศอันรุ่งโรจน์ ของความสูงส่งของพระองค์ และถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์
6 มนุษย์จะกล่าวถึงอานุภาพแห่งกิจการอันน่าเกรงขามของพระองค์ และข้าพระองค์ จะเล่าถึงความยิง
่
7
ใหญ่ของพระองค์ เขาทัง้ หลายจะโฆษณาข่าวเลื่องลือให้ระลึกถึงคุณความดีอันอุดมของพระองค์ออก
มา และจะร้องเพลงถึงความชอบธรรมของพระองค์ 8 พระเยโฮวาห์ทรงพระเมตตาและทรงเต็มไปด้วย
พระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้า และมี ความเมตตาอย่างอุ ดม 9 พระเยโฮวาห์ ทรงดี ต่อ ทุก คน และความเมตตา
ของพระองค์ มี อยู่เหนื อพระราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์ 10 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระราชกิจทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ จะสรรเสริญ พระองค์ และวิสุทธิชนทัง้ สิน
้ ของพระองค์ จะถวายสาธุการแด่ พระองค์ 11 เขาทัง้
หลายจะพูด ถึง สง่า ราศี แห่ งราชอาณาจักรของพระองค์ และเล่า ถึง ฤทธานุ ภาพของพระองค์ 12 เพื่อ
ให้ กิจการอัน ทรงอานุภาพของพระองค์ และสง่า ราศี อั นร ุ่ง โรจน์ แห่ งราชอาณาจักรของพระองค์ แจ ้ง
แก่ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ 13 ราชอาณาจักรของพระองค์ เป็น ราชอาณาจั กรน ิ รน
ั ดร์ และอํานาจการ
1
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ปกครองของพระองค์ ดํารงอยู่ ตลอดทุก ชัว่ อายุ 14 พระเยโฮวาห์ ทรงชู ทุ กคนที่ กําลัง จะล้ม ลง และทรง
ยกทุก คนที่ โน ้ม ตัว ลงให้ ลุก ขึ้น 15 นั ยน์ ตาทัง้ ปวงมองดู พระองค์ และพระองค์ ประทานอาหารให้ ตาม
เวลา 16 พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงให้สิ่งสารพัดที่มีชีวิตอม
ิ่ ตามความปรารถนา
17 พระเยโฮวาห์ ทรงชอบธรรมตามทางทัง
้ สิน
้ ของพระองค์ และทรงบริสุทธิ ์ ในการกระทํา ทัง้ สิน
้ ของ
พระองค์ 18 พระเยโฮวาห์ทรงสถิต ใกล้ ทุ กคนที่ รอ
้ งทูล พระองค์ ทุ กคนที่ รอ
้ งทูล พระองค์ ตามความจริง
19 พระองค์ จะทรงโปรดตามความปรารถนาของบรรดาผู้ ที่ ยําเกรงพระองค์ พระองค์ จะทรงสดับ เสียง
ร้องทูล ของเขาด้วย และจะทรงช่วยเขาให้ รอด 20 พระเยโฮวาห์ ทรงสงวนทุก คนที่รก
ั พระองค์ ไว้ แต่
บรรดาคนชัว่ พระองค์จะทรงทําลาย 21 ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเยโฮวาห์ และให้บรรดา
เนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ ถวายสาธุการแด่พระนามบริสุทธิ์ของพระองค์เป็นนิ จกาล
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นั กแต่งสดุดีปฏิญาณว่าจะสรรเสริญพระเจ้าเป็นนิ ตย์
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด โอ จิตใจของข้าพเจ้าเอ๋ย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด 2 ข้าพเจ้าจะ
สรรเสริญพระเยโฮวาห์ตราบเท่าที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่ ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของข้าพเจ้า
ขณะที่ ข้าพเจ้ายังเป็นอยู่ 3 อย่าวางใจในเจ้านายหรือในบุตรของมนุษย์ ซึ่งไม่มีความช่วยเหลืออยู่ในตัว
เขา 4 เมื่อ ลมหายใจของเขาพรากไป เขาก็ กล ับ คืน เป็น ดิน ในวัน เดียวกัน นั ้น ความคิด ของเขาก็ พินาศ
5 คนทีผู
่ อ
้ ุปถัมภ์ของเขาคือพระเยโฮวาห์ของยาโคบก็เป็นสุข คือผูที
้ ่ความหวังของเขาอยูใ่ นพระเยโฮวาห์
6
พระเจ้าของเขา ผู้ได้ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดิน โลก ทะเลและบรรดาสิง่ ของที่ อยู่ในนั ้น ผู้รักษา
ความจริงไว้เป็นนิ ตย์ 7 ผู้ทรงประกอบความยุ ติ ธรรมให้แก่ คนที ่ถู กบีบบังคับ ผู้ประทานอาหารแก่ คนที ่
หิว พระเยโฮวาห์ทรงปล่อยผู้ถู กคุมขังให้เป็นอิสระ 8 พระเยโฮวาห์ทรงเบิกตาของคนตาบอด พระเยโฮ
วาห์ทรงยกคนที่ตกตํ่าให้ลุกขึ้น พระเยโฮวาห์ทรงรักคนชอบธรรม 9 พระเยโฮวาห์ทรงเฝ้าดูคนต่างด้าว
พระองค์ ทรงชู ลูก กําพร้าพ่อ และหญิ งม ่าย แต่ พระองค์ ทรงพลิก ทางของคนชัว่ 10 พระเยโฮวาห์จะทรง
ครอบครองเป็นนิ ตย์ โอ ศิ โยนเอ๋ย พระเจ้าของเธอจะทรงครอบครองทุกชัว่ อายุ จงสรรเสริญพระเยโฮ
วาห์เถิด
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ผู้พยากรณ์ ตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
เป็นการดีที่ จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของเรา เพราะการกระทํา
นั ้นเป็ นที ่น่ายินดี และการสรรเสริญก็ เหมาะสม 2 พระเยโฮวาห์ทรงก่อสร้างเยรู ซาเล็มขึ้น พระองค์ ทรง
รวบรวมคนอิสราเอลที่ ต้องกระจัดกระจายไป 3 พระองค์ ทรงรักษาคนที่ ชอกชํ้า ระกํา ใจ และทรงพัน ผูก
บาดแผลของเขา 4 พระองค์ ทรงนั บ จํานวนดาว พระองค์ ทรงตัง้ ชื่อม ัน ทุก ดวง 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เราใหญ่ ยงิ่ และทรงฤทธานุ ภาพอุ ดม ความเข้าใจของพระองค์ นั้ นว ัด ไม่ ได้ 6 พระเยโฮวาห์ ทรงชู คนใจ
ถ่อมขึ้น พระองค์ ทรงเหวีย
่ งคนชัว่ ลงถึ งด ิน 7 จงร้องเพลงโมทนาพระคุณ ถวายพระเยโฮวาห์ จงร้อง
เพลงสรรเสริญพระเจ้าของเราด้วยพิณเขาคู่ 8 ผู้ทรงคลุมฟ้าสวรรค์ด้วยเมฆ ผู้ทรงเตรียมฝนให้แก่แผ่
นดิน โลก ผู้ ทรงกระทํา ให้ หญ้า งอกบนภู เขา 9 พระองค์ ทรงประทานอาหารแก่ สัตว์และแก่ ลูก กาที่ ร้อง
10 ความปี ติยินดีของพระองค์มิได้อยูที
่ ่กําลังของม้า ความปรีดีของพระองค์มิได้อยูที
่ ่ขาของมนุษย์ 11 แต่
พระเยโฮวาห์ทรงปรีดีในคนที่ยาํ เกรงพระองค์ ในคนที่ความหวังของเขาอยูใ่ นความเมตตาของพระองค์
12 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด โอ ศิ โยนเอ๋ย จงถวายสรรเสริญแด่ พระเจ้าของเธอ
13 เพราะพระองค์ทรงเสริมกําลังดาลประตูของเธอ พระองค์ทรงอํานวยพระพรบุตรทัง
้ หลายที่อยูภายใน
่
14
15
เธอ พระองค์ทรงกระทําสันติภาพในเขตแดนของเธอ ทรงให้เธออิมด
่ ้วยข้าวสาลีที่ดีที่สุด พระองค์
1 จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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ทรงใช้พระบัญญัติของพระองค์ออกไปยังแผ่นดินโลก พระวจนะของพระองค์ไปเร็ว 16 พระองค์ประทาน
หิมะอย่างปุยขนแกะ พระองค์ ทรงหว่านนํ้าค้างแข็งขาวอย่างขี้เถ้า 17 พระองค์ ทรงโยนนํ้าแข็งของพระ
องค์เป็ นก้อนๆ ใครจะทนทานความหนาวของพระองค์ได้ 18 พระองค์ทรงใช้พระวจนะของพระองค์ออก
ไป และละลายมันเสีย พระองค์ทรงให้ลมพัด และนํ้าก็ไหล 19 พระองค์ทรงสําแดงพระวจนะของพระองค์
แก่ ยาโคบ กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ แก่ อิสราเอล 20 พระองค์ มิได้ ทรงประกอบการเช่น นี้ แก่
ประชาชาติ อื่น ใด และสําหรับ คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั ้น พวกเขาไม่ รู จั
้ ก เลย จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์
เถิด

148

นั กแต่งสดุดีตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้า
จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์จากฟ้าสวรรค์ จงสรรเสริญพระองค์ ในที่
2
สูง ทูต สวรรค์ ทัง้ หลายของพระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์ บรรดาพลโยธาของพระองค์ จงสรรเสริญ
พระองค์ 3 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ จงสรรเสริญพระองค์ บรรดาดาวที่ส่องแสง จงสรรเสริญพระองค์
4 ฟ้าสวรรค์ที่สู งสุ ด จงสรรเสริญพระองค์ ทัง
้ นํ้าทัง้ หลายเหนื อฟ้าสวรรค์ 5 ให้สิ่งเหล่านั ้นสรรเสริญพระ
นามพระเยโฮวาห์ เพราะพระองค์ทรงบัญชา สิ่งเหล่านั ้ นก็ถูกเนรมิตขึ้นมา 6 และพระองค์ทรงสถาปนา
มัน ไว้ เป็น นิ จ กาล พระองค์ ทรงกํา หนดเขตซึ่ งม ัน ข้ามไปไม่ ได้ 7 จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ จากแผ่น
ดิน โลกนะ เจ้ ามังกรทัง้ หลายและที่ น้ํา ลึก ทัง้ ปวง 8 ไฟกั บลู กเห็บ หิมะกับ หมอก ลมพายุ กระทํา ตามพ
ระวจนะของพระองค์ 9 บรรดาภูเขาและเนิ น เขาทัง้ ปวง ต้นไม้ มี ผลและไม้ สนสี ดาร์ทัง้ ปวง 10 สัตว์ป่า
และสัตว์ ใช้ ทัง้ ปวง สัตว์ เลื้อยคลานและนกที่ บิ นได้ 11 บรรดากษั ตริย์ ของแผ่น ดิน โลกและชนชาติ ทัง้
หลาย เจ้ านายและผู้ พิพากษาทัง้ ปวงของแผ่น ดิน โลก 12 และคนหนุ่ม กั บท ัง้ สาว คนแก่ และเด็ก 13 ให้
ทัง้ หลายเหล่านี้ สรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์ เพราะพระนามของพระองค์เท่านั ้นทีประเสริ
่
ฐ สง่าราศี
ของพระองค์อยู่เหนื อแผ่นดินโลกและฟ้าสวรรค์ 14 พระองค์ทรงยกย่องเขาแห่งประชาชนของพระองค์
ผูทรงเป็
้
นทีส
่ รรเสริญของบรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ คือชนชาติอิสราเอล ประชาชนที่อยูใกล้
่
พระองค์
จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1

149
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงรักศิโยน
จง สรร เส ริญ พระ เย โฮ วาห์ เถิด จง ร้อง เพลง บท ใหม่ ถวาย พระ เย โฮ วาห์ ร้อง บท สรรเสริญ ถวาย
พระองค์ ในชุ มนุ มวิสุทธิ ชน 2 ให้ อิสราเอลยินดี ในผู้ สร้างของเขา ให้ บุ ตรทัง้ หลายของศิ โยนเปรมปรีดิ
์ ในกษั ตริย์ ของเขา 3 ให้ เขาสรรเสริญ พระนามของพระองค์ ด้วยเต้นรํา ให้ เขาถวายเพลงสรรเสริญ แด่
พระองค์ ด้วยรํามะนาและพิณ เขาคู่ 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงปรีดี ในประชาชนของพระองค์ พระองค์
จะทรงประดับ คนใจถ่อมด้วยความรอด 5 ให้วิสุทธิชนลิงโลดในสง่า ราศี ให้เขาร้องเพลงบนที่นอนของ
เขา 6 ให้การสรรเสริญอย่างสูงแด่พระเจ้าอยู่ในปากของเขา และให้ดาบสองคมอยู่ในมือของเขา 7 เพื่อ
ทําการแก้ แค้นบรรดาประชาชาติ และทําการลงโทษชนชาติ ทัง้ หลาย 8 เพื่อเอาตรวนล่ามบรรดากษั ตริ
ย์ของเขา และเอาเครือ
่ งเหล็กจองจําล่ามบรรดาขุนนางของเขา 9 เพื่อจะกระทําแก่เขาตามคําพิพากษา
ที่บันทึกไว้แล้ว นี่ เป็นเกียรติแก่บรรดาวิสุทธิชนของพระองค์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
1

150
การตักเตือนให้สรรเสริญพระเจ้าด้วยเครือ
่ งดนตรีต่างๆ
จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เถิด จงสรรเสริญ พระเจ้า ในสถานบริ สุทธิ ์ ของพระองค์ จงสรรเสริญ
พระองค์ ใน พื้น ฟ้า อัน อานุภาพ ของ พระองค์ 2 จง สรรเสริญ พระองค์ เพราะ กิจการ อัน อานุภาพ ของ
1
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พระองค์ จงสรรเสริญ พระองค์ ตามความยิง่ ใหญ่ อย่างมากของพระองค์ 3 จงสรรเสริญ พระองค์ ด้วย
เสียงแตร จงสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่และพิณเขาคู่ 4 จงสรรเสริญพระองค์ด้วยรํามะนาและการ
เต้นรํา จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเครือ
่ งสายและขลุ่ย 5 จงสรรเสริญพระองค์ด้วยเสียงฉิ่ ง จงสรรเสริญ
พระองค์ด้วยเสียงฉาบ 6 จงให้ทุกสิง่ ที่หายใจสรรเสริญพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระเยโฮวาห์เถิด
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สุภาษิ ต 1:22

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

สุภาษิ ต

หนังสือสุ ภาษิ ต เหมือนอย่างทุกเล่มในพระคัมภีร ์ ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เล่มนี้เริม
่ ขึ้นด้วยคําว่า
“สุภาษิ ตของซาโลมอน� ซึ่งอาจจะหมายความว่าซาโลมอนรวบรวมสุภาษิ ตหลายข้อ และไม่ได้เขียนขึ้น
เองทัง้ หมด แต่ซาโลมอนเป็นผู้ที่เขียนสุภาษิ ตเหล่านี้ ส่วนใหญ่ที่เราเห็นในสุ ภาษิ ต 1:1 และ 25:1 และ
ให้เปรียบกับ 1 พกษ 4:29-32 สองบทสุดท้ายถูกเขียนขึ้นโดยผู้อื่น ตามที่กล่าวไว้ในสองบทนั ้น
“คนของเฮเซคียาห์� ได้รวบรวมสุภาษิ ตต่างๆในบทที่ 25-29 แต่ยังเรียกสุ ภาษิ ตนันว
้ ่า “สุภาษิ ตของ
ซาโลมอน� อากูรเ์ ป็นผูที
้ ่เขียนบทที่ 30 และกษั ตริย์เลมูเอลเป็นผู้ที่เขียนบทที่ 31 แต่ข้อ 10-31 ของบท
สุดท้ายมีหว
ั เรือ
่ งที่ต่างกันกับข้อ 1-9 ของบทนั ้น และผู้เขียนอาจจะตัง้ ใจให้สองหัวเรือ
่ งนี้ อยูคนละบท
่
หน ังสื อสุ ภาษิ ต เป็น “อักษรศาสตร์แห่ งสติ ปัญญา � คือ เป็น คํา แนะนํา ที่ รวบรัด มี ค่า มาก และได้ รบ
ั
การดลใจจากพระเจ้า ซึ่งสามารถช่วยทุกคนได้ หนังสือสุ ภาษิ ตนี้เป็นสุภาษิ ตตามหลักจรรยาที่ชด
ั เกี่ยว
กับชีวต
ิ ประจําวันของคนทัว่ ไป
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 “ปรัชญาแห่ง ชีวต
ิ ประจํา วัน� อ�อั งก
ัสได้กล่าวว่า “หนังสือสุ ภาษิ ตเป็นหนั งสือสําหรับจรรยาประจําวัน เหมือนอย่างหนั งสือสดุดีเป็นหนั งสือ
สําหรับการสรรเสริญพระเจ้า� อ�บริดจิส อธิบายว่า “เล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรย
์ กย่องตําแหน่ งสูงของเรา
และหนั งสือ สุภาษิ ต สอนว่า เราควรประพฤติ อย่างไรในตําแหน่ ง นั ้น� อ�โอทิน เจอร์ บอกว่า “หน ังสื อสุ
ภาษิ ต อธิบายชีวต
ิ ของพระเยซู ชด
ั มาก� (จาก Christian Workers Commentary, โดยอ.เจมส์ เก
รย์�
คนที่มีสติปัญญาจะเกรงกลัวพระเยโฮวาห์
สุภาษิ ต ของซาโลมอน โอรสของดาวิด กษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอล 2 เพื่อ ให้บรรลุ ปัญญาและคํา สัง่ สอน
เพื่อ ให้เข ้า ใจถ้อยคํา แห่ง ความเข้าใจ 3 เพื่อ ให้รับคํา สัง่ สอนในเรือ
่ งสติ ปัญญา ในเรือ
่ งความเที่ยงธรรม
4
ความยุ ติ ธรรมและความเที่ยงตรง เพื่อ ให้ ความหยัง่ รู ้แก่ คนเขลา ให้ ความรู ้และความเฉลียวฉลาด
แก่คนหนุ่ม 5 ทัง้ ปราชญ์จะได้ยน
ิ และเพิม
่ พูนการเรียนรู ้ และคนที่มีความเข้าใจจะได้คําปรึกษาที่ฉลาด
6 เพื่อให้เข้าใจสุ ภาษิ ตและปริศนา ทัง
้ ถ้อยคําของปราชญ์และปริศนาที่ลึกลับของเขา 7 ความยําเกรงพระ
เยโฮวาห์เป็นบ่อเกิดของความรู ้ คนโง่ย่อมดูหมิน
่ ปัญญาและคําสัง่ สอน 8 บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังคํา
สัง่ สอนของพ่อ เจ้า และอย่า ละทิง้ กฎเกณฑ์ ของแม่ เจ้า 9 เพราะทัง้ สองนั ้น จะเป็น มาลัย งามสวมศีรษะ
ของเจ้า เป็นจี้ หอ
้ ยคอของเจ้า 10 บุ ตรชายของเราเอ๋ย ถ้าคนบาปล่อชวนเจ้า อย่าได้ ยอมตาม 11 ถ้าเขา
ว่า “มากับพวกเราเถิด ให้เราหมอบคอยเอาเลือดคน ให้เราซุ่มดักคนไร้ผิดเล่นเถิด 12 ให้เรากลืนเขาทัง้
เป็นอย่างแดนผู้ตาย และกลืนเขาทัง้ ตัวอย่างคนเหล่านั ้ นที ่ลงไปสู่ ปากแดน 13 เราจะพบของประเสริฐ
ทุกอย่าง เราจะบรรจุเรือนของเราให้เต็มด้วยของที่รบ
ิ ได้ 14 จงเข้าส่วนกับพวกเรา เราทุกคนจะมีเงินถุง
เดียวกัน� 15 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าเดินในทางนั ้นกับเขา จงยับยัง้ เท้าของเจ้าจากวิถีของเขา 16 เพราะ
ว่าเท้าของเขาวิง่ ไปหาความชัว่ ร้าย และเขารีบเร่งไปทําให้โลหิตตก 17 เพราะที่จะขึงข่ายไว้ให้นกเห็น ก็ไร้
ผล 18 แต่คนเหล่านี้ หมอบคอยโลหิตของตนเอง เขาซุ่มดักชีวต
ิ ของเขาเอง 19 ทางของบรรดาผูที
้ ่หากําไร
ด้วยความทารุ ณโหดร้ายก็อย่างนี้ แหละ คือมันย่อมคร่าเอาชีวต
ิ ของเจ้าของนั ้นเอง 20 ปัญญาร้องเสียง
ดังอยูที
่ ่ถนน เธอเปล่งเสียงของเธอตามถนน 21 เธอร้องออกมาที่ชุมนุมชนใหญ่สุด ที่ทางเข้าประตูเมือง
เธอกล่าวถ้อยคําของเธออยูใ่ นเมืองว่า 22 “คนเขลาเอ๋ย เจ้าจะรักความเขลาไปนานสักเท่าใด คนมักเยาะ
1
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เย้ยจะปี ติยินดีในการเยาะเย้ยนานเท่าใด และคนโง่จะเกลียดความรู น
้ านเท่าใด 23 จงหันกลับเพราะคํา
ตักเตือนของเรา ดูเถิด เราจะเทวิญญาณของเราให้เจ้า เราจะให้ถ้อยคําของเราแจ้งแก่เจ้า 24 เพราะเรา
ได้เรียกแล้วและเจ้าปฏิเสธ เราเหยียดมือออกและไม่มีใครสนใจ 25 เจ้ามิได้รับรู ในบรรดาคํ
้
าแนะนําของ
เรา และไม่ยอมรับคําตักเตือนของเราเลย 26 ฝ่ายเราจะหัวเราะเย้ยความหายนะของเจ้า เราจะเยาะเมื่อ
ความหวาดกลัว ลานมากระทบเจ้า 27 เมื่อ ความหวาดกลัว ของเจ้า มาถึง อย่างการรกร้างว่างเปล่า และ
ความพินาศของเจ้ามาถึงอย่างลมหมุน เมื่อความซึมเศร้าและความปวดร้าวมาถึงเจ้า 28 แล้วเขาจะทูล
เรา แต่ เราจะไม่ตอบ เขาจะแสวงหาเราอย่างขยันขันแข็ง แต่ จะไม่พบเรา 29 เพราะว่าเขาเกลียดความ
รู ้ และไม่ เลือกเอาความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ 30 เขาไม่ รบ
ั คํา แนะนํา ของเราเลย แต่ กล ั บด ู หมิน
่ คํา ตัก
เตือนของเราทัง้ สิน
ี องเขาเอง 32 เพราะ
้ 31 เพราะฉะนั ้นเขาจะกินผลแห่งทางของเขา และอิมด
่ ้วยกลวิธข
33
การหันกลับของคนโง่จะฆ่าเขา และความเจริญของคนโง่จะทําลายเขา แต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่าง
ปลอดภัย เขาจะอยูอ
่ ย่างสุขสงบปราศจากความคิดพรัน
่ พรึงในความชัว่ ร้าย�

2
พระเจ้าทรงประทานสติปัญญา
บุ ตรชายของเราเอ๋ย ถ้า เจ้า รับคํา ของเรา และสะสมคํา บัญชาของเราไว้กับ เจ้า 2 กระทํา หู ของเจ้า
ให้ ผ่งึ เพื่อ รับ ปัญญา และเอียงใจของเจ้า เข้าหาความเข้าใจ 3 เออ ถ้า เจ้า ร้องหาความรอบรู ้ และเปล่ง
เสียงของเจ้า หาความเข้าใจ 4 ถ้า เจ้า แสวงหาปัญญาดุจ หาเงิน และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ ที่
ซ่อนไว้ 5 นั ่นแหละ เจ้าจะเข้าใจความยําเกรงพระเยโฮวาห์ และพบความรู ข
้ องพระเจ้า 6 เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงประทานปัญญา ความรู และความเข้
้
าใจมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ 7 พระองค์ทรงสะสมสติ
ปัญญาไว้ให้คนชอบธรรม พระองค์ทรงเป็นดัง้ ให้แก่ผู้ที่ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม 8 พระองค์ทรงรักษา
ระวังวิถีของความยุติธรรม และทรงสงวนทางของวิสุทธิชนของพระองค์ไว้ 9 แล้วเจ้าจะเข้าใจความชอบ
ธรรมและความยุติธรรม และความเที่ยงตรง คือวิถีที่ดีทุกสาย 10 เมื่อปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้า และ
ความรู จ
้ ะเป็ นที ่ รม
่ รืน
่ แก่ จิ ตใจของเจ้า 11 ความเฉลียวฉลาดจะคอยเฝ้า เจ้า และความเข้าใจจะระแวด
ระวัง เจ้า ไว้ 12 เพื่อ ช่วยเจ้า ให้พ้น จากทางแห่ง คนชัว่ ร้าย จากคนที่ พู ดตลบตะแลง 13 ผู้ ทอดทิง้ วิถี แห่ง
ความเที่ยงธรรม เพื่อ เดิน ในทางแห่ง ความมืด 14 ผู้ เปรมปรีดิ ์ ในการกระทําความชัว่ ร้าย และปี ติ ยินดี
ในการตลบตะแลงของคนชัว่ 15 ผู้ ซึ่ง วิถี ชี วิต ของเขาล้วนแต่ คดเคี้ยวทัง้ สิน
้ และทางประพฤติ ของเขา
16
ตลบตะแลง เพื่อช่วยเจ้าให้พ้นจากหญิงชัว่ จากหญิงสัญจรที่พูดจาพะเน้าพะนอ 17 ผู้ทอดทิง้ คู่เคียง
ที่นางได้มาเมื่อยังสาวๆนั ้นเสีย และลืมพันธสัญญาแห่งพระเจ้าของตน 18 เพราะเรือนของนางจมลงไป
สู่ ความมรณา และวิถีของนางไปสู่ ชาวเมืองผี 19 ผู้ที่ ไปหานางไม่มีกลับมาสักคนเดียว หรือหามีผู้ใดหัน
เข้า ทางแห่ง ชี วิตอ ีก ได้ ไม่ 20 ดัง นั ้น เจ้ าควรจะดําเนิ น ในทางของคนดี และรักษาวิถี ของคนชอบธรรม
21 เพราะว่าคนที่ เที่ยงธรรมจะได้อยู่ในแผ่นดิน และคนดีรอบคอบจะคงอยู่ในนั ้น 22 แต่คนชัว
่ ร้ายจะถูก
ตัดขาดเสียจากแผ่นดินโลก และคนละเมิดจะถูกถอนรากออกไปจากแผ่นดินโลกเสีย
1

3
จงถวายเกียรติแด่พระเยโฮวาห์จึงได้สติปัญญา
บุ ตรชายของเราเอ๋ย อย่า ลืม กฎเกณฑ์ ของเรา แต่ ให้ ใจของเจ้า รักษาบัญญั ติ ของเรา 2 เพราะสิง่
เหล่านี้ จะเพิม
่ วันเดือนปี ชีวิตยืนยาว และความสุขสมบู รณ์แก่ เจ้า 3 อย่าให้ความเมตตาและความจริง
ทอดทิง้ เจ้า จงผูก มัน ไว้ที่ คอของเจ้า จงเขียนมัน ไว้ที่ แผ่ นจารึก แห่ง หัวใจของเจ้า 4 ดัง นั ้น เจ้ าจะพบ
ความโปรดปรานและความเข้าใจอัน ดี ในสายพระเนตรพระเจ้า และในสายตามนุษย์ 5 จงวางใจในพระ
เยโฮวาห์ด้วยสุดใจของเจ้า และอย่าพึ่งพาความเข้าใจของตนเอง 6 จงยอมรับรู พระองค์
้
ในทุกทางของ
1
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เจ้า และพระองค์จะทรงกระทําให้วิถีของเจ้าราบรืน
่ 7 อย่าทําตัวฉลาดตามสายตาของตนเอง จงยําเกรง
พระเยโฮวาห์ และออกไปเสียจากความชัว่ ร้าย 8 การกระทําเช่นนี้ จะเป็นสุขภาพแก่ สะดือของเจ้า และ
เป็น ไขในกระดูก ของตน 9 จงถวายเกียรติ แด่ พระเยโฮวาห์ด้วยทรัพย์ สิ นของตน และด้วยผลแรกแห่ง
ผลิตผลทัง้ สิน
่ ของเจ้าจะล้นด้วยนํ้าองุน
่
้ ของเจ้า 10 แล้วยุง้ ของเจ้าจะเต็มด้วยความอุดม และบ่อยํ่าองุน
ใหม่ 11 บุตรชายของเราเอ๋ย อย่าดูหมิน
่ การตีสอนของพระเยโฮวาห์ หรือเบื่อหน่ายต่อการตักเตือนของ
พระองค์ 12 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงตัก เตือนผู้ ที่ พระองค์ ทรงรัก ดั งบ ิ ดาตัก เตือนบุตรชายผู้ ที่ เขาปี ติ
ชื่นชม 13 มนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจ เป็นสุ ขจริงหนอ 14 เพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อม
ดี กว่า ผลที่ ได้ จากเงิน และกําไรนั ้น ดี กว่า ทองคํา เนื้ อด ี 15 เธอประเสริฐ กว่า ทั บท ิม และบรรดาสิง่ ที่ เจ้ า
ปรารถนาจะเปรียบกับเธอไม่ ได้ 16 ชีวิตยืนยาวอยู่ที่ มือขวาของเธอ และที่ มือซ้ายของเธอมี ความมัง่ คัง่
และเกียรติยศ 17 ทางของเธอเป็นทางของความร่มรืน
่ และวิถีทัง้ สิน
้ ของเธอคือสันติภาพ 18 เธอเป็นต้น
19
ไม้แห่งชีวต
ิ แก่ผู้ที่ ยึดเธอไว้ บรรดาผู้ที่ ยึดเธอไว้แน่ นก็เป็นสุข พระเยโฮวาห์ทรงวางรากแผ่นดินโลก
โดยปัญญา พระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์โดยความเข้าใจ 20 โดยความรู ข
้ องพระองค์น้ําบาดาลก็ปะทุ
ออกมา และเมฆก็หยาดนํ้าค้างลงมา 21 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาสติปัญญาและความเฉลียวฉลาด
ไว้ อย่าให้ทัง้ สองนี้ หนี ไปจากสายตาของเจ้า 22 ดังนั ้นทัง้ สองจะเป็นชีวต
ิ แก่ จิ ตใจของเจ้า จะเป็นความ
งดงามประดับคอของเจ้า 23 แล้วเจ้าจะดําเนิ นในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย และเท้าของเจ้าจะไม่สะดุด
24 เมื่อเจ้านอน เจ้าจะไม่กลัว เออ เจ้าจะนอนและการนอนหลับของเจ้าจะเป็ นอย่างผาสุ กสดชื่น 25 อย่า
เกรงความหวาดกลัวอย่างปัจจุบันทันด่วน และอย่าเกรงเมื่อการรกร้างว่างเปล่าของคนชัว่ มาถึง 26 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น ความไว้วางใจของเจ้า และจะทรงรักษาเท้า ของเจ้า ให้ พ้น จากการถูก จับ
27 อย่า ยึด ความดี ไว้จากผู้ ที่ สมควรจะได้ รับ ในเมื่อ สิง
่ นี้ อยู่ในอํานาจมือ ของเจ้า ที่ จะกระทําได้ 28 อย่าพู
ดก ับ เพื่อนบ้านของเจ้า ว่า “ไปเถอะ แล ้ วกลับ มาอีก พรุ ง่ นี้ ฉั น จะให้� ในเมื่อ เจ้า มี ให้อยู่ แล้ว 29 อย่า กะ
แผนงานชัว่ ร้ายต่อ เพื่อนบ้านของเจ้า ผู้ อาศัย อย่างไว้วางใจอยู่ ข้างๆเจ้า 30 อย่า โต้ แย้ งก ับ ผู้ ใดอย่างไร้
เหตุผลในเมื่อเขามิได้ทําอันตรายอย่างใดแก่เจ้า 31 อย่าอิจฉาคนที่ทารุ ณ อย่าเลือกทางใดๆของเขาเลย
32 เพราะคนตลบตะแลงเป็ นที ่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ ข้อลึ กลับของพระองค์ นั้นอยู่กับคน
ชอบธรรม 33 คําสาปแช่งของพระเยโฮวาห์อยูบนเรื
่
อนของคนชัว่ ร้าย แต่พระองค์ทรงอํานวยพระพรแก่
34
ที่ อาศัย ของคนชอบธรรม แน่ นอนพระองค์ ทรงเยาะเย้ย คนที่ มัก เยาะเย้ย แต่ พระองค์ ทรงประทาน
พระคุณแก่คนที่ใจถ่อม 35 คนฉลาดจะได้เกียรติเป็นมรดก แต่คนโง่จะได้ความอัปยศเป็นตําแหน่ ง

4
สติปัญญาจากบิดา
1 บุ ตรทัง
้ หลายเอ๋ย จงฟัง คํา สัง่ สอนของพ่อ เจ้า ให้ ตัง้ ใจฟัง เพื่อ เจ้า จะได้ รบ
ั ความเข้าใจ 2 เพราะเรา
ให้หลักคําสอนที่ดีแก่เจ้า อย่าละทิง้ กฎเกณฑ์ของเรา 3 เพราะเราเป็นลูกชายของพ่อเรา ดูอ่อนโยนและ
เป็ นที ่ รก
ั ยิง่ ในสายตาของแม่ เรา 4 บิ ดาสอนเรา และพู ดก ับ เราว่า “ให้ ใจของเจ้า ยึด คํา สอนของเราไว้
ให้มัน
่ จงรักษาบัญญัติของเรา และมีชีวิตอยู่ 5 อย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคําแห่งปากของเรา จง
เอาปัญญา และเอาความเข้าใจ 6 อย่า ทอดทิง้ เธอ และเธอจะรักษาเจ้า ไว้ จงรัก เธอ และเธอจะระแวด
ระวังเจ้า 7 ปัญญาเป็นสิง่ สําคัญที่ สุด ฉะนั ้นจงเอาปัญญา แม้เจ้ าจะได้ อะไรก็ตาม จงเอาความเข้าใจไว้
8 จงตีราคาเธอให้สู ง และเธอจะยกย่องเจ้า ถ้าเจ้ากอดเธอไว้ เธอจะให้เกียรติเจ้า 9 เธอจะเอามาลัยงาม
สวมศีรษะเจ้า เธอจะให้มงกุฎแห่งสง่าราศีแก่เจ้า� 10 โอ บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟังและรับถ้อยคําของ
เรา เพื่อปี เดือนแห่งชีวต
ิ ของเจ้าจะมากหลาย 11 เราได้ สอนเจ้าในเรือ
่ งทางปัญญาแล้ว เราได้ นําเจ้าใน
12
วิถีของความเที่ยงธรรม เมื่อเจ้าเดิน ย่างเท้าของเจ้าจะไม่ถูกขัดขวาง และเมื่อเจ้าวิง่ เจ้าจะไม่สะดุด
13 จงยึด คํา สัง
่ สอนไว้ และอย่าปล่อยไป จงระแวดระวังเธอไว้ เพราะเธอเป็นชีวต
ิ ของเจ้า 14 อย่าเข้าไป
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ในวิถีของคนชัว่ และอย่าเดินในทางของคนชัว่ ร้าย 15 จงหลีกเสีย อย่าเดินบนนั ้น เลี้ยวออกไปเสีย และ
จงผ่านไป 16 เพราะถ้าคนชัว่ ร้ายไม่ได้ทําความผิด เขานอนไม่หลับ ถ้าเขาไม่ได้ทําให้คนใดสะดุด เขาจะ
หลับไม่ลง 17 เพราะเขารับประทานอาหารของความชัว่ ร้าย และดื่มเหล้าองุน
่ แห่งความทารุ ณ 18 แต่วิถี
ของคนชอบธรรมเหมือนแสงอรุ ณ ซึ่งฉายสุกใสยิง่ ขึ้นๆจนเต็มวัน 19 ทางของคนชัว่ ร้ายก็ เหมือนความ
มืดทึบ เขาไม่ทราบว่าเขาสะดุดอะไร 20 บุตรชายของเราเอ๋ย จงตัง้ ใจต่อถ้อยคําของเรา จงเอียงหูของเจ้า
เข้าหาคําพูดของเรา 21 อย่าให้มันหนี ไปจากสายตาของเจ้า จงรักษามันไว้ภายในใจของเจ้า 22 เพราะมัน
เป็นชีวต
ิ แก่ ผู้ที่ ค้นพบ และมันเป็นสุขภาพแก่ เนื้ อหนั งของผู้นั้นทัง้ สิน
้ 23 จงรักษาใจของเจ้าด้วยความ
ระวังระไวรอบด้าน เพราะแหล่งแห่งชีวต
ิ เริม
่ ต้นออกมาจากใจ 24 จงหันไปจากปากที่พูดคดเคี้ยว และให้
ริมฝีปากลดเลี้ยวอยู่หา่ งจากเจ้า 25 ให้ตาของเจ้ามองตรงไปข้างหน้า และให้หนังตาของเจ้ามองตรงไป
ข้างหน้าเจ้า 26 จงพิจารณาวิถีแห่งเท้าของเจ้า แล้วทางทัง้ สิน
่ คง 27 อย่าเหไปข้างขวาหรือ
้ ของเจ้าจะมัน
หันมาข้างซ้าย จงกลับเท้าของเจ้าเสียจากความชัว่ ร้าย

5
จงระวังผู้หญิงชัว่

บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงตัง้ ใจต่อ ปัญญาของเรา จงเอียงหู ของเจ้า ฟัง ความเข้าใจของเรา 2 เพื่อ เจ้า
จะรักษาความเฉลียวฉลาดไว้ และริมฝีปากของเจ้าจะระแวดระวังความรู ้ 3 เพราะริมฝีปากของหญิงชั ่
วน ั ้นก ็ หยาดนํ้า ผึ้ง ออกมา และปากของนางก็ ล่ืน ยิง่ กว่า นํ้ามัน 4 แต่ ในที่สุด นางขมขื่น อย่างบอระเพ็ด
และคมอย่างดาบสองคม 5 เท้าของนางก้าวลงไปสู่ ความตาย ย่างเท้าของนางติดตามวิถีสู่ นรก 6 เกรง
ว่า เจ้า จะสนใจในวิถี แห่ งชีวต
ิ ทางของนางวนเวียนไป เพื่อ เจ้า จะหารู ไม่
้ 7 ฉะนั ้น โอ บุ ตรทัง้ หลายเอ๋ย
บัดนี้ จงฟัง เรา และอย่า พรากจากถ้อยคํา แห่ง ปากของเรา 8 จงหลีก ทางของเจ้า ให้ไกลจากนาง อย่า ไป
ใกล้ประตูเรือนของนาง 9 เกรงว่าเจ้าจะให้เกียรติของเจ้าแก่คนอื่น และให้ปีเดือนของเจ้าแก่คนโหดร้าย
10 เกรงว่า แขกแปลกหน้า จะกิน ความอุ ดมสมบู รณ ์ ของเจ้า จนอิม
่ และแรงงานของเจ้า ตกไปในเรือน
11
ของคนต่างด้าว และถึงบัน
้ ปลายชีวต
ิ ของเจ้า เจ้าครวญคราง เมื่อเนื้ อและกายของเจ้าถูกล้างผลาญ
12 และเจ้า ว่า “ข้า เคยเกลียดคํา สัง
่ สอนเสียจริงๆ และจิตใจของข้าดู หมิน
่ การตักเตือน 13 ข้าไม่เคยเชื่อ
ฟังเสียงครู ของข้า หรือเอียงหูให้แก่ผู้สัง่ สอนของข้า 14 ข้าจวนจะล้มละลายสู่ ความพินาศอยู่รอมร่อ ใน
หมู่ ชุ มนุมชนและคนที่ ประชุม กัน อยู่นั ้น � 15 จงดื่ มน้าํ จากถัง เก็ บน้าํ ของเจ้า ดื่ มน้าํ ไหลจากบ่อ ของเจ้า
เอง 16 จงให้นํ้าพุของเจ้าไหลกระจายออกไปนอกบ้าน และให้ธารนํ้านั ้นไหลไปตามถนน 17 จงให้มันเป็น
ของเจ้า แต่ ผู้ เดียว และมิ ใช่ สําหรับ คนแปลกหน้า ด้วย 18 จงให้ นํ้าพุ ของเจ้า ได้ รบ
ั พร และเปรมปรีดิ ์ อยู่
19
กับภรรยาคนที่ เจ้าได้เมื่อหนุ่มนัน
้
จงให้นางเหมือนนางกวางที่ น่ารัก เลียงผาที่ งามสง่า จงให้ถันของ
ภรรยาเจ้าเป็ นที่หนําใจเจ้าอยู่ทุกเวลา จงดื่มด่าํ อยู่กับความรักของนางเสมอ 20 บุตรชายของเราเอ๋ย เจ้
าจะเคลิบเคลิม
้ อยู่กับหญิงชัว่ ทําไมเล่า และโอบกอดอกของนางสัญจรอยู่ทําไม 21 เพราะว่าทางของคน
ก็เบื้องหน้าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงใคร่ครวญวิถีทัง้ สิน
้ ของเขา 22 ความชัว่ ช้าของ
คนชัว่ ร้ายจะดักเขาเอง และเขาก็จะติดอยก
ู่ ับตาข่ายบาปของเขา 23 เขาจะตายปราศจากคําสัง่ สอน และ
เพราะความโง่อย่างยิง่ ของเขา เขาจึงจะหลงเจิน
่ ไป
1

6
คําเตือนเรือ
่ งการคํ้าประกัน การเกียจคร้าน ความหยิง่ การเป็นพยานเท็จและการผิดประเวณี
ถ้าเจ้าเป็นผู้ประกันเพื่อนของเจ้า ได้ทําสัญญาให้แก่คนแปลกหน้า 2 เจ้าจึงติด
บ่วงเพราะคําจากปากของเจ้า และเจ้าติดกับเพราะคําพูดจากปากของเจ้า 3 บุตรชายของเราเอ๋ย จงทํา
อย่างนี้ และช่วยตัวเจ้าให้รอดเถิด เพราะเมื่อเจ้าตกอยู่ในกํามือเพื่อนของเจ้าแล้ว ไป รีบไปวิงวอนเพื่อน
1 บุตรชายของเราเอ๋ย
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ของเจ้า 4 อย่าให้ตาของเจ้าหลับลง อย่าให้หนังตาของเจ้าปรือไป 5 จงปลีกตัวของเจ้าจากภัย อย่างละมัง่
ที่ ปลี กตัวจากมือของพราน อย่างนกจากมือของคนจับนก 6 คนเกียจคร้านเอ๋ย ไปหามดไป๊ พิเคราะห์ดู
ทางของมัน และจงฉลาด 7 โดยปราศจากผู้นําทาง ผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง 8 มันเตรียมอาหารของมันใน
ฤดู แล้ง และสํ่า สมของกิน ของมัน ในฤดู เกี่ยว 9 โอ คนเกียจคร้านเอ๋ย เจ้ าจะนอนนานเท่าใด เมื่อไรเจ้า
จะลุกขึ้นจากหลับ 10 หลั บนิด เคลิม
้ หน่ อย กอดมือพักนิ ดหน่ อย 11 ความจนจะมาเหนื อเจ้าอย่างคนจร
และความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ 12 คนเหลวไหล คือคนชัว่ ร้าย ที่ เที่ยวไปด้วยปากคดเคี้ยว 13 ตาของ
เขาก็ ขยิบ เท ้า ของเขาก็ ขยับ นิว
่ ยไปด้วยใจตลบตะแลง
้ ของเขาก็ ชี้ ไป 14 ประดิษฐ์ ความชัว่ ร้ายอยู่ เรือ
15
หว่านความแตกร้าว เพราะฉะนั ้นความหายนะจะมาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่ วน ฉั บพลันนั ้นเองเขา
จะแตกอย่างซ่อมไม่ ได้ 16 หกสิง่ เหล่า นี้ พระเยโฮวาห์ ทรงเกลียด เออ มี เจ ็ด สิง่ เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียน
สําหรับพระองค์ 17 ตายโส ลิ้นมุสา และมือที่ ทําโลหิตไร้ผิดให้ตก 18 จิ ตใจที่ คิด แผนงานชัว่ ร้าย เท้าซึ่ง
รีบ วิง่ ไปสู่ ความร้าย 19 พยานเท็จ ซึ่ง พู ดม ุสา และคนผู้ หว่านความแตกร้าวท่ามกลางพวกพี่ น้ อง 20 บุ
ตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาบัญญั ติ ของพ่อ เจ้า และอย่า ละทิง้ กฎเกณฑ์ ของแม่ เจ้า 21 มั ดม ัน ติด ไว้บน
ใจของเจ้า เสมอ ผูก มัน ไว้ที่ คอของเจ้า 22 เมื่อ เจ้า เดิน มัน จะนํา เจ้า เมื่อ เจ้า นอนลง มัน จะเฝ้า เจ้า และ
เมื่อเจ้าตื่นขึ้น มันจะพูดกับเจ้า 23 เพราะพระบัญญัติเป็นประทีป และพระราชบัญญัติเป็นสว่าง และคํา
ตักเตือนแห่งการสัง่ สอนเป็นทางแห่งชีวต
ิ 24 เพื่อสงวนเจ้าไว้จากหญิงชัว่ ร้าย จากลิน
้ พะเน้าพะนอของ
25
หญิง สัญจร อย่า ปรารถนาความงามของนางอยู่ ในใจของเจ้า อย่า ให้นางจับ เจ้า ด้วยหนั ง ตาของนาง
26 เพราะโดยวิธก
ี ารของหญิงแพศยา ชายคนใดอาจเหลือแค่ขนมปังก้อนเดียวได้ และหญิงเล่นชูล
ิ
้ ่าชีวต
ประเสริฐของชายทีเดียว 27 ผู้ชายจะหอบไฟไว้ที่อกของเขาโดยไม่ให้เสื้อผ้าของเขาไหม้ได้หรือ 28 หรือผู้
ใดจะเดิน บนถ่านที่ ลุ กโพลง โดยไม่ ให้เท ้า ของเขาถูก ไฟลวกได้ หรือ 29 บุ คคลผู้ เข ้า หาภรรยาของเพื่อน
บ้านก็เป็นอย่างนั ้นแหละ ไม่มีผู้ใดที่แตะต้องนางแล้วจะไร้ความผิด 30 ถ้าขโมยเข้าลักเพื่อบรรเทาความ
อยากเมื่อเขาหิว คนไม่ดูหมิน
ิ หรือ 31 แต่ถ้าจับเขาได้ เขาต้องชําระคืนเจ็ดเท่า เขาจะต้องให้
่ ขโมยนั ้นมใช่
สิ่งของทัง้ สิน
้ ในบ้านของเขา 32 แต่ผู้ใดที่ ล่วงประเวณี กับผู้หญิงคนหนึ่ งก็ขาดความเข้าใจ ผู้ใดที่ กระทํา
อย่างนั ้ นก็ทําลายจิตใจตนเอง 33 เขาได้ รบ
ั บาดแผลและความอัปยศ และจะล้างความขายหน้าของตน
หาได้ไม่ 34 เพราะความริษยากระทําให้คนเกรีย
้ วกราด ในวันทีเ่ ขาแก้แค้น เขาจะไม่เพลามือ 35 เขาจะไม่
รับค่าทําขวัญใดๆ ถึงเจ้าจะทวีของกํานั ล เขาก็ไม่ยอมสงบ

7
จงระวังวิถีทางของหญิงชัว่
1 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงรักษาถ้อยคํา ของเรา จงสะสมบัญญั ติ ของเราไว้ กับ เจ้า 2 จงรักษาบัญญั
ติ ของเรา และดํารงชีวต
ิ อยู่ จงรักษากฎเกณฑ์ ของเราอย่างกับ แก้วตาของเจ้า 3 มั ดม ัน ไว้ที่ นิว
้ มือ ของ
4
เจ้า เขียนมันไว้บนแผ่นจารึกแห่งใจของเจ้า จงพูดกับปัญญาว่า “เธอเป็นพี่สาวของฉั น� และจงเรียก
ความเข้าใจว่า “ญาติ ผู้ หญิง � 5 เพื่อ ปัญญานี้ จะพิทั กษ ์ เจ้ าไว้ให้ พ้น จากหญิง ชัว่ จากหญิง สัญจรที่ พู ด
จาพะเน้าพะนอ 6 เพราะที่ หน้าต่างบ้านของเรา เราได้ มองออกไปตามบานเกล็ด 7 เราเห็นว่าท่ามกลาง
คนเขลาและท่ามกลางคนหนุ่มๆที่ เราพิเคราะห์ดู นั ้น ก็ มี หนุ่มคนหนึ่ งไร้ความเข้าใจ 8 ผ่านไปตามถนน
ใกล้ทางแยกไปบ้านของนาง เดินตามถนนซึ่งไปบ้านนาง 9 ในเวลาโพล้เพล้ ในเวลาเย็น เวลาคํ่าคืนและ
ความมืด 10 และดู เถิด หญิง คนหนึ่ ง มาพบเขาแต่ง ตัวอย่างหญิง แพศยาหัวใจเจ้า เล่ห์ 11 (นางจัด จ้าน
และดื้อดึง เท้าของนางไม่อยู่กับบ้าน 12 ประเดีย
๋ วอยู่ถนน ประเดย
ี ๋ วอยู่ตามถนน และนางหมอบคอยอยู่
ทุกมุม� 13 นางฉวยเขาได้และจุบเขา นางพูดกับเขาอย่างไม่มียางอายว่า 14 “ฉั นจําต้องถวายเครือ
่ งสัก
การบูชา และวันนี้ ฉันได้ทําตามคําปฏิญาณแล้ว 15 ฉั นจึงออกมาหาเธอ เสาะหาหน้าเธอ และฉั นพบเธอ
แล้ว 16 ฉั นได้ประดับเตียงของฉั นด้วยผ้าคลุม เป็นผ้าลินินอียป
ิ ต์สีต่างๆ 17 ฉั นได้อบที่นอนของฉั นด้วย
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มดยอบ กฤษณา และอบเชย 18 มาเถอะ ให้เรามาอิ่มด ้วยความรัก จนรุ ง่ เช้า ให้เราทําตัว ของเราให้ปี ติ
ยินดีด้วยความรัก 19 เพราะผัวของฉั นไม่อยู่บ้าน เขาไปทางไกล 20 เขาเอาเงินไปถุงหนึ่ ง พอวันเพ็ญเขา
จึงกลับมา� 21 นางหว่านล้อมด้วยวาจาโอ้โลม นางบังคับเขาด้วยริมฝีปากที่ พู ดพะเน้าพะนอ 22 เขาก็ ติ
ดตามนางไปทั นที อย่างวัว ตัวผู้ ไปสู่ การฆ่า หรือ อย่างคนเขลาที่ ไปรับ โทษที่ ขื่อ 23 จนลูก ธนูปัก เข้าไปถึง
ตับ อย่างนกรนเข้าไปหาบ่วง เขาหาทราบไม่ว่านี่มีค่าถึงชีวต
ิ 24 ฉะนั ้น โอ บุตรทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟัง
เราและจงตัง้ ใจต่อ ถ้อยคํา จากปากของเรา 25 อย่าให้ใจของเจ้า หันไปตามทางของนาง อย่าหลงทางไป
ในวิถีของนางนั ้น 26 เพราะนางได้ ฟัดเหยื่อลงเสียเป็ นอันมาก เออ นางได้ ฆ่าชายที่ แข็งแรงจํานวนมาก
เสียแล้ว 27 เรือนของนางเป็นทางไปสู่นรก ลงไปถึงห้วงแห่งความตาย

8
การสรรเสริญสติปัญญา
ปัญญามิ ได้ ร้องเรียกหรือ ความเข้าใจมิ ได้ เปล ่ง เสียงของเธอหรือ 2 ณ ที่ สูง ที่ ข้างทาง ที่ กลางถนน
เธอก็ยน
ื อยู่ 3 ข้างประตู หน้าเมือง ที่ทางเข้ามุข เธอก็รอ
้ งเสียงดังว่า 4 “โอ บรรดาผู้ชายเอ๋ย เราเรียกเจ้า
และเสียงเรียกของเราไปถึงบุตรชายของมนุษย์ 5 โอ คนเขลา จงเข้าใจสติปัญญา คนโง่ทัง้ หลาย จงมีใจ
ที่เข้าใจ 6 ฟังซี เพราะเราจะพูดถึงสิง่ ยอดเยี่ยม เพราะสิง่ ที่ชอบจะมาจากริมฝีปากของเรา 7 เพราะปาก
ของเราจะกล่าวความจริง ความชัว่ ร้ายเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิด สะเอียนต่ อริมฝีปากของเรา 8 บรรดาคํา ปาก
ของเรานั ้นชอบธรรม ในนั ้นไม่มีคําบิดหรือคําคด 9 คําเหล่านั ้นสําหรับผู้ที่เข้าใจก็ตรงหมด สําหรับผู้พบ
ความรู ก็
้ ถูกต้อง 10 จงรับคําสัง่ สอนของเราแทนเงิน และความรู แ
้ ทนทองคําอย่างดี 11 เพราะปัญญาดี
กว่า ทั บท ิม และสิง่ ที่ เจ้ าปรารถนาทัง้ หมดจะเปรียบเทียบกับ ปัญญาไม่ ได้ 12 เราคือ ปัญญา อยู่ในความ
หยัง่ รู ้ และเราพบความรูแห่
้ งความเฉลียวฉลาด 13 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็นความเกลียดชังความ
ชัว่ ร้าย เราเกลียดความเย่อหยิง่ และความจองหอง และทางของความชัว่ ร้ายกับปากตลบตะแลง 14 เรา
มี คํา หารือ และสติ ปัญญา เรามี ความเข้าใจ เรามี กําลัง 15 โดยเรานี่ แหละกษั ตริย์ จึง ปกครอง และผู้
ครอบครองจึง ตรากฎหมายที่ ยุติธรรม 16 โดยเรานี่ แหละเจ้า นายและขุนนางได้ ครอบครอง คือ บรรดา
ผู้ พิพากษาของแผ่น ดิน โลก 17 เรารัก บรรดาผู้ ที่ รัก เรา และบรรดาผู้ ที่ แสวงหาเราอย่างขยัน ขัน แข็ งก ็
พบเรา 18 ความมัง่ คัง่ และเกียรติ อยู่กับเรา เออ ทัง้ ทรัพย์ศฤงคารที่ ทนทานและความชอบธรรม 19 ผล
ของเราดี กว่า ทองคํา แม้ ทองคํา เนื้ อด ี และผลได้ ของเราดี กว่า เงิน เนื้ อ บริสุทธิ ์ 20 เรานํา ในทางแห่ง
ความชอบธรรม ในวิถีทัง้ หลายของความยุติธรรม 21 ประสาททรัพย์ศฤงคารแก่บรรดาผู้ที่รักเรา บรรจุ
คลังทรัพย์ทัง้ หลายของเขาให้เต็ม 22 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นเจ้าของเราในเมื่อพระองค์ ทรงเริม
่ งานของ
พระองค์ ก่อนบรรดาพระราชกิจ โบราณของพระองค์ 23 เราได้ รบ
ั การสถาปนาไว้ตัง้ แต่ ดึกดําบรรพ์ มา
แล้ว ตัง้ แต่แรก ก่อนปฐมกาลของแผ่นดินโลก 24 เราถือกําเนิ ดมาเมื่อก่อนมีมหาสมุทร เมื่อไม่มีน้าํ พุที่
มีน้าํ มากมาย 25 ก่อนการเนรมิตสร้างภู เขา ก่อนเนิ นเขา เราก็ ถือกําเนิ ดมาแล้ว 26 ก่อนที่ พระองค์ ทรง
สร้างแผ่นดินโลก ทัง้ ไร่นา หรือก่อนผงคลีแรกของพิภพ 27 เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าสวรรค์ เราอยูที
่ ่
นั ่นแล้ว เมื่อพระองค์ทรงลากเส้นรอบวงบนพื้นมหาสมุทร 28 เมื่อพระองค์ทรงสถาปนาฟ้าเบื้องบน เมื่อ
พระองค์ทรงกระทํานํ้าพุของนํ้าบาดาลให้มัน
่ ไว้ 29 เมื่อพระองค์ทรงกําหนดเขตจํากัดให้แก่ทะเล เพื่อว่า
นํ้าจะไม่ละเมิดพระบัญชาของพระองค์ เมื่อพระองค์ทรงปักผังรากฐานของพิภพ 30 เราอยู่ข้างพระองค์
แล้ว เหมือนผู้ ที่ พระองค์ ทรงเลี้ยงดู เราเป็น ความปี ติ ยินดี ประจํา วัน ของพระองค์ เปรมปรีดิ ์ อยู่ต่อ พระ
พักตร์พระองค์ เสมอ 31 เปรมปรีดิ ์ ในพิภพที่ มี คนอาศัย ของพระองค์ และปี ติ ยินดี ในบุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ 32 ฉะนั ้น โอ บุตรทัง้ หลายเอ๋ย บัดนี้ จงฟังเรา บรรดาผูที
้ ่รักษาทางของเราก็อยูสุ
่ ขสงบ 33 จงฟังคํา
สัง่ สอน และจงฉลาด และอย่าเพิกเฉยเสีย 34 ผู้ใดที่ ฟังเราก็ เป็นสุข คือเฝ้าอยู่ที่ ประตู รัว้ ของเราทุกวัน
1
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และคอยอยูข
่ ้างประตูบ้านของเรา 35 เพราะผูใ้ ดที่พบเราก็พบชีวต
ิ และได้รบ
ั ความพอพระทัยจากพระเย
โฮวาห์ 36 แต่ผู้ที่พลาดขาดเราก็กระทําจิตใจตัวเองให้เจ็บ บรรดาผู้ที่เกลียดชังเราก็รก
ั ความมรณา�

9
ความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์เป็นการเริม
่ ต้นของสติปัญญา
1 ปั ญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้ว เธอได้ตัง
้ เสาเจ็ดต้น 2 เธอได้ฆ่าสัตว์ของเธอ ได้ประสมนํ้าองุน
่ ของ
เธอ ได้จัดโต๊ะของเธอแล้วด้วย 3 และได้ส่งสาวใช้ของเธอออกไป ส่งเสียงเรียกจากที่ สูงที่สุดในเมืองว่า
4 “ผู้ ใดที่ เป็ น คนเขลา ให้ เขาหัน เข้า มาที่ นี่ � เธอพู ดก ับ ผู้ ที่ ไร้ความเข้าใจว่า 5 “มาเถอะ มาร ับ ประทาน
ขนมปัง ของเรา และดื่ มน้าํ องุ ่นที ่ เราได้ ประสม 6 จงทิง้ ความเขลาเสีย และดํารงชีวต
ิ อยู่ ดําเนิ น ในทาง
ของความเข้าใจนั ้นเถิด� 7 ผู้ที่ว่ากล่าวคนมักเยาะเย้ยจะได้รบ
ั ความอับอาย และผู้ที่ตักเตือนคนชัว่ ร้าย
จะได้รบ
ั รอยเปื้ อน 8 อย่าตักเตือนคนมักเยาะเย้ย เพราะเขาจะเกลียดเจ้า จงตักเตือนปราชญ์ และเขาจะ
รักเจ้า 9 จงให้คําสัง่ สอนแก่ปราชญ์และเขาจะฉลาดยิง่ ขึ้น จงสอนคนชอบธรรมและเขาจะเพิม
่ การเรียน
10
รู มากขึ
้
้น ความยําเกรงพระเยโฮวาห์เป็นที่เริม
้ ักองค์บริสุทธิเป็
่ ต้นของปัญญา และซึ่งรู จ
์ นความเข้าใจ
11 เนื่ องจากเรา วันคืนของเจ้าจะเพิม
12
ิ ของเจ้าจะเพิม
่ ทวีคูณ และปี เดือนแห่งชีวต
่ พูน ถ้าเจ้าฉลาด เจ้
าก็ฉลาดเพื่อตนเอง แต่ถ้าเจ้าเยาะเย้ย เจ้าก็จะทนแต่ลําพัง 13 หญิงโง่นั้นเสียงเอ็ดอึง นางเซ่อและไม่รู ้
อะไรเลย 14 เพราะนางนั ่งที่ประตูเรือนของนาง และ ณ ที่นั ่งสูงในเมือง 15 พลางร้องเรียกบรรดาผูที
้ ่ผ่าน
16
ไป ผู้เดินตรงไปตามทางของเขาว่า “ผู้ใดที่เป็นคนเขลา ให้เขาหันเข้ามาที่นี่ � นางพูดกับเขาผู้ไร้ความ
เข้าใจว่า 17 “นํ้าที่ ขโมยมาหวานดี และขนมที่ รบ
ั ประทานในที่ ลับก็อร่อย� 18 แต่ เขาไม่ ทราบว่าคนตาย
อยูที
่ ่นั่น และแขกของนางก็อยูในห้
่
วงลึกของนรก

10
ความเขลาแห่งความชัว่ ร้ายเปรียบกับสติปัญญาแห่งความชอบธรรม
1 สุ ภาษิ ตของซาโลมอน บุตรชายที่ฉลาดกระทําให้บิดายินดี แต่บุตรชายที่โง่เป็ นความโศกของมารดา
เขา 2 คลังทรัพย์ชว
ั ่ ร้ายไม่เป็นกําไร แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นจากความตาย 3 พระเยโฮวาห์จะมิได้
ทรงปล่อยให้จิตใจคนชอบธรรมหิว แต่พระองค์ทรงทอดทิง้ ทรัพย์สมบัติของคนชัว่ ร้าย 4 มือที่หย่อนเป็น
เหตุ ให้ เก ิด ความยากจน แต่ มือ ที่ ขยัน ขัน แข็ง กระทํา ให้ มัง่ คัง่ 5 ผู้ ที่ สํ่า สมไว้ในฤดู แล ้ งก ็ เป็น บุตรชายที่
ฉลาด แต่ ผู้หลับในฤดู เกี่ยวก็ เป็นบุตรชายที่ นําความอับอายมา 6 พระพรอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรม
แต่ความทารุ ณท่วมปากคนชัว่ ร้าย 7 การระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพร แต่ชื่อเสียงของคนชัว่ ร้ายจะ
เน่าเสีย 8 ผูที
้ ่มีใจประกอบด้วยปัญญาจะยอมรับบัญญัติ แต่คนทีพู
่ ดโง่ๆจะล้มลง 9 ผูใดที
้
่ดําเนิ นในความ
เที่ยงธรรมก็ ดําเนิ นอย่างมัน
่ คงดี แต่ ผู้ที่ ทําทางของตนให้ชัวก
่ ็จะปรากฏแจ้งแก่ คนอื่น 10 ผู้ที่ ขยิบตาก็
ก่อความเศร้าโศก แต่คนที่พูดโง่ๆจะล้มลง 11 ปากของคนชอบธรรมเป็นบ่อนํ้าแห่งชีวต
ิ แต่ความทารุ ณ
ท่วมปากคนชัว่ ร้าย 12 ความเกลียดชัง เร้า ให้เก ิด ความวิวาท แต่ ความรัก ครอบงํา บรรดาความผิด บาป
เสีย 13 ที่ ริม ฝีปากของผู้ ที่ มี ความเข้าใจจะพบปัญญา แต่ ไม้ เรียวก็ เหมาะสําหรับ หลัง ของผู้ ที่ ขาดความ
เข้าใจ 14 ปราชญ์ ก็ สํ่า สมความรู ้ไว้ แต่ ปากของคนโง่ นํา ความพินาศมาใกล้ 15 ทรัพย์ ศฤงคารของคน
มัง่ คัง่ คือเมืองเข้มแข็งของเขา แต่ความยากจนของคนจนคือความพินาศของเขา 16 ผลงานของคนชอบ
ธรรมนําไปถึงชีวต
ิ แต่ผลของคนชัว่ ร้ายนําไปถึงบาป 17 เขาผูร้ ก
ั ษาคําสัง่ สอนก็อยูในวิ
่
ถีแห่งชีวต
ิ แต่เขา
18
ผู้ ปฏิเสธคํา เตือนสติ ก็ หลงเจิน
่ ไป เขาผู้ ปิดบัง ความเกลียดชั งด ้วยริม ฝีปากมุสา และเขาผู้ ออกปาก
ใส่ รา้ ยเป็น คนโง่ 19 การพูดมากก็ จะไม่ ขาดความผิดบาป แต่ เขาผู้ ยบ
ั ยัง้ ริมฝีปากของตนเป็น ผู้ที่ ฉลาด
20 ลิน
้ ของคนชอบธรรมก็เหมือนเงินเนื้ อบริสุทธิ์ ความคิดของคนชัว่ ร้ายมีค่าแต่น้ อย 21 ริมฝีปากของคน
ชอบธรรมเลี้ยงคนเป็ นอ ัน มาก แต่ คนโง่ตายเพราะขาดสติ ปัญญา 22 พระพรของพระเยโฮวาห์ กระทํา
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ให้มัง่ คัง่ และพระองค์ มิได้ แถมความโศกเศร้าไว้ด้วย 23 คนโง่กระทําความผิดเหมือนการเล่นสนุก แต่
คนที ่ มี ความเข้าใจกอปรด้วยปัญญา 24 สิ ่ง ใดที่ คนชัว่ ร้ายคิด กลัว มัน จะมาถึง เขา แต่ สิ ่ง ใดที่ คนชอบ
ธรรมปรารถนาจะทรงประสาทให้ 25 ลมหมุนผ่านไปฉั นใด คนชัวก
่ ็ไม่มีอีกฉั นนั ้น แต่ คนชอบธรรมเป็น
26
รากฐานที่อยู่เป็นนิ ตย์ อย่างนํ้าส้มกับฟัน และควันกับตาเป็นฉั นใด คนเกียจคร้านกับผู้ที่ใช้เขาก็เป็น
ฉั นนั ้น 27 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์นั้นยืดชีวต
ิ ให้ยาวไป แต่ปีเดือนของคนชัว่ ร้ายนั ้นจะสัน
้ เข้า 28 ความ
หวัง ของคนชอบธรรมจะจบลงในความยินดี แต่ ความมุ่ง หวัง ของความชัว่ ร้ายก็ จะสูญ เปล่า 29 มรรคา
ของพระเยโฮวาห์ทรงเป็นกําลังแก่ผู้เที่ยงธรรม แต่ผู้กระทําความชัว่ ช้าจะถูกทําลาย 30 ผู้ชอบธรรมจะ
ไม่ ถู กกําจัดเลย แต่ คนชัว่ ร้ายจะไม่ ได้ อยู่ในแผ่นดิน 31 ปากของคนชอบธรรมนํา ปัญญาออกมา แต่ ลิน
้
ของคนตลบตะแลงจะถูก ตัด ออก 32 ริม ฝีปากของคนชอบธรรมรู ว
้ า่ อะไรเหมาะสม แต่ ปากของคนชัว่
ร้ายรู ว้ า่ สิง่ ใดตลบตะแลง

11
ความจริงเปรียบกับความเท็จ

1 ตราชูเทย
ี มเท็จนน
ั ้ เป็นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนต่อพระเยโฮวาห์ แต่ลูกตุ้มเที่ยงตรงเป็นความปีติยินดีของ

พระองค์ 2 เมื่อ ความเย่อ หยิง่ มาถึง ความอับอายก็ มาด ้วย แต่ ปัญญาอยู่ กับ คนใจถ่ อม 3 ความซื่อสัตย์
ของคนที่ เท ี่ ยงธรรมย่อมนํา เขา แต่ ความคดโกงของคนละเมิด ย่อมทําลายเขา 4 ความมัง่ คัง่ ไม่ อาํ นวย
กําไรในวันทรงพระพิโรธ แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นความมรณา 5 ความชอบธรรมของคนที่ไร้ตําหนิ
ย่อมรักษาทางของเขาให้ตรง แต่คนชัว่ ร้ายจะล้มลงด้วยความชัว่ ร้ายของเขาเอง 6 ความชอบธรรมของ
คนเที่ยงธรรมย่อมช่วยเขาให้ พ้น แต่ คนละเมิด จะถูก ราคะของเขาจับ เป็น เชลย 7 เมื่อ คนชัว่ ร้ายตาย
ความหวังของเขาจะพินาศ และความมุ่งหวังของคนอธรรมก็สูญเปล่า 8 คนชอบธรรมรับการช่วยเหลือ
ให้ พ้น ความลําบาก และคนชัว่ ร้ายเข้าไปแทนที่ 9 คนหน้า ซื่อ ใจคดทําลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก
แต่คนชอบธรรมจะได้ รบ
ั การช่วยให้พ้นด้วยอาศัยความรู ้ 10 เมื่อคนชอบธรรมอยูเ่ ย็นเป็นสุข บ้านเมือง
ก็ เปรมปรีดิ ์ และเมื่อ คนชัว่ ร้ายพินาศ ก็ มี เสียงโห่ ร้อง 11 โดยพรของคนเที่ยงธรรม บ้านเมือ งก็เป็ นที
่ ยกย่อง แต่ ว่า มัน ควํา่ ลงโดยปากของคนชัว่ ร้าย 12 บุ คคลที่ ขาดสติ ปัญญาย่อมเหยียดเพื่อนบ้านของ
ตน แต่คนที ่มีความเข้าใจก็ยงั นิ่ งอยู่ 13 บุคคลที่ เที่ยวซุบซิบก็เผยความลับ แต่บุคคลที่ มีใจสัตย์ซ่ือย่อม
ปิดบัง สิง่ หนึ่ ง สิง่ ใดไว้ได้ 14 ที่ ไหนที่ ไม่มี คํา แนะนํา ประชาชนก็ ล้ม ลง แต่ ในที่ ซ่ึ งม ี ที่ ปรึกษามากย่อมมี
ความปลอดภัย 15 บุคคลผู้รบ
ั ประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์ แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัย
16 สตรีงามสง่า ย่อมได้ รบ
ั เกียรติ และชายที่ มี อํานาจใหญ่ โตย่อมมัง่ คัง่ 17 ชายผู้ มี ความเอ็นดู ยอ
่ มให้
ประโยชน์ แก่ จิ ตใจตน แต่ ชายที่ ดุ ร้ายย่อมทําให้ ตัว เองเจ็บ ปวด 18 บุ คคลชัว่ ร้ายได้ ทํางานที่ หลอกลวง
แต่บุคคลที่หว่านความชอบธรรมจะได้บําเหน็ จที่แน่ นอน 19 ความชอบธรรมนําไปสู่ชีวิตฉั นใด บุคคลผู้ติ
ดตามความชัว่ ร้ายจะนําไปสู่ความตายของตนเองฉั นนั ้น 20 คนทีมี
่ ใจตลบตะแลงเป็นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียน
ต่อพระเยโฮวาห์ แต่คนทีเท
่ ย
ี่ งตรงในทางของเขาย่อมเป็นความปีติยินดีของพระองค์ 21 ถึงแม้ใครลงมือ
ช่วยก็ ตาม ซึ่งคนชัว่ ร้ายจะไม่ มี โทษนั ้นหามิ ได้ แต่ บรรดาเชื้อสายของคนชอบธรรมจะได้ รบ
ั การช่วยให้
พ้น 22 สตรีงามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด ก็เหมือนห่วงทองคําที่จมูกหมู 23 ความปรารถนาของคน
ชอบธรรมอยู่ในความดีเท่านั ้น ความมุ่งหวังของคนชัว่ ร้ายอยูใ่ นความพิโรธ 24 บางคนยิง่ จําหน่ายยิงม
่ ัง่
25
คัง่ บางคนยิง่ ยึดสิง่ ที่ ควรจําหน่ายไว้ยงิ่ ขัดสนก็ มี บุ คคลที่ ใจกว้างขวางย่อมได้ รบ
ั ความมัง่ คัง่ บุ คคล
26
ที่ รดนํ้า เขาเองจะรับ การรดนํ้า ประชาชนจะแช่ งบ ุคคลที่ กัก ข้าว แต่ พระพรจะอยู่ บนศีรษะของผู้ ที่
ขายข้าว 27 บุ คคลผู้ แสวงหาความดี ก็ แสวงหาความพอใจ แต่ ความชัว่ ร้ายมาถึง ผู้ ที่ เสาะหามัน 28 บุ
คคลผู้วางใจในความมัง่ คัง่ ของตนจะล้มละลาย แต่ คนชอบธรรมจะรุ ง่ เรืองอย่างใบไม้เขียว 29 บุ คคลผู้
ทําให้ครัวเรือนของเขาลําบากจะรับลมเป็นมรดก และคนโง่จะเป็นคนใช้ของคนที่ มีใจฉลาด 30 ผลของ
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คนชอบธรรมเป็นต้นไม้แห่งชีวต
ิ และผู้ชนะวิญญาณก็มีสติปัญญา 31 ดูเถิด แม้คนชอบธรรมอาจจะถูก
ทําโทษในแผ่นดินโลก คนชัว่ ร้ายและคนบาปจะยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด

12

ความชอบธรรมเปรียบกับความชัว่ ร้าย

1 ผูใดที
้
่ รก
ั คําสัง่ สอนก็รก
ั ความรู ้ แต่บุคคลที่เกลียดการตักเตือนก็เป็นคนโฉด 2 คนดีเป็นทีโ่ ปรดปราน

ของพระเยโฮวาห์ แต่คนที่คิดการชัว่ ร้ายพระองค์จะทรงตําหนิ 3 คนจะตัง้ อยู่ด้วยความชัว่ ร้ายไม่ได้ แต่
รากของคนชอบธรรมจะไม่รู จั
้ กเคลื่อนย้าย 4 ภรรยาดีเป็นมงกุฎของสามีตน แต่นางผู้ที่นําความอับอาย
มาก็ เหมือนความเปื่ อยเน่าในกระดูกสามี 5 ความคิดของคนชอบธรรมนั ้นยุติ ธรรม แต่ คําหารือของคน
ชัว่ ร้ายนั ้นหลอกลวง 6 ถ้อยคําของคนชัว่ ร้ายหมอบคอยเอาโลหิต แต่ ปากของคนเที่ยงธรรมจะช่วยคน
ให้รอดพ้น 7 คนชัว่ ร้ายควํา่ แล้วและไม่มีอีก แต่ เรือนของคนชอบธรรมยังดํารงอยู่ 8 คนจะได้ คําชมเชย
ตามสติ ปัญญาของเขา แต่ คนที ่ ความคิด ตลบตะแลงจะเป็ นที ่ ดู หมิน
่ 9 ผู้ ที่ ถู กสบประมาทและมี คนรับ
ใช้ ก็ดี กว่า คนที่ ยกย่องตนเองแต่ ขาดอาหาร 10 คนชอบธรรมย่อมเห็น แก่ ชี วิต สัตว์ ของเขา แต่ ความ
กรุ ณาของคนชัว่ ร้ายคือ ความดุ ร้าย 11 บุ คคลที่ ไถนาของตนจะมี อาหารอุ ดม แต่ บุ คคลที่ ติ ดตามคน
ไร้สาระก็ ขาดความเข้าใจ 12 คนชัว่ ร้ายปรารถนาตาข่ายของคนเลว แต่ รากของคนชอบธรรมย่อมออก
ผล 13 คนชัว่ ร้ายย่อมติดบ่วงโดยการละเมิดแห่งริมฝีปากของตน แต่ คนชอบธรรมจะหนี พ้นจากความ
ลําบาก 14 จากผลแห่ง ปากของตนคนก็ อม
ิ่ ใจในความดี และผลงานแห่งม ือ ของเขาก็ จะกลับ มาหาเขา
15 ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่คนที ่ยอมฟังคําแนะนําก็ฉลาด 16 จะรู ค
้ วามโกรธข
17
องคนโง่ได้ ทันที แต่ คนที ่ หยัง่ รู ย่
้ อมปิดบัง ความอับอาย บุ คคลผู้ พู ดความจริง กล่าวความชอบธรรม
แต่พยานเท็จกล่าวคําหลอกลวง 18 มีบางคนที่คําพูดพล่อยๆของเขาเหมือนดาบแทง แต่ลิน
้ ของปราชญ์
นําการรักษามาให้ 19 ริมฝีปากที่พูดจริงจะทนอยู่ได้เป็นนิ ตย์ แต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดีย
๋ วเดียว
20 ความหลอกลวงอยู่ ในใจของบรรดาผู้ คิด แผนการชัว
่ ร้าย แต่ บรรดาผู้ กะแผนงานแห่ง สันติภาพมี
21
ความชื่นบาน ไม่มี ความชัว่ ตกอยู่ กับ คนชอบธรรม แต่ คนชัว่ ร้ายจะเต็ มด ้วยความร้าย 22 ริม ฝีปาก
ที่ พู ดม ุ สาเป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ คนทัง้ หลายที่ ประพฤติ อย่างจริงใจเป็น ความปี ติ
ยินดีของพระองค์ 23 คนที่หยัง่ รู ย่
้ อมเก็บความรู ไว้
้ แต่ใจคนโง่ป่าวร้องความโง่เขลา 24 มือของคนที่ขยัน
ขัน แข็ง จะครอบครอง ฝ่ายคนเกียจคร้านจะถู กบ ัง คับ ให้ทํางานโยธา 25 ความกระวนกระวายในใจของ
มนุษย์ถ่วงเขาลง แต่ถ้อยคําที่ดีกระทําให้เขาชื่นชม 26 คนชอบธรรมประเสริฐกว่าเพื่อนบ้านของตน แต่
ทางของคนชัว่ ร้ายชักจูง พวกเขาให้ หลง 27 คนเกียจคร้านจะไม่ ปิ้งเหยื่อ ที่ เขาล่า มา แต่ ทรัพย์ ศฤงคาร
ของคนขยันขันแข็งมีค่า 28 ในวิถีของความชอบธรรมมีชีวต
ิ และในทางนั ้นไม่มีความมรณา

13

บุตรชายที่ฉลาด คือพระพรแห่งความชอบธรรม
บุ ตรชายที่ ฉลาดฟัง คํา สัง่ สอนของบิดาตน แต่ คนมัก เยาะเย้ย ไม่ ฟัง คํา ขนาบ 2 คนจะกิน ของดี จาก
ผลปากของตน แต่ จิ ตใจของคนละเมิด จะกิน ความทารุ ณ 3 บุ คคลที่ ระแวดระวัง ปากของเขาจะสงวน
ชีวต
ิ ของเขา แต่บุคคลที่เปิดริมฝีปากกว้างก็จะมาถึงความพินาศ 4 วิญญาณของคนเกียจคร้านยังอยาก
อยู่ แต่ไม่ได้อะไรเลย ฝ่ายวิญญาณของคนขยันจะอ้วนพี 5 คนชอบธรรมเกลียดความเท็จ แต่คนชัว่ ร้าย
ประพฤติ น่า รังเกียจและน่า อดสู 6 ความชอบธรรมระแวดระวัง ผู้ ที่ ทางของเขาเที่ยงธรรม แต่ ความชัว่
ร้ายควํา่ คนบาป 7 คนที่วา่ ตนมัง่ คัง่ แต่ไม่มีอะไรเลยก็มี คนที่วา่ ตนเป็นคนจน แต่มีทรัพย์ศฤงคารเป็นอ
ันมากก็มีอยู่ 8 ค่าไถ่ชีวิตของคนคือทรัพย์ศฤงคารของเขา แต่คนยากจนไม่ฟังคําติเตียน 9 สว่างของคน
ชอบธรรมก็เปรมปรีดิ์ แต่ประทีปของคนชัว่ ร้ายจะถูกดับ 10 เพราะความทะนงตัวเท่านั ้นการวิวาทจึงเกิด
ขึ้น แต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่ รับคําแนะนํา 11 ทรัพย์ศฤงคารที่ ได้มาโดยโชคลาภจะยอบแยบลง แต่บุ
1
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คคลที่ส่ําสมโดยการงานจะได้เพิม
่ พูนขึ้น 12 ความหวังที่ถูกหน่วงไว้ทําให้ใจเจ็บชํ้า แต่ความปรารถนาที่
สําเร็จแล้วเป็นต้นไม้แห่งชีวต
ิ 13 บุคคลผู้ดูหมิน
่ พระวจนะจะถูกทําลาย แต่บุคคลผู้เกรงกลัวพระบัญญั
ติ จะได้ รบ
ั บําเหน็ จ 14 กฎเกณฑ์ ของปราชญ์ เป็น นํ้าพุ แห่ งชีวต
ิ เพื่อ จะออกไปให้ พ้น จากบ่วงของความ
15
มรณา ความเข้าใจที่ดีก็ได้รับความโปรดปราน แต่หนทางของคนละเมิดก็ยากนั ก 16 บรรดาคนที่หยัง่
รู ้กระทํา ทุก อย่างด้วยความรู ้ แต่ คนโง่ก็ อวดความโง่ของตน 17 ผู้ สื่อสารที่ ชว
ั ่ ร้ายหลงไปในความร้าย
แต่ ทูต ที่ สัตย์ซื่อ นํา การรักษามาให้ 18 ความยากจนและความอดสู มาถึ งบ ุคคลที่ เพิก เฉยต่อ คํา สัง่ สอน
แต่ บุ คคลที่ สนใจคําตักเตือนก็ ได้ รับเกียรติ 19 ความปรารถนาที่ สัมฤทธิผลเป็
นสิง่ หอมหวานสําหรับจิต
์
20
วิญญาณ แต่ เป็น ความสะอิดสะเอียนแก่ คนโง่ที่ จะละเสีย จากความชัว่ ร้าย บุ คคลที่ เดิ นก ับ ปราชญ์
จะกลายเป็น คนฉลาด แต่ เพื่อนฝูง ของคนโง่จะถูก ทําลาย 21 ความชัว่ ร้ายตามติด คนบาป แต่ คนชอบ
ธรรมจะได้ รบ
ั ความดี เป็นบําเหน็ จ 22 คนดี ก็ ละมรดกไว้ให้แก่ หลานๆ แต่ ทรัพย์ศฤงคารของคนบาปนั ้น
สํ่าสมไว้ให้คนชอบธรรม 23 ดินที่คนยากจนไถไว้ก็เกิดผลอุดม แต่สิ่งของถูกทําลายได้เพราะขาดความยุ
ติธรรม 24 บุคคลที่สงวนไม้เรียวก็เกลียดบุตรชายของตน แต่ผูที
้ ่รักเขาพยายามตีสอนเขาทันเวลา 25 คน
ชอบธรรมรับประทานได้จนพอใจ แต่ท้องของคนชัว่ ร้ายจะหิว

14

คนฉลาดเปรียบกับคนเขลา คนมัง่ มีเปรียบกับคนยากจน
แต่ ผู้หญิงที่ โง่รือม
้ ันลงด้วยมือตนเอง 2 บุ คคล
ผู้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ แต่บุคคลที่คดเคี้ยวในทางของเขาก็ดูหมิน
่ พระองค์
3 ในปากของคนโง่มีไม้เรียวแห่งความโอหัง แต่ริมฝีปากของปราชญ์จะสงวนเขาไว้ 4 ที่ไหนที่ไม่มีวัวผู้ ที่
นั ่นรางหญ้าสะอาด แต่ พืชผลอุดมได้ มาด้วยแรงวัว 5 พยานที่ สัตย์ซื่อจะไม่ มุสา แต่ พยานเท็จ จะกล่าว
คํามุสา 6 คนมักเยาะเย้ยแสวงหาปัญญาเสียเปล่า แต่ ความรู นั
้ ้ นก็งา่ ยแก่ คนที ่มีความเข้าใจ 7 จงไปให้
พ้นหน้าคนโง่ เมื่อเจ้าไม่ พบริมฝีปากแห่งความรู ใ้ นตัวเขา 8 ปัญญาของคนหยัง่ รู ค
้ ือการเข้าใจทางของ
9
เขา แต่ ความโง่ของคนโง่เป็ นที ่หลอกลวง คนโง่เขลาเยาะเย้ยเรือ
่ งความผิดบาป แต่ ในท่ามกลางคน
ชอบธรรมก็มีความโปรดปราน 10 จิตใจรู ค
้ วามขมขื่นของใจเอง และไม่มีใครอื่นมาเข้าส่วนความชื่นบาน
ของมัน 11 เรือนของคนชัว่ ร้ายจะถูกควํา่ แต่ เต็นท์ ของคนเที่ยงธรรมจะรุ ง่ เรือง 12 มีทางหนึ่ งซึ่งคนเรา
ดูเหมือนถูก แต่มันสิน
ั เราะก็เศร้า และที่สุดของความ
้ สุดลงที่ทางของความมรณา 13 แม้ใจของคนที่หว
ชื่นบานนั ้นคือความโศกสลด 14 คนที่มีใจหันกลับจะได้ผลจากทางของเขาจนเต็ม และคนดีก็จะได้ผลดี
แห่งการกระทําของเขา 15 คนเขลาเชื่อถือวาจาทุกอย่าง แต่คนหยัง่ รูมองดู
้
ว่าเขากําลังไปทางไหน 16 คน
มีปัญญาก็เกรงกลัวและหันเสียจากความชัว่ ร้าย แต่คนโง่เดือดดาลด้วยความมัน
่ ใจ 17 คนโมโหฉั บพลัน
ประพฤติโง่เขลา และคนวางแผนชัว่ ร้ายเป็นที่เกลียดชัง 18 คนเขลาได้ความโง่เป็นมรดก แต่คนหยัง่ รู ก็
้
มีความรูเป็
้ นมงกุฎ 19 คนชัว่ ร้ายกราบคนดี และคนชัว่ ร้ายกราบอยูที
่ ่ประตูเมืองของคนชอบธรรม 20 คน
ยากจนนั ้นแม้เพื่อนบ้านของตนก็รังเกียจ แต่คนมัง่ คังม
่ ส
ี หายมากมาย 21 บุคคลที่ดูหมิน
่ เพื่อนบ้านของ
22
ตนก็ ทําบาป แต่ บุ คคลที่ เอ็นดู คนยากจนก็ เป็นสุข คนที ่ คิด การชัวน
ั ้ ไม่ ผิด หรือ บรรดาผู้ ที่ คิด การดี
่ น
ก็ จะพบความเมตตาและความจริง 23 มี กําไรอยู่ในงานทุก อย่าง การเพียงแต่ พู ดแห่งริมฝีปากนั ้น โน้ ม
ไปทางความขาดแคลน 24 มงกุฎของปราชญ์คือความมัง่ คัง่ ของตน แต่ความโง่ของคนโง่คือความเขลา
25 พยานซื่อตรงจะช่วยชีวต
ิ ให้ รอด แต่ พยานหลอกลวงจะกล่าวคํา มุสา 26 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์
ทําให้ คนอยู่ อย่างมัน
่ ใจมาก ลูก หลานของเขาจะมี ที่ ลี้ ภัย 27 ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ เป็น นํ้าพุ แห่ ง
ชีวต
ิ เพื่อผู้หน่งึ ผู้ใดจะหลีกจากบ่วงของความมรณาได้ 28 ในมวลประชาชนก็ มีศักดิศ
์ รีของกษั ตริย์ แต่
ไร้ประชาชนเจ้า นายก็ ถู กทําลาย 29 บุ คคลที่ โกรธช้า ก็ มี ความเข้าใจมาก แต่ บุ คคลที่ โมโหเร็วก ็ ยกย่อง
ความโง่ 30 ใจที่สงบให้ชีวิตแก่เนื้ อหนั ง แต่ความริษยากระทําให้กระดูกผุ 31 บุคคลผูบ
้ ีบบังคับคนยากจน
1 ผู้หญิงทัง
้ หลายที่ มีสติ ปัญญาสร้างเรือนของเธอขึ้น
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ดู ถู กพระผู้ สร้างของเขา แต่ บุ คคลที่ ถวายเกียรติ แด่ พระองค์ ก็ เอ็นดู ต่อ คนขัดสน 32 คนชัว่ ร้ายก็ ถู กไล่
ออกตามการกระทําชัว่ ร้ายของเขา แต่คนชอบธรรมมีความหวังในความมรณาของเขา 33 ปัญญาอาศัย
อยู่ในใจของคนที่มีความเข้าใจ แต่สิ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางบรรดาคนโง่ก็ปรากฏตัว 34 ความชอบธรรมเชิดชู
ประชาชาติ หน ่งึ ๆ แต่ บาปเป็น เหตุ ให้ ชนชาติ หน ่งึ ๆถูก ตําหนิ 35 ข้าราชการที่ เฉลียวฉลาดก็ ได้ รับ ความ
โปรดปรานจากกษั ตริย์ แต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตกลงบนผู้ที่ประพฤติน่าละอาย

15
ความดีเปรียบกับความชัว่ ร้าย
1 คําตอบอ่อนหวานทําให้ความโกรธเกรีย
้ วหันไปเสีย

แต่คํากักขฬะเร้าโทสะ 2 ลิน
้ ของปราชญ์ใช้ความ
3
รู อย่
้ างถูกต้อง แต่ ปากของคนโง่เทความโง่ออกมา พระเนตรของพระเยโฮวาห์อยู่ในทุก แห่งหน ทรง
เฝ้า ดู คนชัว่ และคนดี 4 ลิ้ นที ่ สุภาพเป็นต้น ไม้ แห่ งชีวต
ิ แต่ ลิน
้ ตลบตะแลงทํา นํ้าใจให้ แตกสลาย 5 คน
โง่ดู หมิน
่ คํา สัง่ สอนของบิดาตน แต่ ผู้ ที่ สนใจคํา ตัก เตือนเป็น ผู้ หยัง่ รู ้ 6 ในเรือนของคนชอบธรรมมี คลัง
ทรัพย์ มาก แต่ ความลําบากตกอยู่ กับ รายได้ ของคนชัว่ ร้าย 7 ริม ฝีปากของปราชญ์ กระจายความรู ้ แต่
ความคิดของคนโง่หาเป็นเช่นนั ้นไม่ 8 เครือ
่ งสักการบูชาของคนชัว่ ร้ายเป็ นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเย
โฮวาห์ 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
ว่าการทําโทษเป็นสิง่ ที่หนั กใจ บุคคลผูเกล
้
ียดคําเตือนสติจะตายเปล่า 11 นรกและแดนพินาศก็ประจักษ์
แจ้งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ใจแห่งบุตรทัง้ หลายของมนุษย์จะแจ้งเฉพาะพระองค์ยงิ่ กว่านั ้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 โดยความเศร้า ในใจดวงจิ ตก ็ แหลกสลายไป 14 ใจของบุคคลผู้ มี ความเข้าใจก็ แสวงหา
ความรู ้ แต่ ปากของคนโง่กิน ความโง่เป็น อาหาร 15 ทุ กๆวัน ของคนที่ ทุกข์ ใจก็ ร้าย แต่ คนที ่ มี ใจร่า เริงม ี
การเลี้ยงต่อเนื่ องกัน 16 มีทรัพย์น้ อยแต่มีความยําเกรงพระเยโฮวาห์ ดีกว่ามีคลังทรัพย์ใหญ่ แต่มีความ
ลําบากอยู่ด้วย 17 กินผักเป็นอาหารในที่ ที่ มี ความรักก็ดี กว่ากินเนื้ อวัวอ้วนพร้อมกับความเกลียดชังอยู่
ด้วย 18 คนใจร้อนเร้าการวิวาท แต่บุคคลผู้โกรธช้าก็ระงับการชิงดี 19 ทางของคนเกียจคร้านเหมือนรัว้
ต้นไม้หนาม แต่วิถีของคนชอบธรรมเป็นทางหลวงราบเสมอ 20 บุตรชายที่ฉลาดกระทําให้บิดายินดี แต่
คนโง่ดูหมิน
้ มส
ี ติปัญญา แต่คนทีมี
่ ความเข้าใจ
่ มารดาของตน 21 ความโง่เป็นความชื่นบานแก่บุคคลผูไม่
จะดําเนิ น ในความเที่ยงธรรม 22 ปราศจากการปรึกษาหารือ แผนงานก็ ล้ม เหลว แต่ มี ผู้ แนะนํา มากๆ
แผนงานนั ้ นก็สําเร็จ 23 คําตอบจากปากที่ เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คน คําเดียวที่ ถู กกาลเทศะก็
ดี จริงๆ 24 ทางแห่ง ชีวต
ิ นํา คนฉลาดขึ้น ไปสู่ เบื้องบน เพื่อ เขาจะได้ หลีก หนี จากนรกเบื้องล่าง 25 พระเย
โฮวาห์จะทรงรือ
้ เรือนของคนเย่อหยิง่ แต่ให้ขอบเขตของหญิงม่ายคงอยู่ 26 ความคิดทัง้ หลายของคนชัว่
ร้ายเป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ แต่ ถ้อยคํา ของคนบริสุทธิ์ เป็น ถ้อยคํา ที่ พอพระทัย 27 บุ
คคลผู้ ตะกละหากําไรก็ กระทํา ความลําบากแก่ ครัว เรือนของตน แต่ บุ คคลผู้ เกล ียดสินบนจะมี ชี วิตอยู่
28 ใจของคนชอบธรรมรําพึงว่าจะตอบอย่างไร แต่ ปากของคนชัว
่ ร้ายเทสิง่ ชัว่ ร้ายออก 29 พระเยโฮวาห์
ทรงอยู่หา่ งไกลจากคนชัว่ ร้าย แต่ พระองค์ ทรงสดับคําอธิษฐานของคนชอบธรรม 30 สว่างของตาทําให้
ใจเปรมปรีดิ์ และข่าวดีกระทําให้กระดูกสดชื่น 31 หูที่ฟังคําตักเตือนที่ให้ชีวิตจะอยูท
่ ่ามกลางปราชญ์ 32 บุ
คคลผู้เพิกเฉยต่อคําสัง่ สอนก็ดูหมิน
่ จิตใจตนเอง แต่บุคคลผู้ฟังคําตักเตือนก็ได้ความเข้าใจ 33 ความยํา
เกรงพระเยโฮวาห์เป็นการสอนให้เกิดปัญญา และความถ่อมใจเดินอยูข
่ ้างหน้าเกียรติ
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16
ความดีเปรียบกับความชัว่ ร้าย
ทัง้ แผนงานของจิตใจมนุษย์ และคํา ตอบของลิน
้ มาจากพระเยโฮวาห์ 2 ทางทัง้ สิน
้ ของมนุษย์ ก็
สะอาดในสายตาของเขาเอง แต่พระเยโฮวาห์ทรงชัง่ จิตใจ 3 จงมอบงานของเจ้าไว้กับพระเยโฮวาห์ และ
แผนงานของเจ้า จะได้ รบ
ั การสถาปนาไว้ 4 พระเยโฮวาห์ ทรงสร้างทุก สิง่ ไว้เพื่อ พระองค์ เอง แม้ คนชัว่
ร้ายก็ เพื่อ วัน ชัว่ ร้าย 5 ทุ กคนที่ มี ความเย่อ หยิง่ ในใจก็ เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ พระเยโฮวาห์ ถึง แม้
มือ ประสานมือ ช่วยกัน เขาจะพ้น โทษก็ หามิได้ 6 ความเมตตาและความจริง ได้ ลบความชัว่ ช้า และคน
หลีกความชัว่ ร้ายได้ โดยความยําเกรงพระเยโฮวาห์ 7 เมื่อทางของมนุษย์เป็ นที ่โปรดปรานแด่ พระเยโฮ
วาห์ แม้ศัตรู ของเขานั ้นพระองค์ ก็ ทรงกระทําให้คืนดี กับเขาได้ 8 มีแต่ น้ อยแต่ มีความชอบธรรมก็ ดี กว่า
มีรายได้มากด้วยอยุติธรรม 9 ใจของมนุษย์กะแผนงานทางของเขา แต่พระเยโฮวาห์ทรงนําย่างเท้าของ
เขา 10 คํา ตัด สิ นอ ัน มาจากพระเจ้า อยู่ ที่ ริม ฝี พระโอษฐ์ ของกษั ตริย์ พระโอษฐ์ ของพระองค์ ไม่ ละเมิด ใน
การพิพากษา 11 ตราชู และตาชัง่ เที่ยงตรงเป็นของพระเยโฮวาห์ ลูกตุ้ มทัง้ สิน
้ ในถุงเป็นพระราชกิจของ
12
พระองค์ การกระทําความชัว่ ร้ายเป็น สิง่ น่า เกลียดน่า ชัง ต่อ กษั ตริย์ เพราะว่า บัล ลั งก ์ นั้น ถูก สถาปนา
ไว้ด้วยความชอบธรรม 13 ริมฝีปากที่ชอบธรรมเป็ นที่ปี ติยินดีแก่กษั ตริย์ และพระองค์ทรงรักบุคคลผู้พู
ดสิง่ ที่ ถูก 14 พระพิโรธของกษั ตริย์เป็นผู้ส่ือสารของความมรณา แต่ ปราชญ์จะระงับเสียได้ 15 ในความ
ผ่องใสจากสีพระพักตร์ของกษั ตริย์ก็มีชว
ิ และความโปรดปรานของพระองค์ก็เหมือนเมฆฝนปลายฤดู
ี ต
16 ได้ปั ญญาก็ดีกว่าได้ทองคําสักเท่าใด ที่จะได้ความเข้าใจก็ดีกว่าเลือกเอาเงิน 17 ทางหลวงของคนเที่ยง
ธรรมหันออกจากความชัว่ ร้าย บุ คคลผู้ระแวดระวังทางของตนก็ สงวนชีวต
ิ ของเขาไว้ 18 ความเย่อหยิง่
เดินหน้าการถูกทําลาย และจิตใจที่ ยโสนําหน้าการล้ม 19 ที่ จะเป็นคนมีใจถ่อมอยู่กับคนยากจนก็ ดี กว่า
แบ่งของริบมาได้กับคนเย่อหยิง่ 20 บุคคลผู้จัดการธุรกิจอย่างเฉลียวฉลาดจะพบของดี และคนที่วางใจ
ในพระเยโฮวาห์จะเป็นสุข 21 คนใจฉลาดเรียกว่าเป็นคนมีความพินิ จ และความหวานแห่งริมฝีปากเพิม
่
22
ความเรียนรู ้ ความเข้าใจเป็นนํ้าพุ แห่งชีวต
ิ แก่ ผู้ที่ มี ความเข้าใจ แต่ คําสัง่ สอนของคนโง่เป็นความโง่
เขลา 23 ใจของปราชญ์ กระทํา ให้ ปากของเขาสุ ขุม และเพิม
่ การเรียนรู ้แก่ ริม ฝีปากของเขา 24 ถ้อยคํา
แช่ม ชื่น เหมือนรวงผึ้ง เป็น ความหวานแก่ จิต วิญญาณ และเป็น อนามัย แก่ กระดูก 25 มี ทางหนึ่ ง ซึ่ง คน
เราดู เหมือนถูก แต่ มัน สิน
้ สุด ลงที่ทางของความมรณา 26 คนที ่ ทํางานก็ ทํางานเพื่อ ตนเอง เพราะปาก
ของเขากระตุ้น เขาไป 27 คนอธรรมขุด ค้น ความชัว่ และในริม ฝีปากของเขาเหมือนอย่างไฟลวก 28 คน
ตลบตะแลงแพร่การวิวาท และผู้ กระซิ บก ็ แยกเพื่อนสนิ ท ออกจากกัน 29 คนทารุ ณ ล่อ ชวนเพื่อนบ้าน
ของเขา และนําเขาไปในทางที่ไม่ดี 30 เขาขยิบตากะแผนงานที่ตลบตะแลง เขาเม้มริมฝีปากของเขานํา
ความชัว่ ร้ายให้เกิด ขึ้น 31 ศีรษะที่ มี ผมหงอกเป็น มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี ถ้า พบในทางแห่ง ความชอบธรรม
32 บุ คคลผู้ โกรธช้า ก็ ดี กว่า คนมี กําลัง มาก และบุคคลผู้ ปกครองจิตใจของตนเองก็ ดี กว่า ผู้ ที่ ตี เมืองได้
33 สลากนั ้นเขาทอดลงที่ตัก แต่การตัดสินมาจากพระเยโฮวาห์ทัง
้ สิน
้
1

17

คําสัง่ สอนเรือ
่ งความดีกับความชัว่ ร้าย
เสบียงกรัง หน่ อยหนึ่ ง พร้อมกับ ความสงบ ดี กว่า เรือนที่ มี เครือ
่ งสักการบูชาเต็ม พร้อมกับ การวิวาท
2 ทาสที่ เฉลียวฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ ประพฤติ ความละอาย และจะได้ ส่วนแบ่ง มรดกเท่ากับ พวก
พี่น้ อง 3 เบ้ามีไว้สําหรับเงิน และเตาถลุ งมีไว้สําหรับทองคํา และพระเยโฮวาห์ทรงทดลองใจ 4 ผู้กระทํา
ความชัว่ ฟัง ริม ฝีปากเท็จ และคนมุสาเงีย
่ หู แก่ ลิน
้ เหลวไหล 5 บุ คคลที่ เย้ ยหยัน คนยากจนก็ ดู ถู กพระผู้
สร้างของเขา บุ คคลที่ ยินดี เมื่ อม ี ความลําบากยากเย็น จะไม่ มี โทษหามิ ได้ 6 หลานๆเป็น มงกุฎ ของคน
แก่ และสง่า ราศี ของบุตรคื อบ ิ ดาของเขา 7 วาจาสละสลวยไม่ เหมาะแก่ คนโง่ฉั นใด ริม ฝีปากที่ มุ สาย ง
ิ่
1
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ไม่ เหมาะแก่ เจ้ านายฉั น นั ้น 8 ของกํานั ลก ็ เป็น เหมือนเพชรพลอยในสายตาของเจ้าของ ไม่ ว่า มัน จะหัน
ไปทางไหนก็ เจริญ รุ ง่ เรืองทางนั ้น 9 บุ คคลผู้ ปิดบัง การละเมิ ดก ็ เสาะหาความรัก แต่ คนกล่าวเรือ
่ งนั ้น
10
ซํ้าซากก็ ทําให้เพื่อนสนิ ท แยกจากกัน คํา ขนาบเข้าไปในคนฉลาดลึก กว่า เฆี่ยนคนโง่สั กร ้อยที 11 คน
ชัว่ ร้ายก็แสวงแต่การกบฏ ฉะนั ้นจะมีผู้สื่อสารดุรา้ ยไปสู้เขา 12 ให้คนไปพบแม่หมีที่ลูกถูกขโมยไป ยังดี
กว่า ไปพบคนโง่ในความโง่ของเขา 13 ถ้า คนหนึ่ ง คนใดทํา ชัว่ ตอบแทนความดี ความชัว่ จะไม่ พรากจาก
เรือนของคนนั ้น 14 เมื่อ เริม
่ ต้ นวิวาทก็เหมือนปล่อยนํ้าให้ไหล ฉะนั ้นจงเลิก เสี ยก่อนเกิดการวิวาท 15 ผู้
ที่ช่วยให้คนชัว่ ร้ายเป็นฝ่ายถูกและผู้ที่ปรับโทษคนชอบธรรม ทัง้ สองก็เป็ นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อพระเย
โฮวาห์ 16 ทําไมคนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญา ในเมื่อเขาไม่มีความคิด 17 มิตรสหายก็มีความรักอยู่
ทุกเวลา และพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกข์ยาก 18 คนที่ไม่มีความเข้าใจก็ให้คําปฏิญาณ และเป็น
ผู้รบ
ั ประกันต่อหน้าเพื่อนของตน 19 บุคคลผู้รก
ั การละเมิดก็รก
ั การวิวาท บุคคลผู้ทําประตูเรือนของเขา
ให้สูงก็แสวงการทําลาย 20 ผู้หน่งึ ผู้ใดมีใจตลบตะแลงก็ไม่พบสิง่ ที่ดีอันใด และผู้ที่ลิ้นวิปลาสก็ตกอยู่ใน
ความยากลําบาก 21 บิดาที่มีบุตรโฉดก็มีความโศก และบิดาของคนโง่ไม่มีความชื่นบาน 22 ใจร่าเริงเป็น
ยาอย่างดี แต่จิตใจที่หมดมานะทําให้กระดูกแห้ง 23 คนชัว่ ร้ายรับสินบนจากอกเสื้อเพื่อผันแปรทางแห่ง
ความยุติธรรม 24 คนที่มีความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปสู่ ปัญญา แต่ตาของคนโง่อยู่ที่สุดปลายแผ่น
ดินโลก 25 บุตรชายโง่เป็นทีโ่ ศกสลดแก่บิดา และเป็นความขมขื่นแก่สตรีผูใ้ ห้กําเนิ ด 26 ที่จะปรับคนชอบ
ธรรมก็ ไม่ ดี ที่ จะโบยเจ้า นายเพราะเหตุ ความเที่ยงตรงก็ ผิด 27 บุ คคลที่ ยบ
ั ยัง้ ถ้อยคํา ของเขาเป็น คนมี
28
ความรู ้ และบุคคลผู้มีจิ ตใจเยือกเย็นเป็นคนมีความเข้าใจ ถึงคนโง่หากนิ่ งเสี ยก็นับว่าเป็นคนฉลาด
คนที่หุบริมฝีปากของเขาก็นับว่าเป็นคนมีความเข้าใจ

18
คําสัง่ สอนเรือ
่ งความชอบธรรม

1 คนที ่ ปลี กตัว ไปจากผู้ อื่น

จงใจกระทําตามใจตนเอง และค้านคติ แห่งสติ ปัญญาทัง้ หลาย 2 คนโง่ไม่
เพลิดเพลินในความเข้าใจ แต่ เพลิดเพลินในการแสดงความคิดเห็นของตนเท่านั ้น 3 เมื่อคนชัว่ ร้ายมา
ถึง ความหมิน
่ ประมาทก็มาด้วย และความอดสูมากับความไร้เกียรติ 4 คําปากของคนเราเป็นนํ้าลึก นํ้าพุ
แห่งปัญญาเหมือนลําธารนํ้าเชีย
่ งความ
่ ว 5 ที่จะลําเอียงเข้าข้างคนชัว่ ร้ายเพื่อจะบังคับคนชอบธรรมเรือ
6
7
ยุติธรรมก็ไม่ดี ริมฝีปากของคนโง่นําการวิวาทมา และปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบย ปากของคนโง่
เป็นสิง่ ทําลายตัวเขาเอง และริมฝีปากของเขาก็เป็นบ่วงดักจิตใจตนเอง 8 ถ้อยคําของผู้กระซิบนินทาก็
เหมือนบาดแผล มันลงไปยังส่วนข้างในของร่างกาย 9 แล้วบุคคลที่หย่อนยานในการงานก็เป็นพีน
่ ้ องกับ
คนเจ้าทําลาย 10 พระนามของพระเยโฮวาห์เป็นป้อมเข้มแข็ง คนชอบธรรมวิง่ เข้าไปในนั ้นและปลอดภัย
11 ทรัพย์ศฤงคารของเศรษฐีเป็ นเมืองเข้มแข็งของเขา และเป็ นเหมือนกําแพงสู งตามความคิดเห็นของ
เขา 12 ใจของคนก็ จองหองก่อนถึง การถูก ทําลาย แต่ ความถ่อมใจเดิน อยู่หน ้า เกียรติ 13 ถ้า คนหนึ่ ง คน
ใดตอบก่อนที่ เขาได้ยิน ก็เป็นความโง่และความอับอายของเขา 14 จิตใจของคนจะทนต่อความเจ็บป่วย
ได้ แต่ จิ ตใจที่ ชอกชํ้า ใครจะทนได้ เล่า 15 ใจของคนหยัง่ รู ย
้ อ
่ มหาความรู ้ และหู ของปราชญ์ แสวงความ
รู ้ 16 ของกํานั ลของผู้หน่งึ ผู้ใดย่อมเปิดทางให้ผู้นั ้น และนําเขามาถึงคนใหญ่คนโต 17 บุ คคลผู้แถลงคดี
ของตนก่อนก็ดูเหมือนเป็นฝ่ายถูก จนกว่าฝ่ายตรงข้ามจะมาสอบสวนเขา 18 การจับสลากกระทําให้การ
ทะเลาะสิน
้ สุด และตัดสินคู่โต้แย้งที่ มีกําลัง 19 การคืนดีกันกับพี่น้องที่ สะดุดกันแล้ วก็ยากกว่าการชนะ
เมืองที่เข้มแข็ง และการทะเลาะวิวาทของเขาเหมือนดาลที่ป้อมปราการ 20 ท้องจะอิม
่ ก็จากผลแห่งปาก
21
ของเขา เขาจะหนําใจเพราะผลอันเกิดจากริมฝีปากของตน ความตายและความเป็นอยู่ที่อํานาจของ
ลิน
้ และบรรดาผู้ ที่ รัก มั นก ็ จะกิน ผลของมัน 22 บุ คคลที่ พบภรรยาก็ พบของดี และได้ ความโปรดปราน
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จากพระเยโฮวาห์ 23 คนยากจนใช้คําวิงวอน แต่ คนมัง่ คัง่ ตอบเสียงห้วนๆ
เป็นเพื่อน แต่มีมิตรคนหนึ่ งที่ใกล้ชิดยิง่ กว่าพี่น้ อง
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24

คนที ่มี เพื่อนต้องแสร้งทํา

19

คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
คนยากจนผู้ ดําเนิ น ในความซื่ อสัตย์ของเขา ดี กว่า คนที่ มี ริม ฝีปากตลบตะแลงและเป็น คนโง่ 2 แล ้
วการที่ จิ ตใจคนไม่มีความรู ก็
้ ไม่ ดี และบุคคลที่ เร่งเท้าหนั กก็มักพลาดผิด 3 ความโง่ของคนใดนําความ
พินาศมาถึงเขา และใจของเขาเกรีย
้ วกราดต่อพระเยโฮวาห์ 4 ทรัพย์ศฤงคารเพิม
่ เพื่อนเป็ นอันมาก แต่
คนยากจนก็ ถู กเพื่อนของเขาร้างไป 5 พยานเท็จจะไม่ ได้ รับโทษหามิได้ และบุคคลผู้เปล่งคํามุสาจะหนี
ไม่พ้น 6 คนเป็ นอันมากเอาอกเอาใจของเจ้านาย และทุกคนก็ เป็ นมิตรกับคนที่ ให้ของกํานั ล 7 บรรดาพี่
น้ องของคนยากจนก็ยงั เกลียดเขา มิตรของเขาจะยิง่ ไกลจากเขาสักเท่าใด เขาพยายามพูด แต่ไม่มีใคร
ยอมฟัง 8 บุคคลที่ได้ปัญญาก็รก
ั จิตใจตนเอง บุคคลผู้รก
ั ษาความเข้าใจไว้จะพบสิง่ ที่ดี 9 พยานเท็จจะไม่
รับโทษหามิได้ และบุคคลที่เปล่งคํามุสาจะพินาศ 10 ที่คนโง่จะอยูอ
่ ย่างสําราญก็ไม่เหมาะอยูแล้
่ ว ที่ทาส
11
จะปกครองเจ้านายก็ยงิ่ ไม่เหมาะมากกว่านั ้นอีก สามัญสํานึ กที่ดีกระทําให้คนโกรธช้า และที่มองข้าม
การละเมิดไปเสี ยก็เป็นสง่าราศี แก่ เขา 12 พระพิโรธของกษั ตริย์เหมือนเสียงคํารามของสิงโต แต่ ความ
โปรดปรานของพระองค์ เหมือนนํ้าค้างบนผักหญ้า 13 บุ ตรชายโง่เขลาเป็นความพินาศของบิดาของเขา
และการทะเลาะวิวาทของภรรยาก็เหมือนนํ้าฝนย้อยหยดไม่หยุด 14 เรือนและทรัพย์ศฤงคารเป็นมรดก
มาจากบิดา แต่ภรรยาที่หยัง่ รู ก็
้ มาจากพระเยโฮวาห์ 15 ความเกียจคร้านทําให้หลับสนิ ท และคนขี้เกียจ
จะต้องหิว 16 บุคคลที่รก
ั ษาพระบัญญัติก็รักษาชีวต
ิ ของตน บุคคลที่ดูหมิน
่ มรรคาทัง้ หลายของพระองค์
ก็จะถึงตาย 17 บุคคลที่เอ็นดูคนยากจนก็ให้พระเยโฮวาห์ทรงยืม และพระองค์จะทรงตอบแทนแก่การก
ระทําของเขา 18 จงตีสอนบุตรชายของตนเมื่อยังมีความหวัง อย่าหมดกําลังใจเพราะเหตุการร้องไห้ของ
เขา 19 คนทีโ่ มโหฉุ นเฉี ยวจะต้องได้รับโทษ เพราะถ้าเจ้าช่วยเขาให้พ้นแล้ว ก็ต้องช่วยเขาให้พนอ
้ ีก 20 จง
ฟังคําแนะนําและรับคําสัง่ สอนเพื่อ เจ้าจะได้ ปัญญาสําหรับอนาคต 21 ในใจของมนุษย์มี แผนงานเป็ นอ
ันมาก แต่คําปรึกษาของพระเยโฮวาห์นั ่นแหละ จะดํารงอยู่ได้ 22 สิ่งที่น่าปรารถนาในตัวมนุษย์คือความ
เมตตา และคนยากจนยังดีกว่าคนมุสา 23 ความยําเกรงพระเยโฮวาห์นําไปสู่ชีวต
ิ และบุคคลผู้ได้รับแล้
24
วก็หยุดด้วยความพอใจ เขาจะไม่มีอันตรายใดมาเยีย
่ มกรายเขา คนเกียจคร้านฝังมือของตัวไว้ในอก
25
เสื้อ และจะไม่ยอมเอามาสู่ปากของตนอีก จงตีคนที่มักเยาะเย้ย และคนเขลาจะเรียนความหยัง่ รู เอง
้
จงตัก เตือนคนที่ มี ความเข้าใจและเขาจะเข้าใจความรู ้ 26 บุ คคลผู้ ทํา ทารุ ณ แก่ บิ ดาของเขาและขับ ไล่
มารดาของเขาไปเสีย เป็นบุตรชายผูก
้ ่อให้เกิดความอับอายและการถูกตําหนิ 27 บุตรชายของเราเอ๋ย จง
เลิกฟังคําสัง่ สอนที่ ทําให้เจ้าหลงไปจากคําแห่งความรู ้ 28 พยานที่ อธรรมก็เยาะเย้ยความยุติธรรม และ
ปากของคนชัว่ ร้ายก็ กลืนกินแต่ ความชัว่ ช้า 29 การปรับโทษมีพร้อมอยู่สําหรับคนมักเยาะเย้ย และการ
โบยก็สําหรับหลังของคนโง่
1

20
คําเตือนสติและคําสัง่ สอน

1 เหล้าองุน
่ ให้เกิดการเยาะเย้ย

และสุ ราก็ให้เกิดเป็นพาลเกเร ผู้ใดถูกมันหลอกลวงก็ไม่เป็นคนฉลาด
ผูใดยั
้
ว่ เย้าพระองค์ให้กรวก
ิ้ ท
็ ําผิดต่อชีวต
ิ ของตนเอง 3 ที่
จะรักษาตนให้พ้นการวิวาทก็เป็นเกียรติ แต่คนโง่ทุกคนจะเข้ายุ่งกับธุระของคนอื่น 4 คนเกียจคร้านไม่
ไถนาในหน้าหนาว เขาจึงจะแสวงหาเมื่อถึงฤดูเกี่ยว แต่ไม่พบอะไรเลย 5 คําปรึกษาในใจของคนเหมือน
นํ้า ลึก แต่ คนที ่ มี ความเข้าใจจะสามารถโพงมัน ออกมาได้ 6 คนเป็ นอ ัน มากป่าวร้องความดี ของเขาเอง
2 ความครันคร
่
้ามกษั ตริย์ก็เหมือนสิงโตคําราม
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แต่ใครจะหาคนสัตย์ซ่ือพบเล่า 7 คนชอบธรรมดําเนิ นในความซื่อสัตย์ของตน บุตรทัง้ หลายของเขาที่เก
ิดตามเขามาย่อมได้รบ
ั พร 8 กษั ตริยผู
์ ประทั
้
บบนบัลลังกพ
์ ิพากษาย่อมทรงฝัดความชัวท
่ งั ้ หลายออกด้วย
พระเนตรของพระองค์ 9 ผู้ใดจะกล่าวได้ ว่า “ข้าพเจ้าได้ กระทําใจของข้าพเจ้าให้สะอาดแล้ว ข้าพเจ้าบริ
สุทธิ์ พ้น บาปของข้าพเจ้า� 10 ลูก ตุ้ม ฉ้ อฉลและเครือ
่ งตวงคดโกง ทัง้ สองสิง่ เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ
11
พระเยโฮวาห์พอๆกัน แม้เด็กๆก็แสดงตัวโดยการประพฤติของเขาว่า สิ่งที่เขากระทําจะบริสุทธิ์ และ
ถูกต้องหรือไม่ 12 หูที่ ฟังได้ และตาที่ มองเห็น พระเยโฮวาห์ทรงสร้างมันทัง้ สอง 13 อย่ารักการหลับ ไหล
เกรงว่า เจ้า จะมาถึง ความยากจน จงลืมตาของเจ้า และเจ้า จะได้ กิน อาหารอิม
่ 14 ผู้ ซื้อ พูด ว่า “เลว เลว
� แต่ เมื่อ เขาไปแล้ว เขาจึง อวด 15 มี ทองคํา และทั บท ิม มี ค่า เป็ นอ ัน มาก แต่ ริม ฝีปากที่ มี ความรู ก็
้ เป็น
เพชรนิ ลจินดาประเสริฐ 16 จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้ เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่น และยึดตัวเขาไว้ เมื่อเขา
รับประกันหญิงต่างด้าว 17 อาหารที่ ได้ มาด้วยการหลอกลวงมี รสหวานแก่ ผู้ได้ มา แต่ ภายหลังปากของ
เขาจะเต็มไปด้วยกรวด 18 แผนงานทัง้ สิน
้ ดํารงอยู่ได้ด้วยการปรึกษาหารือ จงทําสงครามด้วยมีการนํา
19
ที่ ฉลาด บุ คคลที่ เท ี่ยวซุบซิบ ไปก็ เผยความลับ ให้กระจาย ฉะนั ้น อย่า เข้า สังคมกับ คนที่ ยกยอด ้วยริม
ฝีปากของตน 20 ถ้า คนหนึ่ ง คนใดแช่ งบ ิ ดาหรือ มารดาของตน ประทีป ของเขาจะดับ มื ดม ิด 21 เริม
่ แรก
22
อาจได้ รบ
ั มรดกแบบชิงสุ กก่อนห่าม แต่ ที่ สุดปลายจะไม่เป็นพร อย่าพูดว่า “ข้าจะแก้ แค้นความชัว่ �
แต่จงรอคอยพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงช่วยเจ้าให้รอด 23 ลูกตุ้มฉ้ อฉลเป็นทีน
่ ่าสะอิดสะเอียนต่อพระ
24
เยโฮวาห์ และตราชูเทย
ี มเท็จก็ไม่ดี ย่างเท้าของมนุษย์นั้นพระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้สัง่ แล้วคนจะเข้าใจ
ทางของเขาเองได้ อย่างไร 25 ที่ คนจะกิน ของบริสุทธิ์ และมาสอบถามเมื่อ ปฏิญาณไปแล้ว ทัง้ สองเป็น
บ่วงดักตนเอง 26 กษั ตริยที
์ ่ฉลาดย่อมฝัดคนชัว่ ร้าย แล้วทรงขับกงจักรทับเขา 27 จิตวิญญาณของมนุษย์
เป็นประทีปของพระเยโฮวาห์ ส่องดู ส่วนลึกที่สุดของเขาทัง้ สิน
้ 28 ความเมตตาและความจริงสงวนกษั
ตริย์ ไว้ และความเมตตาก็ เชิดชู พระที่นั่ง ของพระองค์ ไว้ 29 สง่า ราศี ของคนหนุ่ม คือ กําลัง ของเขา แต่
ความงามของคนแก่ คือ ผมหงอกของเขา 30 ความฟกชํ้า ดํา เขียวของบาดแผลก็ ชาํ ระความชัว่ เสีย การ
โบยตีกระทําให้ส่วนลึกที่สุดสะอาดสะอ้าน

21
ทางแห่งสันติภาพและความสําเร็จ

1 พระทัยกษั ตริย์เป็ นเหมือนธารนํ้าในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์

พระเยโฮวาห์จะหันไปไหนๆตามแต่
พระองค์ทรงโปรด 2 ทางของคนทุกทางก็ถูกต้องในสายตาของตนเอง แต่พระเยโฮวาห์ทรงพินิจดูจิตใจ
3 ที่ จะกระทําความเที่ยงธรรมและความยุ ติ ธรรมก็ เป็ นที ่โปรดปรานแด่ พระเยโฮวาห์มากกว่าเครือ
่ งสัก
4
5
การบู ชา ตายโส ใจเย่อ หยิง่ และการไถนาของคนชัว่ ร้ายเป็น บาป แผนงานของคนขยัน ขัน แข็ง นํา สู่
ความอุดมแน่ นอน แต่ ทุ กคนที่ เร่งร้อนก็ มาสู่ ความขัดสนเท่านั ้น 6 การได้ คลัง ทรัพย์ มาด ้ว ยลิ้ นม ุ สาก ็
คือความอนิ จจังที่เคลื่อนไปๆมาๆของคนที่เสาะหาความตาย 7 ความทารุ ณของคนชัว่ ร้ายจะกวาดเขาไป
เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทําสิง่ ที่ยุติธรรม 8 ทางของมนุษย์ตลบตะแลงและมีความผิด แต่ความประพฤติ
ของผู้ บริสุทธิ์นั ้น ถูก ต้อง 9 อยู่ ที่ มุ มบนหลังคาเรือนดี กว่า อยู่ ในเรือนกว้างขวางร่วมกับ หญิง ขี้ ทะเลาะ
10 วิญญาณของคนชัว
่ อบใจในสายตาของเขา 11 เมื่อ
่ ร้ายปรารถนาความชัว่ เพื่อนบ้านของเขาไม่เป็นทีช
คนมัก เยาะเย้ยถูก ลงโทษ คนเขลาก็ ฉลาดขึ้น เมื่อ ปราชญ์ ได้ รับ การสัง่ สอน เขาก็ ได้ ความรู ้ 12 คนชอบ
ธรรมสังเกตดูเรือนของคนชัว่ ร้าย แต่พระเจ้าทรงควํา่ คนชัว่ ร้ายลงเพราะเหตุความชัว่ ร้ายของเขา 13 บุ
คคลผู้ อุ ดหู ไม่ ฟัง เสียงร้องของคนยากจน ตัว เขาเองจะร้อง แต่ ไม่มี ใครได้ ยิน 14 ให้ ของกํานั ล ในที่ ลับ
ย่อมแปรความโกรธ ให้ สิ นบนในอกก็ แปรการพิโรธร้าย 15 เมื่อ กระทํา การตัด สิ นก ็ เป็นการชื่นบานแก่
คนชอบธรรม แต่ คนกระทํา ความชัว่ ช้า จะได้ รบ
ั ความพินาศ 16 ผู้ ใดที่ หน
ั เหไปจากทางแห่ง ความเข้าใจ
17
จะพักอยู่ในที่ประชุมของคนตาย บุคคลที่รก
ั ความเพลิดเพลินจะเป็นคนยากจน บุคคลที่รก
ั เหล้าองุน
่
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และนํ้ามันจะไม่มัง่ คัง่ 18 คนชัว่ ร้ายเป็นค่าไถ่ สําหรับคนชอบธรรม และคนละเมิดสําหรับคนเที่ยงธรรม
19 อยูในแผ่
่
นดินทุรกันดารดีกว่าอยูก
่ ับผูห
้ ญิงที่ขีทะเลาะและจู
้
้จี้ขีบ
้ ่น 20 คลังทรัพย์ประเสริฐและนํ้ามันมี
อยู่ในที่ อาศัยของคนฉลาด แต่ คนโง่กิ นมันหมด 21 บุคคลผู้ตามติดความชอบธรรมและความเอ็นดู จะ
พบชีวต
ิ และความชอบธรรมกับเกียรติ ยศ 22 ปราชญ์ปี นเข้าไปในเมืองของคนที่ มีกําลัง และพังทลายที่
กําบังเข้มแข็งที่เขาไว้วางใจ 23 บุคคลที่รก
ั ษาปากและลิน
ั ษาจิตใจเขาเองให้พ้นความลําบาก
้ ของตนก็รก
24 “คนเย่อหยิง
่ และคนมักเยาะเย้ย� เป็นชื่อของคนที่ประพฤติตัวด้วยความโกรธเย่อหยิง่ ยโส 25 ความ
ปรารถนาของคนเกียจคร้านฆ่า ตัว เขาเอง เพราะมือ ของเขาปฏิเสธไม่ ทํางาน 26 เขาโลภอย่างตะกละ
อยู่ วัน ยัง คํ่า แต่ คนชอบธรรมให้และไม่ หน ่ วงเหนี่ ยวไว้ 27 เครือ
่ งสักการบูชาของคนชัว่ ร้ายเป็น สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียน เมื่อเขานํามาด้วยใจที่ชว
่
ั ่ ร้ายจะยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด 28 พยานเท็จจะต้องพินาศ แต่คนทีพู
ดอย่างซื่อสัตย์นั ้นฟังได้ 29 คนชัว่ ร้ายทําให้หน้าของตนด้านไป แต่คนเที่ยงธรรมพิเคราะห์ดูทางของตน
30 ปั ญญาก็ ดี ความเข้าใจก็ ดี คํา ปรึกษาก็ ดี จะเอาชนะพระเยโฮวาห์ ไม่ ได้ 31 ม้า ก็ เตรียมไว้พร ้ อมแล้ว
สําหรับวันสงคราม แต่ความปลอดภัยเป็นของพระเยโฮวาห์

22
หลักการฝ่ายศีลธรรม จริยธรรมและจิตวิญญาณ
ชื่อ เสียงดี เป็น สิง่ ควรเลือกยิง่ กว่า ความมัง่ คัง่ มากมาย และซึ่ง เป็ นที ่ โปรดปรานก็ ยงิ่ กว่า มี เงิน หรือ
ทอง 2 คนมัง่ คัง่ และยากจนประชุมพร้อมกัน พระเยโฮวาห์ทรงสร้างเขาทัง้ สิน
้ ็นอันตราย
้ 3 คนหยัง่ รู เห
และซ่อนตัวของเขาเสีย แต่คนเขลาเดินเรือ
่ ยไปและรับโทษ 4 บําเหน็ จของความถ่อมใจและความยําเก
รงพระเยโฮวาห์ คือ ความมัง่ คัง่ เกียรติ และชีวต
ิ 5 หนามและบ่วงอยู่ ในทางของคนตลบตะแลง บุ คคล
ที่ ระแวดระวัง จิตใจตนเองจะอยู่ ไกลเสีย จากสิง่ เหล่า นี้ 6 จงฝึก เด็ก ในทางที่ เขาควรจะเดิน ไป และเมื่อ
เขาชราแล้ว เขาจะไม่ พรากจากทางนั ้น 7 คนมัง่ คัง่ ปกครองเหนื อ คนยากจน และคนขอยืม ก็ เป็น ทาส
ของคนให้ยืม 8 บุคคลผูห
้ ว่านความชัว่ ช้าจะเกี่ยวความหายนะ และไม้ถือแห่งความดุเดือดของเขาจะล้ม
เหลว 9 บุคคลที่มีตาแสดงใจกว้างขวางก็จะรับพร เพราะเขาแบ่งส่วนอาหารของเขาแก่คนยากจน 10 จง
ขับ คนมัก เยาะเย้ย ออกไปเสีย แล ้ วการวิวาทจะหมดไป เออ การวิวาทและการดูแคลนจะหยุด ลง 11 บุ
คคลที่รก
ั ใจบริสุทธิ์ เพราะเหตุ รม
ิ ฝีปากของเขามี กรุ ณาคุณ กษั ตริย์ จะได้ เป็ นม ิตรของเขา 12 พระเนต
รพระเยโฮวาห์เฝ้าอยู่เหนื อความรู ้ แต่พระองค์ทรงควํา่ ถ้อยคําของคนละเมิด 13 คนเกียจคร้านกล่าวว่า
“มีสิ งโตอยู่ข้างนอก ข้าจะถูกฆ่าตามถนน� 14 ปากของหญิงชัว่ เป็นหลุ มลึก บุคคลซึ่งพระเยโฮวาห์ทรง
พระพิโรธจะตกลงในที่ นั ้น 15 ความโง่ถู กผูก มั ดอย ู่ ในใจของเด็ก แต่ ไม้ เรียวที่ ตี สอนก็ ขับ มัน ให้ หา่ งไป
จากเขา 16 บุ คคลผู้ บีบ บังคับ คนยากจนเพื่อ เพิม
่ ทรัพย์ ศฤงคารของตน และผู้ ที่ เพิม
่ ให้ แก่ คนมัง่ คัง่ จะ
17
มาถึง ความขัดสนอย่างแน่ นอน เอียงหู ของเจ้า และฟัง ถ้อยคํา ของปราชญ์ และเอาใจใส่ ความรู ของ
้
เรา 18 เพราะถ้า เจ้า รักษาถ้อยคําและความรู น
้ ั ้นไว้ในตัว เจ้า ก็ จะเป็น ความชื่นใจแก่ เจ้า แล้วทัง้ สองจะ
มัน
่ คงในริมฝีปากของเจ้า 19 เพื่อความไว้วางใจของเจ้าจะอยู่ในพระเยโฮวาห์ เราให้แจ้งประจักษ์แก่เจ้
าในวัน นี้ แม้ แก่ ตัว เจ้า เอง 20 เราได้ เข ียนให้เจ้ าถึง สิง่ วิเศษนั ก ถึง เรือ
่ งการปรึกษาและความรู แล
้ ้วมิ ใช่
หรือ 21 เพื่อให้เจ้าทราบถึงความแน่ นอนของถ้อยคําแห่งความจริง เพื่อเจ้าจะได้ให้คําตอบที่จริงแก่ผู้ที่
ใช้เจ้าไป 22 อย่าปล้นคนยากจน เพราะเขาเป็นคนยากจน หรือบีบคัน
้ คนทุกข์ใจที่ประตูเมือง 23 เพราะว่า
พระเยโฮวาห์จะทรงว่าความแทนเขา และริบชีวต
ิ ของผูที
้ ่ริบเขา 24 อย่าเป็นมิตรกับคนที่มักโกรธ หรือไป
กับคนขี้โมโห 25 เกรงว่าเจ้าจะเรียนรู ท
้ างของเขา และพัวพันจิตใจเจ้าเข้าในบ่วง 26 อย่าเป็นพวกที่ เป็น
ผู้คํ้าประกัน อย่าเป็นพวกผู้เป็นประกันหนี้ สิ น 27 ถ้าเจ้าไม่มีอะไรชําระเขา ทําไมจึงควรให้เขาเอาที่นอน
ไปจากใต้ตัวเจ้าเล่า 28 อย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่ซ่ึงบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้ 29 เจ้าเห็นคนที่ขยันในงาน
ของเขาหรือ เขาจะได้เข้าเฝ้ากษั ตริย์ เขาจะไม่ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าคนตํ่าต้อย
1
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การตักเตือนเรือ
่ งความตะกละ การสมาคมกับคนชัว่ การละเลยต่อการตีสอนบุตร หญิงแพศยาและ
การดื่มสุรา
1 เมื่อ เจ้า นั ่ง ลงรับ ประทานกับ ผู้ ครอบครองบ้านเมือง จงสังเกตให้ ดี ว่า อะไรอยู่ ข้างหน้า เจ้า 2 ถ้า เจ้า
เป็น คนตะกละ เจ้ าจงจ่ อม ีด ไว้ที่ คอของเจ้า 3 อย่า ปรารถนาของโอชะของท่าน เพราะมัน เป็น อาหารที่
หลอกลวง 4 อย่าทํางานเพื่อมงม
ั ่ ี จงเลิกพึ่งสติปัญญาของตนเอง 5 เจ้าจะเพ่งตาของเจ้าอยูที
่ ่ของอนิ จจัง
6
หรือ เพราะทรัพย์สมบัติมีปีก แน่ นอนทีเดียวมันจะบินไปในท้องฟ้าเหมือนนกอินทรี อย่ากินอาหารของ
คนที่ ตระหนี่ อย่าปรารถนาของโอชะของเขา 7 เพราะเขาคิดในใจอย่างไร เขาก็ เป็นอย่างนั ้น เขาพู ดกับ
เจ้า ว่า “จงกิน และดื่ม เถิด� แต่ ใจของเขามิ ได้ อยู่ กับ เจ้า 8 เจ้ าจะต้องสํารอกอาหารซึ่ง เจ้า ได้ กิน เข้าไป
นั ้น และเสีย ถ้อยคํา แช่ม ชื่น ของเจ้า เสีย เปล่าๆ 9 อย่า พูด ให้คนโง่ได้ยน
ิ เพราะเขาจะดู หมิน
่ ปัญญาแห่ง
10
11
ถ้อยคํา ของเจ้า อย่า โยกย้ายเสาเขตเก่า แก่ หรือ เข้าไปในไร่นาของคนกําพร้า พ่อ เพราะพระผู้ ไถ่
ของเขาแข็ง แรง พระองค์ จะว่า คดี ของเขาต่อสู้ เจ้า 12 จงเอาใจของเจ้า รับคํา สัง่ สอน และเอาหู ของเจ้า
รับถ้อยคําแห่งความรู ้ 13 อย่ายับยัง้ การตีสอนเสียจากเด็ก เพราะถ้าเจ้าตีเขาด้วยไม้เรียว เขาจะไม่ตาย
14 เจ้าจะตีเขาด้วยไม้เรียว แล้วเจ้าจะช่วยชีวต
ิ ของเขาให้รอดจากนรก 15 บุตรชายของเราเอ๋ย ถ้าใจของ
เจ้าฉลาด ใจของเราเองก็จะยินดี 16 เออ วิญญาณของเราจะเปรมปรีดิ์ เมื่อริมฝีปากของเจ้าพูดสิง่ ที่ถูก
ต้อง 17 อย่าให้ใจของเจ้าริษยาคนบาป แต่จงยําเกรงพระเยโฮวาห์วันยังคํ่า 18 ด้วยว่าจะมีที่สิ้นสุ ดอย่าง
แน่ นอนทีเดียว และความคาดหวังของเจ้าจะมิได้ถูกตัดออก 19 บุตรชายของเราเอ๋ย จงฟัง และจงฉลาด
เถิด และนําใจของเจ้าไปในทางนั ้น 20 อย่าอยู่ท่ามกลางคนดื่มเหล้าองุน
่ หรือท่ามกลางคนตะกละที่ กิน
21
เนื้ อ เพราะคนขี้เมาและคนตะกละจะมาถึงความยากจน และความง่วงเหงาจะเอาผ้าขี้รวิ้ ห่มคนนั ้น
22 จงฟั งบ ิ ดาของเจ้า ผู้ ให้ กําเนิ ด เจ้า และอย่า ดู หมิน
่ มารดาของเจ้า เมื่อ นางแก่ 23 จงซื้อ ความจริง และ
อย่า ขายไปเสีย จงซื้อ ปัญญา คํา สัง่ สอน และความเข้าใจ 24 บิ ดาของคนชอบธรรมจะเปรมปรีดิ ์ อย่าง
ยิง่ บุคคลผู้ให้กําเนิ ดบุตรที่ฉลาดจะยินดีเพราะเขา 25 บิดามารดาของเจ้าจะยินดี และผู้ที่คลอดเจ้าก็จะ
เปรมปรีดิ์ 26 บุตรชายของเราเอ๋ย ขอใจของเจ้าให้เราเถอะ และให้ตาของเจ้าสังเกตดูทางทัง้ หลายของ
เรา 27 เพราะหญิงแพศยาเป็นหลุมลึก และหญิงสัญจรเป็นเหมือนบ่อแคบ 28 นางหมอบคอยอยู่เหมือน
คอยเหยื่อ และเพิม
้ งโอย ใครที่ รอ
้ งอุย ใครที่ มี การวิวาท ใคร
่ คนละเมิด ขึ้น ท่ามกลางมนุษย์ 29 ใครที่ รอ
ที่ มีการร้องคราง ใครที่ มีบาดแผลปราศจากเหตุ ใครที่ มีตาแดง 30 คือบรรดาผู้ที่ นั ่งแช่อยู่กับเหล้าองุน
่
31
บรรดาผู้ที่ ไปแสวงหาเหล้าประสม อย่ามองดู เหล้าองุน
่ เมื่อมันมีสี แดง เมื่อเป็นประกายในถ้วย และ
32
ลงไปคล่องๆ ณ ที่ สุ ดมันกัดเหมือนงู และมันฉกเอาเหมือนงู พิษ 33 ตาของเจ้าจะมองดู หญิงชัว่ และ
ใจของเจ้าจะพูดตลบตะแลง 34 เออ เจ้าจะเป็นเหมือนคนที่นอนอยูก
่ ลางทะเล อย่างคนที่นอนอยูบ
่ นเสา
กางใบ 35 เจ้าจะว่า “เขาตีข้า แต่ข้าไม่เจ็บ เขาทุบข้า แต่ข้าไม่รู ส
้ ึก ข้าจะตื่นเมื่อไรหนอ ข้าจะแสวงหากา
รดื่มอีก�
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การตักเตือนเรือ
่ งการริษยาคนชัว่
อย่าคิดริษยาคนชัว่ หรือปรารถนาอยู่รว่ มกับเขา 2 เพราะว่าใจของเขาคิดประกอบการทําลาย และ
ริม ฝีปากของเขาพูด การประทุษร้าย 3 เรือนนั ้น เขาสร้างกัน ด้วยปัญญา และสถาปนามัน ไว้ด้วยความ
เข้าใจ 4 โดยความรู บ
้ รรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมัง่ คัง่ ล้วนประเสริฐและเพลิดเพลินทัง้ สิน
้ 5 คนฉลาด
มีกําลังมาก และคนมีความรู ก็
้ เพิม
่ กําลังขึ้น 6 เพราะว่าโดยการนําที่ ฉลาด เจ้ าก็ จะเข้าสงครามได้ และ
ด้วยมี ที่ ปรึกษามากๆก็ มี ความปลอดภัย 7 สําหรับ คนโง่นั้น ปัญญาสูง เกิน ไป ที่ ประตู เมืองเขาไม่ อา้ ปาก
พูด 8 บุคคลผู้กะแผนงานทําความชัว่ เขาเรียกกันว่าคนเจ้าเล่ห์ 9 การคิดในเรือ
่ งที่โง่เขลาเป็นบาป และ
1
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คนมัก 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 ปัด ตุ เป๋ ไปเพื่อ ถูก ฆ่า ให้
รอด 12 ถ้าเจ้าจะว่า “ดูเถิด เราไม่รู เรื
้ อ
่ งนี้ เลย� พระองค์ผู้ทรงชัง่ ใจจะไม่ทรงเพ่งเล็งเห็นหรือ พระองค์ผู้
ทรงเฝ้าวิญญาณอยูเ่ หนื อเจ้าจะไม่ทราบหรือ และพระองค์จะไม่ทรงเรียกเอาจากทุกคนตามการกระทํา
ของเขาหรือ 13 บุตรชายของเราเอ๋ย จงรับประทานนํ้าผึ้งเพราะเป็นของดี และรวงผึ้งซึ่งมรี สหวาน 14 การ
รู จ
้ ักปัญญาก็ เป็นเช่นนั ้นแก่ วญ
ิ ญาณของเจ้า เมื่อเจ้าพบปัญญาก็ จะมีบําเหน็ จ และความคาดหวังของ
เจ้าจะไม่ถูกตัดออก 15 โอ คนชัว่ ร้ายเอ๋ย อย่าหมอบคอยเพื่อต่อสู้กับที่อาศัยของคนชอบธรรม อย่าปล้น
เรือนของเขา 16 เพราะคนชอบธรรมล้มลงเจ็ดครัง้ แล้ วก็ลุ กขึ้นอีก แต่คนชัว่ ร้ายจะตกอยู่ในอาการร้าย
17 อย่าเปรมปรีดิเ์ มื่อศัตรู ของเจ้าล้ม และอย่าให้ใจของเจ้ายินดีเมื่อเขาสะดุด 18 เกรงว่าพระเยโฮวาห์จะ
ทอดพระเนตรและไม่ทรงพอพระทัย และทรงหันความกริว้ จากเขาเสีย 19 เจ้าอย่ากระวนกระวายเพราะ
คนชัว่ และอย่ามีใจริษยาคนชัว่ ร้าย 20 เพราะคนชัว่ จะไม่มีบําเหน็ จ ประทีปของคนชัว่ ร้ายจะถู กดับเสีย
21 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงยํา เกรงพระเยโฮวาห์ และกษั ตริย์ อย่า เข้า ยุ่ งก ับ คนที่ หน
ั กลับ จากพระองค์
ทัง้ สองนั ้น 22 เพราะภัยพิบัติจากพระองค์ทัง้ สองจะอุบัติขึ้นโดยพลัน และผู้ใดจะทราบถึงความพินาศที่
จะมาจากพระองค์ทัง้ สอง 23 ข้อความเหล่านี้ เป็นคํากล่าวของปราชญ์ด้วย การเห็นแก่หน้าคนใดในการ
ตัดสิน นั ้น ไม่ ดี เลย 24 บุ คคลผู้ กล ่าวแก่ คนชัว่ ร้ายว่า “เจ้ าไร้ความผิด � จะถูก ชนชาติ ทัง้ หลายแช่ง และ
ประชาชาติ จะรังเกียจ 25 แต่ บรรดาผู้ขนาบเขาจะมีความปี ติ ยินดี และพรอันดี จะมี อยู่กับเขา 26 ทุกคน
จะจุบริมฝีปากของผู้ให้คําตอบที่ ถูก 27 จงเตรียมงานของเจ้าที่ ภายนอก ทําทุกอย่างของเจ้าให้พร้อมที่
ในนา และหลังจากนั ้นกจ
็ งสร้างเรือนของเจ้า 28 อย่าเป็นพยานปรักปรําเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุ
และอย่าล่อลวงด้วยริมฝีปากของเจ้า 29 อย่ากล่าวว่า “ข้าจะทําแก่เขาอย่างที่ เขาได้ทําแล้วแก่ข้า ข้าจะ
ทํา ตอบแก่ เขาอย่างที่ เขาได้ กระทํา � 30 เราผ่านไปที่ ไร่นาของคนเกียจคร้าน ข้างสวนองุน
่ ของคนที่ ไร้
31
ความเข้าใจ และดูเถิด มีหนามงอกเต็มไปหมด และแผ่นดินก็เต็มไปด้วยตําแย และกําแพงหินของมั
นก็พังลง 32 แล้วเราได้เห็นและพิเคราะห์ดู เรามองดูและได้รบ
ั คําสัง่ สอน 33 “หลับนิด เคลิม
้ หน่ อย กอด
มือพักนิ ดหน่ อย 34 แล้วความจนจะมาหาเจ้าอย่างนั กท่องเที่ยว ความขัดสนอย่างคนถืออาวุธ�
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1 ต่อไปนี้ เป็ นสุ ภาษิ ตของซาโลมอนด้วยเหมือนกัน

ซึ่งคนของเฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้คัดลอก
ไว้ สง่า ราศี ของพระเจ้า คือ การซ่อนสิง่ ต่างๆไว้ แต่ ศักดิศ
์ รีของกษั ตริย์ คือ การค้น สิง่ ต่างๆให้ ปรากฏ
3 ฟ้าสวรรค์ สูงฉั นใด และแผ่นดินโลกลึกฉั นใด พระทัยของกษั ตริย์ก็ เหลือจะหยัง
่ รู ฉั
้ นนั ้น 4 จงไล่ ขี้ออก
จากเงิน เสีย แล ้ วจะมี วัสดุ สําหรับ ช่างทํา ขัน 5 จงไล่ คนชัว่ ร้ายออกไปเสีย จากพระพักตร์กษั ตริย์ และ
พระที่นั่ง ของพระองค์ จะสถาปนาไว้ด้วยความชอบธรรม 6 อย่า เอาตัว เจ้า ขึ้น มาข้างหน้า ต่อ พระพักตร์
กษั ตริย์ หรือ ยืน อยู่ ในที่ ของผู้ หลัก ผู้ ใหญ่ 7 เพราะที่ จะให้ เขาว่า “เชิญ ขึ้น มาที่ นี่ � ก็ดี กว่า ถูก ไล่ ลงไปที่
ตํ่า ต่อ หน้า เจ้า นายผู้ซ่ึง ตาของเจ้าได้ เห็นแล้ว 8 อย่าด่วนนํา เข้ามายังโรงศาล เพราะเมื่อเพื่อนบ้านของ
เจ้าทําให้เจ้าได้อายแล้ว ในที่สุดเจ้าจะทําอย่างไร 9 จงตกลงเรือ
่ งของเจ้ากับเพื่อนบ้านของเจ้า และอย่า
10
ทําให้เผยความลับของเขา เกรงว่าผู้ที่ได้ยินจะนําความอายมาสู่เจ้า และชื่อเสียงของเจ้าจะมัวหมอง
11 ถ้อยคําที่พูดเหมาะๆจะเหมือนผลแอบเปิ้ ลทองคําในภาชนะเงิน 12 คนตักเตือนที่ฉลาดกับหูที่
อยูนาน
่
เชื่อฟังก็เหมือนแหวนทองคําหรืออาภรณ์ ทองคําเนื้ อดี 13 หิมะให้ความเย็นในฤดูเกี่ยวอย่างไร ผู้สื่อสาร
ที่สัตย์ซื่อย่อมทําให้จิตวิญญาณของนายผูใช้
้ เขาชุม
่ วดว่าจะให้ของกํานั ลแต่มิได้ให้
่ ชื่นอย่างนั ้น 14 คนทีอ
15
ก็ เหมือนเมฆและลมที่ ไม่มีฝน ความพากเพียรจะชักนําผู้ครอบครองได้ และลิ้นที ่ออ
่ นหวานจะทําให้
2
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กระดู กห ัก ได้ 16 เจ้ าได้ พบนํ้า ผึ้ง แล้ว หรือ จงกิน แต่ พอดี เกรงว่า เจ้า จะอิม
่ และอาเจียนออกมา 17 อย่า
ให้เท ้า ของเจ้า อยู่ ในเรือนเพื่อนบ้านของเจ้า นานๆ เกรงว่า เขาจะเหน็ ดเหนื่ อยเพราะเจ้า และเกลียดชัง
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 หรือ เท้า ที่ หลุด จากข้อ ต่อ 20 บรรดา
คนที่รอ
้ งเพลงให้คนหนั กใจฟัง ก็เหมือนคนถอดเครือ
่ งแต่งกายออกในวันทีอ
่ ากาศหนาว และเหมือนเอา
21
นํ้าส้มมาราดบนดินประสิว ถ้าศัตรูของเจ้าหิว จงให้อาหารเขารับประทาน และถ้าเขากระหาย จงให้น้ํา
เขาดื่ม 22 เพราะเจ้าจะกองถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา และพระเยโฮวาห์จะทรงให้บําเหน็ จแก่เจ้า
23 ลมเหนื อ ไล่ ฝนไปเสีย ฉั นใด สี หน้าที่ โกรธแค้ นก ็ ไล่ ลิ้ นที ่ ส่อ เสียดไปเสีย ฉั น นั ้น 24 อยู่ ที่ มุ มบนหลังคา
25 ข่าวดีจากเมืองไกล ก็เหมือนนํ้าเย็นทีให้
เรือนดีกว่าอยูใ่ นเรือนกว้างขวางร่วมกับหญิงขีทะเลาะ
้
่ แก่คน
26
กระหาย คนชอบธรรมที่ ยอมแพ้แก่ คนชัว่ ร้าย ก็ เหมือนนํ้าพุ มี โคลนหรือเหมือนนํ้าบ่อที่ สกปรก 27 ที่
จะกินนํ้าผึ้งมากก็ไม่ดี ฉะนั ้นจึงเป็นการไร้เกียรติเมื่อใครเสาะหาเกียรติสําหรับตนเอง 28 คนทีป
่ ราศจาก
การปกครองจิตใจตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกําแพง

26

ทางทัง้ หลายของคนโง่เขลา คนขี้เกียจและคนก่อความยุง่ ยาก
1 เกียรติยศไม่เหมาะสมกับคนโง่เช่นเดียวกับหิมะในฤดูรอ
้ นและฝนในฤดูเกี่ยว 2 คําสาปแช่งที่ไร้เหตุ
ผลย่อมไม่ มาเกาะเช่น เดียวกับ นกที่ กําลัง โผไปมาและนกนางแอ่นที ่ กําลั งบ ิน 3 แส้ สําหรับ ม้า บังเหียน
สําหรับ ลา และไม้ เรียวสําหรับ หลัง คนโง่ 4 อย่า ตอบคนโง่ ตามความโง่ ของเขา เกรงว่า เจ้า เองจะเป็น
เหมือนเขาเข้า 5 จงตอบคนโง่ตามความโง่ ของเขา เกรงว่า เขาจะทําตัว ฉลาดตามการล่อลวงของเขา
เอง 6 บุคคลที่ส่งข่าวไปด้วยมือของคนโง่ก็ตัดเท้าของเขาเองออกและดื่มความเสียหาย 7 คําอุปมาที่อยู่
ในปากของคนโง่ก็ เหมือนขาของคนพิการที่ ไม่ เท่ากัน 8 บุ คคลผู้ให้เกียรติ แก่ คนโง่ก็ เหมือนผู้ที่ มั ดก้อน
หิน ไว้กับ สลิง 9 คํา อุปมาที่ อยู่ ในปากของคนโง่ก็ เหมือนหนามเข้า อยู่ ในมือ คนขี้ เมา 10 พระเจ้า ยิง่ ใหญ่
ผู้ทรงสร้างสิง่ สารพัดได้ ทรงให้บําเหน็ จแก่ ทัง้ คนโง่และคนละเมิด 11 คนโง่ที่ ทําความโง่ซ้ําแล้วซํ้าอีกก็
เหมือนสุนัขที่กลับไปหาสิง่ ที่มันสํารอกออกมา 12 ท่านเห็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดหรือ ยังมีหวังในคนโง่
ได้มากกว่าในคนเช่นนั ้น 13 คนเกียจคร้านพูดว่า “มีสิงโตอยู่ตามหนทาง มีสิงโตอยู่ตามถนน� 14 ประตู
หันไปมาด้วยบานพับของมันฉั นใด คนเกียจคร้านก็ทําอย่างนั ้นบนที่นอนของเขา 15 คนเกียจคร้านฝังม
ือ ของเขาไว้ในอกเสื้อ เขาเหน็ ดเหนื่ อยที่ จะนํา มือ กลับ มาที่ ปากของตน 16 คนเกียจคร้านเห็ นว ่า ตัว เอง
ฉลาดกว่า คนเจ็ด คนที่ ตอบได้ อย่างหลัก แหลม 17 บุ คคลที่ กําลัง ผ่านไปและเข้า ยุง่ ในการทะเลาะวิวาท
ซึ่ง ไม่ ใช่ เรือ
่ งของเขาเองก็ เหมือนคนจับ หู สุนัข 18 คนบ้า ที่ โยนดุ้น ไฟ ลูก ธนู และความตายออกไป 19 ก็
เหมือนกับคนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าวว่า “ข้าล้อเล่นเท่านั ่นเอง� 20 ที่ไหนที่ไม่มีฟืน ไฟก็ดับ
และที่ไหนที่ไม่มคนซุ
ี
บซิบ การทะเลาะวิวาทกห
็ ยุดไป 21 ถ่านเป็นเชื้อเพลิง และฟืนเป็นเชื้อไฟฉั นใด คนที่
มักทะเลาะวิวาทก็เป็นเชื้อการวิวาทฉั นนั ้น 22 ถ้อยคําของผู้กระซิบนินทาก็เหมือนบาดแผล มันลงไปยัง
ส่วนข้างในของร่างกาย 23 ริม ฝีปากที่ รอ
้ นรนกับ ใจที่ ชว
ั ่ ร้ายก็ เหมือนขี้ เงิน อยู่ บนภาชนะดิน 24 บุ คคลที่
เกลียดผู้อ่ืนก็สอพลอด้วยริมฝีปากของตน และเก็บความหลอกลวงไว้ในใจ 25 เมื่อเขาพูดจาไพเราะน่า
ฟังอย่าเชื่อเขา เพราะมีสิ ่งน่าเกลียดน่าชังเจ็ ดอย่างอยู่ในใจของเขา 26 ถึงแม้เขาจะปิดความเกลียดชัง
ของเขาไว้ด้วยความหลอกลวง ความชัว่ ร้ายของเขาจะเผยออกต่อหน้าที่ ประชุ มทัง้ หมด 27 บุ คคลที่ ขุด
หลุมพราง เขาจะตกลงไปเอง ผู้ใดให้ก้อนหินกลิง้ มา มันจะกลับทับเขาเอง 28 ลิ้นที่มุสาเกลียดชังผู้ที่มัน
ทําลาย และปากที่ป้อยอก็ทําความพินาศ

27

คําตักเตือนและคําสัง่ สอนต่างๆ

สุภาษิ ต 27:1

667

สุภาษิ ต 28:14

1 อย่าคุยอวดถึงพรุ ง
่ นี้

เพราะเจ้าไม่ทราบว่าวันหนึ่ งๆจะนําอะไรมาให้บ้าง 2 จงให้คนอื่นสรรเสริญเจ้า
และไม่ ใช่ ปากของเจ้า เอง ให้ คนต่างถิน
่ สรรเสริญ ไม่ใช่ ริม ฝีปากของเจ้า เอง 3 หิ นก ็ หนั ก และทรายก็
มีน้าํ หนั ก แต่ ความกริว้ โกรธของคนโง่ก็ หนักยิง่ กว่าทัง้ สองอย่างนั ้น 4 ความพิโรธก็ ดุรา้ ย ความโกรธก็
รุ นแรง แต่ใครจะยืนต่อหน้าความริษยาได้ 5 ว่ากันต่อหน้าดีกว่ารักกันลับๆ 6 บาดแผลที่มิตรทําก็สุจริต
แต่การจุบของศัตรู นั ้นก็หลอกลวง 7 บุคคลที่อม
ิ่ แล้ว รวงผึ้งก็น่าเบื่อ แต่สําหรับผู้ที่หิว ทุกสิง่ ที่ขมก็กลับ
หวาน 8 คนที่เจน
ิ่ ไปจากบ้านของตนก็เหมือนนกที่เจน
ิ่ ไปจากรังของมัน 9 นํ้ามันและนํ้าหอมกระทําให้ใจ
ยินดี และคําเตือนสติ อันอ่อนหวานของเพื่อนก็เป็ นที ่ให้ชื่นใจ 10 อย่าทอดทิ้งมิตรของเจ้าเอง และมิตร
ของบิดาเจ้า และอย่า เข้าไปในเรือนพี่ น้องของเจ้า ในวันที ่ เจ้ าประสบหายนะ เพราะเพื่อนบ้านสัก คนที่
อยู่ใกล้ ดี กว่า พี่ น้องคนหนึ่ ง ที่ อยู่ห่างไกล 11 บุ ตรชายของเราเอ๋ย จงฉลาดและกระทํา ใจของเราให้ยินดี
เพื่อ เราจะตอบบุคคลที่ ตําหนิ เราได้ 12 คนหยัง่ รู เห
้ ็ นอ ัน ตรายและซ่อนตัว ของเขาเสีย แต่ คนเขลาเดิน
13
เรือ
่ ยไปและรับโทษ จงยึดเสื้อผ้าของเขาไว้ เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่น และยึดตัวเขาไว้ เมื่อเขารับ
ประกัน หญิง ต่างด้าว 14 บุ คคลที่ ต่ืน แต่ เช้า มืด ไปอวยพรเพื่อนบ้านด้วยเสียงดัง เขากลับ จะเห็ นว ่า เป็น
คํา สาปแช่ง 15 ฝนย้อยหยดไม่ หยุด ในวันที ่ ฝนตกฉั นใด ผู้ หญิง ที่ ขี้ ทะเลาะก็ เหมือนกัน ฉั น นั ้น 16 ผู้ ใดที่
จะยับยัง้ เธอก็ เหมือนยับยัง้ ลมหรือ กอบนํ้ามัน ด้วยมือขวา 17 เหล็ กล ับ เหล็ก ให้ แหลมคมได้ คนหนึ่ ง คน
ใดก็ ลับ หน้าตาของเพื่อนให้หลัก แหลมขึ้น ได้ ฉั น นั ้น 18 บุ คคลที่ ดู แลต้น มะเดื่อ จะได้ กิน ผลของมัน และ
บุคคลที่ ระแวดระวังนายของตนจะได้ รบ
ั เกียรติ 19 ในนํ้าคนเห็นหน้าคนฉั นใด จิ ตใจของคนก็ ส่อคนฉั น
นั ้น 20 นรกและแดนพินาศไม่รู จั
้ กอม
ิ่ ตาของคนเราก็ไม่รูจั
้ กอม
ิ่ เช่นกัน 21 เบ้ามีไว้สําหรับเงิน เตาถลุงม
ี ไว้สําหรับ ทองคํา คํา สรรเสริญ ของคนจะพิ สู จน ์ คน 22 ถึง แม้ เจ้ าจะเอาคนโง่ใส่ ครกตํา ด้วยสากพร้อม
กับข้าวสาลี ความโง่เขลาของเขาก็ยงั ไม่พรากจากเขา 23 จงรู ความทุ
้
กข์สุขของฝูงแพะแกะของเจ้าให้ดี
24
และจงเอาใจใส่ฝูงวัวของเจ้า เพราะความมัง่ คัง่ ไม่ได้ทนอยูได้
่ เป็นนิ ตย์ และมงกุฎทนอยูได้
่ ทุกชัว่ อายุ
25
หรือ หญ้าแห้งปรากฏแล้ว และหญ้างอกใหม่ปรากฏขึ้นมา และเขาเก็บผักหญ้าต่างๆที่ ภู เขากันแล้ว
26 ลูกแกะจะให้เสื้อผ้าแก่เจ้า และแพะก็จะเป็ นค่านา 27 และเจ้าจะมีนมแพะเป็ นอาหารแก่เจ้าเพียงพอ
ทัง้ เป็นอาหารแก่ครัวเรือนของเจ้า และเป็นเครือ
่ งยังชีพสาวใช้ของเจ้า

28
บําเหน็ จต่างๆของคนชอบธรรม
1 คนชัว
่ ร้ายก็ หนี เมื่อ ไม่ มี ใครไล่ ตาม แต่ คนชอบธรรมก็ กล ้า หาญอย่างสิงโต 2 เมื่อ แผ่น ดิน ละเมิ ดก ็
มีผู้ครอบครองเพิม
่ ขึ้น แต่ ด้วยคนที่ มีความเข้าใจและความรู ้ เสถียรภาพของแผ่นดินนั ้นจะยัง่ ยืนนาน
3 คนยากจนที่ บีบ บังคับ คนยากจนก็ เหมือนฝนที่ ซัด ลงมา แต่ ไม่ ให้ อาหาร 4 บรรดาผู้ ที่ ทอดทิง
้ พระราช
5
บัญญัติย่อมสรรเสริญคนชัว่ ร้าย แต่บรรดาผู้ที่รักษาพระราชบัญญัติย่อมคอยต่อสู้เขา คนชัว่ ร้ายไม่เข
้า ใจความยุ ติ ธรรม แต่ บรรดาผู้ ที่ แสวงหาพระเยโฮวาห์เข ้า ใจสิง่ สารพัด 6 คนยากจนที่ ดําเนิ น ในความ
เที่ยงธรรมของเขา ก็ดีกว่าคนมัง่ คัง่ ที่คดโกงในทางของตน 7 บุคคลที่รก
ั ษาพระราชบัญญัติเป็นบุตรชาย
8
ที่ฉลาด แต่เพื่อนของคนตะกละนําความอับอายมาถึงบิดาเขา บุคคลที่เพิม
่ ทรัพย์ศฤงคารของตนด้วย
ดอกเบี้ย และเงิน เพิม
่ พระเจ้า จะทรงเอาทรัพย์ นั้น ไปจากเขาเพื่อ เพิม
่ แก่ คนที ่ จะเอ็นดู คนยากจน 9 ถ้า
ผู้ ใดหัน ใบหู ไปเสีย จากการฟัง พระราชบัญญั ติ แม้ คํา อธิษฐานของเขาก็ เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียน 10 บุ
คคลผู้นําคนชอบธรรมเข้าไปในทางชัว่ ก็จะตกลงในหลุมของเขาเอง แต่คนเที่ยงธรรมจะมีสิ่งของอย่าง
ดี 11 คนมัง่ คังก
่ ็ฉลาดตามการล่อลวงของเขาเอง แต่คนยากจนที่มีความเข้าใจก็รู จั
้ กเขาอย่างแจ่มแจ้ง
12 เมื่อคนชอบธรรมชื่นชมยินดี ความรุ ง
่ เรืองก็มีมากขึ้น แต่เมื่อคนชัว่ ร้ายทวีอํานาจ คนก็พากันซ่อนตัว
เสีย 13 บุ คคลที่ ซ่อนความบาปของตนจะไม่จําเริญ แต่ บุ คคลที่ สารภาพและทิง้ ความชัว่ เสียจะได้ ความ
กรุ ณา 14 คนที ่เกรงกลัวอยู่เสมอก็เป็นสุข แต่บุคคลที่ ทําใจตนให้กระด้างจะตกในความลําบากยากเย็น
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ผู้ครอบครองที่ ชว
ั ่ ร้ายเหนื อ คนยากจนก็ เหมือนสิงโตคํารามหรือหมี ที่ กําลัง เข้าต่อสู้ 16 ผู้ครอบครอง
ที่ ขาดความเข้าใจก็ เป็น ผู้ บีบ บัง คั บท ี่ ดุรา้ ย แต่ บุ คคลที่ เกล ียดความโลภย่อมยืด ปี เดือนของเขาออกไป
17 คนใดที่ ทํารุ นแรงเรือ
่ งโลหิตของคนอื่น คนนั ้ นก็เป็นคนหลบหนี อยู่จนลงไปสู่ปากแดน อย่าให้ใครจับ
18
เขาเลย บุ คคลที่ ดําเนิ น ในความเที่ยงธรรมจะได้ รบ
ั การช่วยให้ รอด แต่ คนที ่ มี เล่ห์ กะเท่ห์ ในทางทัง้
หลายของเขาเองจะตกทั นที 19 บุ คคลที่ ไถไร่นาของตนจะได้ อาหารมากมาย แต่ ผู้ที่ ติ ดตามคนไร้ค่าจะ
ยิง่ จนลง 20 คนที ่ สัตย์ ซื่อ จะได้ รบ
ั พรมากมาย แต่ ผู้ ที่ รีบมัง่ คัง่ จะไม่ มี โทษหามิ ได้ 21 ซึ่ง จะเห็น แก่ หน ้า
คนใดก็ไม่ดี คนนั ้นอาจจะละเมิดเพราะอาหารชิน
้ หนึ่ งก็เป็นได้ 22 คนที ่เร่งหาทรัพย์ศฤงคารก็มีนัยน์ ตา
ชัว่ และไม่ทราบว่าความขัดสนจะมาถึงเขา 23 บุคคลที่ขนาบคนหนึ่ งคนใด ทีหลังเขาจะได้รบ
ั ความชอบ
24
มากกว่าคนที่ป้อยอด้วยลิน
้ ของตัว บุคคลที่ขโมยของของบิดาหรือมารดาของตน และกล่าวว่า “อย่าง
นี้ ไม่ละเมิด� เขาก็เป็นเพื่อนของคนทําลาย 25 คนใจเย่อหยิง่ เร้าให้เกิดการวิวาท แต่ผู้ที่วางใจในพระเย
โฮวาห์จะเจริญขึ้น 26 บุ คคลที่ วางใจในจิตใจของตัวเป็นคนโง่ แต่ บุ คคลที่ ดําเนิ นในปัญญาจะได้ รบ
ั การ
27
ช่วยให้พ้น บุ คคลที่ ให้ แก่ คนยากจนจะไม่ รู จั
้ ก การขัดสน แต่ บุ คคลที่ ปิด ตาของเขาเสีย จากการนี้ จะ
ได้รบ
ั การสาปแช่งมาก 28 เมื่อคนชัว่ ร้ายมีอาํ นาจขึ้น คนก็ซ่อนตัวเสีย แต่เมื่อเขาทัง้ หลายพินาศไป คน
ชอบธรรมก็เพิม
่ ขึ้น
15

29
คนฉลาดเปรียบกับคนโง่เขลา
1 บุคคลที่ถูกตักเตือนบ่อยๆ แต่ยังแข็งคอ ประเดย
ี ๋ วจะถูกทําลาย จึงรักษาไม่ได้ 2 เมื่อคนชอบธรรมทวี
อํานาจ ประชาชนก็ เปรมปรีดิ ์ แต่ เมื่อคนชัว่ ร้ายครอบครอง ประชาชนก็ ครํา่ ครวญ 3 บุ คคลผู้รก
ั ปัญญา
4
ย่อมทําให้ บิ ดาของเขายินดี แต่ ผู้ ที่ คบค้า หญิง แพศยาก็ ผลาญทรัพย์ สิ ่ง ของของเขา กษั ตริย์ ทรงให้
เสถียรภาพแก่ แผ่ นดิน ด้วยความยุ ติ ธรรม แต่ องค์ ที่ ทรงรับ ของกํานั ลก ็ ทําให้ แผ่ นดิน ย่อยยับ 5 คนที ่
ป้อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกางข่ายไว้ดักเท้าของเขา 6 คนชัว่ ติดกบอย
ั
ใู่ นการละเมิดของตน แต่คนชอบ
7
ธรรมร้องเพลงและเปรมปรีดิ์ คนชอบธรรมรู จ
้ ักสิทธิของคนยากจน แต่คนชัว่ ร้ายไม่เข้าใจความรูอย่
้ าง
นี้ 8 คนมัก เยาะเย้ย กระทํา บ้านเมืองให้เข ้าบ่ วง แต่ ปราชญ์ แปรความโกรธเกรีย
้ วไปเสีย 9 ถ้า ปราชญ์ มี
เรือ
่ งโต้เถียงกับคนโง่ ไม่ว่าเขาดุเดือดหรือหัวเราะ ก็ไม่มีวันสงบลงได้ 10 คนที่กระหายเลือดย่อมเกลียด
คนเที่ยงธรรม แต่ คนชอบธรรมแสวงหาชีวต
ิ ของเขา 11 คนโง่ย่อมให้ ความคิด ของเขาพลุ่ง ออกมาเต็
มท ี่ แต่ ปราชญ์ ย่อมยับยัง้ ความคิด ไว้จนภายหลัง 12 ถ้า ผู้ ครอบครองเชื่อ ฟัง ความเท็จ ข้าราชการของ
ท่านก็พลอยชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ 13 คนยากจนและคนหลอกลวงมักมาประจัญหน้ากันเสมอ และพระเยโฮวาห์
ประทานความสว่างแก่ ตาของคนทัง้ สอง 14 กษั ตริย์ ที่ พิพากษาคนยากจนด้วยความสัตย์ ซื่อ พระที่นั่ง
ของพระองค์ จะสถาปนาอยู่ เป็น นิ ตย์ 15 ไม้ เรียวและคํา ตัก เตือนให้ เก ิด ปัญญา แต่ ถ้า ปล่อยเด็ก ไว้ แต่
ลําพัง จะนํา ความอับอายมาสู่ มารดาของตน 16 เมื่อ คนชัว่ ร้ายเพิม
่ พูน การละเมิ ดก ็ ทวีขึ้น แต่ คนชอบ
17
ธรรมจะมองดู ความล่มจมของเขา จงฝึกสอนบุตรชายของเจ้า และเขาจะให้เจ้ าได้ หยุด พัก เออ เขา
จะให้ความปีติยินดีแก่ใจของเจ้า 18 ที่ใดๆที่ไม่มีนิ มิต ประชาชนก็พินาศ แต่คนทีร่ ก
ั ษาพระราชบัญญัติจะ
เป็นสุข 19 สักแต่ใช้คําพูดเท่านั ้นจะฝึกสอนคนใช้ไม่ได้ เพราะถึงแม้เขาเข้าใจ แต่เขาก็จะไม่ตอบ 20 เจ้า
เห็นคนที่ ปากไวหรือ ยังมีหวังในคนโง่มากกว่าเขา 21 บุคคลที่ ทะนุถนอมคนใช้ของตนตัง้ แต่เด็กๆ ที่ สุด
จะเห็ นว ่า เขากลายเป็น บุตรชายของตน 22 คนเจ้า โมโหย่อมเร้า การวิวาท และคนที่ มัก โกรธก็ เป็น เหตุ
ให้ มี การละเมิด มากขึ้น 23 ความเย่อ หยิง่ ของคนนํา เขาให้ ต่ํา ลง แต่ คนที ่ มี ใจถ่อมจะได้ รบ
ั เกียรติ 24 ผู้
เข ้า ส่วนกับ ขโมยก็ เกล ียดชัง ชีวต
ิ ของตน เขาได้ยน
ิ คํา สาปแช่ง แต่ ไม่ เปิด เผยอะไรเลย 25 การกลัว คน
วางบ่วงไว้ แต่บุคคลที่วางใจในพระเยโฮวาห์ก็จะปลอดภัย 26 คนเป็ นอันมากแสวงหาความพอใจจากผู้
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ครอบครอง แต่ทุกคนจะได้ความยุติธรรมจากพระเยโฮวาห์ 27 คนไม่ชอบธรรมเป็ นที ่สะอิดสะเอียนแก่
คนชอบธรรม แต่คนเที่ยงธรรมในทางของเขากลับเป็นที่สะอิดสะเอียนแก่คนชัว่ ร้าย

30
ถ้อยคําของอากูร ์
ถ้อยคําของอากูร ์ บุ ตรชายยาเคห์ คือคําพยากรณ์ ของเขา ชายคนนั ้นพู ดกับอิธีเอล กับอิธีเอลและ
อู คาลว่า 2 แท้ จร ิง ข้า ก็ เขลากว่า คนใด ข้า ไม่ มี ความเข้าใจอย่างมนุษย์ 3 ข้า ไม่ เคยเรียนรู ปั
้ ญญา ทัง้ ไม่
4
มี ความรู ขององค์
้
ผู้ บริสุทธิ์ ใครเล่า ได้ ข้น
ึ ไปยังสวรรค์ หรือลงมา ใครเล่า ได้ รวบรวมลมไว้ในกํา มือ ของ
ท่าน ใครเล่า ได้ เอาเครือ
่ งแต่ง กายห่อ ห้วงนํ้า ไว้ ใครเล่า ได้ สถาปนาที่สุด ปลายแห่ง แผ่น ดิน โลกไว้ นาม
ของผูน
้ ั ้นว่ากระไร และนามบุตรชายของผูน
้ ั ้นว่ากระไร ถ้าท่านบอกได้ 5 พระวจนะทุกคําของพระเจ้านั ้นก็
บริสุทธิ์ พระองค์ทรงเป็นโล่แก่บรรดาผูที
้ ่วางใจในพระองค์ 6 อย่าเพิม
่ อะไรเข้ากับพระวจนะของพระองค์
7
เกรงว่าพระองค์จะทรงขนาบเจ้า และเขาจะเห็นว่าเจ้าเป็นคนมุสา ข้าพระองค์ขอสองสิง่ จากพระองค์
ขออย่า ทรงปฏิเสธที่ จะให้ ข้า พระองค์ ก่อนข้า พระองค์ ตาย 8 ขอให้ความไร้สาระและความมุสาไกลจาก
ข้าพระองค์ ขออย่าประทานความยากจนหรือความมัง่ คัง่ แก่ข้าพระองค์ ขอเลี้ยงข้าพระองค์ด้วยอาหาร
ที่ พอดี แก่ ข้า พระองค์ 9 เกรงว่า ข้า พระองค์ จะอิม
่ และปฏิเสธพระองค์ แล ้ว พูด ว่า “พระเยโฮวาห์เป็น ผู้
ใดเล่า� หรือ เกรงว่า ข้า พระองค์ จะยากจนและขโมย และออกพระนามพระเจ้า ของข้า พระองค์ อย่างไร ้
ค่า 10 อย่ากล่าวหาคนใช้ให้นายของเขาฟัง เกรงว่าเขาจะแช่งเจ้า และเจ้าจะต้องมีความผิด 11 มีคนชัว่
อายุหน่งึ ที่แช่งบิดาของตน และไม่อวยพรแก่มารดาของตน 12 มีคนชัว่ อายุหน่งึ ที่บริสุทธิในสายตาของ
์
13
ตนเอง แต่ยังมิได้รับการชําระล้างให้พ้นจากความโสโครกของตน มีคนชัว่ อายุหนึ่ ง โอ ตาของเขาสูง
จริง หนอ และหนั ง ตาของเขาสูง ยิง่ 14 มี คนชัว่ อายุ หน่งึ ที่ ฟัน ของเขาเป็น เหมือนดาบ เข ี้ยวของเขาเป็น
เหมือนมีด เพื่อจะกลืนกินคนยากจนเสียจากแผ่นดินโลก และคนขัดสนเสียจากท่ามกลางมนุษย์ 15 ปลิ
งม ี ลูก ตัว เมีย สองตัว มั นร ้ องว่า “ให้ ให้ � แต่ สิ ่ง สามสิง่ นี้ ไม่ เคยอิม
่ เออ สี ่ สิ ่ง ไม่ เคยพูด ว่า “พอแล้ว �
16 คือแดนผู้ตาย ครรภ์ ของหญิงหมัน แผ่นดินโลกที่ ไม่อิมน
่ ้าํ และไฟที่ ไม่เคยพูดว่า “พอแล้ว� 17 นั ยน์
ตาที่ เยาะเย้ย บิดาและดู ถู กไม่ ฟัง มารดาจะถูก กาแห่ง หุบเขาจิก ออกและนกอินทรีหน ุ่ม จะกิน เสีย 18 มี
สามสิง่ ที่ประหลาดเหลือสําหรับข้า เออ สีสิ
่ ่งที่ข้าไม่เข้าใจ 19 คือท่าทีของนกอินทรีในฟ้า ท่าทีของงูบนหิน
ท่าทีของเรือในท้องทะเล และท่าทีของชายกับหญิงสาว 20 นี่ เป็นทางของหญิงผู้ล่วงประเวณี คือ นางรับ
ประทาน และนางเช็ดปาก และนางพูดว่า “ฉั นไม่ได้ทําผิด� 21 แผ่นดินโลกสัน
่ สะเทือนอยูใต้
่ สามสิง่ เออ
มันทนอยู่ใต้ สี ่สิ ่งไม่ได้ 22 คือทาสเมื่อได้ เป็นกษั ตริย์ คนโง่เมื่อกินอม
ิ่ 23 เมื่อหญิงที่ น่าเกลียดชังได้ สามี
และสาวใช้ที่ได้เป็นนายแทนนายหญิงของตน 24 มีสี่สิ่งในแผ่นดินโลกที่เล็กเหลือเกิน แต่มีปัญญามาก
เหลือล้น 25 มด เป็นประชาชนที่ไม่แข็งแรง แต่มันยังเตรียมอาหารของมันไว้ในฤดูแล้ง 26 ตัวกระจงผา
เป็น ประชาชนที่ ไม่มี กําลัง แต่ มัน ยัง สร้างบ้านของมัน ในซอกหิน 27 ตัก
๊ แตนไม่ มี กษั ตริย์ แต่ มัน ยัง เดิน
28
ขบวนเป็นแถว แมงมุ มนน
ั ้ เจ้ าเอามือจับได้ แต่ มันยังอยู่ในพระราชวัง 29 มีสามสิง่ ที่ สง่างามมากใน
ท่า เดิน เออ มี สี ่ สิ ่ง ที่ ยา่ งเท้า ของมัน ผ่าเผย 30 คือ สิงโต ซึ่ง เป็น สัตว์ที่ มี กําลัง มากที่ สุด และไม่ ยอมหัน
หลัง กลับ เพราะสิง่ ใดเลย 31 สุนัข ล่า เนื้ อ แพะผู้ และกษั ตริย์ผู้ ซึ่ง ไม่ มี ใครก่อการกบฏ 32 ถ้า เจ้า เป็น คน
โง่ยกย่องตนเอง หรือคิดแผนการชัว่ ร้าย จงเอามือปิดปากของเจ้าเสียเถิด 33 เพราะเมื่อกวนนํ้านมก็ได้
เนยเหลว เมื่อบีบจมูกก็ได้โลหิต และเมื่อกวนโทโสก็ได้การวิวาท
1

31
ถ้อยคําของกษั ตริย์เลมูเอล
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ถ้อยคําของกษั ตริย์เลมู เอล คือคําพยากรณ์ ที่ พระราชชนนี ได้ สอนไว้แก่ พระองค์ 2 อะไรเล่า ลูกแม่
เอ๋ย อะไรเล่า ลูก แห่ง ท้องแม่ เอ๋ย อะไรเล่า ลูก แห่ง คํา ปฏิญาณของแม่ เอ๋ย 3 อย่า ให้ กําลัง ของเจ้า แก่
ผู้ หญิง อย่า ให้ ทางของเจ้า แก่ ผู้ ทํา ลายกษั ตริย์ ใดๆ 4 โอ เลมู เอลเอ๋ย ไม่ สมควรที่ กษั ตริย์ ไม่ สมควรที่
กษั ตริย์จะเสวยเหล้าองุน
่ หรือผู้ที่ ครอบครองจะดื่มสุ รา 5 เกรงว่าเขาจะดื่มและหลงลืมตัวบทกฎหมาย
นั ้น เสีย และคํา วินิจฉั ย ที่ มีต ่อ คนทุกข์ ยากก็ ไขว้เขวไป 6 จงให้สุราแก่ ผู้ ที่ กําลัง จะพินาศ และนํ้า องุน
่ แก่
ผู้ที่ ทุกข์ใจอย่างขมขื่น 7 จงให้เขาดื่มและลืมความยากจนของเขา เพื่อจะจดจําความระทมทุกข์ของเขา
ไม่ ได้ อีก ต่อ ไป 8 จงอ้า ปากของเจ้า แทนคนใบ้ เพื่อ สิทธิ ของทุก คนที่ ถู กทิง้ ร้างอยู่ 9 จงอ้า ปากของเจ้า
พิพากษาอย่างชอบธรรม รักษาสิทธิของคนจนและคนขัดสนให้คงอยู่
1

ภรรยาที่ดี

10 ใครจะพบภรรยาที่ ดี

เพราะค่าของเธอประเสริฐยิง่ กว่าทับทิมมากนั ก 11 จิตใจของสามีเธอก็วางใจ
ในเธอ และสามี จะไม่ ขาดกําไร 12 เธอจะทําความดี ให้ เขา ไม่ ทําความร้าย ตลอดชีวต
ิ ของเธอ 13 เธอ
14
แสวงหาขนแกะและป่าน และทํางานด้วยมือ อย่างเต็มใจ
เธอเป็น เหมือนกําปั่ นของพ่อค้า เธอนํา
อาหารของเธอมาจากที่ ที่ ไกล 15 เธอลุก ขึ้น ตัง้ แต่ ยั งม ื ดอย ู่ และจัด อาหารให้ ครัว เรือนของเธอ และจัด
ส่วนแบ่ง ให้ แก่ สาวใช้ ของเธอ 16 เธอพิ เคราะห์ ดู ไร่นาแล้ วก ็ ซ้ือ ไว้ ด้วยผลแห่ง นํ้ามือ ของเธอ เธอปลูก
สวนองุน
่ 17 เธอคาดเอวของเธอด้วยกําลัง และกระทําให้แขนของเธอเข้มแข็ง 18 เธอรู ว้ า่ สินค้าของเธอ
เป็นของที่ดี กลางคืนตะเกียงของเธอก็ไม่ดับ 19 เธอยื่นมอ
ื ออกจับไน และมือของเธอจับเครือ
่ งปั่ น 20 เธอ
หยิบยื่น ให้คนยากจน เออ เธอยื่นม ื อออกช่วยคนขัดสน 21 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
้ ก ที่ ประตู เมือง เมื่อ ท่านนั ่ง อยู่
ในหมู่ พวกผู้ ใหญ่ ของแผ่น ดิน นั ้น 24 เธอทํา เครือ
่ งแต่ง กายด้วยผ้า ลินิน ไว้ขาย เธอส่ง ผ้า คาดเอวให้แก่
พ่อค้า 25 กําลัง และเกียรติยศเป็น เครือ
่ งนุ่ง ห่ม ของเธอ เธอจะปลื้ม ปิ ติ ในอนาคต 26 เธออ้า ปากกล่าว
ด้วยสติ ปัญญา และกฎเกณฑ์ แห่ งความกรุ ณาก็ อยู่ ที่ ลิน
้ ของเธอ 27 เธอดูแลการงานในครัว เรือนของ
เธอ และไม่รบ
ั ประทานอาหารแห่งความเกียจคร้าน 28 ลูกๆของเธอตื่นขึ้นมาก็ ชมเชยเธอ สามีของเธอ
ก็สรรเสริญเธอ 29 ว่า “สตรีเป็ นอันมากทําอย่างดีเลิศ แต่เธอเลิศยิง่ กว่าเขาทัง้ หมด� 30 เสน่ ห์เป็นของ
หลอกลวง และความงามก็ เปล่าประโยชน์ แต่ สตรียําเกรงพระเยโฮวาห์จะได้ รบ
ั การสรรเสริญ 31 จงให้
เธอรับผลแห่งนํ้ามือของเธอ และให้การงานของเธอสรรเสริญเธอที่ประตูเมือง
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือปัญญาจารย์

ผู้ที่เขียนเล่มนี้คือกษั ตริย์ซาโลมอน (1:1, 12) หนังสือปัญญาจารย์บันทึกการชัก เหตุผลของผู้ที่มีสติ
ปัญญา ซึ่ง การบันทึก นั ้น ได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า บางครัง้ พระคัมภีร อ
์ า้ งคํา พูด ของซาตานและบาง
ครัง้ ได้อา้ งคําพูดของมนุษย์ พระคัมภีรได้
์ อ้างและบันทึกอย่างถูกต้องตามคําพูดนั ้น แต่ไม่ได้สนับสนุน
ให้เราประพฤติตามกิรย
ิ าท่าทางและการประพฤติทุกอย่างที่อยูในพระคั
่
มภีรนั
์ ้น
ดร� เจมส์ เอม เกรย์ กล่าวว่า “พระคัมภีรได้
์ รับการดลใจจากพระเจ้าได้อย่างไร? คําตอบคือว่า ไม่ใช่
คํา พูด หรือก ิ จการของมนุษย์ ที่ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า แต่ การบันทึก ต่างหากที่ ได้ รับ การดลใจนั ้น
ไม่ ใช้ว่า คํา พูด ทุก คํา ที่ บันทึก ไว้ในพระคัมภีร เ์ ป็น ความจริง แต่ ได้ บันทึก คํา พูด นั ้น ไว้อย่างถูก ต้อง อย่าง
นั ้นแหละจึงเรียกการบันทึกนั ้นว่าพระวจนะของพระเจ้า คือพระเจ้าบันดาลให้เขียนว่า คนหนึ่ งมีความรู ้
สึกอย่างไร หรือเขาพูดอะไร ซึ่งการบันทึกถึงความรู ส
้ ึกและคําพูดของเขานั ้นเป็นการบันทึกโดยพระเจ้า
เป็นผูนํ
้ า ซึ่งเป็นความหายของการดลใจจากพระเจ้า� (จาก Christian Worker's Commentary, โดย
เจมส์ เอม เกรย์� หน้า 233)
เราไม่ควรคิดว่าคําพูดทุกคําของซาโลมอนจะถูกต้องเหมือนที่ เราไม่ควรคิดว่าคําพูดของกามาลิ เอล
ในกิจการ 5:34-39 ถู กต้องหรือ คํา พูด ของหุ ชย
ั ใน 2 ซามู เอล 17:7-15 ถูก ต้อง ถึง แม้ ว่าทัง้ กามาลิ เอล
และหุชย
์ ได้ สอนว่าคําพูดของเขาได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า แต่ พระ
ั เป็นผู้ที่ มี สติ ปัญญา พระคัมภีรไม่
คัมภีรน
์ ั ้นเพียงแต่บันทึกคําพูดของเขาไว้อย่างถูกต้อง
หน ังสือ ปัญญาจารย์นี้ บันทึก การชัก เกตุ ผลของมนุษย์ผู้ หน่งึ ที่ อยู่ “ใต้ ดวงอาทิตย์� (1:3; 2:11, 22;
4:3, 7; 5:13; 6:1, 12; 8:15; 9:6, 9, 13; 10:5) ในเล่ มน ี้ มี “ถ้อยคํา ของปัญญาจารย์� คือ ซาโลมอน
ได้ กล ่าวถึง สิง่ ที่ ท่านเห็น ความคิด ในใจของท่าน และการสรุ ป ของท่าน คํา กล่าวหลายข้อ ประกอบด้วย
สติ ปัญญาจริง แต่ ไม่มี มนุษย์ ผู้ ใดโดยพึ่ง สติ ปัญญาและความรู ้ของตัว เองและไม่ พ่งึ การเปิด เผยจาก
พระเจ้า สามารถกล่าวถูกต้องเสมอ ปัญญาจารย์ 1:1 ประกาศว่าคําเหล่านี้ เป็นคําของซาโลมอน
ช่วยอ่านเล่ มน ี้ ทัง้ หมดโดยนึ กถึง สิง่ เหล่า นี้ แล ้ วจะได้ รู ้ว่า กิจการดี ที่ สุด ของมนุษย์ สติ ปัญญาของ
มนุษย์ และความดีของมนุษย์ทัง้ สินก
้ ็อนิ จจังถ้าหากว่าเราพึ่งในสิง่ เหล่านั ้นและไม่พ่งึ ในพระเจ้า เราทุก
คนต้องให้ สติ ปัญญาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ นํา ชีวต
ิ ของเรา และเราต้องให้ ความชอบธรรมของพระ
เยซูคริสต์ประทานสิง่ สารพัดที่เราต้องการ
ถ้าไม่มีพระเจ้าแล้ว การงานและปัญญาทัง้ สิน
้ ของมนุษย์ก็เปล่าประโยชน์
ถ้อยคํา ของปัญญาจารย์ ผู้ เป็น บุตรชายของดาวิด กษั ตริย์ ในเยรู ซาเล็ม 2 ปัญญาจารย์ กล่าวว่า
อนิ จจัง อนิ จจัง อนิ จจัง อนิ จจัง สารพั ดอน ิจ จัง 3 ที่ มนุษย์ ทํางานตรากตรํา ภายใต้ ดวงอาทิตย์ เขาได้
ประโยชน์ อะไรจากงานทัง้ สินที
้ ่เขาทํานั ้น
1

สิ่งสารพัดที่น่าปรารถนาก็ล่วงไป
และอีกชัว่ อายุหน่งก
ึ มา
็ แต่แผ่นดินโลกคงเดิมอยูเป็
่ นนิ ตย์ 5 ดวงอาทิตย์ขึ้น และ
ดวงอาทิตย์ตก แล้วรีบไปถึงที่ซ่ึงขึ้นมานั ้น 6 ลมพัดไปทางใต้ แล้วเวียนกลับไปทางเหนื อ ลมพัดเวียนไป
เวียนมา แล้วลมพัดกลับตามทางเวียนของมัน 7 แม่น้าํ ทัง้ หลายไหลไปสู่ ทะเล แต่ ทะเลก็ ไม่ เต็ม แม่น้าํ
ไหลไปสู่ที่ใดก็ไหลไปสู่ที่นั ่นอีก 8 สารพัดเหนื่ อยกันหมด คนใดๆก็พูดไม่ออก นั ยน์ ตาก็ดูไม่อิม
่ หรือหูก็ฟัง
ไม่ เต็ม 9 สิ ่ง ที่ เป็น ขึ้น แล้ว คือ สิง่ ที่ จะเป็น ขึ้ นอ ีก สิ ่ง ที่ ทํา กัน แล้ว คือ สิง่ ที่ จะต้องทํากั นอ ีก และไม่ มี สิ ่ง ใด
ใหม่ภายใต้ดวงอาทิตย์ 10 มีสักสิง่ หนึ่ งหรือที่เขาจะพูดได้ว่า “ดูซี สิ่งนี้ ใหม่� สิ่งนั ้นมีอยู่แล้วในสมัยก่อน
4 ชัว
่ อายุหน่งึ ล่วงไป
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เราทัง้ หลาย 11 ไม่มีการจดจําถึงสมัยก่อนและจะไม่มีการจดจําสิง่ หลังๆที่จะเกิดมาในท่ามกลางบรรดา
ผู้ที่มาภายหลัง
สติปัญญาและความรู ม
้ ากมายนําความเศร้าโศกและความเสียใจมาสู่เรา
ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษั ตริย์เหนื ออ ิส ราเอลในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 13 และข้าพเจ้า ตัง้ ใจเสาะ
และแสวงหาโดยสติ ปัญญาถึง สิง่ สารพัด ที่ กระทํา กัน ภายใต้ ฟ้า สวรรค์ เป็น เรือ
่ งยากลําบากซึ่ง พระเจ้า
ประทานให้ บุ ตรของมนุษย์ ทํา กัน อยู่ นั ้น 14 ข้าพเจ้า เคยเห็น การทัง้ ปวงซึ่ง เขากระทํา กัน ภายใต้ ดวง
อาทิตย์ และดูเถิด สารพัดก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจ 15 อะไรที่ คดจะทําให้ตรงไม่ได้ และ
อะไรที่ ขาดอยู่ จะนั บ ให้ ครบไม่ ได้ 16 ข้าพเจ้า รําพึง ในใจของข้าพเจ้า ว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ มาถึง ฐานะที่
สูงส่ง และได้ มีสติ ปัญญามากกว่าใครๆที่ เคยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มก่อนข้าพเจ้า เออ ใจข้าพเจ้าก็ เจนจัด
ในสติปัญญาและความรู อย่
้ างยิง่ � 17 ข้าพเจ้าก็ตัง้ ใจรู สติ
้ ปัญญา รู ความบ้
้
าบอ และความเขลา ข้าพเจ้า
18
สังเกตเห็ นว ่า เรือ
่ งนี้ ก็ เป็น แต่ กิน ลมกิน แล้ งด ้วย เพราะในสติ ปัญญามากๆก็ มี ความทุกข์ ระทมมาก
และบุคคลที่เพิม
้ เพิม
่ ความรู ก็
่ ความเศร้าโศก
12

2
การสนุกสนานและความเขลาก็อนิ จจัง
1 ข้าพเจ้า รําพึง ในใจว่า “มาเถอะ มาลองสนุกสนานกัน ดู เอ้ า จงสนุก สบายใจไป� แต่ ดู เถิด เรือ
่ งนี้
2
ก็ อนิ จ จัง เช่ นก ัน ข้าพเจ้า พูด เกี่ยวกับ การหัวเราะว่า “บ้าๆบอๆ � และกล่าวถึง ความสนุกสนานว่า “มี
ประโยชน์ อะไร � 3 ข้าพเจ้า ครุ น
่ คิด ในใจว่า จะทํา อย่างไรกายจึง จะคึ กค ั กด ้วยเหล้า องุน
่ และใจยัง คง
แนะนําข้าพเจ้าด้วยสติปัญญา และจะยึดความเขลาไว้อย่างไร จนข้าพเจ้าจะเห็นได้ว่า อะไรจะดีสําหรับ
ให้บุตรทัง้ หลายของมนุษย์กระทําภายใต้ท้องฟ้าตลอดชีวต
ิ ของเขา
เรือนใหญ่โตและทรัพย์สมบัติก็อนิ จจัง
ข้าพเจ้าได้สร้างเรือนหลายหลัง และปลูกสวนองุน
่ หลายแปลง 5 ข้าพเจ้า
ทําสวนหย่อนใจและสวนผลไม้หลายแห่ง ปลูกต้นไม้มีผลทุกอย่างไว้ในสวนเหล่านั ้น 6 ข้าพเจ้าสร้างสระ
นํ้า 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 ซาเล็มก่อนข้าพเจ้าด้วย 8 ข้าพเจ้าสะสมเงินทองไว้ด้วย และสํ่าสมทรัพย์สมบัติอันควรคู่กับกษั ตริย์
และควรคู่ กับเมืองทัง้ หลาย ข้าพเจ้ามีนักร้องชายหญิงสําหรับตัว และเครือ
่ งดนตรีทุกอย่าง ซึ่งเป็นสิง่
9
ชอบใจบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ข้าพเจ้าจึงเป็นใหญ่เป็นโตและเพิม
่
่ พูนมากกว่าบรรดาคนที่เคยอยูมาก
10
่อ นข้าพเจ้า ในเยรู ซาเล็ม และสติ ปัญญาของข้าพเจ้า ยัง คงอยู่ กับ ข้าพเจ้า ด้วย สิ ่ง ใดๆที่ นั ยน์ ตาของ
ข้าพเจ้าอยากเห็น ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบัง ข้าพเจ้ามิได้ห้ามใจจากความสนุกสนานใดๆ เพราะใจข้าพเจ้าพบ
ความเพลิดเพลินในบรรดางานของข้าพเจ้า และนี่ เป็นส่วนของข้าพเจ้าจากการงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า
11 แล ้ว ข้าพเจ้า หัน มาดู บรรดาสิง
่ ที่ มือข้าพเจ้ากระทํา และความเหน็ ดเหนื่ อยที่ ข้าพเจ้าทุ่มเทลงไปและ
ดูเถิด ทุกอย่างก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจ และไม่มีประโยชน์ อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์
4 ข้าพเจ้ากระทําการใหญ่โต

การงาน ทรัพย์สมบัติและสติปัญญาก็อนิ จจัง
12 ข้าพเจ้า จึง หัน มาพิ เคราะห์ สติ ปัญญา ความบ้า บอและความเขลา เพราะคนที่มาภายหลัง กษั ตริย์
จะทํา อะไรได้ บ้าง เขาก็ กระทํา สิง่ ที่ เขากระทํา กัน มานานแล้ วน น
ั ้ ได้ 13 ข้าพเจ้า เห็ นว ่า สติ ปัญญาวิเศษ
กว่า ความเขลา เหมือนความสว่างวิเศษกว่า ความมืด 14 คนมี สติ ปัญญามี ตาอยู่ ในสมอง แต่ คนเขลา
เดินในความมืด ถึงกระนั ้นข้าพเจ้ายังเห็นว่า เหตุการณ์ อย่างเดียวกันเกิดขึ้นแก่ เขาทัง้ มวล 15 ข้าพเจ้า

หนั งสือปัญญาจารย์ 2:16

673

หนั งสือปัญญาจารย์ 3:18

จึง รําพึง ในใจว่า “เหตุการณ์ อัน ใดเกิด แก่ คนเขลาฉั นใด ก็ จะเกิ ดก ับ ตัว ข้าพเจ้า ฉั น นั ้น ถ้า กระนั ้น แล้ว
ข้าพเจ้าจะมีสติปัญญามากมายทําไมเล่า� ข้าพเจ้าจึงรําพึงในใจว่า เรือ
่ งนี้ ก็อนิ จจังเหมือนกัน 16 เพราะ
ตลอดไปไม่มีใครระลึกถึงคนมีสติปัญญามากกว่าคนเขลา ด้วยเห็นว่าในอนาคตก็ลืมกันไปหมดแล้ว แล
้วคนมี สติ ปัญญาตายอย่างไร ก็ เหมือนคนเขลา 17 ข้าพเจ้า จึงเกลียดชีวต
ิ เพราะว่าการงานที่ เขาทํากัน
ภายใต้ ดวงอาทิตย์ ก่อ ความสลดใจให้ แก่ ข้าพเจ้า เพราะสารพั ดก ็ เป็น ความว่างเปล่า และความวุน
่ วาย
18
ใจ เออ ข้าพเจ้าเกลียดการงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าตรากตรําอยู่ภายใต้ ดวงอาทิตย์ เพราะ
ข้าพเจ้า จํา ต้องละการนั ้น ไว้ให้ แก่ คนที ่ มาภายหลัง ข้าพเจ้า 19 แล ้ว ใครจะไปทราบว่า เขาคนนั ้น จะเป็น
คนมีสติปัญญาหรือคนเขลา กระนั ้นเขาก็ครอบครองบรรดาการงานของข้าพเจ้า ที่ข้าพเจ้าได้ตรากตรํา
มาและที่ ข้าพเจ้า ใช้ สติ ปัญญากระทํา ภายใต้ ดวงอาทิตย์ นี่ ก็ อนิ จ จั งด ้วย 20 ข้าพเจ้า จึง กลับ อัด อัน
้ ตัน
21
ใจนั ก ถึง เรือ
่ งการงานทัง้ สิน
้ ของข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ตรากตรํา มาภายใต้ ดวงอาทิตย์ ด้วยว่า มี คนที ่
ทํางานโดยใช้สติ ปัญญา ความรู ้ และความชํานาญ แต่ แล้วก็ ละการนั ้น ให้เป็น ส่วนของอีกคนหนึ่ งที่ หา
ได้ออกแรงทําเพื่อการนั ้นไม่ นี่ ก็อนิ จจังด้วยและสามานย์ยิง่ 22 เพราะว่าเขาได้อะไรจากบรรดาการงาน
และความเคร่งเครียดในใจที่เขาต้องตรากตรําภายใต้ดวงอาทิตย์เล่า 23 ด้วยว่าวันเวลาทัง้ หมดของเขา
มี แต่ ความเจ็บ ปวด และกิจ ธุระของเขาก่อ ความสลดใจ ถึง กลางคืน จิตใจของเขาก็ ไม่ หยุด พัก สงบ นี่ ก็
อนิ จจังด้วย 24 สําหรับมนุษย์นั้นไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่ม กับการให้จิตใจของเขายินดีในผลดีแห่งกา
รงานของเขา นี่ แหละข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นมาจากพระหัตถ์ ของพระเจ้า 25 ด้วยใครจะกินได้ หรือใครจะมี
ความชื่นบานได้ มากกว่าข้าพเจ้า 26 เพราะว่าพระเจ้าประทานสติ ปัญญา ความรู ้ และความยินดี ให้แก่
คนที ่ พระองค์ ทรงพอพระทัย ในสายพระเนตรของพระองค์ แต่ ส่วนคนบาปนั ้น พระองค์ ประทานความ
เหนื่ อยยากในการรวบรวมและสะสมให้เพิม
่ พูน เพื่อว่าเขาจะได้ มอบให้แก่ ผู้ที่ พอพระทัยต่อพระพักตร์
พระเจ้า นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและความวุน
่ วายใจด้วย

3
ความเพลิดเพลินทัง้ หลายอยูชั
่ ว่ คราว
1 มีฤดูกาลสําหรับทุกสิง
่ งราวทุกอย่างภายใต้ฟ้าสวรรค์ 2 มีวาระเกิด และวาระ
่ และมีวาระสําหรับเรือ
ตาย มีวาระปลูก และวาระถอนสิง่ ที่ ปลูกทิง้ 3 มีวาระฆ่า และวาระรักษาให้หาย มีวาระรือ
้ ทลายลง และ
4
5
วาระก่อสร้างขึ้น มีวาระร้องไห้ และวาระหัวเราะ มีวาระไว้ทุกข์ และวาระเต้นรํา มีวาระโยนหินทิง้ และ
วาระเก็บรวบรวมหิน มีวาระสวมกอด และวาระงดเว้นการสวมกอด 6 มีวาระแสวงหา และวาระทําหาย
วาระเก็บรักษาไว้ และวาระโยนทิง้ ไป 7 มีวาระฉี กขาด และวาระเย็บ วาระนิ่ งเงียบ และวาระพูด 8 มีวาระ
รัก และวาระเกลียด วาระสงคราม และวาระสันติ 9 คนงานได้กําไรอะไรจากการงานของเขา 10 ข้าพเจ้า
เห็นเรือ
่ งยากลําบากซึ่งพระเจ้าประทานให้บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ทํากันอยู่นั ้น 11 พระองค์ ทรงกระทํา
ให้ สรรพสิง่ งดงามตามฤดูกาลของมัน พระองค์ ทรงบรรจุ โลกไว้ในจิตใจของมนุษย์ เพื่ อมนุษย์ จะมอง
ไม่ เห ็ นว ่า พระเจ้า ทรงกระทํา อะไรไว้ตัง้ แต่ เดิม จนกาลสุด ปลาย 12 ข้าพเจ้า ทราบแล้ วว ่า สําหรับ เขาไม่
มี อะไรที่ จะดี ไปกว่า เปรมปรีดิ ์ และกระทํา การดี ตลอดชีวต
ิ 13 และว่า เป็น ของประทานจากพระเจ้า แก่
มนุษย์ ที่จะให้มนุษย์ได้กินดื่มและเพลิดเพลินในผลดีแห่งบรรดาการงานของเขา 14 ข้าพเจ้าทราบอยูว
่ า่
สารพัดที่ พระเจ้าทรงกระทําก็ดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ จะเพิม
่ เติมอะไรเข้าไปอีกก็ไม่ได้ หรือจะชักอะไรออกเสี
ยก็ไม่ ได้ พระเจ้าทรงกระทําเช่นนั ้น เพื่อให้คนทัง้ หลายมี ความยําเกรงต่อพระพักตร์พระองค์ 15 อะไรๆ
ซึ่ง เป็น อยู่ในปัจ จุบั นก ็ เป็น อยู่นานมาแล้ว อะไรๆที่ จะเป็น มาก็ เคยเป็น อยู่นานมาแล้ว และพระเจ้า ทรง
แสวงหาอะไรๆที่ ล่วงไปนั ้น 16 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ที่ ภายใต้ ดวงอาทิตย์ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ในที่ ของความยุ ติ
ธรรมมี ความชัว่ ร้ายอยู่ ด้วย และในที่ ของความชอบธรรมมี ความชัว่ ช้า อยู่ ด้วย 17 ข้าพเจ้า รําพึง ในใจ
ของข้าพเจ้าว่า “พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรมและคนชัว่ ร้าย เพราะมีกาลกําหนดไว้สําหรับทุก
เรือ
่ ง และสําหรับการงานทุกอย่าง� 18 ข้าพเจ้ารําพึงในใจของข้าพเจ้าเกี่ยวกับสภาพของบุตรทัง้ หลาย

หนั งสือปัญญาจารย์ 3:19

674

หนั งสือปัญญาจารย์ 5:6

ของมนุษย์ว่า “พระเจ้า ทรงทดสอบเขาเพื่อ จะสําแดงว่า เขาเป็น เพียงสัตว์� 19 เพราะว่า เหตุ การณ์ ของ
บุตรทัง้ หลายของมนุษย์กับ เหตุ การณ์ ของสัตว์เดียรัจฉานนั ้น เหมือนกัน คือ เป็น เหตุ การณ์ อัน เดียวกัน
ฝ่ายหนึ่ งตาย อีกฝ่ายหนึ่ งก็ตายเหมือนกัน ทัง้ สองมีลมหายใจอย่างเดียวกัน และมนุษย์ไม่มีอะไรดีกว่า
สัตว์ เดียรัจฉาน เพราะสารพั ดก ็ อนิ จจัง 20 สารพัด ไปยัง ที่ เดียวกัน สารพัด เป็น มาจากผงคลี ดิน และ
สารพัดกลับเป็นผงคลีดินอีก 21 ใครรูว้ า่ จิตวิญญาณของมนุษย์ไปสู่เบื้องบนหรือเปล่า และวิญญาณของ
สัตว์เดียรัจฉานลงไปสู่พิภพโลกหรือเปล่า 22 เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่า ไม่มอะไรดี
ี
ไปกว่าที่มนุษย์จะ
เปรมปรีดิ์ในการงานของตน ด้วยว่านั ่นเป็นส่วนของเขา ใครจะนําเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลัง
เขา

4

บรรดาการข่มเหง ความชัว่ ช้าและการพบอุปสรรคต่างๆก็อนิ จจัง
1 ข้าพเจ้า พิจารณาบรรดาการข่มเหงที่ เก ิด ขึ้น ภายใต้ ดวงอาทิตย์ อีก และดู เถิด นํ้าตาของผู้ ที่ ถู ก
ข่มเหง ไม่มี คนเล ้า โลมเขา ฝ่ายผู้ ข่ม เหงเขานั ้ นก ุ มอํา นาจ แต่ หาม ี ผู้ ใดเล้าโลมเขาไม่ 2 เพราะฉะนั ้น
ข้าพเจ้ายกย่องคนตายที่ตายไปแล้วมากกว่าคนเป็ นที่ยงั เป็นอยู่ 3 เออ คนที่ยงั ไม่เป็นมา ที่ไม่เห็นการชั ่
วท ี่ อุบัติ ขึ้น ภายใต้ ดวงอาทิตย์ ก็ ยิ่งด ี กว่า คนทัง้ สองจําพวกนั ้น 4 แล ้ว ข้าพเจ้า พิจารณาบรรดาการงาน
ตรากตรํา และบรรดาฝีมือ ในการงาน เพราะเหตุ นี้ คนก็ ถู กเพื่อนบ้านของตนริษยา นี่ ก็ เป็น ความว่าง
เปล่า และความวุน
่ วายใจด้วย 5 คนโง่งอม ือ และกิน เนื้ อ ของตนเอง 6 ความสงบสุข กํา มือ หนึ่ ง ยั งด ี กว่า
การงานตรากตรําสองกํามือและกินลมกินแล้ง 7 แล้วข้าพเจ้าเห็นอนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์อีก 8 คือ คน
หนึ่ งอยูต
่ ัวคนเดียว ไม่มีคนอื่น ไม่มีบุตรหรือพีน้
่ อง แต่เขาทําการงานไม่หยุดหย่อน ตาของเขาไม่เคยอิม
่
ความมัง่ คัง่ เขาไม่เคยคิดว่า “ข้าตรากตรําทํางานและตัวข้าอดๆอยากๆเพื่อผู้ใด� นี่ ก็ อนิ จจั งด้วย และ
เป็น เรือ
่ งสามานย์ 9 สองคนก็ ดี กว่า คนเดียว เพราะว่า เขาทัง้ สองย่อมได้ รบ
ั ผลตอบแทนอย่างดี สําหรับ
10
การงานของเขา ด้วยว่าถ้าคนหนึ่ งล้มลง อีกคนหนึ่ งจะได้พะยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้น แต่วิบัติแก่คนนั ้
นทีอยู
่ คนเดี
่
ยวเมื่อเขาล้มลง เพราะไม่มีผูอื
้ ่นพะยุงยกเขาให้ลุกขึ้น 11 อนึ่ ง ถ้าสองคนนอนอยูด้
่ วยกัน เขา
ก็อบอุน
่ แต่ถ้านอนคนเดียวจะอุน
่ อย่างไรได้เล่า 12 แม้คนหนึ่ งสู้คนเดียวได้ สองคนจะสู้เขาได้แน่ เชือก
สามเกลียวจะขาดง่ายก็หามิได้ 13 เด็กยากจนและมีสติปัญญาก็ดีกว่ากษั ตริย์ชราและโฉดเขลาผู้รบ
ั คํา
แนะนําอีกไม่ได้แล้ว 14 เพราะท่านออกมาจากเรือนจําแล้วขึ้นครองราชสมบัติ ในขณะที่มีคนเกิดในราช
อาณาจักรของท่านเองกลายเป็นคนจน 15 ข้าพเจ้าพิจารณาบรรดาคนที่ มีชีวิตเดินไปเดินมาอยู่ภายใต้
ดวงอาทิตย์ ทัง้ เด็กคนที่ สองนั ้ นที ่จะขึ้นไปแทนท่าน 16 ประชาชนทัง้ หลายคือบรรดาผู้ซ่ึงอยู่ก่อนนั ้นไม่
มีที่สิน
้ สุด และบรรดาคนที่มาภายหลังก็จะไม่เปรมปรีดิ์ในท่านด้วย แน่ นอน นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและ
ความวุน
่ วายใจด้วย

5
ชีวิตก็อนิ จจัง

1 เจ้าจงระวังเท้าของเจ้าเมื่อเจ้าไปยังพระนิ เวศของพระเจ้า เพราะการเข้าใกล้ชิดเพื่อจะฟังกดี
็ กว่าคน

เขลาถวายสักการบูชา ด้วยว่าเขาไม่รูว่้ าตนกําลังทําชัว่ 2 อย่าให้ใจของเจ้าเร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูด
โพล่งๆต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตในสวรรค์ และเจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก เหตุ
ฉะนั ้น เจ้า จงพูด น้ อยคํา 3 ความฝัน จะสําเร็จ โดยมี งานมาก และจะรู จ
้ ัก เสียงคนเขลาได้ เพราะการพูด
มาก 4 เมื่อเจ้าปฏิญาณไว้ต่อพระเจ้า อย่าชักช้าที่ จะทําตามคําปฏิญาณนั ้นให้สําเร็จ เพราะพระองค์ หา
ชอบพระทัยในคนเขลาไม่ จงทําตามที่เจ้าปฏิญาณไว้เถิด 5 ที่เจ้าจะไม่ปฏิญาณก็ยังดีกว่าที่เจ้าปฏิญาณ
แล้วไม่ทําตาม 6 อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุ นําตัวเจ้าให้กระทําผิดไป และอย่าพูดต่อหน้าทูตสวรรค์ ว่า
นี่ แหละเป็นความพลัง้ เผลอ เหตุไฉนจะให้พระเจ้าทรงพิโรธเพราะเสียงพูดของเจ้า แล้วเลยทรงทําลาย
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การงานแห่ง นํ้ามือ ของเจ้า เสีย เล่า 7 เพราะว่า เมื่อ ฝัน มากและคํา พูด มาก ก็ มี อนิ จจัง ต่างๆด้วย แต่ เจ้ า
จงยําเกรงพระเจ้าเถิด 8 ถ้าเจ้าเห็นคนจนในเมืองถูกข่มเหงก็ดี เห็นความยุติธรรมและความเที่ยงธรรม
เอาไปเสี ยก็ดี เจ้ าอย่าประหลาดใจในเรือ
่ งนั ้น ด้วยว่ามี เจ้าหน้าที่ คอยจับตาเจ้าหน้าที่ อยู่ แล้วยังมีผู้สูง
กว่า อีก ชัน
้ หนึ่ ง จับตาอยู่ เหนื อ พวกเขาทัง้ สิน
้ 9 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ผลประโยชน์ แห่ งแผ่น ดิน โลก ก็ อยู่ ที่ เขา
เหล่า นั ้น ทัง้ หมด กษั ตริย์ เองก็ ได้ รับ การเลี้ยงดู จากไร่นา 10 คนรัก เงิน ย่อมไม่ อม
ิ่ เงิน และคนรัก สมบั ติ
ไม่รูจั
้ กอิม
่ กําไร นี่ ก็อนิ จจังด้วย 11 เมื่อของดีเพิม
่ พูนขึ้น คนกินก็มีคับคัง่ ขึ้น คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้
ประโยชน์ อะไร นอกจากจะได้ชมเล่นเป็นขวัญตาเท่านั ้น 12 การหลับของกรรมกรก็ผาสุก ไม่ว่าเขาจะได้
กินน้ อยหรือได้ กินมาก แต่ ความอิ่มท้องของคนมังม
่ ีก็ ไม่ช่วยเขาให้หลับ 13 ยังมีสิ ่งสามานย์อน
ั น่าสลด
ใจอีกอย่างหนึ่ งที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้ดวงอาทิตย์ คือทรัพย์สมบัติที่เจ้าของได้เก็บไว้จนเกิดเป็นภัยแก่ตน
14 และทรัพย์สมบัตินั ้นสู ญเสียไปโดยเรือ
่ งยากลําบากอันชัว่ ร้าย และเขาให้กําเนิ ดบุตรชายคนหนึ่ ง แต่
15
ไม่มีอะไรในมือเขา เขาได้คลอดมาจากครรภ์มารดาฉั นใด เขาจะกลับไปอย่างเปลือยเปล่าเช่นเดียวกั
บท ี่ เขามาฉั น นั ้น และเขาจะเอาอะไรซึ่ง เป็น ผลจากหยาดเหงื่อ แรงงานของเขาติ ดม ือ ไปไม่ ได้ เลย 16 นี่
เป็น สิง่ สามานย์อน
ั น่า สลดใจอีก คือ เขาได้ เก ิ ดมาอย่างไรเขาก็ ต้องไปอย่างนั ้น เขาจะได้ ประโยชน์ อะไร
เล่า ที่ เขาได้ ลงแรงเพื่อ ลมแล้ง 17 อนึ่ ง เขารับ ประทานอยู่ ในความมืด ตลอดปี เดือนของเขา เขามี ความ
ทุกข์อย่างสาหัสและมีโทโสพร้อมกับความเจ็บไข้ 18 ดูเถิด ที่ข้าพเจ้าเห็นดีและสมควร คือให้กินและดื่ม
กับปรีดาในผลดีแห่งบรรดากิจการของตนที่ตนกระทําภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดปีเดือนแห่งชีวต
ิ ของตน
ที่ พระเจ้าทรงประทานแก่ ตน เพราะการนี้ แหละเป็นส่วนของตน 19 อนึ่ งทุกๆคนที่ พระเจ้าทรงประทาน
ทรัพย์สมบัติและความมัง่ คัง่ ให้ ก็ได้ทรงโปรดให้มีอํานาจรับประทานของเหล่านั ้น ได้รับส่วนของตน และ
ยินดี ปรีดาในการงานของตนได้ นี่ แหละเป็น ของประทานจากพระเจ้า 20 เขาจะได้ ไม่ ต้องนึ กถึง ปี เดือน
แห่งชีวต
ิ ของตนมาก เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในสิง่ ที่ให้ใจเขาปีติยินดี

6
ทรัพย์สมบัติก็อนิ จจัง
1 มี สิ ่ง สามานย์ อย่างหนึ่ ง ที่ ข้าพเจ้า เห็น ภายใต้ ดวงอาทิตย์ และสิง
่ นั ้น หนั ก แก่ มนุษย์ 2 คื อมนุษย์ คน
ใดที่ พระเจ้า ทรงประทานทรัพย์ สมบัติ ความมัง่ คัง่ และยศฐาบรรดาศั กด ิ์ ให้ จนสิง่ ใดๆที่ เขาปรารถนา
สําหรับ ตัว จิ ตใจเขาก็ มี ครบไม่ ขาดเลย แต่ พระเจ้า มิ ได้ ทรงโปรดให้ เขามี อาํ นาจรับ ประทานสิง่ นั ้น ได้
คนนอกบ้านนอกเมืองกลับ รับ ประทานสิง่ นั ้น นี่ ก็ อนิ จจัง และเป็น ความทุกข์ ใจอย่างร้ายแรง 3 แม้ว ่า
มนุษย์ คนใดมี บุ ตรสั กร ้อยคน และมี อายุ อยู่ หลายปี จนปี เดือนของเขาก็ มากมาย แต่ จิ ตใจของเขาหา
ได้ อิ่มด ้วยของดี ไม่ ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เขาไม่ มี งานฝัง ศพของตนด้วย ข้าพเจ้า ว่า บุตรที่ เก ิ ดมาแท้ง เสีย ยังด
ี กว่า คนนั ้น 4 เพราะเด็ก นั ้น เกิด มาอนิ จจัง และตายไปในความมืด และชื่อ ของเขาถูก ปิด ไว้ในความมืด
5 ยิง
่ งราวอะไร เด็กคนนี้ มีความสงบสุขยิง่ กว่าผู้ใหญ่นั ้น
่ กว่านั ้นอีก ยังไม่ทันเห็นตะวันหรือยังไม่ทันรู้เรือ
เสี ยอีก 6 เออ แม้ว่าเขามี ชีวิตอยู่พันปี ทวีอีกเท่าตัว แต่ ไม่ ได้ เห็นของดี อะไร ทุ กคนมิ ได้ ลงไปที่ เดียวกัน
หมดดอกหรือ 7 บรรดาการงานของมนุษย์ก็ เพื่อปากของเขา แต่ ถึงกระนั ้นเขาก็ ไม่รูจั
้ กอม
ิ่ 8 ด้วยว่าคน
มีสติ ปัญญาได้ เปรียบอะไรกว่าคนเขลาเล่า หรือคนยากจนที่ รู จั
้ กดําเนิ นชีวต
ิ ของตนอยู่ต่อหน้าคนที่ มีชี
วิตก็ได้เปรียบอะไร 9 เห็นแล้วกับนัยน์ ตาก็ดีกว่าความปรารถนาที่ตระเวนไป นี่ ก็เป็นความว่างเปล่าและ
ความวุน
่ วายใจด้วย 10 สิ ่ง ใดซึ่ งม ี อยู่เดีย
๋ วนี้ เขาได้ ใช้ชื่อ เรียกสิง่ นั ้น นานมาแล้ว และก็ ทราบกัน แล้ วว ่า
มนุษย์คืออะไร และเขาไม่อาจโต้เถียงกับพระองค์ผู้ทรงฤทธิเ์ ดชากว่าตนได้ 11 ยิงม
ิ่
ิจ
่ ีสิ่งของมากก็ยงอน
จังมาก แลว
้ จะเป็นประโยชน์ อะไรแก่มนุษย์เล่า 12 ใครคนไหนรูว้ า่ สิง่ ใดเป็นสิง่ ที่ดีสําหรับมนุษย์ในชีวตน
ิ ี้
คือในระยะวันเดือนปี ทัง้ หลายแห่งชีวตอ
ิ ันเหลวๆของตนที่ ได้ เสียไปดุ จดังเงาเล่า หรือใครผู้ใดอาจบอก
กับมนุษย์ได้ว่า สิ่งนี้ สิ่งนั ้นจะเกิดขึ้นภายหลังตนที่ภายใต้ดวงอาทิตย์
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7
สิ่งเลวร้ายต่างๆที่มนุษย์พบก็ทําให้ไม่สมหวังและไม่สมปรารถนา

ชื่อ เสียงดี ก็ ประเสริฐ กว่า นํ้ามัน หอมอย่างวิเศษ และวัน ตายก็ ดี กว่า วัน เกิด 2 ไปยัง เรือนที่ มี การไว้
ทุกข์ก็ดีกว่าไปยังเรือนที่มีการเลี้ยงกัน เพราะนั ่นเป็นวาระสุดท้ายของมนุษย์ทัง้ ปวง และผู้ที่ยังมีชีวิตอ
ยู่จะเอาเหตุการณ์ นั ้นใส่ไว้ในใจ 3 ความโศกเศร้าก็ดีกว่าการหัวเราะ เพราะความเศร้าหมองของใบหน้า
ก็ ทําให้ จิ ตใจดี ข้น
ึ ได้ 4 จิ ตใจของคนที่ มี สติ ปัญญาย่อมอยู่ ในเรือนที่ มี ความโศกเศร้า แต่ จิ ตใจของคน
เขลาย่อมอยู่ในเรือนที่ มีการสนุกสนาน 5 ฟังคําตําหนิ ของคนที่ มีสติ ปัญญายังดีกว่าให้คนฟังเพลงของ
คนเขลา 6 มี เสียงแตกของเรียวหนามอยู่ ใต้ หม้อ ฉั นใด เสียงหัวเราะของคนเขลาก็ ฉั น นั ้น นี่ ก็ อนิ จ จั งด
้วย 7 แท้ จริงการบีบบังคับกระทําให้ผู้มีสติ ปัญญาโง่ไป และสินบนก็ กระทําให้ความเข้าใจเสียไป 8 เบื้อง
ปลายแห่งสิง่ ใดๆก็ ดี กว่าเบื้องต้นแห่งสิง่ นั ้นๆ มีใจอดกลั นก
้ ็ดี กว่ามีใจอหังการ 9 อย่าให้ใจของเจ้าโกรธ
เร็ว เพราะความโกรธมีประจําอยูใ่ นทรวงอกของคนเขลา 10 อย่าว่า “อะไรหนอเป็นเหตุให้กาลก่อนดีกว่า
กาลบัดนี้ � เพราะที่ เจ้ าไต่ถามนั ้น ไม่ ได้ ถามด้วยสติ ปัญญา 11 สติ ปัญญาประกอบกับ มรดกก็ เป็น ของดี
การนั ้น เป็น ประโยชน์ แก่ คนที ่ ได้ เห ็น ดวงตะวัน 12 เงิน เป็น เครือ
่ งป้องกัน ฉั นใด สติ ปัญญาก็ เป็น เครือ
่ ง
13
ป้องกันฉั นนั ้น และผลประโยชน์ ของความรู ้ คือสติ ปัญญาย่อมรักษาชีวต
ิ ของผู้ที่ มีสติ ปัญญานั ้น จง
พิจารณาพระราชกิจของพระเจ้า สิ่งใดๆที่พระองค์ทรงกระทําให้คดอยูแล้
่ ว ใครจะเหยียดสิง่ นั ้นๆให้ตรง
ได้เล่า 14 ในวันแห่งความเจริญก็จงชื่นชมยินดี แต่ในวันแห่งความทุกข์ยากก็จงพินิจพิจารณา พระเจ้า
ทรงบันดาลให้มีทัง้ สองอย่าง เพื่อมนุษย์จะไม่ค้นได้วา่ เมื่อเขาล่วงไปแล้วจะมีอะไรมา 15 ข้าพเจ้าเห็นสิง่
เหล่านี้ ทัง้ สิน
ิ
ิจจังของข้าพเจ้า คือคนชอบธรรมพินาศในความชอบธรรมของตัว และมีคนชัว่
้ ในชีวตอน
ร้ายมีชีวิตยืนยาวในการกระทําชัว่ 16 อย่าเป็นคนชอบธรรมเกินไป และอย่าฉลาดเกินตัว เหตุ ใดเจ้าจะ
ทําตัวให้พินาศเสียเล่า 17 อย่าชัว่ มากนั ก หรืออย่าเป็นคนเขลา ทําไมเจ้าจะไปตายเสี ยก่อนถึงวาระของ
เจ้าเล่า 18 ก็ดีอยู่แล้วที่เจ้ าจะยึดถือสิง่ เหล่านี้ ไว้ เออ เจ้ าอย่าแบมือปล่อยสิง่ นั ้นให้หลุดลอยเสียที เดียว
เพราะว่าผูที
้ ่เกรงกลัวพระเจ้าจะพ้นจากบรรดาสิง่ ที่กล่าวมานี้ 19 สติปัญญาเป็นกําลังแก่คนฉลาดดีกว่า
ผู้ มี อํานาจใหญ่ โตสิบ คนที่ อยู่ ในเมือง 20 แน่ ที เดียวไม่ มี คนชอบธรรมสัก คนเดียวบนแผ่น ดิน โลก ที่ ได้
ประพฤติ ล้วนแต่ ความดี และไม่กระทําบาปเลย 21 อย่าสนใจฟังบรรดาถ้อยคําที่ ใครๆกล่าว เกรงว่าเจ้า
จะได้ยน
ิ ทาสของเจ้าแช่งด่าตัวเจ้า 22 ด้วยว่าเจ้าก็แจง้ อยูก
่ ับใจของเจ้าเองหลายครัง้ หลายหนแล้วว่า ตัว
เจ้า เองได้ แช่งด ่า คนอื่น เหมือนกัน 23 บรรดาข้อความเหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ ชน
ั สูตรดู ด้วยใช้สติ ปัญญาแล้ว
ข้าพเจ้าว่า “ข้าพเจ้าจะได้ปัญญา� แต่ปัญญานั ้นกลั บอยู่หา่ งไกลจากข้าพเจ้า 24 สิ่งที่อยู่ไกลและลึกล้าํ
เหลือเกิน ใครผู้ใดจะค้นออกมาได้ 25 ใจข้าพเจ้าหวนกลับมาเรียนรู แ
้ ละเสาะแสวงหาสติปัญญา และมูล
เหตุ ของสิง่ ต่างๆ เพื่อ ให้รู ความชั
้
ว่ ร้ายแห่ง ความเขลา คือ ความเขลาและความบ้า บอ 26 ข้าพเจ้า ได้ พบ
อีกสิง่ หนึ่ งซึ่งขมขื่นยิง่ กว่าความตาย คือผู้หญิงที่มีใจเป็นบ่วงแร้วและข่าย มือของนางเป็นโซ่ตรวน คน
ใดเป็นคนที่ พอพระทัยพระเจ้า คนนั ้นจะหนี พ้นนาง แต่ คนบาปจะถูกผู้หญิงคนนั ้นจับเอาไป 27 ปัญญา
จารย์กล่าวว่า ดูเถิด ข้าพเจ้าพบดังต่อไปนี้ โดยเอาเรือ
่ งหนึ่ งมาประดิษฐ์ติดต่อเข้ากับอีกเรือ
่ งหนึ่ ง เพื่อ
หามูลเหตุ 28 ซึ่งจิตใจของข้าพเจ้ายังกําลังหาแล้วหาอีก แต่ข้าพเจ้าหาได้พบปะไม่ ในชายพันคนจะพบ
ชายจริง สัก คนหนึ่ ง แต่ จะหาหญิง แท้ สัก คนหนึ่ ง ในจํานวนพัน คนก็ หาไม่ พบ 29 ดู เถิด ข้าพเจ้า พบแต่
ความนี้ ต่างหาก คือพระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นคนเที่ยงธรรม แต่มนุษย์ทัง้ หลายได้ค้นคว้ากลอุบาย
ต่างๆออกมา
1

8
ดูเหมือนว่าคนชัว่ เจริญ ขณะเมื่อคนดีล้มเหลว
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1 ใครผูใ้ ดจะเหมือนนั กปราชญ์ หรือใครเล่าจะอธิบายอะไรๆก็ได้ สติปั ญญาของมนุษย์กระทําให้ใบหน้า

ของเขาผ่องใส และใบหน้าของเขาที่แข็งกระด้างก็เปลี่ยนไป 2 ข้าพเจ้าแนะนําว่า จงถือรักษาพระบัญชา
ของกษั ตริย์ และที่เกี่ยวข้องกับคําปฏิญาณต่อพระเจ้า 3 อย่ารีบออกไปให้พ้นพระพักตร์กษั ตริย์ อย่ายืน
อยู่ฝ่ายความชัว่ ร้าย เพราะกษั ตริย์ยอ
่ มทรงกระทํา อะไรๆตามชอบพระทัย พระองค์ 4 ด้วยว่า พระดํารัส
ของกษั ตริย์อยู่ที่ไหน อํานาจก็อยู่ที่นั่น และใครผู้ใดจะกราบทูลถามพระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรงกระทํา
อะไรเช่นนั ้น� 5 ผู้ที่รักษาพระบัญชาจะไม่ประสบความชัว่ ร้าย และจิตใจของคนที่มีสติปัญญาก็เข้าใจทัง้
วาระและคําตัดสิน 6 ด้วยว่าไม่วา่ อะไรทัง้ นั ้นย่อมมีวาระและคําตัดสิน ฉะนั ้นความลําบากของมนุษย์จึง
เป็น ภาระหนั ก แก่ ตัว เขา 7 ด้วยเขาไม่ ทราบว่า อะไรจะเกิด ขึ้น ด้วยใครจะบอกแก่ เขาได้ วา่ สิง่ นั ้น จะเกิด
ขึ้น เวลาใด 8 หาม ี มนุษย์ คนใดมี อาํ นาจเหนื อ จิต วิญญาณที่ จะรัง้ จิต วิญญาณได้ ไม่ หรือ หามี อาํ นาจอัน
ใดเหนื อ วัน ตายไม่ การสงครามนั ้น ย่อมไม่ มี การปลดปล่อย ความชัว่ ร้ายย่อมไม่ มี การปลดปล่อยผู้ ที่ ถู
กมอบให้ไว้ 9 บรรดาการนี้ ข้าพเจ้าเห็นหมดแล้ว และข้าพเจ้าสนใจกิจการทุกอย่างที่ เขากระทํากันภาย
ใต้ ดวงอาทิตย์ มี วาระซึ่ง ให้คนหนึ่ งม ี อาํ นาจเหนื ออ ีก คนหนึ่ ง ที่ จะมาทํา อันตรายเขา 10 ข้าพเจ้า ได้ เห ็น
เขาฝัง คนชัว่ ร้าย ผู้ ซึ่ง เคยเข้า ออกที่ สถานบริสุทธิ ์ และมี คนลืม เขาในเมืองที่ คนชัว่ ร้ายนั ้น เองกระทํา
สิง่ เช่น นั ้น นี่ ก็ อนิ จ จั งด ้วย 11 เพราะการตัดสิน การกระทํา ชั วน
ั ้ เขาไม่ ได้ ลงโทษโดยเร็ว เหตุ ฉะนั ้น ใจ
่ น
12
บุตรทัง้ หลายของมนุษย์จึงเจตนามุ่งที่จะกระทําความชัว่
แม้ว่าคนบาปทําชัว่ ตัง้ ร้อยครัง้ และอายุเขา
ยัง ยัง่ ยืน อยู่ได้ ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ยัง รู แน่
้ ว ่า ความดี จะมี แก่ เขาทัง้ หลายที่ ยาํ เกรงพระเจ้า คือ ที่ มี ความ
ยําเกรงต่อ พระพักตร์พระองค์ 13 แต่ ว่า จะไม่ เป็นการดี แก่ คนชัว่ ร้าย อายุ ของเขาที่ เป็น ดัง เงาก็ จะไม่ มี
ยืดยาวออกไปได้ เพราะเขาไม่มีความยําเกรงต่อพระพักตร์พระเจ้า 14 ยังมอ
ี นิ จจังอก
ี อย่างหนึ่ งที่กระทํา
กันบนแผ่นดินโลก คือมค
ี นชอบธรรมรับเหตุการณ์ อันเป็นเหตุการณ์ ที่คนชัว่ ควรรับ และมีคนชัว่ รับเหตุ
การณ์ อัน เป็น เหตุ การณ์ ที่ คนชอบธรรมควรรับ ข้าพเจ้า กล่าวได้ ว่า นี่ ก็ อนิ จ จั งด ้วย 15 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง
สนั บสนุนให้หาความสนุกสนาน ด้วยว่าภายใต้ดวงอาทิตย์ มนุษย์ไม่มีอะไรดีไปกว่ากินและดื่มกับชื่นชม
ยินดี ด้วยว่า อาการนี้ คลุกคลี ไปในการงานของตนตลอดปี เดือนแห่ง ชีวต
ิ ของตน ที่ พระเจ้า ทรงโปรด
ประทานแก่ ตนภายใต้ ดวงอาทิตย์ 16 เมื่อ ข้าพเจ้า ตัง้ ใจจะเข้าใจสติ ปัญญาและทราบธุ รก ิจ ที่ กระทํา กัน
ในโลก (ที่ เขาอดหลับ อดนอนทํา กัน ตลอดวัน ตลอดคืน� 17 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง เห็น บรรดาพระราชกิจ ของ
พระเจ้าว่า มนุษย์จะค้นหาความเข้าใจในพระราชกิจที่บังเกิดอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์หาได้ไม่ เพราะว่าถึง
แม้มนุษย์จะออกแรงค้นหาสักปานใดก็ยงั จะค้นหาให้พบไม่ได้ เออ ยิง่ กว่านั ้นอีก แม้ว่านั กปราชญ์คนใด
นึ กเอาว่าเขาจะเข้าใจแล้ว เขาก็ยงั ค้นหาไม่พบ

9
หลักการต่างๆสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ
1 ข้าพเจ้าได้นําเรือ
่ งราวเหล่านี้ มาคิด ตรวจพิจารณาให้สิ้นว่า คนชอบธรรมและคนมีสติปัญญารวมทั ้
งกิจการของเขาทัง้ หลาย ก็อยู่ในพระหัตถ์ ของพระเจ้า จะทรงรักหรือทรงเกลียดก็ตาม มนุษย์หารู ไ้ ม่ ทุ
กอย่างก็อยู่ต่อหน้าเขาทัง้ หลาย 2 สิ่งสารพัดตกแก่คนทัง้ ปวงเหมือนกันหมด คือเหตุการณ์ อันเดียวกัน
ตกแก่คนชอบธรรมและคนชัว่ ตกแก่คนดี ตกแก่คนสะอาดและคนที่ มีมลทิน ตกแก่ผู้ที่ ถวายสัตวบูชา
และแก่ ผู้ ที่ ไม่ ถวายสัตวบู ชา ตกแก่ คนดี อย่างไรก็ ตกแก่ คนบาปอย่างนั ้น ตกแก่ คนปฏิญาณอย่างไรก็
ตกแก่คนไม่กล้าปฏิญาณอย่างนั ้น 3 นี่ แหละเป็นสิง่ สามานย์ที่มีอยูในบรรดาการที
่
่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวง
อาทิตย์ คือว่ามีเหตุการณ์ อันเดียวกันที่ตกแก่คนทัง้ ปวง เออ จิตใจของบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ก็เต็มไป
ด้วยความชัว่ และความบ้าบออยู่ในใจของเขาเมื่อมีชีวิตและต่อจากนั ้นเขาก็ไปอยู่กับคนตาย 4 ส่วนคน
ใดที่มัว่ สุมอยู่กับคนทัง้ ปวงที่มีชว
ิ คนนั ้นก็มีความหวังใจได้ ด้วยว่าสุนัขที่เป็นอยู่ก็ยังดีกว่าสิงโตที่ตาย
ี ต
5
แล้ว เพราะว่า คนเป็น ย่อมร ู้ วา่ เขาเองจะตาย แต่ คนตายแล้ วก ็ ไม่รู อะไรเลย
้
เขาหาได้ รบ
ั รางวัล อีก ไม่
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ด้วยว่าใครๆก็พากันลืมเขาเสียหมด 6 ทัง้ ความรัก ความชัง และความอิจฉาของเขาได้สาบสูญไปแล้ว ใน
บรรดาการที่บังเกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ เขาทัง้ หลายหามีส่วนร่วมอีกต่อไปไม่ 7 ไปเถิด ไปรับประทาน
อาหารของเจ้า ด้วยความชื่นชม และไปดื่ มน้าํ องุน
่ ของเจ้า ด้วยใจร่าเริง เพราะพระเจ้า ทรงเห็น ชอบกับ
8
การงานของเจ้าแล้ว จงให้เสื้อผ้าของเจ้าขาวอยู่เสมอ และนํ้ามันที่ศีรษะของเจ้าก็อย่าให้ขาด 9 เจ้าจง
อยูก
่ ินด้วยความชื่นชมยินดีกับภรรยาซึ่งเจ้ารักตลอดปีเดือนแห่งชีวตอน
ิ
ิจจังของเจ้า ซึ่งพระองค์ได้ทรง
ประทานให้แก่เจ้าภายใต้ดวงอาทิตย์ ตลอดปีเดือนอนิ จจังของเจ้า ด้วยว่านั ่นเป็นส่วนในชีวต
ิ และในการ
งานของเจ้า ซึ่งเจ้าได้ออกแรงกระทําภายใต้ดวงอาทิตย์ 10 มือของเจ้าจับทําการงานอะไร จงกระทําการ
นั ้น ด้วยเต็ม กําลัง ของเจ้า เพราะว่า ในแดนคนตายที่ เจ้ าจะไปนั ้น ไม่ มี การงาน หรือ แนวความคิด หรือ
ความรู ้ หรือ สติ ปัญญา 11 ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นภายใต้ ดวงอาทิตย์ อี กว่า คนเร็ว ไม่ ชนะในการวิง่ แข่ง เสมอไป
หรือ ฝ่ายมี กําลัง ไม่ ชนะสงครามเสมอไป หรือ คนฉลาดไม่ รบ
ั ประทานเสมอไป หรือ คนมี ความเข้าใจไม่
รํา่ รวยเสมอไป หรือ ผู้ ที่ เชีย
่ วชาญไม่ ได้ รับ ความโปรดปรานเสมอไป แต่ วาระและโอกาสมี มาถึง เขาทุก
12
คน เพราะว่ามนุษย์ไม่รูวาระของตน
้
ปลาติดอยู่ในอวนอันร้ายฉั นใด และนกถู กดักติดอยู่ในบ่วงแร้ว
ฉั นใด วาระอันร้ายก็มาถึงบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ เขาก็ถูกวาระอันร้ายนั ้นดักจับติดโดยฉั บพลันเหมือน
กัน ฉั น นั ้น 13 ข้าพเจ้า เห็น เรือ
่ งสติ ปัญญาภายใต้ ดวงอาทิตย์ เห ็ นว ่า เป็น เรือ
่ งใหญ่ โตดัง ต่อ ไปนี้ 14 ยังม
ี เมืองเล็กๆเมืองหนึ่ ง มี คนอยู่ ในเมืองนั ้น น้ อยคน แล ้วมี มหากษั ตริย์ มาตี เมืองนั ้น และล้อมเมืองนั ้น ไว้
และสร้างเครือ
่ งล้อมไว้รอบเมือง 15 แต่ในเมืองนั ้ นมีชายฉลาดแต่ยากจนอยู่คนหนึ่ ง และชายคนนี้ ชว
่ ย
16
เมืองนั ้นไว้ให้พ้นด้วยปัญญาของตน แต่หามีใครจดจํารําลึกถึงชายยากจนคนนี้ ไม่ แต่ข้าพเจ้าว่า สติ
ปัญญาก็ ดี กว่า กําลังวังชา ถึง สติ ปัญญาของชายยากจนคนนั ้น ถู กด ู แคลน และถ้อยคํา ของเขาไม่ มี ใคร
ฟั งก ็ ตามที 17 ถ้อยคํา ของคนฉลาดซึ่ง ได้ยน
ิ ในที่ สงัด ดี กว่า สิงหนาทของผู้ ครอบครองคนเขลา 18 สติ
ปัญญาดีกว่าเครือ
่ งอาวุธยุทโธปกรณ์ แต่คนบาปคนเดียวย่อมบัน
่ รอนความดีเสียเป็นอันมากได้

10
ความโง่เขลา ความชัว่ ร้ายและความล้มเหลวของมนุษย์

1 แมลงวันตายย่อมทําให้ขีผึ
้ ้งของคนปรุ งยาบูดเหม็นไป

ดังนั ้นความโง่เขลานิ ดหน่ อยก็ทําให้เขาเสียชื่
อด้วยในเรือ
่ งสติปัญญาและเกียรติยศ
แต่จิต
3
ใจของคนเขลาย่อมอยู่ที่ข้างมือซ้ายของตัว แม้เมื่อคนเขลากําลังเดินไปตามทาง เขาก็ขาดสํานึ ก และ
ตัว เขามัก แสดงแก่ ทุ กคนว่า ตนเป็น คนเขลา 4 ถ้า ใจของเจ้า นายเกิด โมโหขึ้น ต่อ ท่าน อย่า ออกเสีย จาก
ที่ของท่าน เพราะว่าอารมณ์ เย็นย่อมระงับความผิดใหญ่หลวงไว้ได้ 5 มีสิ่งสามานย์ที่ข้าพเจ้าเห็นภายใต้
ดวงอาทิตย์ ประหนึ่ งว่าเป็นความผิดซึ่งมาจากผู้มีอาํ นาจ 6 คือคนเขลาถูกแต่งตัง้ ไว้ในตําแหน่ งสูงใหญ่
และคนมัง่ คัง่ รับตําแหน่ งตํ่าต้อย 7 ข้าพเจ้าเห็นทาสขี่ม้า และเจ้านายเดินที่พ้น
ื แผ่นดินอย่างทาส 8 ผู้ใด
ขุดบ่อไว้ ผู้นั ้นจะตกลงในบ่อนั ้น ผู้ใดพังรัว้ ต้นไม้ทะลุ เข้าไป งู จะขบกัดผู้นั ้น 9 ผู้ใดสกัดหิน ผู้นั ้นจะเจ็บ
เพราะหินนั ้น ผู้ใดผ่าขอนไม้ ผู้นั ้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้ 10 ถ้าขวานทื่อแล้ว และเขาไม่
ลับให้คม เขาก็ต้องออกแรงมากกว่า แต่สติปัญญาจะช่วยให้บรรลุความสําเร็จ 11 ถ้างูขบเสียก่อนที่ทําให้
มันเชื่อง หมองก็
ู ไม่เป็นประโยชน์ อะไรแล้ว 12 ถ้อยคําจากปากของผูมี
้ สติปัญญาก็มีคุณ แต่ริมฝีปากของ
คนเขลาจะกลืนตัวเองเสีย 13 ถ้อยคําจากปากของเขาเป็นความเขลาตัง้ แต่เริม
่ ปริปาก ตอนจบถ้อยคํานั ้
14
นก็เป็นความบ้าบออย่างร้าย คนเขลาพูดมากซํ้าซาก มนุษย์หารู ไ้ ม่ว่าเหตุอน
ั ใดจะบังเกิดขึ้น ใครเล่า
15
จะบอกเขาได้ วา่ มี อะไรเกิด ขึ้น เมื่อ เขาล่วงไป การงานของคนเขลากระทํา ให้ เขาทุก คนเหน็ ดเหนื่ อย
ด้วยว่า เขาไม่ รู ้จัก ทางที่ จะเข้ าไปในกรุ ง 16 โอ บ้านเมืองเอ๋ย วิบัติ แก่ เจ้ าเมื่อ กษั ตริย์ ของเจ้า เป็น เด็ก
และเจ้านายทัง้ หลายของเจ้ามีการเลี้ยงกันสนุกสนานแต่เช้า 17 โอ บ้านเมืองเอ๋ย ความสําราญจะมีแก่
เจ้า เมื่อ กษั ตริย์ของเจ้า เป็น บุตรชายของขุนนาง และเจ้า นายของเจ้า มี การเลี้ยงตามกาลเทศะ เพื่อ จะ
2 จิ ตใจของคนที่ มีสติ ปั ญญาย่อมอยู่ที่ ข้างขวามือของตน

หนั งสือปัญญาจารย์ 10:18

679

หนั งสือปัญญาจารย์ 12:13

มี กําลังวังชา มิใช่ จะดื่ม ให้ มึนเมา 18 เพราะความขี้ เก ียจ หลังคาจึง หัก พัง ลง และเพราะมือ เกียจคร้าน
เรือนจึงรัว่ เฉอะแฉะ 19 เขาจัดงานเลี้ยงไว้เพื่อให้คนหัวเราะ และนํ้าองุน
่ ทําให้ชื่นบาน และเงินก็จัดให้ได้
20
ทุกอย่าง อย่าแช่งด่ากษั ตริย์ เออ แม้แต่คิดแช่งด่าในใจก็อย่าเลย และอย่าแช่งคนมังม
่ ีที่ในห้องนอน
ของเจ้า เพราะนกในอากาศจะคาบเสียงของเจ้าไป หรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรือ
่ งนั ้น

11

คนธรรมดาสามารถได้สิ่งที่ดีที่สุดได้
1 จงโยนขนมปั ง ของเจ้า ลงบนนํ้า เพราะอีก หลายวัน เจ้า จะพบมัน ได้ 2 จงปั น ส่วนหนึ่ ง ให้ แก่ คนเจ็ด
คน เออ ถึงแปดคนก็ให้เถอะ เพราะเจ้าไม่ทราบว่าสิง่ สามานย์อย่างใดจะบังเกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดิน 3 ถ้า
บรรดาเมฆมีฝนอยูเต็
่ ม มันกจ
็ ะเททัง้ หมดลงมาบนแผ่นดินโลก และถ้าต้นไม้ล้มลงทางใต้หรือทางเหนื อ
มันล้มลงตรงไหน มันก็นอนอยู่ตรงนั ้น 4 ผู้ใดเฝ้าสังเกตลมก็จะไม่หว่านพืช และผู้ที่มองเมฆก็จะไม่เก็บ
เกี่ยว 5 เจ้าไม่ทราบทางของวิญญาณว่าไปทางไหน และกระดูกมีข้น
ึ ในมดลูกของหญิงที่มีครรภ์อย่างไร
ฉั นใด เจ้ าก็ จะไม่ ทราบถึ งก ิ จการของพระเจ้า ผู้ทรงกระทํา สิง่ สารพัด ฉั น นั ้น 6 เวลาเช้า เจ้า จงหว่านพืช
ของเจ้า และพอเวลาเย็ นก ็ อย่า หดมือ ของเจ้า เสีย เพราะเจ้า หาทราบไม่ วา่ การไหนจะเจริญ การนี้ หรือ
การนั ้น หรือการทัง้ สองจะเจริญดีเหมือนกัน 7 แสงสว่างเป็ นที ่ชื่นใจ และการที่ นั ยน์ ตาเห็นดวงตะวันก
็เป็ นที ่ ชื่นบาน 8 แต่ ถ้า คนใดมี ชี วิตอยู่ ได้ ตัง้ หลายปี และเขาเปรมปรีดิ ์ ในตลอดปี เดือนเหล่า นั ้น ก็ จงให้
เขาระลึก ถึง วันม ื ดม ิด ว่า จะมี มาก บรรดาเหตุ การณ์ ที่ เก ิด ขึ้น มานั ้ นก ็ อนิ จจัง 9 โอ เยาวชน จงเปรมปรี
ดิ ์ ในปฐมวัย ของเจ้า และให้ จิ ตใจของเจ้า กระทํา ตัว เจ้า ให้ รา่ เริง ในปี เดือนแห่ง ปฐมวัย ของเจ้า เจ้ าจง
ดําเนิ นในทางแห่งใจของเจ้าและตามสายตาของเจ้า แต่จงทราบว่าเนื่ องด้วยกิจการงานทัง้ ปวงเหล่านี้
พระเจ้าจะทรงนําเจ้าเข้ามาถึงการพิพากษา 10 ฉะนั ้นจงตัดความเศร้าหมองเสียจากใจของเจ้า และจง
สลัดความชัว่ ร้ายเสียจากเนื้ อหนั งของเจ้า เพราะความหนุ่มสาวและวัยฉกรรจ์นั้นเป็นอนิจจัง

12
มาตรฐานที่สมบูรณ์ เมื่ออยูใต้
่ พระราชบัญญัติปราศจากพระคุณ
1 ในปี เดือนแห่ง ปฐมวัย ของเจ้า เจ้ าจงระลึก ถึง พระผู้ เนรมิต สร้างของเจ้า ก่อนที่ ยามทุกข์ รอ
้ นจะมา
ถึง และปี เดือนใกล้เข้ามา เมื่อเจ้าจะกล่าวว่า “ข้าไม่มีความเพลิดเพลินในปี เดือนนั ้นเลย� 2 ก่อนที่ดวง
อาทิตย์ แสงสว่าง ดวงจันทร์ และดวงดาวทัง้ หลายอับแสง และก่อนที่เมฆกลับมาเมื่อหมดฝนแล้ว 3 ใน
กาลเมื่อ คนยามเฝ้า เรือนจะตัว สัน
่ และคนแข็ง แรงจะคุดคู้ ไป และหญิง โม่ จะเลิก โม่ เพราะจํานวนลด
น้ อยลง และบรรดาผู้ที่ เยีย
่ มหน้าต่างจะมืดมัว 4 และประตูคู่ ที่ เปิดออกถนนจะปิดเสีย เมื่อเสียงโม่ออ
่ ย
5
ลง เมื่อมีเสียงนก เขาจะลุกขึ้น และบรรดานั กร้องสตรีจะย่อตัวลง เออ เขาทัง้ หลายจะกลั วที่สูง และ
สิง่ น่า สยดสยองก็ จะอยู่ ในหนทาง ต้ นอ ั ลม ันด์ จะมี ดอก และตัก
๊ แตนจะเป็น ภาระ ความปรารถนาก็ จะ
ประลาตไปเสีย เพราะมนุษย์กําลังไปบ้านอันถาวรของเขา ส่วนผู้ไว้ทุกข์ก็ เวียนไปมาตามถนน 6 ก่อนที่
สายเงิน จะขาด หรือ ชามทองคํา จะบรรลัย หรือ เหยือกนํ้า จะแตกเสีย ที่ นํ้าพุ หรือ ล้อ จะหัก 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 กว่า นั ้น เพราะปัญญาจารย์ เป็น คนฉลาด
แล้ว ท่านยังสอนความรูให้
้ ประชาชนอีกด้วย เออ ท่านพิเคราะห์ ท่านค้นคว้า และท่านเรียบเรียงสุภาษิ ต
10
หลายข้อ ปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคําที่เพราะหู และท่านเขียนถ้อยคําแห่งความจริงไว้อย่างเที่ยงตรง
11 ถ้อยคําของนั กปราชญ์เป็ นประดุจปฏัก และประดุจตะปู ซ่ึงอาจารย์ผู้สอนแห่งการชุ มนุมได้ ตรึงแน่ น
ซึ่ง ท่านเมษบาลผู้ หน ่งึ ได้ ประทานให้ 12 และยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก บุ ตรชายของข้าพเจ้า เอ๋ย จงรับคํา ตัก เตือน
เถิด ซึ่งจะทําหนั งสือมากก็ไม่มีสิน
้ สุด และเรียนมากก็เหนื่ อยเนื้ อหนั ง 13 ให้เราฟังตอนสรุ ปความกันทัง้
สิน
้ แล้ว คือ จงยําเกรงพระเจ้า และรักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ เพราะนี่ แหละเป็น หน้าที่ ทัง้ สิน
้ ของ
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มนุษย์ 14 ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษา พรอ
้ มด้วยสิง่ เร้นลับทก
ุ อย่าง
ไม่ว่าดีหรือชัว่
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เพลงซาโลมอน

พอถึง สมัย ของเอสรา พวกยิว ยอมรับ ว่า หนั งสือ เพลงซาโลมอนเป็น หนั งสือ ที่ ได้ รับ การดลใจจาก
พระเจ้า และเป็น ส่วนหนึ่ ง ของพระคัมภีร ์ โจซีฟั สน ับ ว่า เล่ มน ี้ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า และเป็น ส่วน
หนึ่ งของเสพทูอาจินต์

กษั ตริย์ซาโลมอนแต่งบทเพลง 1005 บท (1 พกษ 4:32) แต่เพลงเดียวที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า
และยัง อยู่ คือ “เพลงของซาโลมอน� ซึ่ง อาจจะถูก เขียนขึ้น ในช่วงแรกในชีวต
ิ ของท่าน พระเจ้า ทรงใช้
มนุษย์ที่ อ่อนกําลังให้สอนบทเรียนฝ่ายจิตวิญญาณ ในเล่ มนี้กษั ตริย์ซาโลมอนเปรียบกับพระเยซู คริสต์
ซึ่งใหญ่กว่าซาโลมอน (มธ 12:42) เล่มนี้ไม่ได้เป็นประวัติศาสตร์ เรือ
่ งที่บรรยาย หรือเรือ
่ งจริงจากชีวต
ิ
ของซาโลมอน แต่เป็นเรือ
่ งเปรียบหลายเรือ
่ ง มัทธิว เฮนรี
็ กล่าวว่า “เล่มนเี้ ป็นคําอุปมา ซึ่งทําให้คนทีไม่
่
รัก พระเจ้า เข้าใจเรือ
่ งเกี่ยวกับ พระเจ้า อยากขึ้น แต่ สําหรับ คนที่รก
ั พระเจ้า นั ้น เรือ
่ งเกี่ยวกับ พระเจ้า ชัด
ขึ้นและชื่นใจ�
เพื่อให้มนุษย์เข้าใจถึงเรือ
่ งความรักและความสามัคคธ
ี รรมของพระเจ้า พระองค์ต้องใช้เรือ
่ งจากชีวต
ิ
ประจําวันนี้ เป็นการเปรียบเทียบ เพราะฉะนั ้นพระเจ้าทรงเปรียบกับเจ้าบ่าว อิสราเอลเปรียบกับเจ้าสาว
คือ เป็น เจ้า สาวของพระเจ้า ในพระคัมภีร ์ใหม่ พระเยซู ทรงเปรียบกับ เจ้า บ่าว (มธ 22:1; 25:1-13; ลก
5:35) อ�เปาโลต้องการให้พวกคริสเตียนเป็นพรหมจารีบริสุทธิซึ
์ ่งถวายแด่พระคริสต์ (2 คร 11:2)
ในเล่มนี้เราเห็นพระเจ้าเปรียบกับพระบิดาแห่งความรัก ปุโรหิต ผู้เลี้ยง และกษั ตริย์

จงอ่านหนั งสือเพลงซาโลมอนด้วยความอ่อนน้ อม ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงช่วยให้เข้าใกล้ ชิดกับ
พระองค์ หนังสือสดุดี 45 มีตัวอย่างคล้ายกับเล่มนี้
การสนทนาระหว่างเจ้าบ่าวกับเจ้าสาว
1 บทเพลงแห่งบทเพลงทัง
้ หลายซึ่งเป็นของซาโลมอน 2 ขอเขาจุบดฉ
ิ ั นด้วยจุบจากปากของเขา เพราะ
ว่า ความรัก ของเธอดี กว่า น้าํ องุน
่ 3 เพราะนํ้ามัน เจิม ของเธอนั ้น หอมฟุ้ง นามของเธอจึง หอมเหมือ นนํ้า
มั นที ่ เทออกแล้ว เพราะฉะนั ้น พวกหญิง พรหมจารีจึง รัก เธอ 4 ขอพาดิฉัน ไป พวกเราจะวิง่ ตามเธอไป
กษั ตริย์ได้ นําดิฉันไปในห้องโถงของพระองค์ เราจะเต้นโลดและเปรมปรีดิ ์ในตัวเธอ เราจะพรรณนาถึง
ความรักของเธอให้ยงิ่ กว่านํ้าองุน
่ บรรดาคนเที่ยงธรรมรักเธอ 5 โอ บุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิฉั นผิว
ดําๆ แต่ว่าดําขํา ดังเต็นท์ ของพวกเคดาร์ ดังวิสูตรของซาโลมอน 6 อย่ามองค่อนขอดดิฉั น เพราะดิฉัน
ผิวคลํ้า เนื่ องด้วยแสงแดดแผดเผาดิฉั น พวกบุตรแห่งมารดาของดิฉันได้ข้งึ โกรธดิฉั น เขาทัง้ หลายใช้
ดิ ฉั น ให้ เป็น คนดูแลสวนองุน
่ แต่ สวนองุน
่ ของดิฉัน เอง ดิ ฉั น ไม่ ได้ ดูแล 7 โอ เธอผู้ ที่ จิ ตใจดิฉั นร ัก ขอ
บอกดิฉั นว ่า เธอเลี้ยงฝูง สัตว์อยู่ ที่ ไหนในเวลาเที่ยงวัน เธอให้ มัน นอนพัก ที่ ไหน เพราะเหตุ ใดเล่า ดิฉัน
จะต้องหัน ไปตามฝูง สัตว์ของพวกเพื่อนเธอ 8 โอ แม่ งามเลิศ ในท่ามกลางหญิง ทัง้ หลาย ถ้า เธอไม่ รู จง
้
9
เดินไปตามรอยตีนฝูงแพะแกะ แล้วจงเลี้ยงฝูงแพะแกะของเธอไว้ที่ ข้างเต็นท์ ของเมษบาลเถิด โอ ที่
รักของฉั น เอ๋ย ฉั น ขอเปรียบเธอประหนึ่ งอาชาเทียมราชรถของฟาโรห์ 10 แก้ มทัง้ สองของเธองามด้วย
อาภรณ์ ประดับเพชรพลอย ลําคอของเธอก็ สวยมีสร้อยทองคํา 11 พวกฉั นจะทําเครือ
่ งประดับทองคํามี
ลูกปัด เงิน ประกอบ 12 ขณะเมื่อ กษั ตริย์ กํา ลัง ประทั บท ี่ โต ๊ะ อยู่ นํ้ามัน แฝกหอมของดิฉั นก ็ ส่ง กลิน
่ ฟุ้ง ไป
13 ที่ รัก ของดิฉัน เป็ น เหมือนห่อ มดยอบสํา หรับด ิ ฉั น ห้อยอยู่ ตลอดคืน ระหว่างสองถัน ของดิ ฉั น 14 ที่ รัก
ของดิ ฉั น นั ้น สํา หรับด ิ ฉัน เธอเป็น เหมือนช่อ ดอกเทียนขาว อยู่ ในสวนองุน
่ เอนเกดี 15 ดู เถิด ที่ รัก ของ
ฉั น ดูช่างสวยงาม ดูเถิด เธอสวยงาม ดวงตาทัง้ สองของเธอดังนกเขา 16 ดูเถิด ที่รักของฉั น เธอเป็นคน
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สวยงามจริงเจ้าค่ะ เธอเป็นคนน่าชมจริงๆ ที่นอนของเราเขียวสด 17 ขื่อเรือนของเราทําด้วยไม้สนสีดาร์
และแปของเรานั ้นทําด้วยไม้สนสามใบ

2
การไตร่ตรองของเจ้าสาว
ดิ ฉั น เหมือนดอกกุหลาบในทุ่ง ชาโรน เหมือนดอกบัว ในหุบเขา 2 ดอกบั วท ่า มกลางต้น หนามนั ้น
อย่างไร ที่ รัก ของฉั นก ็ อยู่ เด่ นในท่ามกลางสาวอื่นๆ 3 ต้น แอบเปิ้ ลขึ้น อยู่ กลางต้นไม้ ป่า อย่างไร ที่ รัก ขอ
งดิฉันก็อยู่ท่ามกลางชายหนุ่มอ่น
ื ๆอย่างนั ้น ดิฉั นได้นั่งอยู่ใต้ร่มของเขาด้วยความยินดีเป็นอันมาก และ
4
ผลของเขาดิฉันได้ลิม
้ รสหวาน เขาได้พาดิฉันให้เข้าในเรือนสําหรับงานเลี้ยง และธงสําคัญของเขาซึ่ง
ห้อยอยู่ เหนื อด ิ ฉัน นั ้น คือ ความรัก 5 จงชู กําลัง ของดิฉัน ด้วยขนมองุน
่ แห้ง ขอทําให้ ดิ ฉั น ชื่น ใจด้วยผล
แอบเปิ้ ล เพราะดิฉันป่วยเป็นโรครัก 6 มือซ้ายของเขาช้อนใต้ศีรษะของดิฉันไว้ และมือขวาของเขาสอด
กอดดิฉัน ไว้ 7 โอ เหล่ าบุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิ ฉั น ขอให้เธอทัง้ หลายปฏิญาณต่อ ละมัง่ หรือ กวาง
ตัวเมียในทุ่งว่า เธอทัง้ หลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รก
ั ของดิฉันให้ต่ืนกระตือขึ้นจนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
8 แน่ ะ เสียงที่รก
ั ของดิฉั น ดูเถิด เขามาแล้ว กําลังเต้นโลดอยูบ
่ นภูเขา กําลังกระโดดอยูบ
่ นเนิ นเขา 9 ที่รัก
ของดิฉันเป็นดุจดังละมัง่ หรือดจด
ุ ังกวางหนุ่ม ดูเถิด เขากําลังยืนอยูที
่ ่ข้างหลังกําแพงของเรา เขาชะโงก
10
หน้าต่างเข้า มา เขาสอดมองดู ทางตาข่าย ที่ รัก ของดิฉัน ได้ เอ ่ย ปากพู ดก ั บด ิฉั นว ่า “ที่ รัก ของฉั น เอ๋ย
เธอจงลุกขึ้นเถอะ คนสวยงามของฉั นเอ๋ย จงมาเถิด 11 ด้วยว่า ดูเถิด ฤดูหนาวล่วงไปแล้ว และฝนก็วาย
แล้ว 12 ดอกไม้ต่างๆนานากําลังปรากฏบนพื้นแผ่นดิน เวลาสําหรับวิหคร้องเพลงมาถึงแล้ว และเสียงคู
ของนกเขาก็ ได้ ยินอยู่ในแผ่น ดิน ของเรา 13 ต้น มะเดื่อ กําลั งบ ่ม ผลดิบ ให้สุก และเถาองุ ่นม ี ดอกบานอยู่
มัน ส่ง กลิน
่ หอมฟุ้ง ที่ รัก ของฉั น เอ๋ย จงลุก ขึ้น เถอะ คนสวยงามของฉั น เอ๋ย จงมาเถิด 14 โอ แม่ นกเขา
ของฉั นเอ๋ย แม่นกเขาตัวที่อยู่ในซอกผาในช่องลับแห่งเขาชัน ขอให้ฉั นได้ชมรู ปโฉมของเธอหน่ อยเถอะ
ขอให้ฉั นได้ยน
ิ สําเนี ยงของเธอหน่ อย ด้วยว่านํ้าเสียงของเธอก็หวาน และรู ปโฉมของเธอก็งามวิไล 15 จง
จับสุนัขจิง้ จอกมาให้เรา คือสุนัขจิง้ จอกตัวเล็กที่ ทําลายสวนองุน
่ เพราะว่าสวนองุน
่ ของเรากําลั งมีดอก
ช่อแล้ว� 16 ที่รักของดิฉันเป็นกรรมสิทธิข
์ องดิฉั น และตัวดิฉันก็เป็นของเขา เขากําลังเลี้ยงฝูงสัตว์ของ
เขาท่ามกลางหมู่ดอกบัว 17 ที่ รักของดิฉันจ๋า จนเวลาเย็น และเงาหมดไปแล้ว ขอเธอเป็นดัง่ ละมัง่ หรือ
กวางหนุ่มที่เทือกเขาเบเธอร์เถิด
1

3
เจ้าสาวแสวงหาและพบกับเจ้าบ่าว
ยามราตรีกาลเมื่ อด ิ ฉัน นอนอยู่ ดิ ฉั น มองหาเขาผู้ นั้ นที ่ ดวงใจของดิฉั นร ัก ใคร่ ดิ ฉั น มองหาเขา แต่
หาได้ พบไม่ 2 “บัดนี้ ดิ ฉั น จะลุก ขึ้น แล ้ วจะเที่ยวไปในเมืองให้ตลอดไป ตามถนนและลานเมือง ดิ ฉั น จะ
แสวงหาเขาผู้ นั้ นที ่ ดวงใจของดิฉั นร ัก ใคร่� ดิ ฉั น มองหาเขา แต่ หาได้ พบไม่ 3 พวกพลตระเวนที่ ลาด
ตระเวนในเมืองนั ้น ได้ พบดิ ฉั น แล ้ว ดิฉัน ถามเขาว่า “ท่านเห็น เขาผู้ นั้ นที ่ ดวงใจของดิฉั นร ัก ใคร่ไหม �
4 พอดิฉันผ่านพลตระเวนพ้นมาหน่ อยเดียว ดิ ฉั นก็พบเขาผู้นั้นที ่ดวงใจของดิฉันรักใคร่ ดิ ฉั นจับตัวเขา
กุมไว้แน่ น และไม่ยอมปล่อยให้เขาหลุดไปเลย จนดิฉันพาเขาให้เข้ามาในเรือนของมารดาดิฉั น และให้
เข ้า มาในห้องของผู้ ที่ ให้ดิ ฉั น ได้ ปฏิสนธิ 5 โอ เหล่ าบุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย ดิ ฉั น ขอให้เธอทัง้ หลาย
ปฏิญาณต่อละมัง่ หรือกวางตัวเมียในทุ่งว่า เธอทัง้ หลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รก
ั ของดิฉันให้ต่ืนกระ
ตือขึ้นจนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
1

การยกย่องเจ้าบ่าวกับเพื่อนๆ
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ผู้ใดหนอที่ กําลัง ขึ้น มาจากถิน
่ ทุ รกันดารดู ประดุจ เสาควัน หอมไปด้วยกลิน
่ มดยอบและกํายาน ทํา
ด้วยบรรดาเครือ
่ งหอมของพ่อค้า 7 ดู เถิด เป็น พระวอของซาโลมอน ห้อมล้อมมาด้วยทแกล้ว ทหารหก
สิบคน เป็นทแกล้วทหารคนอิสราเอล 8 เขาทัง้ หลายถือดาบและเป็นผู้ชาํ นาญศึก เขาทุกคนเหน็ บดาบ
ไว้ที่ ต้น ขาของตน เพราะเกรงภัย ในราตรีกาล 9 กษั ตริย์ ซาโลมอนสร้างพระวอสําหรับ พระองค์ ด้วยไม้
มาจากเลบานอน 10 พระองค์ทรงทําเสาพระวอนั ้นด้วยเงิน แท่นประทับทําด้วยทองคํา และยีภู
่ ล
่ าดด้วย
ผ้า สี ม่วง ข้างในพระวอนั ้น บุ ไว้ด้วยความรัก โดยบุตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม 11 โอ บุ ตรสาวแห่ง ศิ โยนเอ๋ย
จงออกไป ไปดูกษั ตริยซาโลมอนเถิ
์
ด ทรงมงกุฎซึ่งพระราชชนนี ได้สวมให้ ในวันที่พระองค์ได้ทรงอภิเษก
สมรสนั ้น ในวันเมื่อพระทัยของพระองค์ทรงเบิกบานอยู่
6

4
เจ้าบ่าวยกย่องเจ้าสาว
ดูเถิด เธอช่างสวยงาม ดูซี เธอสวยงาม ดวงตาของเธอดังนกเขาอยู่ในผ้าคลุม ผม
ของเธอดุจ ฝูง แพะที่ เคลื่อนมาตามเนิ น ลาดภู เขากิ เลอาด 2 ซี่ ฟัน ของเธอดัง ฝูง แกะตัว เมีย ที่ กําลัง จะ
ตัด ขน เพิง่ ขึ้น มาจากการชําระล้าง มี ลูก แฝดติด มาทุก ตัว และหามี ตัว ใดเป็น หมัน ไม่ 3 ริม ฝีปากของ
เธอแดงดุ จด ้ายสี ครัง่ และคํา พูด ของเธอก็ งดงาม ขม ับ ของเธอเหมือ นผลทั บท ิม ผ่า ซีก อยู่ ในผ้า คลุม
4 ลําคอของเธอดุจป้ อมของดาวิดที่ ได้ ก่อสร้างไว้เพื่อเก็บเครือ
่ งอาวุธ มีดัง้ พันหนึ่ งแขวนไว้ ทัง้ หมดเป็น
5
โล่ ของทแกล้ว ทหาร ถัน ทัง้ สองของเธอเหมือนลูก ละมัง่ สองตัว ซึ่ง เป็น ละมัง่ ฝาแฝดที่ กําลัง หากิน ใน
ท่ามกลางหมู่ดอกบัว 6 จนเวลาเย็นและเงาหมดไปแล้ว ฉั นจะไปยังภูเขามดยอบและยังเนิ นเขากํายาน
7 ที่ รัก ของฉั น เอ๋ย เธอช่างงามสะพรัง
่ ไปทัง้ นั ้น ในตัวเธอจะหาตําหนิ สักนิ ดก็ไม่มี 8 จงจากเลบานอนไป
กับฉั นเถิด เจ้าสาวของฉั นจ๋า จงจากเลบานอนไปกับฉั นนะ ให้มองลงจากยอดเขาอามานา จากยอดเขา
เสนี ร ์ และยอดเขาเฮอร์โมน จากถํ้าราชสีห์ จากเขาเสือดาว 9 น้ องสาวของฉั นจ๋า น้ องได้ปล้นเอาดวงใจ
ของพี่ไปเสียแล้วละ เจ้าสาวของฉั นเอ๋ย เจ้าได้ปล้นเอาดวงใจของฉั นไปด้วยการชายตาเพียงแวบเดียว
เท่านั ้น ด้วยสร้อยคอสายเดียวของเจ้า 10 น้ องสาวของฉั น จ๊ะ เจ้ าสาวของฉั น จ๋า ความรัก ของเธอช่าง
หวานเสียนี่ กระไร ความรักของเธอนั ้นช่างหวานกว่านํ้าองุน
่ และกลิน
่ ง
่ นํ้ามันของเธอช่างหอมกว่าเครือ
11
เทศทัง้ หลาย โอ เจ้าสาวของฉั นจ๋า ริมฝีปากของเธอเสมือนนํ้าผึ้งกําลังจะหยดย้อย นํ้าผึ้งและนํ้านม
อยู่ใต้ลิน
ิ่ เสื้อผ้าของเธอหอมดุจกลิน
้ ของเธอ กลน
่ มาจากเลบานอน 12 เจ้าสาวของฉั นเอ๋ย น้ องสาวของ
ฉั นเปรียบประดุจสวนสงวน ดุจอุทยานที่หวงห้ามไว้ และดุจน้าํ พุที่ถูกประทับตราไว้ 13 ผลิตผลของเธอ
ดุจสวนต้นทับทิม อีกทัง้ ผลไม้อน
ั โอชาอย่างอื่นๆ อีกทัง้ เทียนขาวและแฝกหอม 14 ต้นแฝกหอมและต้น
ฝรัน
่ ต้น ตะไคร้และอบเชย อี กทัง้ บรรดาต้นไม้ สําหรับ ทํา กํายานคือ ต้น มดยอบและต้น กฤษณา อี กทัง้
เครือ
่ งหอมชัน
่ มทัง้ สิน
ิ และประดุจลําธาร
้ เยีย
้ 15 ตัวเธอประดุจดังนํ้าพุในอุทยาน ประดุจบ่อนํ้าแห่งชีวต
ไหลจากเลบานอน
1 ที่รักของฉั นเอ๋ย

การขอร้องของเจ้าสาว

16 โอ ลมเหนื อเอ๋ย จงตื่นขึ้นเถิด ลมใต้เอ๋ย จงพัดมาเถิด จงพัดโชยสวนของดิฉั น เพื่อของหอมในสวน

นั ้นจะหอมฟุ้งออกไป ขอให้ที่รักของดิฉันเข้ามาในสวนของเขา และรับประทานผลไม้อน
ั โอชาเถิด

5
คําตอบของเจ้าบ่าว
น้ องสาวของฉั น จ๊ะ เจ้ าสาวของฉั น จ๋า ฉั น เข้า มาในสวนของฉั น แล้ว นะ ฉั น มาเก็บ เอามดยอบของ
ฉั นพร้อมกับไม้สีเสียดของฉั นแล้ว ฉั นรับประทานรวงผึ้งกับน้าํ ผึ้งของฉั นแล้ว ฉั นดื่มน้าํ องุนก
่ ับน้าํ นม
ของฉั นแล้ว โอ สหายทัง้ หลาย จงรับประทานและจงดื่มเถิด โอ ท่านผู้เป็นที่รก
ั เอ๋ย จงดื่มให้อม
ิ่ หนําเถิด
1

เจ้าสาวได้ยน
ิ คําตอบของเจ้าบ่าวจึงตื่นขึ้น
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ดิ ฉั น หลับ แล้ว แต่ ใจของดิฉัน ยัง ตื่น อยู่ คื อม ี เสียงเคาะของที่รก
ั ของดิฉัน พูด ว่า “น้ องสาวจ๋า ที่ รัก
ของฉั น จ๋า เปิด ประตู ให้ ฉั น ซิ จ๊ะ แม่ นกเขาของฉั น จ๊ะ แม่ คนงามหมดจดของฉั น จ๋า เพราะศีรษะของฉั
นก็ถู กนํ้าค้างชื้น และเส้นผมของฉั นก็ชุ่มด้วยละอองนํ้าฟ้าแห่งราตรีกาล� 3 ดิ ฉั นเปลื้องเสื้อของดิฉัน
ออกเสีย แล้ว ดิ ฉั น จะสวมกลับ เข้าไปอีก อย่างไรได้ ดิ ฉั น ล้างเท้า ของดิฉัน แล้ว ทําไมจะให้เท ้า ของดิฉัน
กลับเปื้ อนไปอีกเล่า 4 ที่รักของดิฉันสอดมือของเขาเข้ามาทางรู ประตู และใจดิฉันก็กระสันถึงเขา 5 ดิฉั น
ลุกขึ้นไปเปิดประตูให้ที่รักของดิฉั น และมือของดิฉันทําให้มดยอบหยด และนิว
้ ของดิฉันทําให้น้ํามดยอบ
ย้อยบนลูกสลักกลอน
2

เจ้าสาวแสวงหาเจ้าบ่าว

6 ดิฉั นเปิ ดประตูให้ที่รักของดิฉั น

แต่ที่รักของดิฉันกลับไปเสียแล้ว เมื่อเขาพูด จิตใจดิฉันมัวตกตะลึง
ดิ ฉั น แสวงหาเขา แต่ ดิ ฉั น หาเขาไม่ พบ ดิ ฉั นร ้ องเรียกเขา แต่ เขามิ ได้ ขานตอบ 7 พลตระเวนที่ ลาด
ตระเวนในเมืองได้ พบดิ ฉั น เขาตี ดิฉัน เขาทําให้ ดิ ฉั น บาดเจ็บ พลตระเวนรักษากําแพงเมืองฉกชิง เอา
ผ้าคลุมตัวจากดิฉันไป 8 โอ บุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิฉั นขอให้พวกเธอปฏิญาณว่า ถ้าเธอคนใดได้
พบที่รก
ั ของดิฉั น เธอจะรับปากบอกเขาว่า ดิฉั นป่วยเป็นโรครัก 9 โอ แม่สาวงามลํ้าเลิศในท่ามกลางสา
วอื่นๆ คู่รักของเธอนั ้ นวิเศษอะไรไปกว่าคู่รก
ั ของใครๆ คู่ รักของเธอนั ้ นวิเศษอะไรไปกว่าคู่รก
ั ของใครอื่น
หรือ เธอจึงได้มาให้พวกฉั นปฏิญาณให้เช่นนั ้น
เจ้าสาวยกย่องเจ้าบ่าว

10 ที่รักของดิฉันผิวเปล่งปลัง
่ อมเลือด

เขาเป็นเอกในท่ามกลางหมื่นคน 11 ศีรษะของเขาดังทองคําเนื้
อดี ผมของเขาหยิกและดําเหมือนนกกา 12 ตาของเขาเปรียบเหมือนตานกเขาที่รม
ิ ห้วยอาบนํ้านม และ
จับอยู่ที่ริมกระแสนํ้าเต็มฝั่ ง 13 แก้มของเขาเหมือนอย่างลานปลูกไม้สีเสียด ส่งกลิน
่ หอมหวน ริมฝีปาก
ของเขาเหมือนดอกบัวหยดนํ้ามดยอบ 14 มือของเขาดุจวงแหวนทองคําอันประดับด้วยพลอยเขียว ท้อง
ของเขาดุจเสางาช้างและประดั บด้วยไพทูรย์ 15 ขาของเขาดุจเสาหินอ่อนตัง้ บนฐานเสียบทองคําเนื้ อด
ี สี หน ้า ของเขาดุจ เลบานอนประเสริฐ อย่างไม้ สนสี ดาร์ 16 ปากของเขาอ่อนหวานที่ สุด ทั ่วท งั ้ สรรพางค์
ของเขาล้วนแต่น่ารักน่าใคร่ โอ เหล่ าบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มจ๋า นี่ คือที่รก
ั ของดิฉั น และนี่ คือเพื่อนยาก
ของดิฉั น

6

คําพูดของพวกบุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มและเจ้าสาว
1 โอ แม่สาวงามลํ้าเลิศในท่ามกลางสาวอื่นๆคู่รก
ั ของเธอไปไหนเสีย คู่รักของเธอกลับไปไหนเสียแล้ว
เล่า เพื่อ พวกเราจะไปสืบหากับ เธอ 2 ที่ รัก ของดิฉัน ลงไปยัง สวนของเขาเพื่อ จะไปที่ ลานปลูก ไม้ สี เสียด
และเพื่อจะไปเลี้ยงฝูงสัตว์ในสวนกับเพื่อจะเก็บดอกบัว 3 ตัวดิฉันเป็นกรรมสิทธิข
ั ของดิฉั น และ
์ องที่รก
ที่รกก
ั ็เป็นของดิฉั น เขาเลี้ยงฝูงสัตว์อยูท่
่ ามกลางหมู่ดอกบัว
ความงามและความดีของเจ้าสาว
ที่ รักของฉั นเอ๋ย แม่ช่างสวยงามประหนึ่ งเมืองทีรซาห์และงามเย็นตาดังเยรู ซาเล็ม แม่เป็นสง่า
น่าคร้ามเกรงดังกองทัพมีธงประจํา 5 ขอเบือนเนตรไปจากฉั นเถอะ เพราะว่าฉั นแพ้นั ยน์ ตาของเธอแล้ว
ผมของน้ องดุจ ฝูง แพะที่ เคลื่อนมาตามเนิ น ลาดภู เขากิ เลอาด 6 ซี่ ฟัน ของเธอดัง ฝูง แกะตัว เมีย เพิง่ ขึ้น
มาจากการชําระล้าง มีลูกแฝดติดมาทุกตัว และหามีตัวใดเป็นหมันไม่ 7 ขมับของเธอเหมือนผลทั บทิม
ผ่า ซีก อยู่ ในผ้า คลุม 8 มี มเหสี หกสิบ องค์ และนางห้ามแปดสิบ คน พวกหญิง พรหมจารีอี กมากเหลือ จะ
คณนา 9 แม่นกเขาของฉั น แม่คนงามหมดจดของฉั น เป็นคนเดียว เธอเป็นคนเดียวของมารดา เป็นหัว
รักหัวใคร่ของผูให้
้ กําเนิ ด สาวๆทัง้ หลายเห็นเธอ และเรียกเธอว่า ผาสุก ทัง้ เหล่ามเหสีและเหล่านางห้าม
ก็สรรเสริญเยินยอเธอว่า 10 “แม่สาวคนนี้ เป็นผู้ใดหนอ เมื่อมองลงก็ดังอรุ โณทัย แจ่มจรัสดังดวงจันทร์
กระจ่างจ้าดังดวงสุรยั
ิ น สง่าน่าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจํา� 11 ดิฉั นลงไปในสวนผลนั ท เพื่อจะดูหมู่
4 โอ
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ไม้เขียวตามหุบเขาว่าเถาองุนม
่ ีดอกตูมออกหรือเปล่า และเพื่อจะดูวา่ ผลทับทิมมีดอกแล้วหรือยัง 12 เมื่
อดฉ
ิ ั นยังไม่ทันรตั
ู้ ว จิตใจของดิฉันได้กระทําให้ดิฉั นเหมือนรถม้าแห่งอามินาดิบ 13 กลับมาเถอะ กลับมา
เถิด โอ แม่ชาวชูเลมจ๋า กลับมาเถิด กลับมาเถอะจ๊ะ เพื่อพวกดิฉันจะได้เธอไว้ชมเชย นี่ กระไรนะ เธอทัง้
หลายจงมองตัวแม่ชาวชูเลม ดังกองทัพสองพวก

7

โอ แม่ ธิดาของจ้าว เท้าสวมรองเท้าผูกของเธอนั ้นนวยนาดนี่ กระไร ตะโพกของเธอกลมดิกราวกับ
เม็ดเพชรที่ มือช่างผู้ชาํ นาญได้ เจียระไนไว้ 2 สะดือของเธอดุ จอ่างกลมที่ มิได้ ขาดเหล้าองุน
่ ประสม ท้อง
ของเธอดัง กองข้าวสาลี ที่ มี ดอกบัว ปัก ไว้ล้อมรอบ 3 ถัน ทัง้ สองของเธอเหมือนลูก ละมัง่ สองตัว ซึ่ง เป็น
ละมัง่ ฝาแฝด 4 ลําคอของเธอประหนึ่ งหอคอยสร้างด้วยงาช้าง เนตรทัง้ สองของเธอดุจสระในเมืองเฮช
โบนที่รม
ิ ประตูเมืองบัทรับบิม จมูกของเธอเหมือนหอแห่งเลบานอนซึ่งมองลงเห็นเมืองดามัสกัส 5 ศีรษะ
ของเธอดังยอดภูเขาคารเมล ผมของเธอดุจด้ายสีม่วง กษั ตริย์ก็ต้องมนต์เสน่ หด้
์ วยเส้นผมนั ้น 6 โอ แม่
ช่างน่า รัก แม่ ช่างชื่นชม เธอนี่ ชา่ งสวยงามต้องตาจริง 7 เธองามระหงดุจ ต้ นอ ิ นทผลัม และถัน ทัง้ สอง
ของเธอดังพวงองุน
่ 8 ฉั นจึงคิดว่า ฉั นจะปีนขึ้นต้นอินทผลัมนน
ั ้ ฉั นจะจับพวงเหนี่ ยวไว้ ขอให้ถันทัง้ สอง
ของเธองามดัง พวงองุน
่ เถอะ และขอให้ ลมหายใจของเธอหอมดัง ผลแอบเปิ้ ลเถิด 9 และขอให้ เพดาน
ปากของเธอดุจน้าํ องุน
่ อย่างดียงิ่ สําหรับที่รก
ั ของฉั น ดื่มคล่องคอจริงๆ ทําให้ริมฝีปากของคนที่หลับอยู่
พูดได้
1

เจ้าสาวหลงรักเจ้าบ่าว

10 ตัวดิฉันเป็ นกรรมสิทธิข
ั ของดิฉั น
์ องที่รก

และความปรารถนาของเขาก็เจาะจงเอาตัวดิฉั น 11 ที่ รัก
ของดิฉันจ๋า มาเถอะจ๊ะ ให้เราพากันออกไปในทุ่งนา ให้เราพักอยู่ตามหมู่บ้าน 12 ให้เราตื่นแต่ เช้าตรู ไป
่
ยังสวนองุน
่ ให้เราดู วา่ เถาองุ นม
่ ีดอกตูมออกหรือเปล่า หรือว่ามีดอกบานแล้ว ให้เราดู วา่ ต้นทั บทิมมีด
อกหรือยัง ณ ที่นั ่นแหละดิฉันจะมอบความรักของดิฉันให้แก่เธอ 13 โอ ที่รักของดิฉันจ๋า ผลมะเขือดูดา
อิมส่งกลิน
่ หอมฟุ้งไป แล้วที่ประตูบ้านของพวกดิฉันมีผลไม้อร่อยนานาชนิ ด มีทัง้ ผลใหม่และผลเก่าที่ดิ
ฉั นได้เก็บรวบรวมไว้สําหรับเธอ
1 โอ

8

ถ้าเธอได้เป็นเหมือนพี่ชายของดิฉั น ผู้ได้ดูดนมจากอกมารดาของดิฉันก็จะดี เพราะเมื่อดิฉันพบ
เธอนอกบ้าน ดิฉั นจะได้จุบเธอได้ แล้วคนทัง้ หลายจะได้ไม่ดูถูกดูหมิน
่ ดิฉั น 2 แล้วดิฉันจะได้เดินนําเธอ
พาเธอให้เข้ามาในเรือนมารดาของดิฉั น ผู้ซึ่งจะสอนดิฉั น ดิฉั นจะได้ให้เธอดื่มน้าํ องุน
่ ใส่เครือ
่ งเทศ และ
3
ดื่มน้าํ ทับทิมของดิฉั น แล้วมือซ้ายของเขาจะช้อนใต้ศีรษะของดิฉันไว้ และมือขวาของเขาจะสอดกอด
ดิฉันไว้ 4 โอ บุ ตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย ดิ ฉั นขอให้เธอทัง้ หลายปฏิญาณว่า เธอทัง้ หลายจะไม่เร้าหรือ
จะไม่ปลุกที่รก
ั ของดิฉันให้ต่ืนกระตือขึ้น จนกว่าเขาจะจุใจแล้ว
เจ้าบ่าวกล่าวถึงความรัก

5 แม่คนนี้ ที่ขึ้นมาจากถิน
่ ทุรกันดารอิงแอบแนบมากับคู่รัก

คือใครที่ไหนหนอ ดิฉั นได้ปลุกเธอเมื่อเธอ
อยู่ใต้ต้นแอบเปิ้ ล ที่นั ่นแหละที่มารดาของเธอได้ให้กําเนิ ดเธอ ที่ตรงนั ้นแหละผู้ที่คลอดเธอได้ให้กําเนิ ด
เธอ 6 จงแนบดิฉัน ไว้ดุ จดวงตราแขวนอยู่ที่ ใจของเธอ ประดุจดวงตราบนแขนของเธอ เพราะความรัก
นั ้นเข้มแข็งอย่างความตาย ความริษยาก็ดุเดือดเหมือนแดนคนตาย และประกายแห่งความริษยานั ้นก็
คือประกายเพลิง คือประกายเพลิงที่แสนรุ นแรง 7 นํ้ามากหลายไม่อาจดับความรักให้มอดเสียได้ หรืออ
ท
ุ กธารทัง้ หลายไม่อาจท่วมความรักให้สําลักตายเสียได้ แม้ว่าคนใดจะเอาทรัพย์สมบัติในเหย้าเรือนของ
ตนทัง้ สิน
ั ความหมิน
้ มาแลกกับความรักนั ้น คนนั ้นจะได้รบ
่ ประมาทจากคนทัง้ หลายเป็นอย่างยิง่
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เจ้าบ่าวกับเจ้าสาวกล่าวเรือ
่ งน้ องสาวคนหนึ่ ง
เรามี น้องสาวคนหนึ่ ง และเธอยัง ไม่ มี ถัน เราจะทํา อย่างไรกั บน ้ องสาวของเรา เมื่อ ถึง วันที ่ เขามาสู่
ขอน้องของเรา 9 ถ้าหากน้ องสาวนั ้นเป็นกําแพง พวกเราก็จะสร้างปราสาทเงินไว้หลังหนึ่ ง และถ้าหาก
น้ องเป็นประตู พวกเราจะโอบล้อมเธอด้วยแผ่นไม้สนสีดาร์
8

เจ้าสาวสนทนากับเจ้าบ่าว
ถันทัง้ สองของดิฉันเหมือนดังหอคอย เพราะฉะนั ้นในสายตาของเขาดิฉันจึงเป็น
ดังผูที
้ ่ได้รับความโปรดปราน 11 ซาโลมอนทรงมีสวนองุน
่ อยูแ
่ ปลงหนึ่ งที่เมืองบาอัลฮาโมน พระองค์ทรง
มอบสวนองุน
่ นั ้นให้แก่ผู้รักษาสวนเช่า ทุกคนต้องส่งเงินคนละพันแผ่นเป็นค่าผลไม้ 12 สวนองุน
่ ของดิ
ฉั น ซึ่ง เป็น ของดิฉัน เอง อยู่ต่อ หน้า ดิ ฉั น โอ ข้า แต่ ซาโลมอน พัน นั ้น พระองค์ เอาไปเถิด และผู้ ดู แลผล
ไม้ในสวนนั ้นกเ็ อาไปคนละสองร้อยเถิด 13 โอ เธอ ผู้อยูในสวน
่
พวกเพื่อนๆของเธอคอยฟังเสียงของเธอ
อยู่ ขอให้ฉั น ได้ยน
ิ เสียงเธอ 14 ที่ รัก ของดิฉัน จ๋า เร็วๆเข้า เถอะจ๊ะ ขอให้เธอเป็น ดัง ละมัง่ หรือ กวางหนุ่ม
บนภูเขาต้นสีเสียดเถิด
10 ดิฉั นเป็ นกําแพง

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 1:1
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสืออิสยาห์

อิสยาห์เป็นบุตรชายของอามอส (1:1; 2:1; 13:1; 20:2; 37:2) พระเจ้า ซึ่งเลือกเขาไว้ก่อนที่ เขาเกิด
ได้ ทําให้เขาเป็น “ลูก ศรขั ดม ัน� (49:2) เขารับ ใช้ พระเจ้า ในรัชกาลของกษั ตริย์ อุ สซี ยาห์ โยธาม อาหัส
และเฮเซคียาห์
อิส ยาห์ ได้ ประกาศพระคํา ของพระเจ้า และได้ เตือนยู ดาห์ ว่า พระเจ้า จะทรงทําลายเขาเพราะเหตุ
ความบาปของเขา พระคัมภีร ์ใหม่ ได้ อ้างถึง หนั ง สื ออ ิส ยาห์ ประมาณ 20 ครัง้ หน ังสื ออ ิส ยาห์ ยาวกว่า
หนังสือพยากรณ์ อื่นๆ และมีคําพยากรณ์ ถึงพระเยซูสมบูรณ์ กว่าเล่มอ่น
ื ๆหนั งสืออิสยาห์ได้พยากรณ์ ถึง
“ความทุกข์ ทรมานของพระคริสต์ และถึง สง่า ราศี ที่ จะมาภายหลัง� (1 ปต 1:11) หน ังสื ออ ิส ยาห์มี คํา
สอนเรือ
่ งความรอดและการไถ่บาปมากกว่าเล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรเดิ
์ ม
การใช้ ภาษาในหนั ง สื ออ ิส ยาห์ ไพเราะกว่า เล่ มอ ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ และบางส่วนของเพลง Messiah
ของจอรจ์ เฟรเดอร์รก
ิ แฮนดัล มาจากเล่มนี้โดยตรง
อาจารย์บางคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าอ้างว่าอิสยาห์เขียนบทที่ 1-40 แต่มีอีก 1 หรือ 2 คนทีได้
่ เขียนบทที่ 4166 ความคิด นี้ ไม่ ได้ มาจากหนั ง สื ออ ิส ยาห์หรือ จากข้ อม ูล ใดๆแห่ง ประวัติ ศาสตร์ พระคัมภีร ใหม่
์
ได้ อ้าง
ถึงข้อความจากบทที่ 41-66 เป็นเวลา 8 ครัง้ และทุกครัง้ ได้ใช้คําว่า “ตามที่อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ได้
กล่าวไว้� “อิสยาห์ได้กล่าวอีกว่า� หรือ “อิสยาห์กล้ากล่าวว่า� เมื่อพระเยซูคริสต์อยู่บนโลกนี้ พระองค์
ได้ รับรองว่า หนั ง สื ออ ิส ยาห์ ทัง้ เล่ม เป็น พระคํา ของพระเจ้า พระเยซู ได้ อ้างข้อความจากบทที่ 61 ข้อ 12 แล ้วตรัสว ่า อิส ยาห์เป็น ผู้ เข ียนไม่ ใช่ คนหนึ่ ง ในสมัย พวกมัค คาปี หรือ หลัง สมัย นั ้น หลัง จากพระเยซู
ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตาย พวกอัครสาวกได้ อา้ งข้อความต่างๆจากเล่ มน ี้ เมื่อ เขาประกาศ ซึ่ง แสดง
ว่าหนั ง สื ออิสยาห์เป็น พระคํา ของพระเยโฮวาห์ ถ้า ผู้ ใดจะเชื่อว่าอีก 1 หรือ 2 คนได้ ชว
่ ยกันเขียนหนั ง สื
ออิสยาห์ เขาจะต้องกล่าวว่า “ข้าพเจ้าไม่เชื่อพระคัมภีร ์ เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจะหาวิธีอา้ งว่าพระคัมภีร ์
ไม่เป็นพระวจนะของพระเจ้า� พระเยซู ตรัสว่า “โอ คนเขลา และมีใจเฉื่ อยในการเชื่อบรรดาคําซึ่งพวก
ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้นั ้น� (ลก 24:25) คริสเตียนไม่ควรให้เกียรติคนใดที่พระเยซูทรงเรียกว่าเป็น
คนเขลา
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าการรับใช้ของอิสยาห์ได้ใช้เวลา 41 ปี
พระเจ้าทรงลงโทษยูดาห์เพราะเหตุความบาปของพวกเขา

1 นิ มิตของอิสยาห์บุตรชายของอามอส

ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับยูดาห์และเยรู ซาเล็ม ในรัชกาลของอุส
ซี ยาห์ โยธาม อาหัส และเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ 2 โอ ฟ้า สวรรค์ เอ๋ย จงฟัง โอ แผ่ นดิน โลกเอ๋ย
จงเงีย
่ หู เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ตรั สว ่า “เราได้ เลี้ยงดู บุ ตรและให้ เติบโตขึ้น แต่ เขาทัง้ หลายได้ กบฏ
ต่อ เรา 3 วัว รู จ
้ ัก เจ้าของของมัน และลาก็ รู ้ จัก รางหญ้า ของนายมัน แต่ อิสราเอลไม่ รู จ
้ ัก ชนชาติ ของ
4
เราไม่ พิจารณาเลย� เออ ประชาชาติ บาปหนา ชนชาติ ซึ่ง หนั กด ้วยความชัว่ ช้า เชื้อ สายของผู้ กระทํา
ความชัว่ ร้าย บรรดาบุตรที่ ทําความเสีย หาย เขาทัง้ หลายได้ ทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ เขาได้ ยว
ั ่ องค์ บริสุทธิ์
ของอิสราเอลให้ทรงพระพิโรธ เขาทัง้ หลายหัน หลัง ให้เสีย 5 ยัง จะให้เฆี่ยนเจ้า ตรงไหนอีก ที่ เจ้ ากบฏอยู่
เรือ
่ 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 ทําให้ออ
่ นลงด้วยนํ้ามัน
7 ประเทศของเจ้าก็รกร้างและหัวเมืองของเจ้าก็ถูกไฟเผา ส่วนแผ่นดินของเจ้าคนต่างด้าวก็ทําลายเสีย
ต่อหน้าเจ้า มันกร็ กร้างไป เหมือนอย่างถูกพลิกควํา่ เสียโดยคนต่างด้าวนั ้น 8 ส่วนธิดาแห่งศิโยนก็ถูกทิง้
ไว้เหมือนอย่างเพิงที่ในสวนองุน
่ เหมือนเพิงในไร่แตงกวา เหมือนเมืองที่ถูกล้อม 9 ถ้าพระเยโฮวาห์จอม
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โยธามิได้เหลือคนไว้ให้เราบ้างเล็กน้ อยแล้ว เราก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็นเหมือนเมือง
โกโมราห์
การขอร้องให้กลับใจเสียใหม่

10 ดู ก่อนท่านผู้ ปกครองเมืองโสโดม

จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ดู ก่อนท่านประชาชนเมืองโก
โมราห์ จงเงีย
่ หูฟังพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเรา 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เครือ
่ งบูชาอันมากมาย
ของเจ้า นั ้น จะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่ เรา เราเอือมแกะตัวผู้ อน
ั เป็น เครือ
่ งเผาบู ชา และไขมัน ของสัตว์ที่
ขุน ไว้นั้น แล้ว เรามิ ได้ ปี ติ ยินดี ในเลือดของวัว ผู้ หรือ ลูก แกะหรือ แพะผู้ 12 เมื่อ เจ้า เข้า มาเฝ้า เรา ผู้ ใดขอ
ให้เจ้ าทํา อย่างนี้ ที่ เหย ียบยํ่า เข้า มาในบริเวณพระนิ เวศของเรา 13 อย่า นํา เครือ
่ งบูชาอัน เปล่า ประโยชน์
มาอีก เลย เครือ
่ งหอมเป็น สิง่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ เรา วัน ข้างขึ้น และวัน สะบาโต และการเรียกประชุม
เราทนอีก ไม่ ได้ มัน เป็น ความชัว่ ช้า แม้แต่ การประชุ มอ ันศั กด ิ์สิทธิ์นั ้น ด้วย 14 ใจของเราเกลียดวัน ข้าง
ขึ้นของเจ้าและวันเทศกาลตามกําหนดของเจ้า มันกลายเป็นภาระแก่เรา เราแบกเหน็ ดเหนื่ อยเสียแล้ว
15 เมื่อเจ้ากางมือของเจ้าออกเราจะซ่อนตาของเราเสียจากเจ้า แม้ว่าเจ้าจะอธิษฐานมากมายเราจะไม่
ฟัง มือของเจ้าเปรอะไปด้วยโลหิต 16 จงชําระตัว จงทําตัวให้สะอาด จงเอาการกระทําที่ ชว
ั ่ ของเจ้าออก
ไปให้พ้นจากสายตาของเรา จงเลิกกระทําชัว่ 17 จงฝึกกระทําดี จงแสวงหาความยุติธรรม จงบรรเทาผูถู
้
กบีบบังคับ จงป้องกันให้ลูกกําพร้าพ่อ จงสู้ความเพื่อหญิงม่าย� 18 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “มาเถิด ให้เรา
สู้ความกัน ถึงบาปของเจ้าเหมือนสีแดงเข้มก็จะขาวอย่างหิมะ ถึงมันจะแดงอย่างผ้าแดงก็จะกลายเป็น
อย่างขนแกะ 19 ถ้า เจ้า เต็มใจและเชื่อ ฟัง เจ้ าจะได้ กิน ผลดี แห่ งแผ่น ดิน 20 แต่ ถ้า เจ้า ปฏิเสธและกบฏ
เจ้ าจะถูก ทําลายเสีย ด้วยคมดาบ เพราะว่า พระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส แล้ว� 21 เมืองที่ สัตย์ ซื่อ
กลายเป็นแพศยาเสีย แล้วหนอ คือ เธอที่ เคยเปี่ ยมด้วยความยุ ติ ธรรม ความชอบธรรมเคยพํานั กอยู่ใน
เธอ แต่เดีย
๋ วนี้ พวกฆาตกรพํานั กอยู่ 22 เงินของเจ้าได้กลายเป็นขี้เงินไปแล้ว นํ้าองุน
่ ของเจ้าปนนํ้าแล้ว
23 เจ้ านายของเจ้า เป็ น พวกกบฏและเป็ น เพื่อนของโจร ทุ กคนรัก สินบนและวิง
่ ตามของกํานั ล เขามิ ได้
ป้องกันให้ลูกกําพร้าพ่อ และคดีของหญิงม่ายก็ไม่มาถึงเขา 24 ฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าคือพระเยโฮวาห์
จอมโยธา ผู้ทรงมหิทธิฤทธิของอิ
สราเอลตรัสว่า “ดู เถิด เราจะระบายความโกรธของเราเหนื อศั ตรู ของ
์
เรา และแก้แค้นข้าศึกของเราเสียเอง
ในอนาคตอิสราเอลจะกลับไปสู่แผ่นดินของเขาอีก
25 เราจะหั นม ือ ของเรามาสู้ เจ้ าและจะถลุง ไล่ ขี้ แร่ของเจ้า ออกเสีย อย่างกับ ล้างด้วยนํ้า ด่าง และเอา
ของเจือปนของเจ้าออกให้หมด 26 และเราจะคืนผู้พิพากษาของเจ้าให้ดังเดิม และคื นที ่ปรึกษาของเจ้า
อย่างกับตอนแรก ภายหลังเขาจะเรียกเจ้าว่า ‘นครแห่งความชอบธรรม นครสัตย์ซื่อ� ” 27 ศิ โยนจะรับ
การไถ่ ด้วยความยุ ติ ธรรม และบรรดาคนในนครที่ กล ับ ใจจะรับ การไถ่ ด้วยความชอบธรรม 28 แต่ พวก
ละเมิด และพวกคนบาปจะถูก ทําลายด้วยกัน และบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ ละทิง้ พระเยโฮวาห์ จะถู กล ้าง
ผลาญ 29 เพราะเจ้า จะละอายเรือ
่ งต้น โอ๊ก ที่ เจ้ าปรารถนานั ้น และเจ้า จะอับอายเรือ
่ งสวนซึ่ง เจ้า เลื อก
30 เพราะเจ้า จะเป็ น เหมือนต้น โอ๊ก ที่ ใบเหีย
31
่ วแห้ง และเหมือนสวนที่ ขาดนํ้า และผู้ที่ แข็งแรงจะกลาย
เป็นใยป่าน และผูป
้ ระกอบมันขึ้นจะเป็นเหมือนประกายไฟ และทัง้ สองจะไหม้เสียด้วยกัน ไม่มผู
ี ใดดั
้
บได้

2
อาณาจักรอิสราเอลจะสูงศักดอี
ิ์ ก

1 ถ้อยคําซึ่งอิสยาห์บุตรชายของอามอสเห็นเกี่ยวกับยูดาห์และเยรู ซาเล็ม 2 ในยุคหลังจะเป็ นดังนี้

คือ
ภูเขาแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จะถูกสถาปนาขึ้นให้สูงที่สุดในจําพวกภูเขาทัง้ หลาย และจะถูกยก
ขึ้นให้เหนื อบรรดาเนิ นเขา และประชาชาติทัง้ สิน
้ จะหลัง่ ไหลเข้ามาหา 3 และชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมาก
จะมากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยังพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของยาโคบ เพื่อ
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พระองค์ จะทรงสอนวิถี ของพระองค์ แก่ เรา และเพื่อ เราจะเดิน ในมรรคาของพระองค์� เพราะว่า พระ
ราชบัญญัติจะออกมาจากศิโยน และพระวจนะของพระเยโฮวาห์จะออกมาจากเยรู ซาเล็ม 4 พระองค์จะ
ทรงวินิจฉั ย ระหว่างบรรดาประชาชาติ และจะทรงตําหนิ ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก และเขาทัง้ หลาย
จะตีดาบของเขาให้เป็นผาลไถนา และหอกของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขา
จะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป 5 โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย มาเถิด ให้เราทัง้ หลายดําเนิ นในสว่างของ
พระเยโฮวาห์
ต้องให้การลงโทษสําเร็จก่อนรับพระพรได้
เพราะฉะนั ้น พระองค์ ทรงละทิง้ ชนชาติ ของพระองค์ เสีย คือ วงศ์ วานของยาโคบ เพราะว่า เขาอุดม
ด้วยหมอดูจากตะวันออกอย่างคนฟีลิสเตีย และเขาตีสนท
ิ กับคนต่างชาติ 7 แผ่นดินของเขาเต็มด้วยเงิน
และทองคํา ทรัพย์สมบัติของเขาไม่มีสิน
้ สุด แผ่นดินของเขาเต็มด้วยม้า รถรบของเขาไม่มีสิน
้ สุด 8 แผ่
นดิน ของเขาเต็ มด ้วยรู ป เคารพ เขากราบไหว้ผลงานแห่ งม ือ ของเขา ต่อ สิง่ ซึ่ง นิว
้ มือ ของเขาได้ กระทํา
9 คนตํ่าต้อยจึง กราบลงและคนใหญ่ โตก็ ถ่อมตัว ลง ฉะนั ้น อย่า อภัย เขาเลย 10 จงหลบเข้าไปในหิน และ
ซ่อนอยูใ่ นผงคลี ให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสง่าราศีแห่งความโอ่อา่ ตระการ
ของพระองค์ 11 และท่า อัน ผยองของมนุษย์ จะตกตํ่า ลง และความจองหองของคนจะถูก ปราบลง พระ
เยโฮวาห์ องค์ เดียวจะเป็น ผู้ เท ิด ทูน ในวัน นั ้น 12 เพราะว่า วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะสู้ สารพัด ที่
เย่อหยิง่ และสูงส่ง สู้สารพัดที่ถูกยกขึ้นและพวกเขาจะถูกปราบลง 13 สู้ต้นสนสีดาร์ทัง้ สิน
้ ของเลบานอน
14
ที่ สูง และที่ ถู กยกขึ้น และสู้ ต้น โอ๊ก ทัง้ สิน
้ ของบาชาน สู้ ภู เขาสูง ทัง้ สิน
้ และสู้ เนิ น เขาทัง้ ปวงที่ ถู กยก
ขึ้น 15 สู้ หอคอยสูง ทุก แห่ง และสู้ กําแพงที่ เข ้ม แข็ง ทุก แห่ง 16 สู้ กําปั่ นทัง้ สิน
้ ของทารชิช และสู้ รู ปภาพ
17
งดงามทัง้ สิน
และความผยองของมนุษย์จะต้องถูกปราบลง และความจองหองของคนจะตกตํ่าลง ใน
้
วันนั ้นพระเยโฮวาห์องค์เดียวจะเป็ นที ่เทิดทูน 18 และรู ปเคารพทัง้ หลายพระองค์จะทรงทําลายอย่างเต็
มที่ 19 และคนจะเข้าไปในถํ้าหินและในโพรงดินให้พ้นจากความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจาก
สง่า ราศี แห่งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงลุก ขึ้น กระทํา ให้โลกสัน
่ สะท้าน 20 ในวัน
นั ้นคนจะเหวีย
่ งรู ปเคารพของตนออกไปอันทําด้วยเงิน และรู ปเคารพของตนที่ทําด้วยทองคํา ซึ่งเขาทํา
ไว้เพื่อตนเองจะนมัสการ ไปยังตัวตุ่นและตัวค้างคาว 21 เพื่อเขาจะเข้าถํ้าหินและเข้าซอกผา ให้พ้นจาก
ความน่าเกรงขามของพระเยโฮวาห์ และจากสง่าราศีแห่งความโอ่อา่ ตระการของพระองค์ เมื่อพระองค์
ทรงลุกขึ้นกระทําให้โลกสัน
่ สะท้าน 22 จงตัดขาดจากมนุษย์เสียเถิด ซึ่งในจมูกของเขามีลมหายใจ เพราะ
เขามีคุณค่าอะไรเล่า
6

3
พระเจ้าทรงพิพากษายูดาห์
1 เพราะดูเถิด องค์พระผู้เป็ นเจ้า คือพระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงนําออกไปเสียจากเยรู ซาเล็มและจาก
ยูดาห์ ซึ่งเครือ
่ งคํ้าและเครือ
่ งจุน เครือ
่ งคํ้าอันเป็นอาหารทัง้ หมด และเครือ
่ งคํ้าอันเป็นนํ้าทัง้ หมด 2 พวก
ทแกล้วและพวกทหาร ผู้วินิจฉั ยและผู้พยากรณ์ ผู้เฉลียวฉลาดและพวกผู้ใหญ่ 3 นายห้าสิบและผู้มียศ
ที่ปรึกษาและคนเล่นกลที่มีฝีมือ และนั กพูดที่วาทะโวหารดี 4 และเราจะกระทําให้เด็กๆเป็นเจ้านายของ
เขา และทารกจะปกครองเขา 5 และประชาชนจะถู กบีบบังคับ ทุกคนจะบีบบังคับเพื่อนของตน และทุก
คนจะบีบ บังคับ เพื่อนบ้านของตน เด็กๆจะทะลึ่ง ต่อ ผู้ ใหญ่ และคนถ่อยต่อ คนผู้ มี เกียรติ 6 เมื่อ ใครคน
หนึ่ งไปยึดตัวพี่น้องของเขาในเรือนของบิดาของเขา กล่าวว่า “เจ้ามีเสื้อคลุมอยูแล้
่ ว เจ้าจงเป็นผู้นําของ
เรา และซากที่ อยู่นี้ จะอยู่ใต้กํามือของเจ้า� 7 ในวันนั ้นเขาจะคัดค้านว่า “ข้าพเจ้าจะไม่ยอมเป็นผู้สมาน
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
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พระเยโฮวาห์ กบฏต่อพระเนตรอันรุ่งโรจน์ ของพระองค์ 9 สีหน้าของเขาเป็นพยานปรักปรําเขาทัง้ หลาย
เขาป่าวร้องความผิด ของเขาอย่างโสโดม เขามิ ได้ ปิดบัง ไว้ วิบัติ แก่ จิ ตใจเขา เพราะว่า เขาได้ นํา ความ
ชัว่ ร้ายมาเป็น บําเหน็ จ แก่ ตัว เขาเอง 10 จงบอกคนชอบธรรมว่า เขาทัง้ หลายจะเป็นสุข เพราะเขาจะได้
รับประทานผลแห่งการกระทําของเขา 11 วิบัติแก่ คนชัว่ ความร้ายจะตกแก่ เขา เพราะว่าสิง่ ใดที่ มือเขา
ได้ กระทํา เขาจะถูกกระทําเช่นกัน 12 ส่วนชนชาติ ของเรา เด็กๆเป็นผู้บีบบังคับเขา และผู้หญิงปกครอง
เหนื อเขา โอ ชนชาติของเราเอ๋ย ผู้นําของเจ้าทําเจ้าให้ผิด และทําลายแนวทางทัง้ หลายของเจ้า 13 พระ
เยโฮวาห์ ทรงเข้า ประทับ สู้ ความ พระองค์ ประทับ ยืน พิพากษาชนชาติ ของพระองค์ 14 พระเยโฮวาห์ จะ
ทรงเข้า พิพากษาพวกผู้ ใหญ่ และเจ้า นายชนชาติ ของพระองค์ “เจ้ าทัง้ หลายนี่ แหละซึ่ง ได้ กล ื นก ิน สวน
องุน
่ เสีย ของที่รบ
ิ มาจากคนจนก็อยูในเรื
่
อนของเจ้า 15 ซึ่งเจ้าได้ทุบชนชาติของเราเป็นชิน
้ ๆ และได้บดบี้
หน้าของคนจนนั ้นเจ้าหมายความว่ากระไร� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
พระเจ้าทรงพิพากษาธิดาทัง้ หลายของศิโยน
พระเยโฮวาห์ตรัส อีกว่า “เพราะธิดาทัง้ หลายของศิ โยนนั ้ นก ็ ผยอง และเดิน คอยืด คอยาว ตาของ
เขาชม้อยชม้าย เดินกระตุ้งกระติง้ ขยับเท้าให้เสียงกรุ ง๋ กริ ๋ง 17 องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะทรงให้เป็นชันนะตุ
ที่ ศีรษะของบรรดาธิดาของศิ โยน และพระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา ให้ ที่ ส่วนลับ ของเขาทัง้ หลายโล้น ไป
18 ในวัน นั ้น องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า จะทรงนํา เอาเครือ
่ งวิจิ ตรงดงามไปเสีย คือกําไลข้อเท้า ปันจุเหร็จ ตุ ้มวง
เดือน 19 จี้ กําไลมือ ผ้าแถบ 20 ผ้ามาลา กําไลเท้า ผ้าคาดศีรษะ หีบเครือ
่ งนํ้าอบ ตะกรุ ดพิสมร 21 แหวน
ตรา และแหวนจมูก 22 เสื้อ งาน และเสื้อ คลุม ผ้า คลุม และกระเป๋า ถือ 23 กระจก เสื้อผ้า ลินิน ผ้า โพก
ศีรษะ และผ้าคลุมตัว 24 ต่อมาแทนนํ้าอบจะมีแต่ความเน่า แทนผ้าคาดเอวจะมีเชือก แทนผมดัดจะมี
แต่ศีรษะล้าน แทนเสื้องามลํ้าค่าจะคาดเอวด้วยผ้ากระสอบ แทนความงดงามจะมีแต่รอยไหม้ 25 พวก
ผู้ชายของเจ้าจะล้มลงด้วยดาบ และทแกล้วทหารของเจ้าจะล้มในสงคราม 26 ประตูทัง้ หลายของเธอจะ
ครํา่ ครวญและโศกเศร้า เธอผู้อยูอย่
่ างโดดเดี่ยวจะนั ่งบนพื้นดิน�
16

4
อาณาจักรของพระคริสต์ คือพระอังกูร
1 ในวัน นั ้น หญิง เจ็ด คนจะยึด ชายคนหนึ่ ง ไว้ กล่าวว่า “เราจะหากิน ของเรา หานุ่ง หาห่ม ของเราเอง
ขอเพียงให้เขาเรียกเราด้วยชื่อ ของเธอ ขอจงปลดความอดสู ของเราเสีย� 2 ในวัน นั ้ นอ ั งก ูร ของพระเย
โฮวาห์จะงดงามและรุ ง่ โรจน์ และพืชผลของแผ่นดินนั ้นจะเป็นความภู มิใจและเป็นเกียรติของผู้ที่ หลี ก
เลี่ยงหลบหนี แห่งอิสราเอล 3 และต่อมาคนที่เหลืออยูในศิ
่
โยนและค้างอยูใ่ นเยรู ซาเล็ม เขาจะเรียกว่าบริ
สุทธิ์ คือ ทุกคนผู้มี ชื่อในทะเบียนชีวต
ิ ในเยรู ซาเล็ม 4 ในเมื่อ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าจะทรงล้างความโสโครก
ของธิดาทัง้ หลายของศิโยน และชําระรอยโลหิตของเยรู ซาเล็มจากท่ามกลางเมืองนั ้น ด้วยอานุภาพแห่ง
การพิพากษาและด้วยอานุภาพของการเผา 5 และพระเยโฮวาห์จะทรงสร้างเมฆและควันเพื่อกลางวัน
และแสงแห่ง เปลวเพลิง เพื่อ กลางคืน เหนื อ ที่ อยู่ อาศัย ทัง้ สิน
้ ของภู เขาศิ โยน และเหนื อ ประชุม ชนเมือง
นั ้น เพราะจะมีการป้องกันอยูเ่ หนื อสง่าราศีทัว่ สิน
่ ้ภัย
้ 6 จะมีพลับพลาทําร่มกลางวันบังแดด และเป็นทีลี
และที่กําบังพายุและฝน

5
พระเจ้าทรงทําลายสวนองุนที
่ ่ไร้ผล
1 บัดนี้ ข้าพเจ้า จะร้องเพลงถึงที่ รก
ั ของข้าพเจ้า เป็น เพลงของที่รก
ั ของข้าพเจ้า เกี่ยวกับ สวนองุน
่ ของ
ท่าน ที่ รัก ของข้าพเจ้า มี สวนองุน
่ แปลงหนึ่ ง อยู่ บนเนิ น เขาอั นอ ุ ดมยิง่ 2 ท่านทํา รัว้ ไว้รอบแล้ว เก็ บก ้อน
หินออกหมดและปลูกเถาองุน
่ อย่างดี ไว้ ท่านสร้างหอเฝ้าไว้ท่ามกลาง และสกัดบ่อยํ่าองุน
่ ไว้ในสวนนั ้น
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ด้วย ท่านมุ่ง หวัง ว่า มัน จะบัง เกิ ดล ู กอง ุ่น แต่ มัน บัง เกิ ดล ูก เถาเปรีย
้ ว 3 บัดนี้ โอ ชาวเยรู ซาเล็ม และคน
ยู ดาห์เอ๋ย ขอตัดสิน ระหว่างเราและสวนองุน
่ ของเรา 4 มี อะไรอีก ที่ จะทําได้ เพื่อ สวนองุน
่ ของเรา ซึ่ง เรา
ยังไม่ได้ทําให้ ก็เมื่อเรามุ่งหวังว่ามันจะบังเกิดลูกองุ่น ไฉนมันจึงเกิดลูกเถาเปรีย
้ ว 5 บัดนี้ เราจะบอกเจ้า
ทัง้ หลายให้วา่ เราจะทําอะไรกับสวนองุน
่ ของเรา เราจะรือ
้ รัว้ ต้นไม้ของมันเสีย แล้วมันก็จะถูกเผา เราจะ
พัง กําแพงของมัน ลง มั นก ็ จะถูก เหยียบยํ่า ลง 6 เราจะกระทํา มัน ให้เป็ นที ่ ร้าง จะไม่ มี ใครลิด แขนงหรือ
พรวนดิน หนามย่อยหนามใหญ่ ก็ จะงอกขึ้น และเราจะบัญชาเมฆไม่ ให้ โปรยฝนรดมัน 7 เพราะว่า สวน
องุน
่ ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาคือวงศ์ วานอิสราเอล และคนยูดาห์เป็นหมู่ไม้ที่ พระองค์ทรงชื่นพระทัย
และพระองค์ ทรงมุ่ง หวัง ความยุ ติ ธรรม แต่ ดู เถิด มี แต่ การนองเลือด หวัง ความชอบธรรม แต่ ดู เถิด
เสียงร้องให้ช่วย
วิบัติหกอย่างแก่คนอิสราเอล
วิบัติ แก่ ผู้ เหล่ านั ้ นที ่ เสริม บ้านหลัง หนึ่ ง เข้า กับ อีก หลัง หนึ่ ง และเสริม นาเข้า กับ นา จนไม่ มี ที่ อีก
แล้ว เพื่อ เขาทัง้ หลายต้องอยู่ ลําพัง ในท่ามกลางแผ่น ดิน นั ้น 9 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาทรงกล่าวที่ หู
ของข้าพเจ้า ว่า “เป็น ความจริง ที เดียว บ้านหลายหลัง จะต้องรกร้าง บ้านใหญ่ บ้านงามจะไม่ มี คนอาศัย
10 เพราะว่า สวนองุน
่ ยี่สิ บห้า ไร่จะได้ ผลแต่ เพียงบัท เดียว และเมล็ด พืช หนึ่ ง โฮเมอร์จะให้ผลแต่ เอฟาห์
เดียว� 11 วิบัติแก่คนเหล่านั ้นที่ลุกขึ้นแต่เช้ามืด เพื่อวิง่ ไปตามเมรัย ผู้เฉ่อ
ื ยแฉะอยู่จนดึก จนเหล้าองุน
่
ทําให้เขาเมาหยําเป 12 เขามีพิณเขาคู่และพิณใหญ่ รํามะนา ปี่ และเหล้าองุน
่ ณ งานเลี้ยงของเขา แต่เขา
ทัง้ หลายมิได้ เอาใจใส่ ในพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ หรือพิจารณาพระหัตถกิจของพระองค์ 13 เพราะ
ฉะนั ้น ชนชาติ ของเราจึง ตกไปเป็น เชลย เพราะขาดความรู ้ ผู้ มี เกียรติ ของเขาก็ หว
ิ แย่ และมวลชนของ
เขาก็ แห้งผากไปเพราะความกระหาย 14 เพราะฉะนั ้นนรกก็ ขยายที่ ของมันออก และอ้าปากเสียโดยไม่
จํากัด และสง่า ราศี ของเขา และมวลชนของเขา และเสียงอึง คะนึ ง ของเขา และผู้ ลิงโลดอยู่ ก็ จะลงไป
15 คนตํ่าต้อยจึงจะกราบลง และคนเข้มแข็งก็ถ่อมตัวลง และนั ยน์ ตาของผู้ผยองก็ ถู กลดตํ่า 16 แต่ พระ
เยโฮวาห์ จอมโยธาจะได้ รบ
ั การเทิดทูน ไว้โดยความยุ ติ ธรรม และพระเจ้า องค์ บริสุทธิจะได้
ทรงสําแดง
์
17
ความบริสุทธิ ์ โดยความชอบธรรม แล ้ว ลูก แกะจะเที่ยวหากิ นที ่ นั่น ตามลักษณะท่าทางของมัน คน
แปลกหน้า จะหากิน ในที่ ปรักห ัก พัง ของสัตว์ ที่ อ้วน 18 วิบัติ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ลากความชัว่ ช้า ด้วยสาย
ของความไร้สาระ ผู้ ลากบาปอย่างกับ ใช้ เชือกโยงเกวียน 19 ผู้ กล่าวว่า “ให้พระองค์ รีบ ร้อน ให้ พระองค์
เร่งงานของพระองค์ เพื่อเราจะได้ เห็น ให้พระประสงค์ ขององค์ ผู้บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลเสด็จมาใกล้ ขอ
20
ให้มาเพื่อเราจะได้ รู �
้
วิบัติแก่ คนเหล่านั ้ นที ่เรียกความชัว่ ร้ายว่าความดี และความดี วา่ ความชัว่ ร้าย
ผู้ ถือ เอาว่า ความมืด เป็น ความสว่าง และความสว่างเป็น ความมืด ผู้ ถือ เอาว่า ความขมเป็น ความหวาน
และความหวานเป็น ความขม 21 วิบัติ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ฉลาดตามสายตาของตนเอง และสุขุม รอบคอบ
ในสายตาของตนเอง 22 วิบัติ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่เป็ นว ีร ชนในการดื่ม เหล้า องุน
่ และเป็น คนแกล้ว กล้า ใน
การประสมเมรัย 23 ผู้ปล่อยตัวคนทําผิดเพราะเขารับสินบน และเอาความชอบธรรมไปจากผู้ชอบธรรม
24 ดังนั ้น เปลวเพลิงกลืนตอข้าวฉั นใด และเพลิงเผาผลาญหญ้าแห้งฉั นใด รากของเขาก็ จะเป็ นเหมือน
ความเปื่ อยเน่า และดอกบานของเขาจะฟุ้ง ไปเหมือนผงคลี ฉั น นั ้น เพราะเขาทัง้ หลายทอดทิง้ พระราช
บัญญัติของพระเยโฮวาห์จอมโยธา และได้ดูหมิน
่ พระวจนะขององค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล 25 เหตุฉะนั ้น
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จึง พลุ่ง ขึ้น ต่อ ชนชาติ ของพระองค์ และพระองค์ ทรงเหยียดพระหัตถ์ ของ
พระองค์ ออกสู้ เขาและตี เขา และภูเขาทัง้ หลายก็ สัน
่ สะเทือน และซากศพของเขาทัง้ หลายถูก ฉี ก ขาด
กลางถนน ถึงกระนั ้นกดี
็ พระพิโรธของพระองค์ก็มิได้หันกลับ แต่พระหัตถ์ของพระองค์ก็ยังเหยียดออก
อยู่ 26 พระองค์ จะทรงยกอาณั ติ สัญญาณให้แก่ ประชาชาติ ที่ ห่างไกล และจะทรงผิว พระโอษฐ์ เรียกเขา
มาจากที่สุด ปลายแผ่น ดิน โลก และดู เถิด เขาจะมาอย่างเร็ว และรีบ เร่ง 27 ไม่มี ผู้ ใดในพวกเขาจะอ่อน
เปลี้ย ไม่มี ผู้ ใดจะสะดุด ไม่มี ผู้ ใดจะหลับ สนิ ท หรือ นิ ทรา ผ้า คาดเอวสัก ผืน หนึ่ งก ็ จะไม่ หลุด ลุ่ย สายรัด
8
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รองเท้าก็จะไม่ขาดสักสายหนึ่ ง 28 ลูกธนูของเขาก็แหลม บรรดาคันธนูของเขาก็ก่งไว้ กีบม้าทัง้ หลายของ
เขาจะเหมือนกับ หินเหล็กไฟ และล้อ ของเขาทัง้ หลายเหมือนลมหมุน 29 เสียงคํารามของเขาจะเหมือน
สิงโต เหมือนสิงโตหนุ่ม เขาเหล่านั ้นจะคําราม เขาจะคํารนและตะครุ บเหยื่อของเขา และเขาจะขนเอา
ไปเสีย และไม่มีผูใดช่
้
วยเหยื่อนั ้นให้พ้นไปได้ 30 ในวันนั ้นเขาทัง้ หลายจะคํารนเหนื อเหยื่อนั ้นเหมือนเสียง
คะนองของทะเล และถ้ามีผู้หน่งึ ผู้ใดมองที่แผ่นดิน ดูเถิด ความมืดและความทุกข์ใจ และสว่างแห่งฟ้า
สวรรค์ก็มืดลง

6

นิ มิตของอิสยาห์
ในปี ที่ กษั ตริย์ อุ ส ซี ยาห์ สิน
้ พระชนม์ ข้าพเจ้า เห็น องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ประทับ ณ พระที่นั่ง สูง และ
เทิดทูน ขึ้น และชายฉลองพระองค์ ของพระองค์ เต็ม พระวิหาร 2 เหนื อ พระองค์ มี เสราฟิม ยืน อยู่ แต่ ละ
ตนมีปีกหกปีก ใช้สองปีกบังหน้า และสองปีกคลุมเท้า และด้วยสองปีกบินไป 3 ต่างก็รอ
้ งต่อกันและกันว
่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา แผ่ นดิน โลกทัง้ สิน
้ เต็ มด ้วยสง่า ราศี ของพระองค์�
4 และรากฐานของธรณี ประตู ทัง
้ หลายก็ สัน
่ สะเทือนด้วยเสียงของผู้ ร้อง และพระนิ เวศก็ มี ควัน เต็ม ไป
หมด
1

อิสยาห์รู สึ
้ กสํานึ กถึงความบาปของตน
5 และข้าพเจ้าว่า “วิบัติแก่ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าพินาศแล้ว เพราะข้าพเจ้าเป็ นคนริมฝีปากไม่สะอาด
และข้าพเจ้า อาศัย อยู่ ในหมู่ ชนชาติ ที่ ริม ฝีปากไม่ สะอาด เพราะนั ยน์ ตาของข้าพเจ้า ได้ เห ็ นกษั ตริย์ คือ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา� 6 แล้วตนหนึ่ งในเสราฟิมบินมาหาข้าพเจ้า ในมือมีถ่านเพลิง ซึ่งเขาเอาคีมคีบ
มาจากแท่ นบู ชา 7 และเขาถูก ต้องปากของข้าพเจ้า พูด ว่า “ดู เถิด สิ ่ง นี้ ได้ ถู กต้องริม ฝีปากของเจ้า แล้ว
ความชัว่ ช้าของเจ้าก็ถูกยกเสีย และเจ้าก็จะรับการลบมลทินบาป� 8 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะใช้ผู้ใดไป และผู้ใดจะไปแทนพวกเรา� แล้วข้าพเจ้าทูลว่า “ข้าพระองค์
นี่ พระเจ้าข้า ขอทรงใช้ข้าพระองค์ไปเถิด�

การมอบหมายหน้าที่แก่อิสยาห์
และพระองค์ ตรัสว ่า “ไปเถอะ และกล่าวแก่ ชนชาติ นี้ ว่า ‘ฟัง แล้ว ฟัง เล่า แต่ อย่า เข้าใจ ดูแล ้วดู เล่า
แต่ อย่า มองเห็น� 10 จงกระทํา ให้ จิ ตใจของชนชาติ นี้ มึนงง และให้ หู ทัง้ หลายของเขาหนั ก และปิด ตา
ของเขาทัง้ หลายเสีย เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของ
11
เขา และหันกลับมาได้ รบ
ั การรักษาให้หาย� แล้วข้าพเจ้ากล่าวว่า “ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า นานสัก
เท่าใด� และพระองค์ ตรัส ตอบว่า “จนหัว เมืองทัง้ หลายถูก ทิง้ ร้างไม่ มี ชาวเมือง และบ้านเรือนไม่ มี คน
และแผ่นดินก็รกร้างอย่างสิน
้ เชิง 12 และพระเยโฮวาห์ทรงกวาดคนออกไปไกล และที่ที่ ทอดทิ้งก็มีมาก
13
อยู่ท่ามกลางแผ่นดินนั ้น และแม้วา่ มีเหลืออยู่ในนั ้นสักหนึ่ งในสิบ ก็จะกลับมาและถูกเผาไฟ เหมือน
ต้นนํ้ามันสนหรือต้นโอ๊กซึ่งเหลืออยูแต่
่ ตอเมื่อถูกโค่น� ตอของมันจะเป็นเชื้อสายบริสุทธิ์
9

7
ซีเรียร่วมกับเอฟราอิมไปสู้รบกับเยรู ซาเล็ม
1 ต่อมาในรัชกาลของอาหัสโอรสของโยธาม โอรสของอุสซียาห์ กษั ตริย์แห่งยูดาห์ เรซีนกษั ตริย์แห่ง
ซีเรีย และเปคาห์โอรสของเรมาลิ ยาห์ กษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอลได้ ข้น
ึ มายัง เยรู ซาเล็ม เพื่อ กระทํา สงคราม
2
กับ เมืองนั ้น แต่ รบไม่ ชนะ เมื่อ เขาไปบอกที่ ราชสํานั ก ของดาวิด ว่า “ซี เรีย เป็น พันธมิตรกับ เอฟราอิม
แล้ว� พระทัย ของพระองค์ และจิตใจของประชาชนของพระองค์ ก็ สัน
่ เหมือนต้นไม้ ในป่า สัน
่ อยู่ หน ้าลม
3 และพระเยโฮวาห์ ตรัส กับ อิส ยาห์ ว่า “จงออกไปพบอาหัส ทัง
้ เจ้า และเชอารยาชูบ บุตรชายของเจ้า ณ
4
ที่ ปลายท่อ นํ้า สระบนที่ ถนนลานซักฟอก และจงกล่าวแก่ เขาว่า ‘จงระวัง และสงบใจ อย่า กลัว อย่า ให้
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พระทัยของพระองค์ขลาดด้วยเหตุเศษดุ้นฟืนทีจ
่ วนมอดทัง้ สองนี้ เพราะความกริวอ
ั ้ายแรงของเรซีน
้ นร
และซีเรีย และโอรสของเรมาลิ ยาห์ 5 เพราะว่าซีเรียพร้อมกับเอฟราอิมและโอรสของเรมาลิ ยาห์ได้ คิด
การชัว่ ร้ายต่อพระองค์ กล่าวว่า 6 “ให้เราทัง้ หลายขึ้นไปต่อสู้กับยูดาห์และทําให้มันคร้ามกลัว และให้เรา
ทะลวงเอาเมืองของเขาเพื่อเราเอง และตั งบ
้ ุตรของทาเบเอลให้เป็นกษั ตริย์ท่ามกลางเมืองนั ้น� 7 องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า มันจะไม่เป็นไป และจะไม่เกิดขึ้น 8 เพราะเศียรของซีเรียคือดามัสกัส
และเศียรของดามัสกัส คือ เรซีน ภายในหกสิบ ห้า ปี เอฟราอิม จะแตกเป็น ชิน
้ ๆ กระทัง่ ไม่ เป็น ชนชาติ อีก
9
แล้ว และเศียรของเอฟราอิมคือสะมาเรีย และเศียรของสะมาเรียคือโอรสของเรมาลิยาห์ ถ้าเจ้าจะไม่
มัน
่ ใจ แน่ ละ ก็จะตังม
้ ัน
่ เจ้าไว้ไม่ได้� ”
พระสัญญายิง่ ใหญ่ว่า อิมมานูเอลจะบังเกิดจากหญิงพรหมจารีคนหนึ่ ง

10 พระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหัสอีกว่า 11 “จงขอหมายสําคัญจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า

จงขอใน
ที่ ลึก หรือ ที่ สูง เบื้องบนก็ ได้ � แต่ อาหัส ตอบว่า “เราจะไม่ ทูล ขอ และเราจะไม่ ทดลองพระเยโฮวาห์�
13 และท่านกล่าวว่า “โอ ข้าแต่ข้าราชสํานั กของดาวิด ขอจงฟัง การที่จะให้มนุษย์อ่อนใจนั ้นเล็กน้ อยอยู่
หรือ และท่านยัง ให้พระเจ้า ของข้าพเจ้า อ่อนพระทัย ด้วย 14 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะประทาน
หมายสําคัญเอง ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่ งจะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียก
นามของท่านว่า อิม มานู เอล 15 ท่านจะรับ ประทานนมข้น และนํ้า ผึ้ง เพื่อ ท่านจะรู ที
้ ่ จะปฏิเสธความชัว่
และเลือกความดี 16 เพราะก่อนที่ เด็กนั ้นจะรู ที
้ ่ จะปฏิเสธความชัว่ และเลือกความดี นั ้น แผ่นดินซึ่งท่าน
เกลียดชังนั ้น มันจะขาดกษั ตริย์ทัง้ สององค์
12

การบุกรุ กและความหายนะของยูดาห์ในอนาคต (2 พศด 28:1-20)
เหนื อชนชาติของพระองค์และเหนื อวงศ์วานแห่งบิ
ดาของพระองค์ คือวันอย่างที่ไม่เคยพบเห็น ตัง้ แต่วันที่เอฟราอิมได้พรากจากยูดาห์ คือกษั ตริย์ของอัส
ซีเรีย 18 ต่อ มาในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์จะทรงผิว พระโอษฐ์ เรียกเหลือบซึ่ง อยู่ทางต้น กําเนิ ด แม่น้ํา แห่งอ
ียป
ิ ต์ และเรียกผึ้งซึ่งอยูใ่ นแผ่นดินอัสซีเรีย 19 และมันจะมากันและทัง้ หมดก็จะหยุดพักตามหุบเขาที่ร้าง
และในซอกหิน และบนต้น หนามทัง้ สิน
้ และบนพุ่ม ไม้ ทัง้ สิน
้ 20 ในวัน นั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงโกน
ทัง้ ศีรษะและขนที่ เท้าเสียด้วยมีดโกนซึ่งเช่ามาจากฟากแม่น้ําข้างโน้ น คือโดยกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียนน
ั้
เอง และจะผลาญเคราด้วย 21 ต่อมาในวันนั ้นชายคนหนึ่ งจะเลี้ยงแม่ ววั สาวไว้ตัวหนึ่ งและแกะสองตัว
22 และต่อมาเพราะมันให้นมมากมาย เขาจะรับประทานนมข้น เพราะว่าทุกคนที่ เหลืออยู่ในแผ่นดินจะ
รับ ประทานนมข้น และนํ้า ผึ้ง 23 ต่อ มาในวัน นั ้น ทุก แห่ง ที่ เคยมี เถาองุน
่ หนึ่ ง พัน เถา มี ค่า เงิน หนึ่ ง พัน เช
เขล ก็ จะกลายเป็นต้น หนามย่อยและหนามใหญ่ 24 คนจะมาที่ นั่น พร้อมกับ คัน ธนูและลูก ธนู เพราะว่า
แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ นั ้น จะกลายเป็ นที ่ หนามย่อยและหนามใหญ่ 25 ส่วนเนิ น เขาทัง้ สิ้นที ่ เขาเคยขุด ด้วยจอบ
การกลัว หนามย่อยและหนามใหญ่ จะไม่ มาที่ นั ่น แต่ เนิ น เขาเหล่า นั ้น จะกลายเป็ นที ่ ซ่ึง เขาปล่อยฝูง วัว
และที่ซ่ึงฝูงแกะจะเหยียบยํ่า�
17 พระเยโฮวาห์จะทรงนําวันนั ้นมาเหนื อพระองค์
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1 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงเอาแผ่นจารึกใหญ่มาแผ่นหนึ่ ง และจงเขียนด้วยปากกา

ของมนุษย์เรือ
่ ง ‘มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส� ” 2 และข้าพเจ้าได้พยานที่เชื่อถือได้ คือ อุรีอาห์ปุโรหิต และเศ
คาริยาห์ บุ ตรชายของเยเบเรคี ยาห์ ให้ บันทึก ไว้เพื่อ ข้าพเจ้า 3 และข้าพเจ้า ได้ เข ้า ไปหาหญิง ผู้ พยากรณ์
และเธอก็ ตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จงเรียกชื่ อบ ุต รนั ้
นว่า มาเฮอร์ชาลาลหัชบัส 4 เพราะก่อนที่เด็กจะรู ที
้ ่จะร้องเรียก ‘พ่อ แม่� ได้ ทรัพย์สมบัติของดามัสกัส
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และของที่รบ
ิ ได้จากสะมาเรีย จะถูกขนเอาไปต่อพระพักตร์กษั ตริยอั
์ สซีเรีย� 5 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับ
ข้าพเจ้าอีกว่า 6 “เพราะว่าชนชาตินี้ ได้ปฏิเสธนํ้าแห่งชิโลอาห์ซ่ึงไหลเอื่อยๆ และปี ติยินดีต่อเรซีนและโอ
รสของเรมาลิยาห์ 7 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ดูเถิด องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนํานํ้าแห่งแม่น้ํามาสู้เขาทัง้ หลาย ที่
มีกําลังและมากหลาย คือกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียและสง่าราศีทัง้ สิน
้ ของพระองค์ และนํ้านั ้นจะไหลล้นห้วย
ทัง้ สิน
้ ของมัน และท่วมฝั่ งทัง้ สิน
้ ของมัน 8 และจะกวาดต่อ ไปเข้า ในยู ดาห์ และจะไหลท่วมและผ่านไป
แม้ จนถึง คอ และปี กอ ัน แผ่ กว้างของมัน จะเต็ม แผ่น ดิน ของท่านนะ โอ ท่า นอิม มานูเอล� 9 โอ ชนชาติ
ทัง้ หลายเอ๋ย จงเข้าร่วมกัน และเจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็นชิน
้ ๆ บรรดาประเทศไกลๆทัง้ หมด เจ้ าเอ๋ยจง
เงีย
่ หู จงคาดเอวเจ้าไว้และเจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็นชิน
้ ๆ จงคาดเอวเจ้าไว้และเจ้าจะถูกทําให้แหลกเป็น
10
ชิน
้ ๆ จงปรึกษากันเถิด แต่ก็จะไร้ผล จงพูดกันเถิด แต่ก็จะไม่สําเร็จผล เพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับ
เรา 11 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ตรัสดังต่อไปนี้ กับข้าพเจ้าพร้อมด้วยพระหัตถ์อน
ั เข้มแข็ง และทรงสัง่ สอน
ข้าพเจ้ามิให้ดําเนิ นในทางของชนชาติ นี้ พระองค์ ตรัสว่า 12 “สิ ่งที่ ชนชาติ นี้ เรียกว่า การร่วมคิดกบฏ เจ้
าอย่า เรียกว่า การร่วมคิด กบฏ เสีย หมด อย่า กลัว สิง่ ที่ เขากลัว หรือ อย่า ครันคร
่
้าม 13 แต่ พระเยโฮวาห์
จอมโยธานั ้นแหละ เจ้าต้องว่าพระองค์บริสุทธิ์ จงให้พระองค์ทรงเป็นผู้ที่เจ้ายําเกรง จงให้พระองค์ทรง
เป็นผู้ที่เจ้าครันคร
่
้าม 14 แล้วพระองค์จะเป็นสถานบริสุทธิ์ แต่เป็นศิลาที่ทําให้สะดุด และเป็ นก้อนหินที่
ทําให้ขัดเคืองใจของวงศ์วานทัง้ คู่ของอิสราเอล เป็นกับและเป็นบ่วงดักชาวเยรู ซาเล็ม 15 และคนเป็นอัน
มากในพวกเขาจะสะดุดหินนั ้น เขาทัง้ หลายจะล้มลงและแตกหัก เขาจะติดบ่วงและถูกจับไป� 16 จงมัด
ถ้อยคําพยานเก็บไว้เสีย และจงตี ตราพระราชบัญญัติ ไว้ในหมู่พวกสาวกของข้าพเจ้าเสีย 17 ข้าพเจ้าจะ
รอคอยพระเยโฮวาห์ ผู้ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์จากวงศ์ วานของยาโคบ และข้าพเจ้าจะคอยท่า
พระองค์ 18 ดู เถิด ข้าพเจ้า และบุตรผู้ ซ่ึง พระเยโฮวาห์ ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า เป็น หมายสําคัญ และ
เป็นการมหัศจรรย์ต่างๆในอิสราเอล จากพระเยโฮวาห์จอมโยธา ผูทรงประทั
้
บบนภูเขาศิโยน 19 และเมื่อ
เขาทัง้ หลายจะกล่าวแก่ พวกท่านว่า “จงปรึกษากับ คนทรงและพ่อ มดแม่มดผู้ รอ
้ งเสียงจ๊อกแจ๊ก และ
เสียงพึมพํา� ไม่ ควรที่ ประชาชนจะปรึกษากับพระเจ้าของเขาหรือ ควรเขาจะไปปรึกษาคนตายเพื่อคน
เป็น หรือ 20 ไปค้น พระราชบัญญั ติ และถ้อยคํา พยาน ถ้า เขาไม่ พู ดตามคํา เหล่า นี้ ก็ เพราะในตัว เขาไม่ มี
แสงสว่างเสียเลย 21 เขาทัง้ หลายจะผ่านแผ่นดินไปด้วยความระทมใจอันยิง่ ใหญ่และด้วยความหิว และ
ต่อ มาเมื่อ เขาหิว เขาจะเกรีย
้ วกราดและแช่ งด ่ากษั ตริย์ ของเขาและพระเจ้า ของเขา และจะแหงนหน้า
22
ขึ้น ข้างบน และจะมองดู ที่ แผ่ นดิน โลก และจะมองเห็น ความทุกข์ ใจและความมืด ความกลุ้ม แห่ง
ความแสนระทม และเขาจะถูกผลักไสเข้าไปในความมืดทึบ
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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 จะทรงกระทํา ให้ หนทางข้าง
ทะเล แคว้นฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น คือ กาลิลีแห่งบรรดาประชาชาติ ให้เจ็บปวดทรมานอย่างมาก
2 ชนชาติที่ ดําเนิ นในความมืดได้เห็นความสว่างยิง
่ ใหญ่แล้ว บรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในแผ่นดินแห่งเงามัจจุ
ราช สว ่างได้ ส่องมาบนเขา 3 พระองค์ ได้ ทรงทวี ชนในประชาชาติ นั้น ขึ้น พระองค์ มิได้ ทรงเพิม
่ ความ
ชื่นบานของเขา เขาทัง้ หลายเปรมปรีดิ์ต่อพระพักตร์พระองค์ ดังด
่ ้วยความชื่นบานเมื่อฤดูเกี่ยวเก็บ ดัง่
4
คนเปรมปรีดิเ์ มื่อเขาแบ่งของริบมานั ้นแก่กัน เพราะว่าแอกอันเป็นภาระของเขาก็ดี ไม้พลองที่ตีบ่าเขา
ก็ดี ไม้ตะบองของผู้บีบบังคับเขาก็ดี พระองค์จะทรงหักเสียอย่างในวันของคนมีเดียน 5 เพราะการรบทัง้
สิน
่ วาย และเสื้อ คลุ มท ี่ เกล ื อกอยู่ ในโลหิต แต่ การรบครัง้ นี้ จะถูก เผาเป็น เชื้อ เพลิง
้ ของนั กรบมี เสียงวุน
6
ใส่ ไฟ ด้วยมีเด็กคนหนึ่ งเกิดมาเพื่อเรา มีบุ ตรชายคนหนึ่ งประทานมาให้เรา และการปกครองจะอยู่ที่
1

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 9:7

695

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 10:10

บ่า ของท่าน และท่านจะเรียกนามของท่านว่า “ผู้ ที่ มหัศจรรย์ ที่ ปรึกษา พระเจ้า ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ พระ
บิดานิรน
ั ดร์ องค์ สันติ ราช� 7 เพื่อการปกครองของท่านจะเพิม
่ พูนยิง่ ขึ้น และสันติภาพจะไม่มี ที่ สิ ้นสุด
เหนื อพระที่นั่งของดาวิด และเหนื อราชอาณาจักรของพระองค์ ที่จะสถาปนาไว้ และเชิดชูไว้ด้วยความยุ
ติธรรมและด้วยความเที่ยงธรรม ตัง้ แต่ บัดนี้ เป็นต้นไปจนนิ รน
ั ดร์กาล ความกระตือรือร้นของพระเยโฮ
วาห์จอมโยธาจะกระทําการนี้
อิสราเอลจะถูกตีสอนต่อไป

องค์ พระผู้เป็น เจ้าทรงใช้พระวจนะไปต่อสู้ ยาโคบ และจะตกอยู่เหนื ออิสราเอล 9 และประชาชนทัง้
สิน
่ ง คือ เอฟราอิม และชาวสะมาเรีย ผู้ กล ่าวด้วยความเย่อ หยิง่ และด้วยจิตใจจองหอง 10 ว่า
้ จะรู ้เรือ
“ก้อนอิฐพังลงแล้ว แต่ เราจะสร้างด้วยศิลาสลัก ต้น มะเดื่อ ถูก โค่น ลง แต่ เราจะใส่ ต้น สี ดาร์เข้าแทนไว้
ในที่นั ้น� 11 พระเยโฮวาห์จึงทรงหนุนปฏิปักษ์ ของเรซีนมาสู้เขา และทรงกระตุ้นศั ตรู ของเขาให้ร่วมกัน
12 คือ คนซีเรีย ทางข้างหน้า และคนฟี ลิ ส เตีย ทางข้างหลัง และเขาจะอ้า ปากออกกลื นอ ิส ราเอลเสีย ถึง
กระนั ้นกดี
็ พระพิโรธของพระองค์ก็ยังมได้
ิ หันกลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่ 13 เพราะ
ประชาชนมิ ได้ หันมาหาพระองค์ ผู้ทรงตี เขา มิได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธา 14 พระเยโฮวาห์จึงจะ
ทรงตัดหัวตัดหางออกเสียจากอิสราเอล ทั ้งกิ่งก้านและต้นกกในวันเดียว 15 ผู้ใหญ่และคนมี เกียรติ คือ
หัว และผู้ พยากรณ์ ผู้ สอนเท็จ เป็น หาง 16 เพราะบรรดาผู้ ที่ นํา ชนชาติ นี้ ได้ นํา เขาให้ หลง และบรรดาผู้
ที่ เขานํา ก็ ถู กทําลาย 17 ฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะหาทรงเปรมปรีดิ ์ ในคนหนุ่ม ของเขาไม่ และจะมิ ได้
ทรงมี พระกรุ ณาต่อ คนกําพร้า พ่อ หรือ หญิ งม ่ายของเขา เพราะว่า ทุก คนเป็น คนหน้า ซื่อ ใจคดและเป็น
คนทําความชัว่ และปากทุก ปากก็ กล ่าวคํา โฉดเขลา ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระพิโรธของพระองค์ ก็ ยั งม ิ ได้ หัน
กลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่ 18 เพราะความชัวก
็
เหมือนไฟไหม้ มันจะผลาญทัง้
่ ไหม้
หนามย่อยและหนามใหญ่ มัน จะจุด ไฟเข้า ที่ ป่า ทึบ และป่า ทึ บก ็ จะม้วนขึ้น ข้างบนเหมือนควัน เป็น ลูกๆ
19 แผ่นดินนั ้นก็มืดไปโดยเหตุพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จอมโยธา ประชาชนก็จะเหมือนเชื้อเพลิง ไม่มี
คนใดจะไว้ชีวิตพีน
่ ้ องของตน 20 เขาจะฉวยได้ทางขวา แต่ยังหิวอยู่ เขาจะกินทางซ้าย แต่ก็ยังไม่อิม
่ ต่าง
ก็ จะกิน เนื้ อ แขนของตนเอง 21 มน ัส เสห์กิน เอฟราอิม เอฟราอิมกิ นมนั ส เสห์ และทัง้ คู่ ก็ สู้ กับ ยู ดาห์ ถึง
กระนั ้นก็ดีพระพิโรธของพระองค์ก็ยังมิได้หันกลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่
8

10

วิบัติ แก่ คนเหล่านั ้ นที ่ ออกกฎหมายอธรรม และแก่ ผู้ เข ีย นที่ เข ียนแต่ การบีบ คัน
้ เรือ
่ ยไป 2 เพื่อ หัน
คนขัดสนไปจากความยุติธรรม และปล้นสิทธิของคนจนแห่งชนชาติของเราเสีย เพื่อว่าหญิงม่ายจะเป็น
เหยื่อของเขา และเพื่อเขาจะปล้นคนกําพร้าพ่อเสีย 3 พวกเจ้าจะกระทําอย่างไรในวันแห่งการลงอาญา
และในการกวาดล้างซึ่ง จะมาจากที่ ไกล เจ้ าจะหนี ไปพึ่ง ใคร และเจ้า จะฝากสง่า ราศี ของเจ้า ไว้ ที่ไหน
4 ปราศจากเราพวกเขาจะกราบลงอยู่ กั บน ัก โทษ เขาจะล้ม ลงในหมู่ พวกคนที่ ถู กฆ่า ถึง กระนั ้ นก ็ ดี
พระพิโรธของพระองค์ก็ยังมิได้หันกลับ และพระหัตถ์ของพระองค์ยงั เหยียดออกอยู่
1

พระเจ้าจะทรงตีสอนประเทศอัสซีเรีย
โอ ชาวอัสซีเรียเอ๋ย ผู้เป็นตะบองแห่งความกริว้ ของเรา และไม้ พลองในมือของเขาคือความเกรีย
้ ว
กราดของเรา 6 เราจะใช้เขาไปสู้ ประชาชาติอันหน้าซื่อใจคด เราจะบัญชาเขาให้ไปสู้ ชนชาติที่ เรากริว้ ไป
เอาของริบและฉวยเหยื่อและให้เหยียบยํ่าลงเหมือนเหยียบเลนในถนน 7 แต่เขามิได้ตัง้ ใจอย่างนั ้น และ
จิตใจของเขาก็ มิได้ คิ ดอย่างนั ้น แต่ ในใจของเขาคิดจะทําลาย และตัดประชาชาติ เสียมิใช่น้ อย 8 เพราะ
เขาพูด ว่า “ผู้ บังคับ บัญชาของข้า เป็นกษั ตริย์ หมดมิ ใช่ หรือ 9 เมืองคาลโนก็ เหมือนเมืองคารเคมิ ชม ิ ใช่
หรือ เมืองฮามัทก็เหมือนเมืองอารปัดมใช่
ิ หรือ เมืองสะมาเรียกเ็ หมือนเมืองดามัสกัสมใช่
ิ หรือ 10 เหมือน
อย่างมือของเราไปถึงบรรดาราชอาณาจักรของรู ปเคารพ ซึ่งรู ปเคารพแกะสลักของเขานั ้นใหญ่กว่าของ
5
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เยรู ซาเล็มและสะมาเรีย 11 เราก็จะไม่ทําแก่เยรู ซาเล็มกับรู ปเคารพของเขาดอกหรือ ดังที่เราได้ทําแก่สะ
มาเรียและรู ปเคารพของเขา� 12 ต่อมาเมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสําเร็จพระราชกิจทัง้ สิน
้ ของพระองค์
ที่ภูเขาศิโยนและที่เยรู ซาเล็มแล้ว เราจะทรงลงทัณฑ์แก่ผลแห่งจิตใจจองหองของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย
และสง่า ราศี แห่ งตายโสของเขา 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 ข้าได้โยนบรรดาชาวเมืองลงมาอย่างคนกล้าหาญ 14 มือของข้าได้ฉวยทรัพย์สมบัติของชนชาติ
ทัง้ หลายเหมือนฉวยรังนก และอย่างคนเก็บ ไข่ ซ่ึง ละทิง้ ไว้ ข้า ก็ รวบรวมแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ ดัง นั ้น แหละ
และไม่มีผูใดขยั
้
บปีกมาปก หรืออ้าปากหรือร้องเสียงจ๊อกแจ๊ก� 15 ขวานจะคุยข่มคนที่ใช้มันสกัดนั ้นหรือ
หรือเลื่อยจะทะนงตัวเหนื อผู้ที่ ใช้มันเลื่อยนั ้นหรือ เหมือนกับว่าตะบองจะยกผู้ซ่ึงถื อมันขึ้นตี หรืออย่าง
ไม้ พลองจะยกตัว ขึ้น เหมือนกับ ว่า มัน ไม่ ทํา ด้วยไม้ 16 ฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จอม
โยธาจะทรงให้ โรคผอมแห้ง มาในหมู่ พวกคนอ้วนพี ของเขา ภายใต้ เกียรติ ของเขาจะมี การไหม้ ใหญ่ โต
เหมือนอย่างไฟไหม้ 17 ความสว่างแห่งอ ิส ราเอลจะเป็น ไฟ และองค์ บริสุทธิของท่
านจะกลายเป็น เปลว
์
18
เพลิง และจะเผาและกินหนามใหญ่และหนามย่อยของเขาเสียในวันเดียว พระองค์จะทรงผลาญสง่า
ราศีแห่งป่าของเขาและแห่งสวนผลไม้ของเขา ทัง้ จิตวิญญาณและร่างกาย และจะเป็นเหมือนเวลาผูถ
้ ือ
ธงอ่อนเปลี้ยลงไป 19 ต้นไม้แห่งป่าของเขาจะเหลือน้ อยเต็มที จนเด็กๆจะเขียนลงได้
คนอิสราเอลที่เหลืออยูในสมั
่
ยความทุกข์ลําบากใหญ่ยิง่
20 ต่อมาในวันนั ้น คนอิสราเอลที่ เหลืออยู่ และคนที่ รอดหนี ไปแห่งวงศ์ วานของยาโคบ จะไม่ พิงผู้ที่ ตี
เขาอีก แต่จะพักพิงที่พระเยโฮวาห์ องค์บริสุทธิแห่
่
บ
์ งอิสราเอล โดยความจริง 21 ส่วนคนที่เหลืออยูจะกลั
22
มายังพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ คือคนที่เหลืออยูของยาโคบ
่
อิสราเอลเอ๋ย เพราะแม้วา่ ชนชาติของเจ้า
จะเป็นดัง่ เม็ดทรายในทะเล คนที่เหลืออยูเท่
่ านั ้นจะกลับมา การเผาผลาญซึ่งกําหนดไว้แล้วจะล้นหลาม
ไปด้วยความชอบธรรม 23 เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจอมโยธาจะทรงกระทําให้การเผาผลาญ
นั ้นสิน
้ สุดลงตามที่ กําหนดไว้แล้วในท่ามกลางแผ่นดินทัง้ สิน
้ 24 ฉะนั ้น องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าจอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า “โอ ชนชาติของเราเอ๋ย ผู้อยูในศิ
่
โยน อย่ากลัวคนอัสซีเรีย เขาจะตีเจ้าด้วยตะบองและ
จะยกไม้ พลองของเขาขึ้น สู้ เจ้ าอย่างที่ ในอียป
ิ ต์ 25 เพราะอีก สัก หน่ อยเท่านั ้น แล ้ว ความกริวน
ั ้ จะสิน
้ น
้
สุด และความโกรธของเราจะมุ่ง ตรงที่ การทําลายเขา 26 และพระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะทรงเหวีย
่ งแส้
มาสู้เขา ดังที่พระองค์ทรงโจมตีคนมีเดียน ณ ศิลาโอเรบ และไม้พลองของพระองค์ที่เคยอยู่เหนื อทะเล
พระองค์ จะทรงยกขึ้น อย่างที่ ในอียป
ิ ต์ 27 และต่อ มาในวัน นั ้น ภาระของเขาจะพรากไปจากบ่า ของเจ้า
และแอกของเขาจะถูกทําลายเสียจากคอของเจ้า และแอกนั ้นจะถูกทําลายเพราะเหตุการเจิม�
กองทัพทัง้ หลายของปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์มาสู้รบที่อารมาเกดโดน (วว 16:14; 19:11)
28 เขาได้มาถึงอัยยาทแล้ว เขาได้ข้ามมิโกรน เขาเก็บสัมภาระของเขาไว้ที่มิคมาช 29 เขาเหล่านั ้นผ่าน
ช่องหว่างเขามาแล้ว เกบาเป็ นที ่ เขาค้างคืน รามาห์ สะทกสะท้าน กิเบอาห์ ของซาอู ล หนี ไปแล้ว 30 โอ
ธิดาของกัล ลิ ม เอ๋ย ส่ง เสียงร้องซี ให้ เขายิน ได้ ในไลชาห์ เถิด โอ อานาโธทเอ๋ย น่า สงสารจริง 31 มัด เม
นาห์กําลังหนี อยู่ คนเกบิมหนี ให้พ้นภัย 32 ในวันนั ้นเอง เขาจะยับยัง้ อยูที
่ ่เมืองโนบ เขาจะส่ายมือของเขา
33
ต่อ ต้านภูเขาแห่ง ธิดาของศิ โยน เนิ น เขาของเยรู ซาเล็ม ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเยโฮวาห์จอม
โยธา จะทรงตั ดก งิ่ ไม้ ด้วยกําลั งอ ัน น่า คร้ามกลัว ต้ นที ่ สูง ยิง่ จะถูก โค่น ลงมา และต้ นที ่ สูง จะต้องตํ่า ลง
34 พระองค์จะทรงใช้ขวานเหล็กฟันป่ าทึบ และเลบานอนจะล้มลงโดยคนมีอา
ํ นาจใหญ่โต

11
พระเยซูคริสต์ คือพระอังกูร จะทรงประทับนงั ่ บนพระที่นั่งของดาวิด
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จะมี หน ่อ แตกออกมาจากตอแห่ง เจสซี จะมี กิง่ งอกออกมาจากรากทัง้ หลายของเขา 2 และพระ
วิญญาณของพระเยโฮวาห์จะอยูบ
่ นท่านนั ้น คือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ วิญญาณแห่งการ
วินิจฉั ย และอานุ ภาพ วิญญาณแห่ง ความรู แ
้ ละความยํา เกรงพระเยโฮวาห์ 3 ความพึงใจของท่านก็ ใน
ความยําเกรงพระเยโฮวาห์ ท่านจะไม่พิพากษาตามซึ่งตาท่านเห็น หรือตัดสินตามซึ่งหูท่านได้ยิน 4 แต่
ท่านจะพิพากษาคนจนด้วยความชอบธรรม และตัดสินเผื่อผู้มีใจถ่อมแห่งแผ่นดินโลกด้วยความเที่ยง
ตรง ท่านจะตีโลกด้วยตะบองแห่งปากของท่าน และท่านจะประหารคนชัว่ ด้วยลมแห่งริมฝีปากของท่าน
5 ความชอบธรรมจะเป็ นผ้าคาดเอวของท่าน และความสัตย์สุจริตจะเป็ นผ้าคาดบัน
้ เอวของท่าน
1

บรรดาสัตว์แห่งโลกนี้ จะอยูเ่ ย็นเป็นสุขกับมนุษยชาติ

6 สุ นัขป่ าจะอยู่กับลู กแกะ

และเสือดาวจะนอนอยู่กับลู กแพะ ลูกวัวกับสิงโตหนุ่มกับสัตว์อว
้ นพีจะอยู่
7
ด้วยกัน และเด็กเล็กๆจะนํามันไป แม่วัวกับหมีจะกินด้วยกัน ลูกของมันก็จะนอนอยูด้
่ วยกัน และสิงโต
จะกิน ฟางเหมือนวัว ผู้ 8 และทารกกิน นมจะเล่น อยู่ ที่ ปากรู งูเห่า และเด็ก ที่ หย่านมจะเอามือ วางบนรัง
ของงู ทับทาง 9 สัตว์เหล่ านั ้นจะไม่ ทําให้เจ็บหรือจะทําลายทัว่ ภูเขาอันบริสุทธิ์ของเรา เพราะว่าแผ่นดิน
โลกจะเต็มไปด้วยความรู เ้ รือ
่ งของพระเยโฮวาห์ ดัง่ นํ้าปกคลุมทะเลอยูนั
่ ้น
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการรวบรวมกันอีกของอิสราเอล
10 ในวันนั ้น รากแห่งเจสซี ซึ่งตัง
้ ขึ้นเป็นธงแก่ชนชาติทัง้ หลายจะเป็นทีแ
่ สวงหาของบรรดาประชาชาติ
11
และที่ พํานั ก ของท่านจะรุ ง่ โรจน์ อยู่ มาในวัน นั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงยื่น พระหัตถ์ ของพระองค์
ออกไปเป็ นคร ัง้ ที่ สอง เพื่อ จะได้ ส่วนชนชาติ ของพระองค์ ที่ เหลือ อยู่ คืน มา เป็น คนเหลือ จากอัส ซีเรีย
จากอียป
ิ ต์ จากปัท โรส จากเอธิโอเปีย จากเอลาม จากชิ นาร์ จากฮามั ท และจากเกาะต่างๆแห่ง ทะเล
12 พระองค์จะทรงยกอาณั ติสัญญาณนั ้นขึ้นให้แก่บรรดาประชาชาติ และจะชุมนุมอิสราเอลที่พลัดพราก
และรวบรวมยูดาห์ที่ กระจัดกระจายจากสี่ มุ มแห่งแผ่นดินโลก 13 ความอิจฉาของเอฟราอิมจะพรากไป
ด้วย และบรรดาคู่ อริของยู ดาห์จะถูก ตัด ออกไป เอฟราอิม จะไม่ อจ
ิ ฉายู ดาห์ และยู ดาห์จะไม่ รบกวนเอ
14
ฟราอิม แต่เขาทัง้ หลายจะโฉบลงเหนื อไหล่เขาของคนฟีลิสเตียทางตะวันตก และเขาจะร่วมกันปล้น
ประชาชนทางตะวันออก เขาจะยื่นมือออกต่อสู้ เอโดมและโมอับ และคนอัมโมนจะเชื่อฟังเขาทัง้ หลาย
15 และพระเยโฮวาห์ จะทรงทําลายลิน
ิ ต์ อย่างสิน
้ ของทะเลแห่ งอ ียป
้ เชิง และจะทรงโบกพระหัตถ์ เหนื อ
แม่น้ํานั ้น ด้วยลมอันแรงกล้าของพระองค์ และจะตีมันให้แตกเป็นธารนํ้าเจ็ดสาย และให้คนเดินข้ามไป
ได้โดยที่เท้าไม่เปียกนํ้า 16 และจะมีถนนหลวงจากอัสซีเรียสําหรับคนที่เหลืออยูจากชนชาติ
่
ของพระองค์
ดัง่ ที่มีอยูสํ
่ าหรับอิสราเอลในวันที่เขาขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์

12
คนอิสราเอลทุกคนจะได้รบ
ั ความรอด

ใน วัน นั ้น ท่าน จะ กล่าว ว่า “โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระองค์ เพราะ แม้
พระองค์ ทรงพระพิโรธต่อ ข้า พระองค์ ความกริว้ ของพระองค์ ก็ หัน กลับ ไป และพระองค์ ทรงเล้าโลมข้า
พระองค์� 2 ดู เถิด พระเจ้า ทรงเป็น ความรอดของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะวางใจและไม่ กลัว เพราะพระเย
โฮวาห์ คือ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น กําลัง และบทเพลงของข้าพเจ้า และพระองค์ ทรงเป็น ความรอดของ
ข้าพเจ้าแล้ว 3 เจ้าจะโพงนํ้าด้วยความชื่นบานจากบ่อแห่งความรอด 4 และในวันนั ้นเจ้าจะกล่าวว่า “จง
สรรเสริญพระเยโฮวาห์ จงร้องทูลออกพระนามของพระองค์ จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์
ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย จงป่าวร้องว่าพระนามของพระองค์เป็นทีเชิ
่ ดชู� 5 จงร้องเพลงสรรเสริญพระ
เยโฮวาห์ เพราะพระองค์ ทรงกระทํากิ จอันดี เลิศ ให้เรือ
่ งนี้ รู กั
้ นทัว่ ไปในแผ่นดินโลก 6 ชาวศิ โยนเอ๋ย จง
โห่รอ
้ งและร้องเสียงดัง เพราะองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลนั ้นก็ใหญ่ยิง่ อยูใ่ นหมู่พวกเจ้า
1

หนั งสืออส
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13
การทําลายกรุ งบาบิโลน และปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ในวันแห่งพระเยโฮวาห์
1 ภาระเกี่ยวกับบาบิโลน ตามซึ่ งอิสยาห์บุ ตรชายของอามอสได้ เห็น 2 จงชู ธงสัญญาณขึ้นบนภูเขาสู ง
จงเปล่งเสียงร้องเรียกเขาทัง้ หลาย จงโบกมือให้เขาเข้าไปในประตูเมืองของขุนนาง 3 ตัวเราเองได้บัญชา
แก่ ผู้ ที่ เราชําระให้ บริสุทธิ์แล้ว เราได้ เรียกชายฉกรรจ์ ของเราให้ จัดการตามความโกรธของเรา คือ ผู้ ที่
ยินดีในความสูงส่งของเรา 4 เสียงอึงอลบนภูเขาดัง่ เสียงมวลชนมหึมา เสียงอึงคะนึ งของราชอาณาจักร
ทัง้ หลายของบรรดาประชาชาติ ที่ รวมเข้า ด้วยกัน พระเยโฮวาห์ จอมโยธากําลัง ระดมพลเพื่อ สงคราม
5 เขาทัง
้ หลายมาจากแผ่นดินอันไกล จากสุดปลายฟ้าสวรรค์ พระเยโฮวาห์และอาวุธแห่งพระพิโรธของ
พระองค์ เพื่อจะทําลายแผ่นดินทัง้ สิน
้ 6 จงพิลาปรํา่ ไห้ซิ เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้ แล้ว วันนั ้น
จะมา เป็นการทําลายจากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ 7 เพราะฉะนั ้น ทุกๆมือก็จะอ่อนเปลี้ย และจิตใจของทุก
คนก็จะละลายไป 8 และเขาทัง้ หลายจะตกใจกลัว ความเจ็บและความปวดจะเกาะเขา เขาจะทุรนทุราย
ดัง่ หญิง กําลัง คลอดบุตร เขาจะมองตากัน อย่างตกตะลึง หน ้า ของเขาแดงเป็น แสงไฟ 9 ดู เถิด วัน แห่ง
พระเยโฮวาห์จะมา โหดร้ายด้วยพระพิโรธและความโกรธอัน เกรีย
้ วกราด ที่ จะกระทํา ให้แผ่ นดิน เป็ นที
่ รกร้าง และพระองค์ จะทรงทําลายคนบาปของแผ่น ดิน เสีย จากแผ่น ดิน นั ้น 10 เพราะดวงดาวแห่ง ฟ้า
สวรรค์ และหมู่ดาวในนั ้น จะไม่ทอแสงของมัน ดวงอาทิตย์ก็จะมืดเมื่อเวลาขึ้น และดวงจันทร์จะไม่ส่อง
แสงของมัน 11 เราจะลงโทษโลกเพราะความชัว่ ร้าย และคนชัว่ เพราะความชัว่ ช้าของเขา เราจะกระทํา
ให้ความเย่อหยิง่ ของคนจองหองสิน
้ สุด และปราบความยโสของคนโหดร้าย
สมัยความทุกข์ลําบากใหญ่ยงิ่ และคนอิสราเอลที่เหลืออยู่
12 เราจะกระทํา ให้คนมี ค่า มากกว่า ทองคํา เนื้ อด ี และมนุษย์มี ค่า มากกว่า ทองคํา แห่ง โอฟีร ์ 13 เพราะ
ฉะนั ้น เรา จะ กระทํา ให้ ฟ้า สวรรค์ สัน
่ สะเทือน และ แผ่น ดิน โลก จะ สะท้าน พลัด จาก ที่ ของ มัน โดย
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ จอมโยธา ในวัน แห่ง ความโกรธอัน เกรีย
้ วกราดของพระองค์ 14 คนทุก คน
จะหันเข้าสู่ชนชาติของตนเอง และคนทุกคนจะหนี ไปยังแผ่นดินของตนเอง ดัง่ ละมัง่ ที่ถูกล่าหรือเหมือน
แกะที่ ไม่มีผู้รวมฝูง 15 ทุกคนที่ เขาพบเข้าก็จะถูกแทงทะลุ และทุกคนที่ รวมเข้าด้วยกันกับพวกเขาก็จะ
ล้มลงด้วยดาบ 16 เด็กเล็กๆของเขาจะถูกฟาดลงเป็นชิน
้ ๆต่อหน้าต่อตาเขา เรือนของเขาจะถูกปล้นและ
ภรรยาของเขาจะถูกขืนใจ
การทําลายกรุ งบาบิโลน

17 ดูเถิด เราจะรบเร้าให้ชาวมีเดียมาสู้เขา ผูซึ
้ ่งไม่เอาใจใส่ในเรือ
่ งเงิน และไม่ไยดีในเรือ
่ งทองคํา 18 คัน

ธนูของเขาจะฟาดชายหนุ่มลงเป็นชิน
้ ังเกิดจากครรภ์ นั ยน์ ตาของเขาจะไม่สงสาร
้ ๆ เขาจะไม่ปรานี ต่อผูบ
เด็ก 19 และบาบิ โลน ซึ่ง โอ่อา่ ในบรรดาราชอาณาจั กร เมืองที่ สง่า และเป็ นที ่ ภู มิ ใจของชาวเคลเดีย จะ
เป็นดัง เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เมื่อพระเจ้า ทรงควํา่ มันเสียนั ้น 20 จะไม่ มี ใครเข้าอยู่ในบาบิโลน
หรืออาศัยอยู่ตลอดทุกชัว่ อายุ คนอาระเบียจะไม่กางเต็นท์ของเขาที่นั ่น ไม่มีผู้เลี้ยงแกะที่จะให้แกะของ
เขานอนลงที่ นั ่น 21 แต่ สัตว์ป่าจะนอนลงที่ นั ่น และบ้านเรือนในนั ้นจะเต็มไปด้วยนกทึดทือ นกเค้าแมว
จะอาศัยที่ นั ่น เมษปิศาจจะเต้นรําอยู่ที่ นั่น 22 หมาจิง้ จอกจะเห่าหอนอยู่ในที่ อาศั ยอันรกร้าง และมังกร
จะร้องอยูใ่ นวังแสนสุขของมัน เวลาของเมืองนั ้นก็ใกล้เข้ามาแล้ว และวันเวลาของมันจะไม่ยด
ื ให้ยาวไป

14
การรวบรวมคนอิสราเอลในอนาคต
เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงมี พระเมตตาต่อ ยาโคบ และจะทรงเลือกอิสราเอลอีก และจะทรงตัง้
เขาทัง้ หลายไว้ ในแผ่น ดิน ของเขาเอง คนต่างด้าวจะสมทบกับ เขา และติดพัน อยู่ กับ วงศ์ วานของยา
โคบ 2 และชนชาติ ทัง้ หลายจะรับ เขาและนํา เขาทัง้ หลายมายัง ที่ ของเขา และวงศ์ วานของอิสราเอลจะ
1
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มีกรรมสิทธิในเขา
เป็นทาสชายหญิงในแผ่นดินของพระเยโฮวาห์ ผู้ที่ จับเขาเป็นเชลยจะถูกเขาจับเป็น
์
เชลย และจะปกครองผูที
้ ่เคยบีบบังคับเขา 3 และต่อมาในวันทีพ
่ ระเยโฮวาห์จะทรงประทานให้เจ้าได้หยุด
พักจากความเศร้าโศกของเจ้า และจากความกลัว และจากงานหนั กซึ่งเจ้าถู กบังคับให้กระทํา 4 เจ้ าจะ
ยกคํา ภาษิ ตน ี้ กล ่าวต่อ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนว่า “เออ ผู้ บีบ บัง คั บก ็ สงบไปแล้ว หนอ เมืองทองคํา ก็ สงบ
ไปด้วยซิ 5 พระเยโฮวาห์ทรงหักไม้พลองของคนชัว่ คทาของผู้ครอบครอง 6 ผู้ซึ่งตีชนชาติทัง้ หลายด้วย
ความพิโรธ ด้วยการตีอย่างไม่หยุดยัง้ ผู้ซึ่งได้ครอบครองประชาชาติด้วยความโกรธ ได้ถูกข่มเหงโดยไม่
มีผู้ใดยับยัง้
ความสงบสุขทัว่ โลก

7 โลกทัง
้ สิ้นก็พักและสงบอยู่

เขาทัง้ หลายร้องเพลงโพล่งออกมา 8 ต้นสนสามใบเปรมปรีดิ์เพราะเจ้า
ต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอนด้วย และกล่าวว่า ‘ตัง้ แต่เจ้าตกตํ่า ก็ไม่มีผู้โค่นขึ้นมาต่อสู้เราแล้ว�
ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ถูกทิง้ ลงในนรก (ดนล 7:8; วว 19:20)
9 นรกเบื้องล่างก็ ต่ ืน เต้น เพื่อ ต้อนรับ เจ้า เมื่อ เจ้า มา มัน ปลุก ให้ ชาวแดนคนตายมาต้อนรับ เจ้า คือ
บรรดาผู้ซ่ึงเคยเป็นผู้นําของโลก มันทําให้บรรดาผู้ที่ เคยเป็นกษั ตริย์แห่งประชาชาติ ทัง้ หลายลุกขึ้นมา
จากพระที่นั่ง ของเขา 10 ทุ กตนจะพูด และกล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘เจ้ าก็ ออ
่ นเปลี้ยอย่างเราด้วยหรือ เจ้ ากลาย
เป็นอย่างพวกเราหรือ� 11 ความโอ่อา่ ของเจ้าถูกนําลงมาถึงแดนคนตาย และเสียงพิณใหญ่ของเจ้า ตัว
หนอนจะเป็นที่นอนอยูใต้
่ ตัวเจ้า และตัวหนอนจะเป็นผ้าห่มของเจ้า
การล้มลงของพญามารซาตาน
โอ ลู ซี เฟอร์เอ๋ย โอรสแห่ง รุ ง่ อรุ ณ เจ้ าร่วงลงมาจากฟ้า สวรรค์ แล ้วซิ เจ้ าถูก ตัด ลงมายัง พื้น ดิน
อย่างไรหนอ เจ้ าผู้ กระทํา ให้บรรดาประชาชาติ ตกตํ่า น่ ะ 13 เจ้ ารําพึง ในใจของเจ้า ว่า ‘ข้า จะขึ้น ไปยัง ฟ้า
สวรรค์ ข้าจะตัง้ พระที่นั่งของข้า ณ เหนื อดวงดาวทัง้ หลายของพระเจ้า ข้าจะนั ่งบนขุนเขาชุ มนุมสถาน
ณ ด้านทิศเหนื อ 14 ข้าจะขึ้นไปเหนื อความสูงของเมฆ ข้าจะกระทําตัวของข้าเหมือนองค์ผูสู
้ งสุด� 15 แต่
เจ้าจะถูกนําลงมาสู่นรก ยังที่ลึกของปากแดน 16 บรรดาผู้ที่เห็นเจ้าจะเพ่งดูเจ้า และจะพิจารณาเจ้าว่า
‘ชายคนนี้ หรือที่ ทําให้โลกสัน
่ สะเทือน ผู้เขย่าราชอาณาจักรทัง้ หลาย 17 ผู้ที่ ได้ กระทําให้โลกเป็นเหมือน
ถิน
่ ทุรกันดาร และควํา่ หัวเมืองของโลกเสีย ผู้ไม่ยอมให้เชลยกลับไปบ้านของเขา�
12

การล่มสลายของบาบิโลนกับอาณาจักรของอัสซีเรีย (วว 18:1-24)
ต่างก็อยู่ในอุโมงค์ของตน 19 แต่เจ้าถูก
เหวีย
่ งออกไปจากหลุมศพของเจ้า เหมือนกิง่ ที่พึงรังเกียจ เหมือนเสื้อผ้าของผู้ที่ถูกสังหาร คือที่ถูกแทง
ด้วยดาบ ผู้ ซึ่ง ลงไปยัง กองหิน ของหลุม ศพ เหมือนซากศพที่ ถู กเหยียบยํ่า อยู่ ใต้ ฝ่าเท้า 20 เจ้ าจะไม่ ได้
รับ การฝัง ศพร่วมกับ เขา เพราะเจ้า ได้ ทําลายแผ่น ดิน ของเจ้า เจ้ าได้ สังหารประชาชนของเจ้า ‘ขออย่า
ให้ ใครเอ่ย ถึง ชื่อ ของเชื้อ สายแห่ง ผู้ กระทํา ความชั ่วอ ีก เลย 21 จงเตรียมสังหารลูกๆของเขาเถิด เพราะ
ความชัว่ ช้า แห่ งบ ิ ดาของเขา เกรงว่า เขาทัง้ หลายจะลุก ขึ้น เป็น เจ้าของแผ่น ดิน และกระทํา ให้ พ้น
ื โลก
เต็มไปด้วยหัวเมือง� ” 22 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า “เพราะเราจะลุกขึ้นสู้ กับเขา และจะตัดชื่อกับ
คนที่เหลืออยูและลู
่
กหลานออกจากบาบิโลน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 23 “และเราจะกระทําให้เป็น
กรรมสิทธิข
์ องอีกาบ ้าน และเป็น สระนํ้า และจะกวาดด้วยไม้กวาดแห่ง การทําลาย� พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสดังนี้ แหละ 24 พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงปฏิญาณว่า “เรากะแผนงานไว้อย่างไร ก็จะเป็นไป
อย่างนั ้น และเราได้มุ่งหมายไว้อย่างไร ก็จะเกิดขึ้นอย่างนั ้น 25 คือว่าเราจะตีคนอัสซีเรียในแผ่นดินของ
เราให้ยอ
่ ยยับ ไป และบนภูเขาของเราเหยียบยํ่า เขาไว้ และแอกของเขานั ้น จะพรากไปจากเขาทัง้ หลาย
และภาระของเขานั ้นจากบ่าของเขาทัง้ หลาย� 26 นี่ เป็นความมุ่งหมายที่มุ่งหมายไว้เกี่ยวกับแผ่นดินโลก
18 กษั ตริย์ทัง
้ สิน
้ ของบรรดาประชาชาตินอนอยู่อย่างมีเกียรติ
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ทัง้ สิน
้ และนี่ เป็นพระหัตถ์ซ่ึงเหยียดออกเหนื อบรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ 27 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ทรงมุ่งไว้แล้ว ผู้ใดเล่าจะลบล้างเสียได้ พระหัตถ์ของพระองค์ทรงเหยียดออก และผู้ใดจะหันให้กลับได้
การบีบบังคับและปัญหาต่างๆที่จะมาสู่อิสราเอล
28 ในปี ที่ กษั ตริย์ อาหั สส ิ้นพระชนม์ ภาระนี้ มี มาว่า 29 “ประเทศฟี ลิ ส เตีย เอ๋ย เจ้ าทุก คนอย่า เปรมปรี
ดิ ์ ไปเลย เพราะว่า ตะบองซึ่ง ตี เจ้ านั ้น หัก เสีย แล้ว เพราะงู ทับทางจะออกมาจากรากเง่า ของงู และผล
ของมัน จะเป็น งู แมวเซา 30 และลู กห ัว ปี ของคนยากจนจะมี อาหารกิน และคนขัดสนจะนอนลงอย่าง
ปลอดภัย แต่เราจะฆ่ารากเง่าของเจ้าด้วยการกันดารอาหาร และคนที่เหลืออยูของเจ้
่
าจะถูกสังหารเสีย
31 โอ ประตู เมืองเอ๋ย พิลาปรํา
่ ไห้ซิ โอ กรุ งเอ๋ย จงร้องไห้ ประเทศฟีลิสเตียเอ๋ย เจ้าทุกคนจงละลายเสีย
เพราะควันจะออกมาจากทิศเหนื อ และจะไม่มีคนล้าหลังในแถวของเขาเลย� 32 จะตอบทูตของประชา
ชาตินั้นว่าอย่างไร ก็ว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงสถาปนาศิโยน และคนยากจนในชนชาติของพระองค์จะได้
วางใจในที่นั ้น�
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ภาระเกี่ยวกับโมอับ
ภาระเกี่ยวกับ โมอับ เพราะนครอาร์แห่ งโมอับ ถูก ทําลายร้างในคืน เดียวและได้ ถึง หายนะ เพราะ
นครคีร แห่
์ งโมอับ ถูก ทําลายร้างในคืน เดียวและได้ ถึง หายนะ 2 เขาได้ ข้น
ึ ไปยัง บายิ ท และดี โบน ไปยัง ปู
ชนียสถานสูงเพื่อจะรํา่ ไห้ โมอับจะครํา่ ครวญถึงเนโบและถึงเมเดบา ศีรษะทุกศีรษะจะโล้น และหนวด
เคราทุก คนก็ ถู กโกนออกเสีย 3 เขาจะคาดผ้า กระสอบอยู่ ในถนนหนทาง ทุ กคนจะรํา่ ไห้ เป็น นั กหนาที่
บนหลังคาเรือนและตามถนน 4 เมืองเฮชโบนและเอเลอาเลห์ จะส่ง เสียงร้อง เสียงของเขาจะได้ยน
ิ ไป
ถึงเมืองยาฮาส เพราะฉะนั ้นทหารที่ถืออาวุธของโมอับจึงจะร้องเสียงดัง ชีวิตของเขาจะเป็ นที่เศร้าโศก
แก่ เขา 5 จิ ตใจของข้าพเจ้า จะร้องออกมาเพื่อ โมอับ ผู้ หลบภัย ของโมอั บน ัน
้ จะหนี ไปยัง โศอาร์ เหมือน
ยังวัวสาวที่ มีอายุสามปี เพราะตามทางขึ้นไปเมืองลู ฮีท เขาจะขึ้นไปครํา่ ครวญ ตามถนนสู่ เมืองโฮโรนา
อิม เขาจะเปล่งเสียงร้องถึงการทําลาย 6 เพราะธารนํ้าที่นิมริมก็จะถูกทิง้ ร้าง ฟางก็เหีย
่ วแห้ง หญ้าก็ไม่
7
งอก พืชที่เขียวชอุม
่ ไม่มีเลย เพราะฉะนั ้นทรัพย์สินซึ่งเขาเก็บได้ และที่เขาสะสมไว้ เขาจะขนเอาไปข้าม
ลําธารต้น หลิว 8 เพราะเสียงร้องได้ กระจายไปทัว่ ชายแดนโมอับ เสียงครํา่ ครวญไปถึง เอกลาอิม เสียง
ครํา่ ครวญไปถึง เบเออร์เอลิม 9 เพราะนํ้า ของเมืองดี โมนจะมี เลือดเต็ม ไปหมด ถึง กระนั ้น เรายังจะเพิม
่
ภัยแก่ดีโมนอีก คือให้สิงโตสําหรับชาวโมอับที่หนี ไป และสําหรับคนที่เหลืออยูในแผ่
่
นดิน
1

16
ธิดาของโมอับมุ่งคอยอาณาจักรของพระคริสต์
1 เจ้ าจงส่ง ลูก แกะไปยัง ผู้ ปกครองแผ่น ดิน จากเส-ลาตามทางถิน
่ ทุ รกันดาร ไปยังภูเขาแห่งธิดาของ
2
ศิ โยน เหมือนนกที่ กําลั งบินหนี อย่างลูกนกที่ พลัดรัง ธิดาของโมอับจะเป็นอย่างนั ้นตรงท่าลุยข้ามแม่
นํ้าอารโนน 3 “จงให้คําปรึกษา จงอํานวยความยุ ติ ธรรม จงทําร่มเงาของท่านเหมือนกลางคืน ณ เวลา
เที่ยงวัน จงช่วยซ่อนผูถู
้ กขับไล่ อย่าหักหลังผูลี
้ ้ภัย 4 โมอับเอ๋ย จงให้ผูถู
้ กขับไล่ของเราอาศัยอยูท
่ ่ามกลาง
ท่าน จงเป็ นที ่ กําบัง ภัย แก่ เขาให้พ้น จากหน้า ผู้ ทําลาย เพราะผู้ บีบ บังคับ ได้ สิ ้น สุด แล้ว ผู้ ทําลายได้ หยุด
ยัง้ แล้ว และผู้เหยียบยํ่าได้ ถู กเผาผลาญไปเสียจากแผ่นดินแล้ว 5 พระที่ นั่งก็จะได้ รบ
ั การสถาปนาด้วย
ความเมตตา บนนั ้นจะมีผู้หน่งึ นั ่งอยู่ด้วยความจริงในเต็นท์ ของดาวิด คือท่านผู้พิพากษาและแสวงหา
ความยุติธรรม และรวดเร็วในการกระทําความชอบธรรม�
การทําลายความเย่อหยิง่ ของโมอับ
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เราได้ยน
ิ ถึง ความเย่อ หยิง่ ของโมอับ ว่า เขาหยิง่ เสีย จริงๆ ถึง ความจองหองของเขา ความเย่อ หยิง่
ของเขา และความโกรธของเขา แต่ คํา โกหกของเขาจะไม่ สําเร็จ 7 เพราะฉะนั ้น โมอับ จะครํา่ ครวญเพื่อ
โมอับ ทุกคนจะครํา่ ครวญ เจ้าทัง้ หลายจะโอดครวญเนื่ องด้วยรากฐานของเมืองคีรห
์ ะเรเชท เพราะมัน
จะถูกทุบแน่ นอน 8 เพราะทุ่งนาแห่งเมืองเฮชโบนอ่อนระทวย ทัง้ เถาองุน
่ ของสิบมาห์ เจ้านายทัง้ หลาย
แห่งบรรดาประชาชาติ ได้ ตี กิง่ ของมันลง ซึ่ง ไปถึง เมืองยาเซอร์ และพเนจรไปถึงถิน
่ ทุ รกันดาร หน่อขอ
9
งมันก็แตกกว้างออกไปและผ่านข้ามทะเลไป เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงร้องไห้กับคนร้องไห้ของเมืองยา
เซอร์ เนื่ องด้วยเถาองุน
่ ของสิบ มาห์ โอ เฮชโบนและเอเลอาเลห์ เอ๋ย ข้าพเจ้า จะราดเจ้า ด้วยนํ้าตาของ
ข้าพเจ้า เพราะเสียงโห่รอ
้ งเนื่ องด้วยผลฤดูรอ
้ นของเจ้า และเนื่ องด้วยข้าวที่เกี่ยวเก็บของเจ้าได้สงบลง
10
แล้ว เขาเอาความชื่นบานและความยินดีไปเสียจากที่สวนผลไม้ เขาไม่รอ
้ งเพลงกันตามสวนองุน
่ ไม่มี
ใครโห่ร้อง ตามบ่อยํ่าองุน
่ ไม่มีคนยํ่าให้น้ําองุน
่ ออก ข้าพเจ้าทําให้เสียงเห่ย่าํ องุน
่ เงียบเสียแล้ว 11 ฉะนั ้น
จิตของข้าพเจ้าจึงจะรํา่ ไห้เหมือนพิณเขาคู่เพื่อโมอับ และใจของข้าพเจ้ารํา่ ไห้เพื่อคีรเ์ ฮเรส 12 และต่อมา
เมื่อเห็นว่าโมอับเหน็ ดเหนื่ อยอยู่ที่ปูชนียสถานสูงนั ้น และเมื่อเขาจะเข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเขาเพื่อ
จะอธิษฐาน เขาก็จะไม่ได้รับผล
6

คําพยากรณ์ เรือ
่ งประเทศโมอับ

พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ภายใน
สามปี ตามปี จ้างลูกจ้าง สง่าราศี ของโมอับจะถูกเหยียดหยาม แม้มวลชนมหึมาของเขาทัง้ สิ้นก็ดี และ
คนที่เหลืออยูนั
่ ้นก็จะน้ อยและกะปลกกะเปลี้ย�
13 นี่ เป็ นพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับโมอับในอดีต 14 แต่บัดนี้
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1 ภาระเกี่ยวกับเมืองดามัสกัส

ดูเถิด ดามัสกัสจะหยุดไม่เป็นเมือง และจะกลายเป็นกองสิง่ ปรักหักพัง
2 เมืองต่างๆของอาโรเออร์จะเริศร้างเป็ นนิ ตย์ จะเป็นทีส
่ ําหรับฝูงแพะแกะ ซึ่งมันจะนอนลงและไม่มีผูใด
้
3
จะให้มันกลัว ป้อมปราการจะสูญหายไปจากเอฟราอิม และราชอาณาจักรจะสูญหายไปจากดามัสกัส
และคนที่ เหลืออยู่ของซีเรีย พวกเขาจะเป็นเหมือนสง่าราศี ของคนอิสราเอล พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรั
สดังนี้ แหละ 4 และต่อ มาในวันนั ้นสง่าราศี ของยาโคบจะตกตํ่า และความอ้วนที่ เนื้ อของเขาจะซูบผอม
ลง 5 และจะเป็นเหมือนเมื่อคนเกี่ยวข้าวเก็บเกี่ยวพืชข้าวที่ ตัง้ อยู่และแขนของเขาจะเกี่ยวรวงข้าว และ
จะเป็นเหมือนเมื่อคนหนึ่ งเก็บรวงข้าวในที่หุบเขาเรฟาอิม 6 จะมีผลองุน
่ เหลืออยูบ
่ ้างในนั ้น เหมือนอย่าง
เมื่อตีต้นมะกอกเทศให้ลูกหล่น จะมีเหลืออยู่ที่ยอดสูงที่สุดสองสามลูก หรือที่เหลือบนกิง่ ไม้ ผลสี่หา้ ลูก
พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ แหละ 7 ในวันนั ้น คนจะมองดู พระผู้สร้างตน และนั ยน์ ตา
เขาจะเอาใจใส่ ในองค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอล 8 เขาจะไม่ มองแท่ นบู ชา ผลงานแห่ งม ือ ของเขา และเขา
จะไม่ เอาใจใส่ สิ ่ง ที่ นิว
้ ของเขาเองได้ กระทํา ขึ้น ไม่ ว่า จะเป็น เสารู ป เคารพ หรือ รู ป เคารพทัง้ หลาย 9 ใน
วันนั ้น เมืองเข้ม แข็ง ของเขาจะเป็น เหมือนกิง่ ไม้ ที่ ถู กทอดทิง้ และกิ่งก ้า นที่ อยู่บนยอดสูง ที่สุด ซึ่ง เขาได้
ละทิง้ เพราะคนอิสราเอล และจะมีการรกร้างว่างเปล่าเกิดขึ้น 10 เพราะเจ้าได้หลงลืมพระเจ้าแห่งความ
รอดของเจ้าเสีย และมิได้จดจําศิลาเข้มแข็งของเจ้า ฉะนั ้นเจ้าจะปลูกต้นอภิรมย์ และจะปลู กกง
ิ่ ไม้ต่าง
11
ชาติลง เจ้าจะทําให้มันงอกในวันที ่เจ้าปลูกมัน และจะทําให้มันออกดอกในเช้าของวันที่เจ้าหว่าน ถึง
กระนั ้นผลการเก็บเกี่ยวก็จะหนี ไป ในวันแห่งความกลัดกลุ้มและความทุกข์ใจอย่างเหลือเกิน 12 วิบัติแก่
ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก ซึ่ง ทํา เสีย งกึ กก ้ องเหมือนทะเลก้องกึก และแก่ เสียงครืนๆของชนชาติ ทัง้
หลาย ซึ่งครืนๆเหมือนเสียงครืนๆของนํ้าที่ มีกําลังมาก 13 ชนชาติ ทัง้ หลายครืนๆเหมือนเสียงครืนๆของ
นํ้าเป็ นอันมาก แต่ พระเจ้าจะทรงขนาบไว้ และมันจะหนี ไปไกลเสีย จะถูกไล่ ไปเหมือนแกลบต้องลมบน
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ภูเขา เหมือนพืชแห้งปลิวไปต่อหน้าลมหมุน 14 ดูเถิด พอเวลาเย็น ก็ความสยดสยอง ก่อนรุ ง่ เช้า ก็ไม่มี
เขาทัง้ หลายแล้ว นี่ เป็นส่วนของบรรดาผู้ที่ริบของของเรา และเป็นส่วนของผู้ที่ปล้นเรา

18
ประเทศเอธิโอเปียในสมัยที่อส
ิ ราเอลถูกรวบรวมกันอีก
1 วิบัติแก่แผ่นดินแห่งปี กที่กระหึ่ม ซึ่งอยูเ่ ลยแม่น้ําทัง
้ หลายแห่งเอธิโอเปีย 2 ซึ่งส่งทูตไปโดยทางทะเล
โดยเรือ ต้น กกบนนํ้า กล่าวว่า “เจ้ าผู้ ส่ือสารที่ รวดเร็ว เอ๋ย จงไปยัง ประชาชาติ ที่ ถู กกระจัด กระจายและ
ถูกปอกเปลื อก ยังชนชาติที่ เขากลัวตัง้ แต่แรก ยังประชาชาติที่ เข้มแข็งและมักชนะ ซึ่งแผ่นดินของเขา
มี แม่น้าํ แบ่ง� 3 ท่านทัง้ ปวงผู้ เป็น ชาวพิ ภพ ท่านอาศัย อยู่ บนแผ่น ดิน โลก เมื่อ เขายกอาณั ติ สัญญาณ
ขึ้น บนภู เขา จงมองดู เมื่อ เขาเป่า แตร จงฟัง 4 เพราะพระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “เราจะพัก
ผ่อนและจะพิจารณาจากที่ อาศัย ของเรา เหมือนความร้อนที่ กระจ่างอยู่ บนผัก หญ้า เหมือนอย่างเมฆ
แห่งนํ้าค้างในความร้อนของฤดูเกี่ยว� 5 เพราะก่อนถึงฤดูเกี่ยว ดอกตูมเบ่งบานเต็มที่แล้ว และผลองุน
่
เปรีย
้ วกําลัง สุก อยู่ ในช่อ ของมัน พระองค์ จะทรงตัด แขนงออกด้วยขอลิด แขนงและนํา ออกไป และจะ
ทรงตั ดก ิ่งก ้านนั ้น ลงเสีย 6 และเขาทัง้ หลายจะถูก ทิง้ ไว้ทัง้ หมดให้แก่ เหย ี่ยวที่ อยู่บนภู เขา และแก่ สัตว์
แห่งแผ่นดินโลก และนกกินเหยื่อจะกินเสียในฤดูร้อน และบรรดาสัตว์ทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลกจะกินเสีย
ในฤดูหนาว 7 ในครัง้ นั ้น เขาจะนําของกํานั ลมาถวายแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจากชนชาติที่ถูกกระจัด
กระจายและถูกปอกเปลื อก จากชนชาติ ที่ เขากลัวตัง้ แต่ แรก จากประชาชาติ ที่ เข้มแข็งและมักชนะ ซึ่ง
แผ่นดินของเขามีแม่น้าํ แบ่ง ยังสถานที่แห่งพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธา คือภูเขาศิโยน
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ภาระเกี่ยวกับอียป
ิ ต์

1 ภาระเกี่ยวกับอียป
ิ ต์

ดูเถิด พระเยโฮวาห์ทรงเมฆอันรวดเร็วและจะเสด็จมายังอียป
ิ ต์ ต่อพระพักตร์
พระองค์ รู ปเคารพแห่งอ ียป
ิ ต์ จะสัน
่ สะเทือน และใจของคนอียป
ิ ต์ จะละลายไปภายในตัว เขา 2 และเรา
จะกวนให้ คนอียป
ิ ต์ ต่อสู้ กับ คนอียป
ิ ต์ และเขาจะสู้ รบกัน ทุ กคนรบพี่ น้องของตน และทุก คนรบเพื่อน
บ้านของตน เมืองรบกับเมือง ราชอาณาจักรรบกับราชอาณาจั กร 3 และในสมัยนั ้นคนอียป
ิ ต์ ก็ จะจนใจ
และเราจะกระทํา ให้แผนงานของเขายุง่ เหยิง และเขาจะปรึกษารู ป เคารพและพวกหมอดู และคนทรง
และพ่อมดแม่ มด 4 และเราจะมอบคนอียป
ิ ต์ ไว้ในมือของนายที่ แข็งกระด้าง และกษั ตริย์ดุ ร้ายคนหนึ่ ง
จะปกครองเหนื อเขา องค์ พระผู้เป็นเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 5 และนํ้าจะแห้งไปจาก
ทะเลและแม่น้ําจะแห้งผาก 6 และแม่น้ําของมันจะเน่าเหม็น และแม่น้ําแห่งการป้องกันจะน้ อยลงและ
แห้งไป ต้นอ้อและกอปรือจะเหีย
่ วแห้ง 7 กอแขมที่ แม่น้ํา ที่ ริมฝั่ งแม่นํ้า และทัง้ สิ้นที ่หว่านลงข้างแม่น้ํา
นั ้นจะแห้งไป จะถูกไล่ไปเสียและไม่มีอีก 8 ชาวประมงจะร้องทุกข์ คือบรรดาผูที
้ ่ตกเบ็ดในแม่น้ําจะไว้ทุกข์
9
และผู้ที่ ทอดแหลงในนํ้าจะอ่อนระทวย คนงานที่ หวีป่านจะอับอาย ทัง้ คนที่ ทอฝ้ายขาวด้วย 10 บรรดา
ผู้ ที่ ทํา เขื่อนและสระนํ้า สําหรับ ปลา เป้ าหมายของเขาจะถู กบ ีบ คัน
้ 11 พวกเจ้า นายแห่ง โศอัน โง่เขลาที
เดียว ที่ ปรึกษาที่ ฉลาดของฟาโรห์ให้คําปรึกษาอย่างโง่เขลา พวกเจ้าจะพู ดกับฟาโรห์ได้ อย่างไรว่า “ข้า
พระองค์เป็นบุตรของนั กปราชญ์ เป็นเชื้อสายของกษั ตริย์โบราณ� 12 พวกท่านอยูที
่ ่ไหน นั กปราชญ์ของ
ท่านอยู่ ที่ไหน ให้ เขาบอกท่านและให้ เขาทําให้ แจ ้งซิ ว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธามี พระประสงค์ อะไรกับ
อียป
ิ ต์ 13 เจ้ านายแห่ง โศอัน กลายเป็น คนโง่ และเจ้า นายแห่ง โนฟถูก หลอกลวงแล้ว บรรดาผู้ ที่ เป็น ศิ
ลามุมเอกของตระกูลของอียป
ิ ต์ ได้นําอียป
ิ ต์ให้หลงไป 14 พระเยโฮวาห์ทรงปนดวงจิตแห่งความยุง่ เหยิง
ไว้ในอียป
ิ ต์ และเขาทัง้ หลายได้ กระทํา ให้อียป
ิ ต์ แชเชือนในการกระทํา ทัง้ สิน
้ ของมัน ดัง่ คนเมาโซเซอยู่
15
บนสิง่ ที่เขาอาเจียน ไม่มีอะไรที่จะกระทําได้เพื่อช่วยอียป
ิ ต์ ซึ่งหัวกดี
็ หางก็ดี หรือกงก
ิ่ ้านก็ดี ต้นกกก็ดี
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ไม่อาจจะทําได้ 16 ในวันนั ้นอียป
ิ ต์จะเป็นเหมือนผู้หญิง จะเกรงกลัวและหวาดกลัวต่อพระหัตถ์ซ่ึงพระเย
โฮวาห์จอมโยธาทรงกวัดแกว่งเหนื อเขา 17 และแผ่นดินยูดาห์จะเป็นทีห
่ วาดกลัวแก่คนอียป
ิ ต์ เมื่อกล่าว
ชื่อ ให้คนหนึ่ ง คนใดเขาก็ จะกลัว เพราะพระประสงค์ ของพระเยโฮวาห์จอมโยธา ซึ่ง ทรงประสงค์ ต่อ เขา
ทัง้ หลาย 18 ในวันนั ้นจะมีหา้ หัวเมืองในแผ่นดินอียป
ิ ต์ซ่ึงพูดภาษาของคานาอัน และปฏิญาณต่อพระเย
โฮวาห์จอมโยธา เมืองหนึ่ งเขาจะเรียกว่า เมืองแห่งการรือ
้ ทําลาย 19 ในวันนั ้นจะมีแท่นบูชาแท่นหนึ่ งแด่
พระเยโฮวาห์ในท่ามกลางแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และมีเสาสําคัญแด่ พระเยโฮวาห์ที่ พรมแดน 20 จะเป็นหมาย
สําคัญและเป็นพยานในแผ่นดินอียป
ิ ต์ถึงพระเยโฮวาห์จอมโยธา เพราะเมื่อเขาทัง้ หลายร้องทูลต่อพระ
เยโฮวาห์เหตุด้วยผู้บีบบังคับเขา พระองค์จะทรงส่งผู้ชว
่ ยผู้ยิง่ ใหญ่มาให้เขา และผู้นั้นจะทรงช่วยเขาให้
พ้น 21 และพระเยโฮวาห์จะสําแดงพระองค์ให้เป็นที่รู จั
้ กแก่คนอียป
ิ ต์ และคนอียป
ิ ต์จะรู จ
้ ักพระเยโฮวาห์
ในวันนั ้น และจะถวายเครือ
่ งสักการบูชาและเครือ
่ งถวาย และเขาทัง้ หลายจะปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์
22
และปฏิ บัติ ตาม และพระเยโฮวาห์จะโจมตี อียป
ิ ต์ ทรงโจมตี พลาง ทรงรักษาพลาง และเขาทัง้ หลาย
จะหันกลับมาหาพระเยโฮวาห์ และพระองค์ จะทรงฟังคําวิงวอนของเขา และทรงรักษาเขา 23 ในวันนั ้น
จะมี ทางหลวงจากอียป
ิ ต์ถึ งอ ัส ซีเรีย และคนอัส ซีเรีย จะเข้า มายังอ ียป
ิ ต์ และคนอียป
ิ ต์ ยังอ ัส ซีเรีย และ
คนอียป
ิ ต์จะปรนนิ บัติพร้อมกับคนอัสซีเรีย 24 ในวันนั ้ นอิสราเอลจะเป็ นที่สามกับอียป
ิ ต์และกับอัสซีเรีย
25
เป็นพรท่ามกลางแผ่นดินนั ้น เป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงอํานวยพระพรว่า “อียป
ิ ต์ชนชาติ
ของเราจงได้รบ
ั พร และอัสซีเรียผลงานแห่งมือของเรา และอิสราเอลมรดกของเรา�

20

อัสซีเรียจะทําลายอียป
ิ ต์และเอธิโอเปีย
ในปี ที่ ทารทาน (ผู้ซึ่งซาร์กอนกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียทรงใช้มานัน
้ � ได้ มาถึงเมืองอัชโดดและได้ ต่อสู้
ยึดเมืองอัชโดดนั ้นได้ 2 ในครัง้ นั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสโดยอิสยาห์บุตรชายอามอสว่า “จงไปแก้ผ้ากระสอบ
ออกจากบัน
้ เอวของเจ้า และเอารองเท้า ออกจากเท้า ของเจ้า� และท่านก็ กระทํา ตาม เดิน เปลือยกาย
และเท้าเปล่า 3 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “อิสยาห์ผู้รบ
ั ใช้ของเราเดินเปลือยกายและเท้าเปล่าสามปี เป็น
หมายสําคัญและเป็นมหัศจรรย์แก่อียป
ิ ต์และแก่เอธิโอเปียฉั นใด 4 กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียจะนําคนอียป
ิ ต์
ไปเป็นเชลย และจะกวาดคนเอธิโอเปียไปเป็นเชลย ทัง้ คนหนุ่มสาวและคนแก่ เปลือยกายและเท้าเปล่า
เปิ ดก ้น เป็ นที ่ ละอายแก่ อียป
ิ ต์ 5 แล ้ว เขาทัง้ หลายจะกลัว และอับอายด้วยเหตุ เอธิโอเปีย ความหวัง ของ
เขา และอียป
ิ ต์ความโอ้อวดของเขา 6 และชาวเกาะนี้ จะกล่าวในวันนั ้ นว่า “ดูเถิด นี่ แหละผู้ซ่ึงเราหวังใจ
และผู้ซ่ึงเราหนี ไปหาความช่วยให้พ้นจากกษั ตริย์อส
ั ซีเรีย และเราจะหนี ให้พ้นได้อย่างไร�
1

21
ภาระเกี่ยวกับถิน
่ ทุรกันดารเมื่อกษั ตริย์เซนนาเคอริบจะบุกรุ ก
1 ภาระเกี่ยวกับ ถิน
่ ทุ รก ัน ดารของทะเล เหมือนลมหมุน ในภาคใต้ พัด เกลี้ยงไป มัน มาจากถิน
่ ทุ รก ัน
ดาร จากแผ่นดิ นอ ัน น่า คร้ามกลัว 2 เขาบอกนิ มิ ตที่ เห ี้ ยมหาญแก่ ข้าพเจ้า ว่า ผู้ ปล้น เข้า ปล้น ผู้ ทําลาย
เข้า ทําลาย โอ เอลามเอ๋ย จงขึ้น ไป โอ มี เดีย เอ๋ย จงเข้า ล้อมซึ่ งม ัน ให้ เก ิ ดการถอนหายใจทัง้ สิน
้ เราได้
กระทํา ให้สิ ้น ไปแล้ว 3 เพราะฉะนั ้น บัน
้ เอวของข้าพเจ้า จึง เต็ มด ้วยความแสนระทม ความเจ็บ ปวดฉวย
ข้าพเจ้า ไว้อย่างความเจ็บ ปวดที่ หญิง กําลัง คลอดบุตร ข้าพเจ้า จนใจเพราะสิง่ ที่ ได้ยน
ิ ข้าพเจ้า ท้อถอย
4
เพราะสิง่ ที่ได้เห็น จิตใจของข้าพเจ้าฟุ้งซ่านไป ความหวาดเสียวกระทําให้ข้าพเจ้าครันคร
่
้าม แสงโพล้
เพล้ซ่ึงข้าพเจ้าหวังกลับทําให้ข้าพเจ้าสัน
่ สะเทือน 5 จงเตรียมสํารับไว้ จงเฝ้าอยูบ
่ นหอคอย จงกิน จงดื่ม
เจ้ านายทัง้ หลายเอ๋ย จงลุก ขึ้น ชโลมโล่ ไว้ด้วยนํ้ามัน 6 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า
“จงไป ตัง้ ยามให้เขาไปร้องประกาศสิง่ ที่ เขาเห็น� 7 เขาได้เห็นรถรบพร้อมกับพลม้าเป็นคู่ๆ รถเทียมลา
เป็นคู่ๆและรถเทียมอูฐเป็นคู่ๆ เขาได้ฟังอย่างพินิจพิเคราะห์ อย่างพินิจพิเคราะห์ทีเดียว 8 แล้วผู้เห็นได้
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ร้องว่า “พวกเขามาดุจสิงโต ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ ยน
ื อยู่บนหอคอยตลอดไปในกลางวัน
ข้า พระองค์ ประจํา อยู่ ที่ ตําแหน่ ง ของข้า พระองค์ ตลอดหลายคืน 9 และ ดู เถิด รถรบพร้อมพลรบกับ พล
ม้าเป็นคู่ๆกําลังมา� และเขาตอบว่า “บาบิโลนล่มแล้ว ล่มแล้ว บรรดารู ปเคารพสลักทัง้ สิน
้ แห่งพระของ
10
เขา พระองค์ ทรงทําลายลงถึงพื้นดิน� โอ ท่านผู้ถู กนวดและผู้ถู กฝัดของข้าพเจ้าเอ๋ย ข้าพเจ้าได้ยน
ิ
อะไรจากพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ข้าพเจ้าก็รอ
้ งประกาศแก่ท่านอย่างนั ้น
ภาระเกี่ยวกับดูมาห์
11 ภาระเกี่ยวกั บด ู มาห์ มี คนหนึ่ ง เรียกข้าพเจ้า จากเสอีร ว่
์ า “คนยามเอ๋ย ดึก เท่าไรแล้ว คนยามเอ๋ย
12
ดึกเท่าไรแล้ว� คนยามตอบว่า “เช้ามาถึง กลางคืนมาด้วย ถ้าจะถาม ก็ถามเถิด จงกลับมาอีก�
ภาระเกี่ยวกับอาระเบีย
ภาระเกี่ยวกับ อาระเบีย โอ กระบวนพ่อค้า ของคนเดดานเอ๋ย เจ้ าจะพัก อยู่ ในดงทึบ ในอาระเบีย
14 ชาวแผ่นดินเทมาได้เอานํ้ามาให้คนกระหาย เขาเอาขนมปั งมาต้อนรับคนลี้ภัย 15 เพราะเขาได้หนี จาก
ดาบ จากดาบที่ ชก
ั ออก จากธนูที่ โก่ งอยู่ และจากสงครามซึ่งทําให้ทุกข์ทรมานเป็นอย่างมาก 16 เพราะ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “สง่า ราศี ทัง้ สิน
้ ของเคดาร์จะถึงที่ สุด ภายในปี เดียวตามปี
17
จ้างลูกจ้าง และนั ก ธนูที่ เหลือ อยู่ของทแกล้ว ทหารแห่ง ชาวเคดาร์จะเหลือ น้ อย เพราะพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของอิสราเอลได้ตรัสแล้ว�
13

22

ภาระเกี่ยวกับที่ลุ่มแห่งนิ มิต
1 ภาระเกี่ยวกั บท ี่ ลุ ่ม แห่ง นิ มิ ต ที่ เจ้ าได้ ขึ้น ไป เจ้ าทุก คน ที่ บนหลังคาเรือนนั ้น เป็ น เรือ
่ งอะไรกัน 2 เจ้
าผู้ เป็น เมืองที่ เต็ มด ้ว ยการโห่ ร้อง เมืองที่ อึกทึก ครึกโครม นครที่ เต้น โลด ผู้ ที่ ถู กฆ่า ของเจ้า มิ ได้ ถู กฆ่า
ด้วยดาบ หรือตายในสงคราม 3 ผู้ครองเมืองของเจ้าทัง้ หมดหนี กันไปแล้ว เขาถูกจับได้โดยนายธนู ชาย
ฉกรรจ์ ของเจ้า ทุก คนถูก จับ แม้วา่ เขาได้ หนี ไปไกลแล้ว 4 เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ว่า “อย่า มองข้าพเจ้า
ให้ ข้าพเจ้า หลัง่ นํ้าตาอย่างขมขื่น อย่า อุตส่าห์ เล้าโลมข้าพเจ้า เลย เหตุ ด้วยการทําลายธิดาแห่ง ชนชาติ
ของข้าพเจ้า� 5 เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาทรงมี วัน หนึ่ ง เป็น วาระจลาจล วาระเหยียบ
ยํ่า และวาระยุง่ เหยิงในที่ลุ่มแห่งนิ มิต คือการพังกําแพงลงและโห่รอ
้ งให้แก่ภูเขา 6 เอลามหยิบแล่งธนู
กับเหล่ารถรบพร้อมพลรบและพลม้าและคีรก็
์ เผยโล่ 7 ต่อมาที่ ลุ ่มที่ดีที่สุดของท่านจะเต็มไปด้วยรถรบ
และพลม้าจะเข้าประจําที่ ประตูเมือง 8 พระองค์ ทรงเอาสิง่ ปิดบังยูดาห์ไปเสียแล้ว ในวันนั ้นท่านได้มอง
ที่อาวุธแห่งเรือนพนา 9 ท่านได้เห็นช่องโหว่แห่งนครดาวิดว่ามีหลายแห่ง แล้วท่านทัง้ หลายก็เก็บน้าํ ใน
บ่อล่าง 10 และท่านก็นับเรือนของเยรู ซาเล็ม และท่านก็พังเรือนมาเสริมกําแพงเมือง 11 ท่านทําที่ขับน้าํ
ไว้ระหว่างกําแพงทัง้ สองเพื่อรับน้าํ ของสระเก่า แต่ท่านมิได้มองดูผู้ที่ได้ทรงบันดาลเหตุ และมิได้เอาใจ
ใส่ ผู้ทรงวางแผนงานนี้ ไว้นานมาแล้ว 12 ในวันนั ้นองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทรงเรียกให้รํา่ ไห้
และครํา่ ครวญ ให้ มี ศีรษะโล้น และให้ คาดตัว ด้วยผ้า กระสอบ 13 และ ดู เถิด มี ความชื่นบานและความ
ยินดี มีการฆ่าวัวและฆ่าแกะ มีการกินเนื้ อและดื่ มน้าํ องุน
่ “ให้เรากินและดื่มเถิด เพราะว่าพรุ ง่ นี้ เราจะ
14
ตาย� พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงสําแดงในหูของข้าพเจ้าว่า “แน่ ที เดียวที่ จะไม่ลบความชัว่ ช้าอัน
นี้ ให้เจ้า จนกว่าเจ้าจะตาย� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้
การพิพากษาต่อเชบนาห์

“ไปเถิด ไปหาผูร้ ก
ั ษาทรัพย์สมบัติคนนี้ คือไปยังเช
บนาห์ ผูด
้ ูแลราชสํานั ก และจงพูดกับเขาว่า 16 เจ้ามีสิทธิอะไรที
่นี่ และเจ้ามีใครอยูที
่ ่นี่ เจ้าจึงสกัดอุโมงค์
์
17
ที่ นี่เพื่อตัวเจ้าเอง ดุจคนสกัดอุโมงค์ในที่ สูง และสลักที่ อยู่สําหรับตนเองในศิ ลา ดูเถิด พระเยโฮวาห์
15 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า
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จะทรงเหวีย
่ งเจ้าออกไปให้เป็นเชลยอย่างแรง พระองค์จะทรงฉวยเจ้าให้แน่ น 18 และม้วนเจ้า และขว้าง
เจ้า ไปอย่างลูก บอลล์ ยงั แผ่น ดิน กว้างเจ้า จะตายที่ นั ่น และที่ นั่น จะมี รถรบอันตระการของเจ้า เจ้ าผู้ เป็
นที ่อดสู แก่ เรือนนายของเจ้า 19 เราจะผลักเจ้าออกไปจากตําแหน่ งของเจ้า และเจ้าจะถู กดึงลงมาจาก
หน้าที่ของเจ้า 20 อยู่มาในวันนั ้นเราจะเรียกผู้รับใช้ของเรา คือเอลียาคิม บุตรชายฮิลคียาห์ 21 เราจะเอา
เสื้อ ยศของเจ้า มาสวมให้เขา และจะเอาผ้า คาดของเจ้า คาดเขาไว้ และจะมอบอํานาจปกครองของเจ้า
ไว้ในมือ ของเขา และเขาจะเป็น ดั งบ ิ ดาแก่ ชาวเยรู ซาเล็ม และแก่ วงศ์ วานยู ดาห์ 22 และเราจะวางลู กก
ุญแจของวังดาวิดไว้บนบ่าของเขา เขาจะเปิดและไม่มีผู้ใดปิด เขาจะปิดและไม่มีผู้ใดเปิด 23 และเราจะ
ตอกเขาไว้เหมือนตอกหมุดในที่ มัน
่ คง และเขาจะเป็ นที ่นั่งมีเกียรติ แก่ วงศ์ วานบิดาของเขา 24 และเขา
ทัง้ หลายจะแขวนไว้บนตัวเขาซึ่งสง่าราศีทัง้ สิน
้ บสาย ภาชนะเล็กๆ
้ ของวงศ์วานบิดาของเขา ลูกหลานผูสื
ทุกชิน
้ 25 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นหมุดที่ ปักแน่ นอยู่ในที่
้ ตัง้ แต่ ถ้วยจนถึงเหยือกทัง้ สิน
มัน
่ จะหลุด มัน จะถูก โค่น ลงและตกลงมา และภาระที่ อยู่ บนนั ้น จะถูก ขจัด ออก เพราะพระเยโฮวาห์ ได้
ตรัสไว้แล้ว�

23
ภาระเกี่ยวกับเมืองไทระและเมืองไซดอน

1 ภาระเกี่ยวกับเมืองไทระ

บรรดากําปั่ นแห่งทารชิชเอ๋ย จงครํา่ ครวญ เพราะว่าเมืองนั ้นถูกทําลายร้าง
เสีย แล้ว ไม่มี เรือนหรือ ท่า จอดเรือ เผยให้ เขาทัง้ หลายประจั กษ ์ ณ แผ่ นดิน คิ ทธิม 2 ชาวเกาะเอ๋ย จง
นิ่ ง เสีย เจ้ าซึ่ง พ่อค้า แห่ง เมืองไซดอนที่ ผู้ ผ่านข้ามทะเลไป ได้ ทําให้ เจ้ าเต็ม บริบู รณ ์ 3 และข้ามนํ้า มาก
หลายรายได้ ของเมืองนั ้น คือ ข้าวเมืองชิโหร ์ เป็น ผลเกี่ยวเก็บ ของแม่ นํ้า เมืองนั ้น เป็น พ่อค้า ของบรรดา
ประชาชาติ 4 โอ ไซดอนเอ๋ย จงอับอายเถิด เพราะทะเลได้พูดแล้ว ที่กําบังเข้มแข็งของทะเลพูดว่า “ข้าม
ิ ได้ ปวดครรภ์ หรือ ข้า มิ ได้ คลอดบุตร ข้าม ิ ได้ เลี้ยงดู คนหนุ่ม หรือ บํารุ ง เลี้ยงหญิง พรหมจารี� 5 เขาทัง้
หลายรับเรือ
่ งราวเกี่ยวกับอียป
ิ ต์ อย่างไร เขาจะแสนระทมอยู่ด้วยเรือ
่ งราวเมืองไทระอย่างนั ้น 6 จงข้าม
ไปยัง ทารชิ ช เถิด ชาวเกาะเอ๋ย จงครํา่ ครวญ 7 นี่ เป็น เมืองที่ สน ุก สนานของเจ้า ทัง้ หลายหรือ ซึ่ง กําเนิ ด
มาแต่ กาลโบราณ ซึ่ง เท้า ได้ พาม ัน ไปตัง้ อยู่ ไกล 8 ผู้ ใดได้ มุ ่ง หมายไว้เช่น นี้ ต่อ เมืองไทระ คือ เมืองที่ ให้
มงกุฎ ซึ่ง บรรดาพ่อค้า ของมัน เป็น เจ้า นาย ซึ่ง พวกพาณิ ช ของมัน เป็น คนมี เกียรติ ของโลก 9 พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาทรงมุ่ง หมายไว้เพื่อ จะหลู่ ความเย่อ หยิง่ ของสง่า ราศี ทัง้ สิน
้ เพื่อ หลู่ เกียรติ ของผู้ มี เกียรติ
10
ทัง้ สิน
้ ในแผ่น ดิน โลก โอ ธิดาแห่ง ทารชิ ช เอ๋ย จงผ่านแผ่น ดิน ของเจ้า ข้ามไปเหมือนแม่ นํ้า มัน ไม่ มี
กําลังอีกเลย 11 พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์เหนื อทะเล พระองค์ทรงบันดาลให้บรรดาราช
อาณาจักรสัน
่ สะเทือน พระเยโฮวาห์ ทรงบัญชาเกี่ยวกับ เรือ
่ งเมืองแห่ง พาณิ ชย์ เพื่อ จะทําลายที่ กําบัง
12
เข้มแข็งของมันเสีย และพระองค์ตรัสว่า “โอ ธิดาพรหมจารีผู้ถู กบีบบังคับแห่งไซดอนเอ๋ย เจ้าจะไม่
ลิงโลดต่อไปอีก จงลุกขึ้นข้ามไปคิทธิมเถิด แม้ที่นั ่นเจ้าก็จะไม่มีความสงบ� 13 จงดูแผ่นดินแห่งคนเคล
เดียเถิด ชนชาติ นี้ ยังไม่มีขึ้นมา จนกว่าคนอัสซีเรียสถาปนาแผ่นดินนั ้นไว้สําหรับคนที่ อาศัยอยู่ตามถิน
่
ทุรกันดาร พวกเขาได้ ก่อเชิงเทินของเขาขึ้น พวกเขาก่อวังทัง้ หลายของเขาขึ้น แต่ ท่านกระทําให้มันเป็
นที่ปรักหักพัง 14 บรรดากําปั่ นแห่งทารชิชเอ๋ย จงครํา่ ครวญเถิด เพราะว่าที่กําบังเข้มแข็งของเจ้าถูกทิง้
ร้างเสียแล้ว 15 ต่อมาในวันนั ้น เขาจะลืมเมืองไทระเจ็ดสิบปี อย่างกับอายุของกษั ตริย์องค์เดียว พอสิน
้
เจ็ดสิบปี ไทระจะร้องเพลงอย่างหญิงแพศยาว่า 16 “หญิงแพศยาที่เขาลืมแล้วเอ๋ย จงหยิบพิณเขาคู่เดิน
ไปทัว่ เมือง จงบรรเลงเพลงไพเราะ ร้องเพลงหลายๆบท เพื่อเขาจะระลึกเจ้าได้� 17 ต่อมาเมื่อสิน
้ เจ็ดสิบ
ปี พระเยโฮวาห์จะทรงเยีย
่ มเยียนเมืองไทระ และเมืองนั ้นจะกลับไปรับจ้างใหม่ และจะเล่นชู้กับบรรดา
ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ บนพื้นโลก 18 สิ นค้าของมันและสินจ้างของมันจะเป็นของบริสุทธิ์ถวายแด่ พระเย
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โฮวาห์ จะไม่สะสมไว้หรือเก็บนงิ่ ไว้ แต่สิ นค้าของมันจะอํานวยอาหารอุดมและเสื้อผ้างามแก่บรรดาผู้ที่
อยูต่
่ อพระพักตร์พระเยโฮวาห์
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ดู เถิด พระเยโฮวาห์จะทรงทิง้ โลกให้ร้าง และทรงกระทํา ให้รา้ งเปล่า และพระองค์ จะทรงควํา่ แผ่น
ดิน โลกและกระจายผู้ อาศัย ของมัน 2 และจะเป็น อย่างนั ้น ต่อ ปุโรหิต อย่างเป็ นก ับ ประชาชน ต่อ นาย
ของเขา อย่างเป็ นกับทาส ต่อนายผู้หญิงของเขา อย่างเป็ นกับสาวใช้ ต่อผู้ขาย อย่างเป็ นกับผู้ซื้อ ต่อผู้
ยืม อย่างเป็ นก ับ ผู้ ให้ยม
ื ต่อ ผู้ ให้ยืม โดยคิด ดอกเบี้ย อย่างผู้ ยม
ื โดยคิด ดอกเบี้ย 3 แผ่ นดิน นั ้น จะถูก ทิง้
ร้างอย่างสิน
้ เชิง และถูก ปล้น หมดสิน
้ เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ตรัส พระวจนะนี้ แล้ว 4 โลกก็ ไว้ทุกข์ และ
เหีย
่ วแห้ง ไป พิภพก็ ออ
่ นระทวยและเหีย
่ วแห้ง คนสูง ศั กด ิ์ของโลกก็ ออ
่ นระทวยไป 5 โลกนี้ มี ราคี เพราะ
ผู้ อาศัย ในนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายละเมิด ต่อ พระราชบัญญั ติ ได้ ฝ่าฝืน กฎ ได้ หัก พันธสัญญานิ รน
ั ดร์นั ้น
6 เพราะฉะนั ้น คํา สาปก็ กลืนโลก และผู้ ที่ อาศัยในนั ้ นก็โดดเดี่ยว เพราะฉะนั ้นผู้อาศัย ในแผ่นดินโลกจึง
ถูก เผาผลาญ มี คนเหลือ น้ อย 7 นํ้า องุน
่ ใหม่ ก็ ไว้ทุกข์ เถาองุ ่นก ็ อ่อนระทวย จิ ตใจที่ รน
่ื เริง ทัง้ ปวงก็ ถอน
8
หายใจ เสียงสนุกสนานของรํามะนาก็เงียบ เสียงของผู้เบิกบานก็หยุดเสีย เสียงสนุกสนานของพิณเขา
คู่ ก็ เงียบ 9 เขาจะไม่ ด่ืม เหล้า องุน
่ พร้อมกับ การร้องเพลงอีก เมรัยก ็ จะเป็น ของขมแก่ ผู้ ที่ ดื่ม 10 เมืองที่
จลาจลแตกหักเสียแล้ว บ้านทุกหลังก็ปิดหมด ไม่ให้ใครเข้าไป 11 มีเสียงร้องที่กลางถนนด้วยเรือ
่ งเหล้า
องุน
่ ความชื่นบานทัง้ สิ้ นก ็ เยือกเย็น ลงแล้ว ความยินดี ของแผ่นดิ นก ็ หายสูญ ไป 12 มี การรกร้างว่าง
เปล่าทิง้ ไว้ในเมือง ประตูเมืองก็ถูกทุบทําลายเสีย 13 เพราะจะเป็นเช่นนี้ อยูท่
่ ามกลางแผ่นดิน ท่ามกลาง
ชนชาติ ทัง้ หลาย อย่างกับ เมื่อ ต้น มะกอกเทศถูก เขย่า อย่างเมื่อ การเก็บ เล็ม ตามเถาองุน
่ สิน
้ ลง 14 เขา
ทัง้ หลายจะเปล่ง เสียงของเขาขึ้น เขาจะร้องเพลงฉลองความโอ่อา่ ตระการของพระเยโฮวาห์ เขาจะโห่
ร้องจากทะเล 15 เพราะฉะนั ้นในรุ ง่ อรุ ณจงถวายสง่าราศี แด่พระเยโฮวาห์ ในเกาะทัง้ หลายแห่งทะเลจง
ถวายแด่พระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล
1

ความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ (สดด 2:5; วว 7:14)

ตัง้ แต่ ที่ สุด ปลายโลกเราได้ยน
ิ เสียงเพลงสรรเสริญ ว่า สง่า ราศี จงมี แก่ ผู้ ชอบธรรม แต่ ข้าพเจ้า ว่า
“ข้าพเจ้า ก็ ผ่ายผอม ข้าพเจ้า ก็ ผ่ายผอม วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะคนทรยศประพฤติ อย่างทรยศยิง่ เอย
คนทรยศประพฤติ อย่างทรยศยิง่ � 17 โอ ชาวแผ่นดินโลกเอ๋ย ความสยดสยองและหลุมพรางและกั บก
็มาทันเจ้าแล้ว 18 ต่อมาผู้ใดหนี เมื่อได้ยน
ิ เสียงความสยดสยองนั ้น จะตกในหลุมพราง และผู้ที่ ปี นออก
มาจากหลุม พรางก็ จะติ ดก ับ เพราะว่า หน้าต่างของฟ้า สวรรค์ ก็ ถู กเปิด และรากฐานของแผ่น ดิน โลกก็
หวัน
่ ไหว 19 โลกแตกสลายสิน
้ เชิงแล้ว โลกแตกเป็นเสี่ยงๆ โลกถูกเขย่าอย่างรุ นแรง 20 โลกก็ จะซวนเซ
ไปอย่างคนเมา มันจะแกว่งไปอย่างเพิง การละเมิดของโลกจะหนั กอยู่บนมัน และมันจะล้มและจะไม่ลุ
กอีก 21 ต่อมาในวันนั ้นพระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษบริวารของฟ้าสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ และบรรดากษั ตริย์
ของแผ่นดินโลกในแผ่นดินโลก
16

การเป็นขึ้นมาจากความตายครัง้ แรก
เขาทัง้ หลายจะถูก รวบรวมไว้ด้วยกัน ดัง่ นั กโทษในคุก มืด เขาทัง้ หลายจะถู กก ัก ขัง ไว้ในคุก และ
ต่อมาหลายวันเขาจึงจะถูกลงโทษ 23 แล้วดวงจันทร์จะอดสู และดวงอาทิตย์จะอับอาย เพราะว่าพระเย
โฮวาห์จอมโยธาจะทรงราชย์บนภูเขาศิ โยนและในเยรู ซาเล็ม และสง่าราศี จะปรากฏต่อหน้าพวกผู้ใหญ่
ของพระองค์
22
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25
การมีชย
ั ในยุคแห่งอาณาจักรของพระคริสต์
1 โอ ข้า แต่ พระ เย โฮ วาห์ พระองค์ ทรง เป็ น พระเจ้า ของ ข้า พระองค์ ข้า พระองค์ จะ ยอ พระ เกียรติ
พระองค์ ข้า พระองค์ จะ สรรเสริญ พระนาม ของ พระองค์ เพราะ พระองค์ ได้ ทรง กระทํา การ มหัศจรรย์
แผนงานที่ พระองค์ ทรงดําริไว้นานมาแล้ วก ็ สัตย์ ซื่อ และเป็น ความจริง 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 เมืองของบรรดา
ประชาชาติที่ทารุ ณจะเกรงกลัวพระองค์ 4 เพราะพระองค์ได้ทรงเป็นทีก
่ ําบังเข้มแข็งของคนยากจน ทรง
เป็ นที่กําบังเข้มแข็งของคนขัดสนเมื่อเขาทุกข์ใจ ทรงเป็ นที่ลี้ภัยจากพายุ และเป็ นร่มกันความร้อน เมื่อ
ลมของผู้ ที่ ทารุ ณ ก็ เหมือนพายุ พัด กําแพง 5 เหมือนความร้อนในที่ แห้ง พระองค์ จะทรงระงับ เสียงของ
คนต่างด้าว ร่มเมฆระงับความร้อนฉั นใด กิง่ ของผู้ทารุ ณก็จะถูกตัดลงฉั นนั ้น 6 บนภูเขานี้ พระเยโฮวาห์
จอมโยธาจะทรงจัดการเลี้ยงสําหรับบรรดาชนชาติทัง้ หลาย เป็นการเลี้ยงด้วยของอ้วนพี เป็นการเลี้ยง
ด้วยนํ้า องุ ่นที ่ ตกตะกอนแล้ว ด้วยของอ้วนพี มี ไขมัน ในกระดูก เต็ม ด้วยนํ้า องุน
่ ตกตะกอนที่ กรองแล้ว
7 และบนภูเขานี้ พระองค์จะทรงทําลายผ้าคลุมหน้าซึ่งคลุมหน้าบรรดาชนชาติทัง
้ หลาย และม่านซึ่งกาง
8
อยูเ่ หนื อบรรดาประชาชาติ พระองค์จะทรงกลืนความตายด้วยการมีชัย และองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า
จะทรงเช็ด นํ้าตาจากหน้า ทัง้ ปวง และพระองค์ จะทรงเอาการลบหลู่ ชนชาติ ของพระองค์ ไปเสีย จากทัว่
แผ่นดินโลก เพราะพระเยโฮวาห์ได้ ตรัสแล้ว 9 ในวันนั ้นเขาจะกล่าวกั นว่า “ดู เถิด นี่ คือพระเจ้าของเรา
ทัง้ หลาย เราได้ รอคอยพระองค์ เพื่อว่าพระองค์ จะทรงช่วยเราให้รอด นี่ คือพระเยโฮวาห์ เราได้ รอคอย
พระองค์ ให้เรายินดีและเปรมปรีดิใ์ นความรอดของพระองค์� 10 เพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์จะพัก
อยู่บนภูเขานี้ และโมอับจะถูกเหยียบยํ่าลงภายใต้พระองค์ เหมือนเหยียบฟางลงในหลุมมูลสัตว์ 11 และ
พระองค์ จะทรงกางพระหัตถ์ ของพระองค์ ท่ามกลางพวกเขา ดัง่ คนว่ายนํ้า กางมือ ว่ายนํ้า และพระองค์
จะทรงให้ความเย่อหยิง่ ของเขาตํ่าลงพร้อมกับฝีมือชํานาญของเขา 12 ป้อมสูงของกําแพงเมืองของเจ้า
นั ้นพระองค์จะทรงให้ต่ําลง ทรงเหยียดลง และเหวีย
่ งลงถึงดิน แม้กระทัง่ ถึงผงคลี
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“เรามีเมืองเข้มแข็งเมืองหนึ่ ง พระเจ้าจะทรงตัง้ ความ
รอดไว้เป็นกําแพงและป้อมปราการ 2 จงเปิดประตู เมืองเถิด เพื่อประชาชาติ ที่ ชอบธรรมซึ่งรักษาความ
จริง ไว้จะได้ เข้า มา 3 ใจแน่ว แน่ ในพระองค์ นั ้น พระองค์ ทรงรักษาไว้ในสันติภาพอัน สมบู รณ ์ เพราะเขา
วางใจในพระองค์ 4 จงวางใจในพระเยโฮวาห์ เป็น นิ ตย์ เพราะพระเยโฮวาห์ คือ พระเยโฮวาห์ ทรงเป็น
พระกําลังนิ รน
ั ดร์ 5 เพราะพระองค์ทรงให้ชาวเมืองที่สูงส่งนั ้น คือเมืองที่สูงส่งนั ้นตํ่าลง พระองค์ทรงให้
มัน ตํ่า ลง พระองค์ ทรงให้ มัน ตํ่า ลง ตํ่า ลงถึ งด ิน พระองค์ ทรงให้ มัน ลงที่ ผงคลี 6 เท ้า เหยียบมัน คือ เท้า
ของคนยากจน คือย่างเท้าของคนขัดสน� 7 หนทางของคนชอบธรรมก็ ราบเรียบ พระองค์ ผู้เที่ยงธรรม
ทรงกระทําให้วิถีของคนชอบธรรมราบรืน
่ 8 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายรอคอยพระองค์
อยู่ ในวิถี แห่ งคํา ตัดสิน ของพระองค์ พระนามอันเป็ นที ่ ระลึก ของพระองค์ เป็ นที ่ จิ ตวิญญาณของข้า
พระองค์ ปรารถนา 9 จิ ตใจของข้า พระองค์ อยากได้ พระองค์ ในกลางคืน จิ ตวิญญาณภายในข้า พระองค์
แสวงหาพระองค์ อย่างร้อนรน เพราะเมื่อคําตัดสินของพระองค์ อยู่ในแผ่นดินโลก ชาวพิภพจะได้ เรียน
รู ถึ
้ ง ความชอบธรรม 10 ถ้า สําแดงพระคุณ แก่ คนชัว่ เขาก็ จะไม่ เรียนรู ความชอบธรรม
้
เขาจะประพฤติ
อย่า งอยุ ติ ธรรมในแผ่นดิ นที ่ เที่ยงธรรม และจะมองไม่ เห ็น ความโอ่อา่ ตระการของพระเยโฮวาห์ 11 ข้า
แต่พระเยโฮวาห์ เมื่อพระหัตถ์ของพระองค์ชูข้น
ึ เขาก็จะมองไม่เห็น แต่เขาจะมองเห็น และจะได้อับอาย
เพราะเขามี ความอิจฉาต่อ ชนชาติ ของพระองค์ เอย ไฟแห่ง ส่วนปฏิ ปักษ์ ของพระองค์ จะเผาผลาญเขา
1 ในวัน นั ้น เขาจะร้องเพลงนี้ ในแผ่น ดิน ยู ดาห์
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เสีย 12 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ จะสถาปนาสันติภาพเพื่อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เพราะพระองค์ ได้
ทรงกระทํา บรรดากิจการของพระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ เช่น เดียวกัน 13 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของข้าพระองค์ เจ้านายอื่นนอกเหนื อพระองค์ได้ครอบครองพวกข้าพระองค์ แต่ข้าพระองค์จะกล่าวถึง
พระนามของพระองค์เท่านั ้น 14 เขาทัง้ หลายตายแล้ว เขาจะไม่มีชีวิตอีก เขาเป็นชาวแดนคนตาย เขาจะ
ไม่ เป็น ขึ้ นอ ีก เพราะฉะนั ้น พระองค์ ได้ ทรงเยีย
่ มเยียนและทรงทําลายเขา และทรงกวาดความระลึก ถึง
เขาทัง้ สิน
้ เสีย 15 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงเพิม
่ ประชาชนขึ้น พระองค์ ทรงเพิม
่ ประชาชน
ขึ้น พระองค์ได้ทรงรับสง่าราศี พระองค์ทรงขยายเขตแดนของแผ่นดินไกลไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
16 ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ในยามทุกข์ใจเขาได้แสวงหาพระองค์ เขาทัง
้ หลายหลัง่ คําอธิษฐานออกมาในเมื่อ
การตีสอนอยูเ่ หนื อเขาทัง้ หลาย 17 ดัง่ หญิงมครรภ์
ี
เมื่อใกล้ถึงกําหนดเวลาคลอด ก็เจ็บปวดและร้องออก
มาด้วยความเจ็บปวดรวดร้าวอย่างฉั บพลัน โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายก็เป็นเช่นนั ้นใน
สายพระเนตรของพระองค์ 18 ข้าพระองค์มีครรภ์ ข้าพระองค์บิดตัว เป็นเหมือนข้าพระองค์คลอดลม ข้า
ิ
พระองค์มิได้ทําการช่วยให้พ้นในแผ่นดินโลก และชาวพิภพมิได้ล้มลง 19 คนตายของพระองค์จะมีชีวต
ศพของเขาทัง้ หลายจะลุก ขึ้น พร้อมกับ ศพของข้า พระองค์ ผู้ อาศัย อยู่ ในผงคลี เอ๋ย จงตื่น เถิด และร้อง
เพลง เพราะนํ้าค้างของเจ้าเป็นเหมือนนํ้าค้างบนผัก และแผ่นดินโลกจะให้ชาวแดนคนตายเป็นขึ้น
อิสราเอลพบที่ลี้ภัยในสมัยความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ (วว 12:14)
20 มาเถิด ชนชาติของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้าในห้องของเจ้าและปิ ดประตูเสีย จงซ่อนตัวเจ้าอยูส
่ ักพักหนึ่ ง
21
จนกว่า พระพิโรธจะผ่านไป เพราะ ดู เถิด พระเยโฮวาห์ กําลัง เสด็จ ออกมาจากสถานที่ ของพระองค์
เพื่อ ลงโทษชาวแผ่น ดิน โลก เพราะความชัว่ ช้า ของเขาทัง้ หลาย และแผ่น ดิน โลกจะเปิด เผยโลหิต ซึ่ง
หลัง่ อยูบ
่ นมัน และจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของมันไว้อีก

27

อิสราเอลจะถูกรวบรวมกันอีก
พระเยโฮวาห์จะทรงลงโทษด้วยพระแสงอันร้ายกาจ ยิง่ ใหญ่ และแข็งแกร่งของพระองค์
ต่อเลวีอาธาน ซึ่งเป็นพญานาคที่ฉกกัด คือเลวีอาธานพญานาคที่ขด และพระองค์จะทรงประหารมังกร
ที่อยู่ในทะเล 2 ในวันนั ้น จงร้องเพลงถึงเธอว่า “สวนองุน
่ แห่งนํ้าองุน
่ สีแดง 3 เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นผู้
รักษาดูแลมัน เราจะรดนํ้ามันอยูทุ
่ กขณะ เกรงว่าผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดจะทําอันตรายมัน เราจะรักษามันไว้ทัง้ กลาง
4
วันกลางคืน เราไม่มีความพิโรธ ใครเล่าจะให้มีหนามย่อยหนามใหญ่ข้น
ึ มาสู้รบกับเรา เราจะออกรบกับ
มัน เราจะเผามันเสียด้วยกัน 5 หรือให้เขาเกาะอยูก
่ ับกําลังของเราเพื่อให้เขาทําสันติภาพกับเรา แล้วเขา
จะทําสันติภาพกับเรา� 6 พระองค์จะทรงกระทําให้คนที่ออกมาจากยาโคบหยัง่ ราก อิสราเอลจะผลิดอก
และแตกหน่ อ กระทํา ให้ พ้น
ื พิภพทัง้ สิ้ นม ี ผลเต็ม 7 พระองค์ ทรงโบยตี เขาอย่างที่ พระองค์ โบยตี เขาทัง้
หลายที่โบยตีเขาหรือ หรือเขาถูกฆ่าอย่างคนทัง้ หลายที่ถูกเขาฆ่าแล้ว 8 ด้วยการขับไล่ ด้วยการกวาดไป
เป็นเชลย พระองค์ ทรงต่อสู้ แย้งกับเขาพระองค์ ทรงกวาดเขาไปด้วยลมดุ เดือดของพระองค์ ในวันแห่ง
ลมตะวัน ออก 9 เพราะฉะนั ้น จะลบความชัว่ ช้า ของยาโคบอย่างนี้ แหละ และนี่ เป็น ผลเต็ม ขนาดในการ
ปลดบาปของเขา คือเมื่อเขาทําศิลาทัง้ สิน
้ ของแท่นบูชาให้เป็นเหมือนหินดินสอพองที่ถูกบดเป็นชิน
้ ๆ จะ
ไม่มีเสารู ปเคารพ หรือรู ปเคารพตัง้ อยูได้
่ 10 เพราะเมืองหน้าด่านก็จะรกร้าง ที่อาศัยก็ถูกละทิง้ และทอด
ทิง้ อย่างกับถิน
ิ่ นั ้น
่ ทุรกันดาร ลูกวัวจะหากินอยู่ที่ นั่น มันจะนอนลงที่ นั่นและกินกงิ่ ไม้ในที่ นั ้น 11 เมื่อกง
แห้ง มันก็จะถู กหัก พวกผู้หญิงก็มาเอามันไปก่อไฟ เพราะนี่ เป็นชนชาติที่ ไร้ความเข้าใจ เพราะฉะนั ้นผู้
ที่ ทรงสร้างเขาก็จะไม่สงสารเขา ผู้ที่ ทรงปั้ นเขาจะไม่ทรงสําแดงพระคุณแก่เขา 12 ต่อมาในวันนั ้น พระ
เยโฮวาห์จะทรงนวดเอาข้าวตัง้ แต่แม่น้าํ ไปจนถึงลําธารอียป
ิ ต์ โอ ประชาชนอิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะถูกเก็บ
13
รวมเข้า มาที ละคนๆ และอยู่มาในวัน นั ้น เขาจะเป่า แตรใหญ่ และบรรดาผู้ ที่ กําลัง พินาศอยู่ในแผ่นดิ
นอัสซีเรีย และบรรดาผู้ถูกขับไล่ออกไปยังแผ่นดินอียป
ิ ต์จะมานมัสการพระเยโฮวาห์ บนภูเขาบริสุทธิ์ที่
เยรู ซาเล็ม
1 ในวันนั ้น
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28
เอฟราอิมจะถูกกวาดไปเป็นเชลย (2 พกษ 17:3-18)

วิบัติ แก่ มงกุฎ อัน โอ่อ่า แก่ คนขี้ เมาแห่ง เอฟราอิม ซึ่ง ความงามอันร ุ่ง เรืองของเขาเหมือนดอกไม้ ที่
กําลัง ร่วงโรย ซึ่ง อยู่ บนยอดเขาในที่ ลุ ่ มอ ั นอ ุ ดมของบรรดาผู้ ที่ เหล้า องุ ่นม ี ชัย 2 ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า ทรงมี ผู้ หน ่งึ ที่ มี กําลัง และแข็ง แรง เหมือนพายุ ลูกเห็บ อัน เป็น พายุ ทําลาย เหมือนพายุ น้ํา ที่ กําลัง
ไหลท่วม ซึ่ง จะเหวี่ยงลงถึ งด ิน ด้วยพระหัตถ์ 3 มงกุฎ อัน โอ่ อ่า คือ คนขี้ เมาแห่ง เอฟราอิม จะถูก เหยียบ
อยู่ ใต้เท้า 4 และความงามอั นร ุ่ง โรจน์ ของเขา ซึ่ง อยู่ บนยอดเขาในที่ ลุ ่ มอ ั นอ ุ ดม จะเป็น ดอกไม้ ที่ กําลัง
ร่วงโรย จะเป็น เหมือนผลที่ แรกสุ กก ่อนฤดู ร้อน เมื่อ คนเห็น เข้า ก็กิ นม ัน เสีย พอถึ งม ือ เขาเท่านั ้น 5 ใน
วัน นั ้น พระเยโฮวาห์ จอมโยธา จะเป็น มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี และเป็น มงกุฎ แห่ง ความงาม แก่ คนที ่ เหลือ
อยู่แห่งชนชาติของพระองค์ 6 และเป็ นวิญญาณแห่งความยุติธรรมแก่เขาผู้นั่งพิพากษา และเป็นกําลัง
ของผู้ เหล่ านั ้น ผู้ หน
ั การสงครามกลับ เสีย ที่ ประตู เมือง 7 เขาเหล่า นี้ ซมซานไปด้วยเหล้า องุน
่ เหมือนกัน
และโซเซไปด้วยเมรัย ปุ โรหิต และผู้ พยากรณ์ ก็ ซมซานไปด้วยเมรัย เขาทัง้ หลายถูก กลืน ไปหมดด้วย
เหล้าองุน
่ เขาโซเซไปด้วยเมรัย เขาเห็นผิดไป เขาสะดุดในการให้คําพิพากษา 8 เพราะสํารับทุกสํารับก็มี
อาเจียนและความโสโครกเต็ม ไม่มีที่ใดที่สะอาด 9 เขาจะสอนความรู ให้
้ แก่ใคร เขาจะให้ผู้ใดเข้าใจหลัก
คําสอน ให้แก่คนเหล่านั ้นทีห
่ ย่านมหรือ หรือให้แก่คนเอามาจากอก 10 เพราะเป็นข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ
ข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ บรรทัดซ้อนบรรทัด บรรทัดซ้อนบรรทัด ที่นี่นิ ด ที่นั ่นหน่ อย 11 เปล่า แต่พระองค์
จะตรัสกับชนชาตินี้ โดยต่างภาษาและโดยริมฝีปากของคนต่างด้าว 12 คือแก่บรรดาผู้ที่พระองค์ตรัสว่า
“นี่ คือการหยุดพัก จงให้การหยุดพักแก่คนเหน็ ดเหนื่ อย และนี่ คือการพักผ่อน� ถึงกระนั ้นเขาก็จะไม่ฟัง
13 เพราะฉะนั ้นพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงเป็ นอย่างนี้ แก่เขา เป็ นข้อบังคับซ้อนข้อบังคับ ข้อบังคับซ้อ
นข้ อบ ัง คับ เป็น บรรทัด ซ้อนบรรทัด บรรทัด ซ้อนบรรทัด ที่ นี่ นิ ด ที่ นั ่น หน่ อย เพื่อ เขาจะไปและถอยหลัง
และจะแตก และจะติดบ่วงและจะถูกจับไป
1

ความหายนะของเอฟราอิมได้ตักเตือนยูดาห์

เพราะฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายคนมัก เยาะเย้ย เอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ คือ เจ้า ผู้ ปกครอง
ชนชาติ นี้ ในเยรู ซาเล็ม 15 เพราะเจ้าทัง้ หลายได้ กล่าวแล้ วว่า “เราได้ กระทําพันธสัญญาไว้กับความตาย
และเราทําความตกลงไว้กับ นรก เมื่อ ภัย พิบั ติ อัน ท่วมท้น ผ่านไป จะไม่ มาถึง เรา เพราะเราทําให้ ความ
เท็จ เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของเรา และเราได้ กําบัง อยู่ ในความมุสา� 16 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราวางศิลาไว้ในศิ โยนเพื่อ เป็น รากฐาน คือ ศิลาที่ ทดสอบแล้ว เป็น ศิ ลาม ุม เอกอย่าง
ประเสริฐ เป็นรากฐานอันมน
ั ่ คง เขาผู้ นั้นที ่เชื่อจะไม่ รีบร้อน 17 และเราจะกระทํา ความยุ ติ ธรรมให้เป็น
เชือกวัด และความชอบธรรมให้เป็นลูกดงิ่ และลูกเห็บจะกวาดเอาความเท็จอันเป็นทีลี
่ ้ภัยไปเสีย และนํ้า
จะท่วมท้นที่กําบัง� 18 แล้วพันธสัญญาของเจ้ากับความตายจะเป็นโมฆะ และข้อตกลงของเจ้ากับนรก
จะไม่ดํารง เมื่อภัยพิบติ
ั อันท่วมท้นผ่านไป เจ้าจะถูกเหยียบยํ่าลงด้วยโทษนั ้น 19 มันผ่านไปบ่อยเท่าใด มั
นกจ
็ ะเอาตัวเจ้า เพราะมันจะผ่านไปเช้าแล้วเช้าเล่า ทัง้ กลางวันและกลางคืน เมื่อเข้าใจข่าว ก็จะเกิดแต่
ความสยดสยองเท่านั ้น 20 เพราะที่นอนนั ้นสัน
้ เกินที่คนหนึ่ งคนใดจะเหยียดอยู่บนนั ้น และผ้าห่มก็แคบ
ไม่พอคลุมตัว 21 เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงลุกขึ้นอย่างที่ บนภูเขาเปริซิม พระองค์จะพระพิโรธอย่าง
ที่ในหุบเขากิเบโอน เพื่อกระทําพระราชกิจของพระองค์ พระราชกิจของพระองค์นั้นประหลาด และเพื่อ
กระทํา งานของพระองค์ งานของพระองค์ ก็ แปลก 22 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ อย่า เป็น คนเยาะเย้ย เกล ื อกว่า
พันธะของเจ้า จะเข้ม งวดขึ้น เพราะข้าพเจ้า ได้ยน
ิ กฤษฎีกากําหนดการทําลายเหนื อ แผ่น ดิน ทัง้ สิน
้ แล้ว
23
จากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธา เงีย
่ หู ลงซิ และฟัง เสียงข้าพเจ้า สด ับซี และฟัง คํา พูด ของ
24
ข้าพเจ้า เขาผู้ไถนาเพื่อหว่าน ไถอยู่เสมอหรือ เขาเบิกดินและคราดอยู่เป็นนิ ตย์หรือ 25 เมื่อเขาปราบ
14
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ผิว ลงแล้ว เขาไม่ หว่านเทียนแดงและยีห
่ ร่า เขาไม่ ใส่ ข้าวสาลี เป็น แถว และข้าวบาร์เลย ์ ในที่ อน
ั เหมาะ
26
ของมัน และหว่านข้าวไรไว้เป็นคันแดนหรือ เพราะพระเจ้าของเขาทรงสัง่ สอนเขาถูกต้อง พระองค์ได้
สอนเขา 27 เขาไม่นวดเทียนแดงด้วยเลื่อนนวดข้าว และเขาไม่เอาล้อเกวียนกลิง้ ทับยีห
่ ร่า แต่เขาเอาไม้
พลองตีเทียนแดงให้หลุดออก และเอาตะบองตียี่หร่า 28 คนใดบดข้าวที่ทําขนมปังหรือ เปล่าเลย เขาไม่
นวดมันเป็นนิ ตย์ เมื่อเขาขับล้อเกวียนเทียมม้าทับมันแล้ว เขามิได้ บดมันด้วยคนขี่ม้า 29 เรือ
่ งนี้ มาจาก
พระเยโฮวาห์จอมโยธาด้วย พระองค์มหัศจรรย์นั กในการปรึกษา และวิเศษในเรือ
่ งการกระทํา

29

คําตักเตือนแก่ยูดาห์และเยรู ซาเล็ม
1 วิบัติแก่อารีเอล อารีเอล นครซึ่งดาวิดทรงตัง
้ ค่าย จงเพิม
่ งบูชา
่ ปีเข้ากับปี จงให้มีเทศกาลถวายเครือ
ตามรอบของมัน 2 เรายังจะให้อารีเอลทุกข์ใจ จะมีการร้องครํา่ ครวญและร้องทุกข์ และเมืองนั ้นจะเป็น
เหมือนอารีเอลแก่เรา 3 และเราจะตัง้ ค่ายอยู่รอบเจ้า และเราจะล้อมเจ้ากับบรรดาหอรบ และเราจะยก
เชิงเทินขึ้นสู้ เจ้า 4 และเจ้าจะถูกเหยียบลง เจ้าจะพูดมาจากที่ ลึกของแผ่นดินโลก คําของเจ้าจะมาจาก
ที่ ต่ํา ลงในผงคลี เสียงของเจ้า จะมาจากพื้น ดิน เหมือนเสียงผี และคํา พูด ของเจ้า จะกระซิบ ออกมาจาก
ผงคลี 5 แต่มวลชาวต่างประเทศของเจ้าจะเหมือนผงคลี ละเอียด และผู้น่ากลั วทัง้ มวลจะเหมือนแกลบ
ที่ฟุ้งหายไป เออ ชัว่ ประเดีย
๋ วเดียวและในทันทีทันใด 6 พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงเยีย
่ มเยียนเจ้าด้วย
ฟ้าร้องและด้วยแผ่นดินไหว และด้วยเสียงกัมปนาท ด้วยพายุและพายุแรงกล้า ด้วยเปลวแห่งเพลิงเผา
ผลาญ 7 และมวลประชาชาติ ทัง้ สิ้นที ่ต่อสู้ กับ อารีเอล ทัง้ หมดที่ ต่อสู้ กับเขาและกั บที่กําบัง เข้มแข็งของ
เขาและทําให้เขาทุกข์ใจ จะเป็นเหมือนความฝันคือนิ มิตในกลางคืน 8 อย่างเมื่อคนหิวฝันว่า ดู เถิด เขา
กําลังกน
ิ อยู่ และตื่นขึ้นกย
็ งั หิวอยู่ จิตใจเขาไม่อิม
ื อ
่ หรือเหมือนเมื่อคนกระหายฝันว่า ดูเถิด เขากําลังด่ม
ยู่ แล้วตื่นขึ้นมา ดูเถิด อ่อนเปลี้ย จิตใจของเขายังแห้งผาก มวลประชาชาติทัง้ สินที
้ ่ต่อสู้กับภูเขาศิโยนก็
จะเป็นเช่นนั ้น
พิธการต่
ี
างๆทางศาสนาทําให้พระเจ้าพอพระทัยมิได้
9 จงรัง
้ รอและงงงวย จงร้องเรียกและร้องไห้ เขามึนเมา แต่ไม่ใช่ด้วยเหล้าองุน
่ เขาโซเซ แต่ไม่ใช่ด้วย
เมรัย 10 เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเทวิญญาณแห่งความหลับสนิ ทลงเหนื อเจ้า และปิดตาของเจ้า และ
พระองค์ทรงคลุมตาของพวกผูพยากรณ์
้
พวกเจ้านายและพวกผูท
้ ํานายของเจ้า 11 และแก่ท่านทัง้ หลาย
นิ มิตนี้ทัง้ สิน
้ ได้กลายเป็นเหมือนถ้อยคําในหนั งสือที่ ประทับตรา เมื่อคนให้แก่คนหนึ่ งที่อา่ นได้ กล่าวว่า
“อ่านนี่ ซี � เขาว่า “ข้า อ่านไม่ ได้ เพราะมี ตราประทับ � 12 และเมื่อ เขาให้ หน ังสือ แก่ คนหนึ่ ง ที่ อา่ นไม่ ได้
กล่าวว่า “อ่านนี่ ซี� เขาว่า “ข้าไม่รูห
้ นั งสือ� 13 และองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสว่า “เพราะชนชาตินี้ เข้ามาใกล้
เราด้วยปากของเขา และให้เกียรติเราด้วยริมฝีปากของเขา แต่เขาให้จิตใจของเขาห่างไกลจากเรา เขา
ยําเกรงเราเพียงแต่เหมือนเป็นข้อบังคับของมนุษย์ที่สอนกันมา 14 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะกระทําสิง่
มหัศจรรย์กับชนชาตินี้ อีกทัง้ การประหลาดและอัศจรรย์ สติปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไป
และความเข้าใจของคนที่ เข้าใจจะถูกปิดบังไว้� 15 วิบัติแก่ ผู้ ที่ พยายามซ่อนแผนงานของเขาไว้ลึกจาก
พระเยโฮวาห์ ซึ่งการกระทําของเขาอยู่ในความมืด ผู้ซึ่งกล่าวว่า “ใครเห็นเรา ใครจําเราได้� 16 แน่ นอน
ความวิปริตของเจ้าจะถือว่าช่างปั้ นเท่ากับดินเหนี ยว และสิง่ ที่ ถู กสร้างจะพูดเรือ
่ งผู้สร้างมันว่า “เขาไม่
ได้สร้างข้า� หรือสิง่ ที่ถูกปั้ นขึ้นจะพูดเรือ
่ งผู้ปั้นมันว่า “เขาไม่มีความเข้าใจอะไรเลย� อย่างนี้ หรือ
อิสราเอลจะได้รบ
ั พระพรในอนาคต

17 ไม่ใช่อีกนิ ดหน่ อยเท่านั ้นหรือ ที่เลบานอนจะถูกเปลี่ยนให้เป็ นสวนผลไม้ และสวนผลไม้จะถือว่าเป็ น

ป่า 18 ในวัน นั ้น คนหู หนวกจะได้ยน
ิ ถ้อยคํา ของหนั งสือ และตาของคนตาบอดจะเห็น ออกมาจากความ
19
คลุ้มและความมืดของเขา คนใจอ่อนสุภาพจะได้ ความชื่นบานสดใสในพระเยโฮวาห์เพิม
่ ขึ้น และคน
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ยากจนท่ามกลางมนุษย์จะลิงโลดในองค์บริสุทธิแห่
้ ่ากลัวจะสูญไป และผูเ้ ยาะ
์ งอิสราเอล 20 เพราะว่าผูน
เย้ยจะถูกผลาญไป และคนทัง้ ปวงที่เฝ้ารอคอยที่จะกระทําการอันชัว่ ช้าจะถูกตัดขาด 21 คือผู้ที่ใส่ความ
คนอื่นด้วยถ้อยคําของเขา และวางบ่วงไว้ดักเขาผู้กล่าวคําขนาบที่ ประตูเมือง และด้วยถ้อยคําที่ ไม่เป็น
แก่นสาร เขากี ดกันคนชอบธรรมเสีย 22 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ผู้ทรงไถ่ อับราฮัม ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับ
วงศ์ วานของยาโคบว่า “ยาโคบจะไม่ ต้องอับอายอีก หน ้า ของเขาจะไม่ ซี ดลงอีก ต่อ ไป 23 เพราะเมื่อ เขา
เห็น ลูก หลานของเขาซึ่ง เป็น ผลงานแห่งม ือ ของเราในหมู่ พวกเขา เขาทัง้ หลายจะถือว่า นามของเราบริ
สุทธิ์ เขาทัง้ หลายจะถือว่าองค์บริสุทธิของยาโคบบริ
สุทธิ์ และจะกลัวเกรงพระเจ้าแห่งอิสราเอล 24 และ
์
บรรดาผู้ที่ผิดฝ่ายจิตใจจะมาถึงความเข้าใจ และบรรดาผู้ที่บ่นพึมพําจะยอมเรียนรู หลั
้ กคําสอน�

30

การกระทําสนธิสัญญากับอียป
ิ ต์เป็นความบาป
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “วิบัติ แก่ ลูก หลานที่ ดื้อ ดึง ผู้ กระทํา แผนงาน แต่ ไม่ใช่ ของเรา ผู้ ปกคลุ มด ้วย
เครือ
่ งปกปิด แต่ ไม่ใช่ ตามนํ้าใจเรา เขาจะเพิม
ิ ต์ โดยไม่ ขอคํา
่ บาปซ้อนบาป 2 ผู้ ออกเดิน ลงไปยั งอ ียป
ปรึกษาจากปากของเรา เพื่อจะเข้มแข็งในการลี้ภัยกับฟาโรห์ เพื่อจะวางใจในร่มเงาของอียป
ิ ต์ 3 เพราะ
ฉะนั ้นการลี้ ภัยกับฟาโรห์จะกลับเป็นความอับอายของเจ้า และการวางใจในร่มเงาของอียป
ิ ต์ จะกลับเป็
นที ่ ขายหน้า ของเจ้า 4 เพราะแม้วา่ ข้าราชการของเขาอยู่ ที่ โศอัน และทูต ของเขาไปถึง ฮาเนส 5 ทุ กคน
ได้ รบ
ั ความอับอายโดยชนชาติ หน ่งึ ซึ่ง ช่วยเขาไม่ ได้ ซึ่ งม ิ ได้ นํา ความช่วยเหลือ หรือ ประโยชน์ มาให้ ได้
แต่ ความอับอายและความขายหน้า� 6 ภาระเรือ
่ งสัตว์ป่า แห่ง ภาคใต้ เขาทัง้ หลายบรรทุก ทรัพย์ สมบัติ
ของเขาบนหลัง ลาและบรรทุก ทรัพย์ สิ นของเขาบนโหนกอูฐ ไปตลอดแผ่น ดิน แห่ง ความยากลําบาก
แสนระทม ที่ ซึ่ง สิงโตหนุ่ม และสิงโตแก่ งู ร้าย และงู แมวเซาออกมา ไปยัง ชนชาติ หน ่งึ ซึ่ง จะช่วยเขา
ไม่ ได้ 7 เพราะความช่วยเหลือ ของอียป
ิ ต์ นั้น ไร้ค่า และเปล่า ประโยชน์ เพราะฉะนั ้น เราจึง เรียกเขาว่า
“ความเข้ม แข็ง ของเขาคือ ให้นั่ง เฉยเมย� 8 บัดนี้ ไปเถอะ เข ียนลงไว้บนแผ่น จารึก ต่อ หน้า เขา และจด
ไว้ในหนั งสือ เพื่อ ในเวลาที่ จะมาถึง จะเป็น สักขี พยานเป็น นิ ตย์ 9 เพราะว่า เขาทัง้ หลายเป็น ชนชาติ ดื้อ
ดึง เป็น ลูก ขี้ ปด เป็น หลานที่ ไม่ ยอมฟัง พระราชบัญญั ติ ของพระเยโฮวาห์ 10 ซึ่ง กล่าวแก่ พวกผู้ ทํานาย
ว่า “อย่าเห็นเลย� และแก่ผู้พยากรณ์ ว่า “อย่าพยากรณ์ สิ ่งที่ ถู กต้องแก่เราเลย จงพูดสิง่ ราบรืน
่ แก่เรา
จงพยากรณ์ มายา 11 ออกจากทางเสีย หัน เสีย จากวิถี ให้ องค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอลพ้น หน้า พ้น ตาของ
เราเสีย� 12 เพราะฉะนั ้นองค์บริสุทธิของอิ
สราเอลตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเจ้าดูหมิน
์
่ ถ้อยคํานี้ และวางใจใน
13
การบีบบังคับและการทุจริต และพึ่งอาศัยสิง่ เหล่านั ้น เพราะฉะนั ้นความชัว่ ช้านี้ จะเป็นแก่เจ้าเหมือน
กําแพงสูงแยกออกโผล่ออกไปกําลังจะพัง ซึ่งจะพังอย่างปัจจุบันทันด่วนในพริบตาเดียว 14 พระองค์จะ
ทรงกระทํา ให้แตกเหมือนภาชนะของช่างหม้อ แตก ซึ่ง แตกเป็น ชิน
้ ๆอย่างไม่ ปรานี ชิ ้ นที ่ แตกนั ้น ไม่ พบ
ชิน
้ ดีพอที่จะตักไฟออกจากเตา หรือใช้ตักนํ้าออกจากบ่อเก็บน้าํ �
1

คนอิสราเอลต้องกลับใจขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า องค์ บริสุทธิแห่
์ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า “ในการกลับ และหยุด พัก
เจ้าทัง้ หลายจะรอด กําลังของเจ้าจะอยูใ่ นความสงบและความไว้วางใจ� และเจ้าก็ไม่ยอมทําตาม 16 แต่
เจ้าทัง้ หลายว่า “อย่าเลย เราจะขี่ม้าหนี ไป� เพราะฉะนั ้นเจ้าก็จะหนี ไป และ “เราจะขี่ม้าเร็วจัด� เพราะ
ฉะนั ้นผูไล่
้ ตามเจ้าทัง้ หลายจะเร็วจัด 17 คนพันหนึ่ งจะหนี เพราะคําขูเข
่ ็ญของคนคนเดียว เจ้าทัง้ หลายจะ
หนี เพราะคําขู่เข็ญของคนห้าคน จนจะเหลือแต่เจ้าเหมือนเสาธงบนยอดภูเขา เหมือนอาณั ติสัญญาณ
บนเนิ น 18 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงคอยที่ จะทรงพระกรุ ณาเจ้า ทัง้ หลาย เพราะฉะนั ้น พระองค์
จึง ทรงเป็ นที ่ ยกย่องเพื่อ จะเมตตาเจ้า เพราะพระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า แห่ง ความยุ ติ ธรรม บรรดาผู้ ที่
คอยท่า พระองค์ จะได้ รบ
ั พระพร 19 เพราะประชาชนจะอาศัย ในศิ โยน ณ เยรู ซาเล็ม เจ้ าจะไม่ ร้องไห้อีก
ต่อ ไป เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงเจ้า ร้องทูล พระองค์ จะทรงเมตตาต่อ เจ้า เมื่อ พระองค์ ทรงได้ ยิน พระองค์ จะทรง
15
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ตอบเจ้า 20 และถึง แม้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ประทานอาหารแห่ง ความยากลําบาก และนํ้า แห่ง ความทุกข์
ใจให้ แก่ เจ้า ถึง กระนั ้ นคร ู ทัง้ หลายของเจ้า จะไม่ ซ่อนตัว ในมุ มอ ีก เลย แต่ ตาของเจ้า จะเห็ นคร ู ของเจ้า
21 และเมื่อเจ้าหันไปทางขวาหรือหันไปทางซ้าย หูของเจ้าจะได้ยน
ิ วจนะข้างหลังเจ้าว่า “นี่ เป็นหนทาง จง
22
เดินในทางนี้ � แล้วเจ้าจะทําลายรู ปเคารพสลักอาบเงินของเจ้า และรู ปเคารพหล่อชุบทองคําของเจ้า
เจ้ าจะกระจายมันไปอย่างผ้าอนามัย และเจ้าจะกล่าวแก่ มันว่า “ไปให้พ้น� 23 และพระองค์ จะประทาน
ฝนให้แก่เมล็ดพืชซึ่งเจ้าหว่านลงที่ดิน และประทานข้าวซึ่งเป็นผลิตผลของดิน และข้าวจะอุดมและสมบู
รณ์ ในวันนั ้นวัวของเจ้าจะกินอยูใ่ นลานหญ้าใหญ่ 24 และวัวกับลาที่ใช้ทํานาจะกินข้าวใส่เกลือ ซึ่งใช้พลัว่
และส้อมซัด 25 และบนภูเขาสูงทุกแห่ง และบนเนิ นสูงทุกแห่งจะมีแม่น้าํ ลําธารที่มีน้าํ ไหลในวันที่มีการ
ประหัตประหารอย่างยิง่ ใหญ่ เมื่อหอคอยพังลง 26 ยิง่ กว่านั ้นอีก แสงสว่างของดวงจันทร์จะเหมือนแสง
สว่างของดวงอาทิตย์ และแสงสว่างของดวงอาทิตย์จะเป็นเจ็ดเท่า และเป็นอย่างแสงสว่างของเจ็ดวัน
ในวันทีพ
่ ระเยโฮวาห์ทรงพันรอยบาดเจ็บแห่งชนชาติของพระองค์ และรักษาบาดแผลซึ่งเขาถูกพระองค์
ทรงตี นั ้น 27 ดู เถิด พระนามของพระเยโฮวาห์มาจากที่ ไกล ร้อนด้วยความกริว้ ของพระองค์ ภาระนั ้ นก
็หนั กหนา ริมพระโอษฐ์ของพระองค์เต็มด้วยความกริว้ และพระชิวหาของพระองค์เหมือนไฟเผาผลาญ
28 พระปั สสาสะของพระองค์เหมือนลําธารท่วมท้น ที่ท่วมถึงกลางคอ เพื่อจะร่อนบรรดาประชาชาติด้วย
ตะแกรงแห่งความไร้สาระ และจะมีบังเหียนซึ่งพาให้หลงไปที่ ขากรรไกรของชนชาติ ทัง้ หลาย 29 เจ้ าจะ
มี บทเพลงอย่างคื นที ่ มี เทศกาลศั กด ิ์สิทธิ์ และมี ใจยินดี อย่างคนที่ ออกเดิน ตามเสียงปี่ เพื่อ ไปยัง ภูเขา
ของพระเยโฮวาห์ ถึง ผู้ทรงมหิทธิฤทธิของอิ
สราเอล 30 และพระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา ให้พระสุรเสียง
์
กัมปนาทของพระองค์ เป็ นที ่ ได้ยน
ิ และจะทรงให้ เห ็ นพระกรฟาดลงของพระองค์ ด้วยความกริว้ อย่าง
เกรีย
้ วกราด และเปลวแห่ง เพลิง เผาผลาญ พร ้ อมกับ ฝนกระหนํ่า และพายุ และลูกเห็บ 31 คนอัส ซีเรีย
จะสยดสยองด้วยพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงโบยตี ด้วยพระคทาของพระองค์ 32 และ
จังหวะไม้ เรียวลงโทษทุก จังหวะซึ่ง พระเยโฮวาห์ โบยลงเหนื อ เขาจะเข้า กับ เสียงรํามะนาและพิณ เขาคู่
พระองค์จะทรงต่อสู้เขาด้วยสงครามฟาดฟัน 33 เพราะโทเฟทก็จัดไว้นานแล้ว เออ เตรียมไว้สําหรับกษั
ตริย์ เชิงตะกอนก็ลึกและกว้าง พร้อมไฟและฟืนมากมาย คือพระปัสสาสะของพระเยโฮวาห์เหมือนธาร
กํามะถันมาจุดให้ลุก

31
พระเยโฮวาห์จะทรงป้องกันเยรู ซาเล็ม
1 วิบัติแก่คนเหล่านั ้นผู้ลงไปที่อียป
ิ ต์เพื่อขอความช่วยเหลือ และหมายพึ่งม้า ผู้ที่วางใจในรถรบเพราะ
มี มาก และวางใจในพลม้า เพราะเขาทัง้ หลายแข็ง แรงนั ก แต่ มิได้ หมายพึ่ง องค์ บริสุทธิ์ของอิสราเอล
หรือแสวงหาพระเยโฮวาห์ 2 แต่ถึงกระนั ้น พระองค์ยังทรงเฉลียวฉลาดและจะนําภัยพิบติ
ั มาให้ พระองค์
จะมิ ได้ ทรงเรียกพระวจนะของพระองค์ คืน มา แต่ จะทรงลุก ขึ้น ต่อสู้ กับ วงศ์ วานผู้ กระทํา ความผิด และ
ต่อสู้ กับ ผู้ ชว
ิ ต์ เป็น คน และไม่ ใช่ พระเจ้า และม้า
่ ยเหลือ ของคนเหล่านั ้ นที ่ กระทํา ความชัว่ ช้า 3 คนอียป
ทัง้ หลายของเขาเป็นเนื้ อหนั ง และไม่ใช่วิญญาณ เมื่อพระเยโฮวาห์จะทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์
ออก ทัง้ ผูช
้ ว
็ ะสะดุด และผู้ที่รับการช่วยเหลือกจ
็ ะล้ม และเขาทัง้ หลายจะล้มเหลวด้วยกัน 4 เพ
่ ยเหลือกจ
ราะพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าดังนี้ ว่า “ดังสิงโตหรือสิงโตหนุ่มคํารามอยู่เหนื อเหยื่อของมัน และเมื่อ
เขาเรียกผู้ เลี้ยงแกะหมู่ หน ่ึ งมาสู้ มัน มัน จะไม่ คร้ามกลัว ต่อ เสียงของเขาทัง้ หลาย หรือ ย่อย่น ต่อ เสียง
อึง คะนึ ง ของเขา ดัง่ นั ้น แหละพระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะเสด็จ ลงมาเพื่อ สู้ รบเพื่อ ภู เขาศิ โยนและเพื่อ
เนิ น เขาของมัน 5 เหมือนนกบิ นร ่อ นอยู่ ดัง่ นั ้น แหละพระเยโฮวาห์ จอมโยธาจะทรงป้องกัน เยรู ซาเล็ม
พระองค์จะทรงป้องกันและช่วยให้พ้น พระองค์จะทรงเว้นเสีย และสงวนชีวต
ิ ไว้ 6 จงกลับมาหาพระองค์
7
ผู้ ที่ ประชาชนอิสราเอลได้ กบฏอย่างร้าย เพราะในวัน นั ้น ทุ กคนจะทิง้ รู ป เคารพของตนที่ ทํา ด้วยเงิน
และรู ปเคารพของตนที่ ทําด้วยทองคํา ซึ่งมือของเจ้าได้ ทําขึ้นอย่างบาปหนาสําหรับตัวเจ้า 8 และคนอัส
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ซีเรียจะล้มลงด้วยดาบซึ่งไม่ใช่ของชายฉกรรจ์ และดาบซึ่งไม่ใช่ของคนตํ่าต้อยจะกินเขาเสีย และเขาจะ
หนี จากดาบและคนหนุ่มของเขาจะพ่ายแพ้อย่างสิน
้ เชิง 9 เขาจะข้ามที่กําบังของเขาไปเพราะความหวาด
กลัว และพวกเจ้านายของเขาจะเกรงกลัวธงนั ้น� พระเยโฮวาห์ผู้ที่ ไฟของพระองค์อยู่ในศิ โยน และผู้ที่
เตาหลอมของพระองค์อยูในเยรู
่
ซาเล็ม ตรัสดังนี้ แหละ

32
อาณาจักรของพระคริสต์ในอนาคต คือความหวังของอิสราเอล
กษั ตริย์องค์หน่งึ จะครอบครองด้วยความชอบธรรม และเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุติ
2
ธรรม และผู้หน่งึ จะเหมือนที่กําบังจากลม เป็ นที่คุ้มให้พ้นจากพายุฝน เหมือนธารนํ้าในที่แห้ง เหมือน
ร่ม เงาศิลามหึมาในแผ่นดิ นที ่ อ่อนเปลี้ย 3 แล ้ว ตาของคนที่ เห ็น จะมิ ได้ หลับ และหู ของคนที่ ฟัง จะได้
ยิน 4 จิ ตใจของคนที่ หุนหัน จะเข้าใจความรู ้ และลิน
้ ของคนติด อ่างจะพูด ฉะฉานอย่างทัน ควัน 5 เขาจะ
ไม่ เรียกคนเลวทรามว่า คนใจกว้างอีก หรือ คนถ่อยว่า เป็น คนอารี 6 เพราะคนเลวทรามจะพู ดอย ่างเลว
ทราม และใจของเขาก็ปองความชัว่ ช้า เพื่อประกอบความหน้าซื่อใจคด เพื่อออกปากพูดความผิดเกี่ยว
กับพระเยโฮวาห์ เพื่อทําจิตใจของคนหิวให้อดอยากและจะไม่ให้คนกระหายได้ดื่ม 7 อุบายของคนถ่อยก็
ชัว่ ร้าย เขาคิดขึ้นแต่กิจการชัว่ เพื่อทําลายคนยากจนด้วยถ้อยคําเท็จ แม้ว่าเมื่อคําร้องของคนขัดสนนั ้น
ถูกต้อง 8 แต่ คนใจกว้างก็ แนะนํา แต่ สิ ่งที่ ประเสริฐ เขาจะดํารงอยู่ด้วยสิง่ ที่ ประเสริฐ 9 หญิงทัง้ หลายที่
อยู่อย่างสบายเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด และฟังเสียงของข้าพเจ้า ท่านบุตรสาวที่ ไม่ระมัดระวังเอ๋ย จงเงีย
่ หูฟัง
คําพูดของข้าพเจ้า 10 อีกสักปี กว่าๆ หญิงที่ไม่ระมัดระวังเอ๋ย ท่านจะสะดุ้งตัวสัน
่ เพราะไร่องุนก
่ ็จะไร้ผล
ฤดู เก็บผลไม้ ก็ จะไม่ มาถึง 11 หญิงที่ อยู่สบายเอ๋ย จงตัวสัน
่ เถิด ท่านผู้ไม่ ระมัดระวังเอ๋ย จงสะดุ้งตัวสัน
่
12
เถิด จงแก้ผ้า ปล่อยตัวล่อนจ้อน และเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ เขาจะทุบอก ด้วยเรือ
่ งไร่นาทีแ
่ สนสุข
ด้วยเรือ
่ งเถาองุน
่ ผลดก 13 ด้วยเรือ
่ งแผ่น ดิน ของชนชาติ ของเราซึ่ง งอกแต่ หนามใหญ่ และหนามย่อย
ด้วยเรือ
่ งบ้านเรือนที่ ช่น
ื บานในนครที่ สนุกสนาน 14 เพราะว่าพระราชวังจะถูกทอดทิง้ เมืองที่ มี คนหนา
แน่ น จะถูก ทิง้ ร้าง ป้อมปราการและหอคอยจะกลายเป็น ถํ้า เป็น นิ ตย์ เป็ นที ่ ช่น
ื บานของลาป่า เป็น ลาน
15
หญ้า ของฝูง แพะแกะ จนกว่า พระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบน และถิน
่ ทุ รก ัน ดารกลาย
เป็นสวนผลไม้ และสวนผลไม้นั้นจะถือว่าเป็นป่า 16 แล้วความยุติธรรมจะอาศัยอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร และ
ความชอบธรรมพัก อยู่ ในสวนผลไม้ 17 และผลของความชอบธรรมจะเป็น สันติ ภาพ และผลของความ
ชอบธรรมคือ ความสงบและความวางใจเป็น นิ ตย์ 18 ชนชาติ ของเราจะอาศัย อยู่ในที่ อยู่อย่างสันติ ในที่
อาศั ยอันปลอดภัย ในที่ พักอันสงบ 19 เมื่อป่าพังทลาย ลูกเห็บจะตกและเมืองจะยุบลงที เดียว 20 ท่านที่
หว่านอยูข
่ ้างห้วงนํ้าทัง้ ปวงก็เป็นสุข ผู้ที่ปล่อยให้ตีนวัวและตีนลาเที่ยวอยูอ
่ ย่างอิสระ
1 ดู เถิด
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พระสัญญาและคําตักเตือนต่างๆ
วิบัติ แก่ เจ้ าผู้ ทําลาย ผู้ ซึ่ง ตัว เจ้า เองมิ ได้ ถู กทําลาย เจ้ าผู้ เป็น คนทรยศ ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดได้ ทรยศต่อ
เจ้า เลย เมื่อ เจ้า จะหยุด ทําลาย เจ้ าจะถูก ทําลาย และเมื่อ เจ้า จะหยุด ยัง้ การประพฤติ ทรยศเสีย เขาทัง้
หลายจะทรยศต่อเจ้า 2 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงพระกรุ ณาแก่ข้าพระองค์ทัง้ หลาย ข้าพระองค์ทัง้
หลายรอคอยพระองค์ ขอทรงเป็น แขนของเขาทัง้ หลายทุก เช้า เป็น ความรอดของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
ในยามทุกข์ ลําบากด้วย 3 เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงกัมปนาท ชนชาติ ทัง้ หลายหนี ไป พระองค์ ทรงลุก ขึ้น บรรดา
ประชาชาติ ก็ กระจัดกระจายไป 4 ของที่ รบ
ิ ได้ ของเจ้า ก็ ถู กรวบรวมเหมือนตัก
๊ แตนวัย คลานเก็บ รวบรวม
คนก็ กระโดดตะครุ บอย ่างตัก
๊ แตนวัย บิน โดดตะครุ บ 5 พระเยโฮวาห์ ทรงเป็ นที ่ เยินยอ เพราะพระองค์
ประทับ ณ ที่ สูง พระองค์ ทรงให้ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมเต็ม ศิ โยน 6 สติ ปัญญาและความรู ้
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อั นอ ุ ดมจะเป็น เสถียรภาพแห่ง เวลาของเจ้า และเป็น กําลัง แห่ง ความรอด ความยํา เกรงพระเยโฮวาห์
เป็น ทรัพย์สมบัติ ของเขา 7 ดู เถิด ผู้ แกล้ว กล้า ของเขาจะร้องทู ลอย ู่ ภายนอก คณะทูต สันติภาพจะรํา่ ไห้
อย่างขมขื่น 8 ทางหลวงก็ ร้าง คนสัญจรไปมาก็ หยุด เดิน เขาหัก พันธสัญญาเสีย เขาดู หมิน
่ เมืองต่างๆ
9
เขาไม่ นับถือ คน แผ่ นดิน ไว้ทุกข์ และอ่อนระทวย เลบานอนอับอายและถูก โค่น ลง ชาโรนเหมือนถิน
่ ทุ
10
รก ัน ดาร บาชานและคารเมลก็ สลัด ผลของเขา พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “บัดนี้ เราจะลุก ขึ้น บัดนี้ เราจะ
เป็ นที ่ ยกย่อง บัดนี้ เราจะเป็ นที ่ เชิดชู 11 เจ้ าจะอุ้มท ้ องแต่ แกลบ เจ้ าจะคลอดแต่ ตอ ลมหายใจของเจ้า
เป็นไฟที่ จะเผาผลาญเจ้า 12 และชนชาติ ทัง้ หลายก็ จะเหมือนถูกเผาเป็นปูน เหมือนหนามใหญ่ที่ ถู กตัด
ลงที่เผาในไฟ� 13 เจ้าผู้อยู่ไกล ฟังซิ ว่าเราได้ทําอะไร เจ้าผู้อยู่ใกล้ จงรับรู เ้ รือ
่ งกําลังของเรา 14 คนบาป
ในศิ โยนก็ กลัว ความสะทกสะท้านทําให้คนหน้าซื่อใจคดประหลาดใจ “ใครในพวกเราจะอยู่กับไฟที่ เผา
ผลาญได้ ใครในพวกเราจะอาศัย อยู่ กับ การไหม้ เป็น นิ ตย์ ได้ � 15 คือ เขาผู้ ดําเนิ น อย่างชอบธรรมและพู
ดอย ่างซื่อตรง เขาผู้ ดู หมิน
่ ผลที่ ได้ จากการบีบ บังคับ ผู้ สลั ดม ือ ของเขาจากการถือ สินบนไว้ ผู้ อุ ดหู จาก
การฟัง เรือ
่ งเลือดตกยางออก และปิด ตาจากการมองความชัว่ ร้าย 16 เขาจะอาศัย อยู่ บนที่ สูง ที่ กําบัง
ของเขาจะเป็นป้อมหิน จะมีผู้ให้อาหารเขา นํ้าของเขาจะมีแน่ 17 ตาของเจ้าจะเห็นกษั ตริย์ทรงสง่าราศี
จะเห็นแผ่นดินที ่ยด
ื ออกไกล 18 จิตใจของเจ้าจะคิดถึงความสยดสยอง “เขาผู้ที่ ทําการนั บอยู่ที่ไหน เขา
ผู้ที่ชัง่ บรรณาการอยู่ที่ไหน เขาผู้ที่นั บหอคอยอยู่ที่ไหน� 19 ท่านจะไม่เห็นชนชาติที่ดุร้ายอีก ชนชาติที่ พู
ดคลุมเครือซึ่งท่านฟังไม่ออก ที่พูดต่างภาษาซึ่งท่านเข้าใจไม่ได้ 20 จงมองศิโยน เมืองแห่งเทศกาลของ
เรา ตาของท่านจะเห็น เยรู ซาเล็ม เป็ นที ่ อยู่ที่ สงบ เป็น พลับพลาที่ ไม่ ต้องขนย้าย หลัก หมุด พลับพลาจะ
ไม่รู จั
้ กถอนขึ้น เชือกผูกก็จะไม่รู จั
้ กขาด 21 แต่นั ่นพระเยโฮวาห์จะทรงอยู่กับเราด้วยความโอ่อา่ ตระการ
ในที่ที่มีแม่น้าํ และลําธารกว้าง ที่จะไม่มีเรือกรรเชียงใหญ่แล่นไป ที่จะไม่มีเรืองามโอ่อา่ ผ่านไป 22 เพราะ
พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้พิพากษาของเรา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ทรงตัง้ พระราชบัญญัติให้เรา พระเยโฮ
วาห์ทรงเป็นบรมมหากษั ตริย์ของเรา พระองค์ จะทรงช่วยเราให้รอด 23 สายโยงของเจ้าห้อยหย่อน มัน
จะยึดเสาให้แน่ นไม่ได้ หรือยึดใบให้กางไม่ได้ แล้วเขาจะแบ่งเหยื่อและของที่รบ
ิ ได้เป็นอันมากนั ้น แม้คน
ง่อยก็ จะเอาเหยื่อ ได้ 24 ไม่มี ชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่า “ข้าป่วยอยู�
่ ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่ นั ่น จะได้ รบ
ั
อภัยความชัว่ ช้าของเขา
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วันแห่งพระเยโฮวาห์และพระพิโรธของพระองค์
บรรดาประชาชาติ เอ๋ย จงเข้า มาใกล้ จะได้ ฟัง และชนชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย ฟัง ซิ ขอให้ แผ่ นดิน โลก
และสรรพสิง่ ในนั ้น ฟัง ทัง้ พิภพและบรรดาสิง่ ที่ มาจากพิ ภพ 2 เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเกรีย
้ วกราด
ต่อประชาชาติทัง้ สิน
้ และดุเดือดต่อพลโยธาทัง้ สิน
้ ของเขา พระองค์ทรงสังหารผลาญเขาอย่างเด็ดขาด
3
และมอบเขาไว้แก่การฆ่า คนที่ถูกฆ่าของเขาจะถูกเหวีย
่ งออกไป และกลิน
่ เหม็นแห่งศพของเขาจะฟุ้ง
4
ไป ภู เขาจะละลายไปด้วยโลหิตของเขา บริวารทัง้ สิน
้ ของฟ้าสวรรค์ จะละลายไป และท้องฟ้า ก็ จะม้วน
เหมือ นหนั ง สื อม ้ วน บริวารทัง้ สิน
่ อย่างมะเดื่อ หล่น
้ ของมัน จะร่วงหล่น เหมือนใบไม้ หล่น จากเถาองุน
5
จากต้น มะเดื่อ เพราะว่า ดาบของเราจะได้ ด่ืม จนอิม
่ ในฟ้า สวรรค์ ดู เถิด มัน จะลงมาเพื่อ พิพากษาเอ
6
โดมและชนชาติ ที่ เราสาปแช่ง แล้ว พระแสงของพระเยโฮวาห์ เต็ม ไปด้วยโลหิต เกรอะกรัง ไปด้วยไข
มัน กับ เลือดของลูก แกะและแพะ กับ ไขมัน ของไตแกะผู้ เพราะพระเยโฮวาห์มี การฆ่า บูชาในเมืองโบส
ราห์ การฆ่า ขนาดใหญ่ ในแผ่น ดิน เอโดม 7 ม้า ยูนิคอนจะล้ม ลงพร้อมกับ เขาด้วย และวัว หนุ่ม จะล้ม อยู่
กับ วัวท ี่ ฉกรรจ์ แผ่ นดิน ของเขาจะโชกไปด้วยเลื อด และดิน จะได้ อุ ดมด้วยไขมัน 8 เพราะพระเยโฮวาห์
ทรงมี วน
ั เพื่อ การแก้ แค้น มี ปี แห่งการตอบแทนเพื่อ การโต้ เถียงกัน ของศิ โยน 9 และลําธารแห่ง เอโดม
จะกลายเป็นยางมะตอย และดินของเมืองนี้ จะกลายเป็นกํามะถัน แผ่นดินนี้ จะกลายเป็นยางมะตอยที่
ลุ กอยู่ 10 ทัง้ กลางคืน และกลางวัน จะไม่ ดับ ควัน ของมัน จะขึ้น อยู่ เสมอเป็น นิ ตย์ มัน จะถูก ทิง้ ร้างอยู่ ทุ
1
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กชั ว
่ อายุ ไม่มี ใครจะผ่านไปเนื องนิ ตย์ 11 แต่ นกกระทุง และอีกาบ ้านจะยึ ดม ัน เป็น กรรมสิทธิ์ นกทึดทือ
และกาจะอาศัยอยู่ที่ นั่น พระองค์ จะทรงขึงสายแห่งความยุง่ เหยิงเหนื อมัน และปล่อยลู กดงิ่ แห่งความ
ว่างเปล่า 12 เขาจะเรียกพวกขุนนางมายังราชอาณาจักร แต่ไม่มีเลย และบรรดาเจ้านายของมันจะไม่มี
ค่าเลย 13 หนามใหญ่จะงอกขึ้นในพระราชวังของมัน ตําแยและต้นหนามจะงอกขึ้นในป้อมปราการของ
มัน และจะเป็นที่อาศัยของมังกร และเป็นลานของนกเค้าแมว 14 และสัตว์ป่าจะพบกับหมาจิง้ จอก เมษ
ปิศาจจะร้องหาเพื่อนของมัน เออ ผีจะลงมาที่นั่นและหาที่ตัวพัก 15 นกฮูกจะทํารังและตกฟองที่นั ่น และ
กกไข่และรวบรวมลูกอ่อนไว้ในเงาของมัน เออ เหยี่ยวปีกดําจะรวมกันที่นั ่น ต่างคู่ก็อยู่กับของมัน 16 จง
เสาะหาและอ่านจากหนั งสือของพระเยโฮวาห์ สัตว์เหล่านี้ จะไม่ขาดไปสักอย่างเดียว ไม่มีตัวใดที่จะไม่มี
คู่ เพราะหนั งสือนั ้นได้ บัญชาปากของเราแล้ว และพระวิญญาณของพระองค์ ได้ รวบรวมไว้ 17 พระองค์
ทรงจับ สลากให้ มัน แล้ว พระหัตถ์ ของพระองค์ ได้ ปัน ส่วนให้ ด้วยเชือกวัด มัน ทัง้ หลายจะได้ กรรมสิทธิ์
เป็นนิ ตย์ มันจะอาศัยอยูใ่ นนั ้นทุกชัว่ อายุ
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อิสราเอลจะกลับไปอยูที
่ ่ศิโยน
1 ถิน
่ ทุ รก ัน ดารและที่ แห ้ง แล้ง จะยินดี เพื่อ เขาทัง้ หลาย ทะเลทรายจะเปรมปรีดิ ์ และผลิ ดอกอย่าง
ต้นดอกกุ หลาบ 2 มันจะออกดอกอุ ดม และเปรมปรีดิ ์ด้วยความชื่นบานและการร้องเพลง สง่าราศี ของ
เลบานอนก็จะประทานให้มัน ทัง้ ความโอ่อา่ ตระการของคารเมลและชาโรน ที่เหล่านี้ จะเห็นสง่าราศีของ
พระเยโฮวาห์ และความโอ่อา่ ตระการของพระเจ้าของพวกเรา 3 จงหนุนกําลังของมือที่อ่อน และกระทํา
หัวเข่าที่ออ
่ นให้มัน
่ คง 4 จงกล่าวกับคนที่มีใจคร้ามกลัวว่า “จงแข็งแรงเถอะ อย่ากลัว ดูเถิด พระเจ้าของ
ท่านทัง้ หลายจะเสด็จ มาด้วยการแก้ แค้น พระองค์ จะเสด็จ มาและช่วยท่านให้ รอด ด้วยการตอบแทน
ของพระเจ้า� 5 แล ้ วน ัยน์ ตาของคนตาบอดจะเปิด ออก แล ้ว หู ของคนหู หนวกจะเบิก 6 แล ้ว คนง่อยจะ
กระโดดได้อย่างกวาง และลิน
้ ของคนใบ้จะร้องเพลง เพราะนํ้าจะพลุ่งขึ้นมาในถิน
่ ทุรกันดาร และลําธาร
จะพลุ่ง ขึ้น ในทะเลทราย 7 ดิ นที ่ แตกระแหงจะกลายเป็น สระนํ้า และดิ นที ่ กระหายจะกลายเป็น นํ้าพุ
ในที่ อาศัย ของมังกรที่ ที่ แต่ ละตัว อาศัย นอนอยู่ จะมี หญ้า พร้อมทัง้ ต้ นอ ้อ และต้น กกงอกขึ้น 8 และจะมี
ทางหลวงที่ นั ่น และจะมี ทางหนึ่ ง และเขาจะเรียกทางนั ้ นว ่า ทางแห่ง ความบริสุทธิ์ คนไม่ สะอาดจะไม่
ผ่านไปทางนั ้น แต่ จะเป็น ทางเพื่อ พวกเขา แล ้ว พวกที่ เดิน ทางแม้ คนโง่ก็ จะไม่ หลงในนั ้น 9 จะไม่ มี สิ ง
โตที่ นั ่น หรือจะไม่มีสัตว์ร้ายมาบนทางนั ้น จะหามันที ่นั่นไม่พบ แต่ผู้ที่ ไถ่ ไว้แล้วจะเดินบนนั ้น 10 ผู้ที่ รับ
การไถ่แล้วของพระเยโฮวาห์จะกลับ และจะมายังศิโยนด้วยร้องเพลง มีความชื่นบานเป็นนิ ตย์บนศีรษะ
ของเขาทัง้ หลาย เขาจะได้ รบ
ั ความชื่นบานและความยินดี ความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะปลาต
ไปเสีย

36

เซนนาเคอริบบุกรุ กยูดาห์

1 ต่อมาในปี ที่ สิ บสี่ แห่งรัชกาลกษั ตริย์เฮเซคี ยาห์

เซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ยกขึ้นมาต่อสู้
บรรดานครที่มีป้อมของยูดาห์และยึดได้ 2 และกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียได้รบ
ั สัง่ ให้รบ
ั ชาเคห์ ไปจากเมืองลา
คีชถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม เข้าเฝ้ากษั ตริย์เฮเซคียาห์ พร้อมกับกองทัพใหญ่ และท่านมายืนอยูท
่ างรางระบาย
3
นํ้าสระบนที่ถนนลานซักฟอก เอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์ก็ออกมาหาท่าน เอลียาคิมเป็นผู้บัญชาการ
ราชสํานั ก พร้อมกับเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์บุตรชายอาสาฟเจ้ากรมสารบรรณ
รับชาเคห์ขู่เข็ญอิสราเอล

4 และรับชาเคห์พู ดกับเขาว่า

นี้ ว่า ท่านวางใจในอะไร

“จงทูลเฮเซคียาห์ว่า ‘พระมหากษั ตริย์ คือกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย ตรัสดัง
(แต่ เป็นเพียงแต่ ถ้อยคําไร้สาระ) “เรามียุทธศาสตร์และแสนยานุ

5 ท่านคิด ว่า
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ภาพ � หรือ เดีย
๋ วนี้ ท่านวางใจในใคร ท่านจึง ได้ กบฏต่อ เรา 6 ดู เถิด ท่านวางใจในไม้ เท ้า อ้อ ที่ เดาะ คื ออ
ียป
ิ ต์ ซึ่งจะตํามือของคนใดๆที่ใช้ไม้เท้านั ้นยัน ฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์เป็นเช่นนั ้นต่อทุกคนที่วางใจใน
เขา 7 แต่ ถ้า ท่านจะบอกเราว่า “เราวางใจในพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเรา� ก็ ปู ชน ีย สถานสูง และแท่น
บูชาของพระองค์ นั้ นม ิ ใช่ หรือ ที่ เฮเซคี ยาห์ รอ
้ื ทิง้ เสีย แล้ว พลางกล่าวแก่ ยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม ว่า “ท่าน
8
ทัง้ หลายจงนมัสการที่ หน ้า แท่ นบู ชาน ี้� ฉะนั ้น บัดนี้ มาเถิด มาทํา สัญญากั นก ับกษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย
นายของข้า เราจะให้ม้าสองพันตัวแก่เจ้า ถ้าฝ่ายเจ้าหาคนที่ขี่ม้าเหล่านั ้นได้ 9 แล้วอย่างนั ้นเจ้าจะขับไล่
นายกองแต่ เพียงคนเดียวในหมู่ ข้าราชการผู้ น้อยที่สุด ของนายของเราอย่างไรได้ แต่ เจ้ ายัง วางใจพึ่ งอ
ียป
ิ ต์เพื่อรถรบและเพื่อพลม้า 10 ยิง่ กว่านั ้ นอีกที่เรามาต่อสู้ แผ่นดินนี้ เพื่อทําลายเสีย ก็ขึ้นมาโดยปราศ
จากพระเยโฮวาห์ หรือ พระเยโฮวาห์ ตรัส แก่ ข้าว ่า “จงขึ้น ไปต่อสู้ แผ่ นดิน นี้ และทําลายเสีย� ’ ” 11 แล
้ว เอลี ยาคิ ม เชบนาห์ และโยอาห์ เรียนรับ ชาเคห์ว่า “ขอที เถอะ ขอพู ดก ับ ผู้ รับ ใช้ ของท่านเป็น ภาษาอา
รัมเถิด เพราะเราเข้าใจภาษานั ้น ขออย่าพู ดกับเราเป็นภาษาฮีบรู ให้ประชาชนผู้อยู่บนกําแพงนั ้นได้ยน
ิ
12
เลย� แต่ รับ ชาเคห์ ว่า “นายของข้า ใช้ ให้ เรามาพูด ถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ นายของเจ้า และแก่ เจ้า และไม่
ให้พูดกับคนที่นั่งอยู่บนกําแพง ผู้ที่จะต้องกินขี้และกินเยีย
่ วของเขาพร้อมกับเจ้าอย่างนั ้นหรือ� 13 แล้ว
รับชาเคห์ได้ ยืนร้องตะโกนเสียงดังเป็นภาษาฮีบรู ว่า “จงฟังพระวจนะของพระมหากษั ตริย์ คือกษั ตริย์
แห่งอัสซีเรีย 14 กษั ตริย์ตรัสดังนี้ ว่า ‘อย่าให้เฮเซคี ยาห์ลวงเจ้า เพราะเขาไม่สามารถที่ จะช่วยเจ้าให้พ้น
15 อย่าให้เฮเซคียาห์กระทําให้เจ้าวางใจในพระเยโฮวาห์โดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเราให้พ้น
แน่ จะไม่ทรงมอบเมืองนี้ ไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย� ’ 16 อย่าฟังเฮเซคียาห์ เพราะกษั ตริย์แห่งอ
ัสซีเรียตรัสดังนี้ ว่า ‘จงทําสัญญาไมตรีกับเราด้วยของกํานั ล และออกมาหาเรา แล้วทุกคนจะได้กินจาก
เถาองุน
่ ของตน และทุก คนจะกิน จากต้น มะเดื่อ ของตน และทุก คนจะดื่ มน้าํ จากที่ ขัง นํ้า ของตน 17 จน
เราจะมานําเจ้าไปยังแผ่นดินที ่เหมือนแผ่นดินของเจ้าเอง เป็นแผ่นดินที ่มีข้าวและนํ้าองุน
่ แผ่นดินที ่มี
18
ขนมปังและสวนองุน
่
จงระวังเกลือกว่าเฮเซคี ยาห์จะนําเจ้าผิดไปโดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรง
ช่วยเราทัง้ หลายให้พ้น� มีพระแห่งบรรดาประชาชาติองค์ใดเคยช่วยแผ่นดินของตนให้พ้นจากพระหัตถ์
แห่งกษั ตริย์ของอัสซีเรียได้ หรือ 19 พระของเมืองฮามั ทและเมืองอารปั ดอยู่ที่ไหน พระของเมืองเสฟาร
วาอิมอยู่ที่ไหน เขาได้ ชว
่ ยสะมาเรียให้พ้นจากมือของเราหรือ 20 พระองค์ ใดในบรรดาพระทัง้ หลายของ
ประเทศเหล่า นี้ ได้ ช่วยประเทศของตนให้พ้น จากมือ ของเรา แล ้ว พระเยโฮวาห์จะทรงช่วยเยรู ซาเล็ม ให้
พ้นจากมือของเราหรือ� ” 21 แต่ เขาทัง้ หลายนิ่ งไม่ตอบเขาสักคําเดียว เพราะพระบัญชาของกษั ตริย์มี
ว่า “อย่าตอบเขาเลย�
เฮเซคียาห์ฟังคําขู่เข็ญของรับชาเคห์
22 แล้วเอลียาคิมบุตรชายฮิลคียาห์

ผู้บัญชาการราชสํานั ก และเชบนาห์ราชเลขา และโยอาห์บุตรชาย
อาสาฟ เจ้ากรมสารบรรณ ได้เข้าเฝ้าเฮเซคียาห์ด้วยเสื้อผ้าฉี กขาด และกราบทูลถ้อยคําของรับชาเคห์

1 ต่อมาเมื่อกษั ตริย์เฮเซคียาห์ทรงได้ยิน

37

พระองค์ก็ทรงฉี กฉลองพระองค์เสีย และทรงเอาผ้ากระสอบ
คลุมพระองค์ และเสด็จเข้าในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 2 และพระองค์ทรงใช้เอลี ยาคิม ผู้บัญชาการ
ราชสํานั ก และเชบนาห์ราชเลขา และพวกปุโรหิตใหญ่คลุมตัวด้วยผ้ากระสอบ ไปหาอิสยาห์ผู้พยากรณ์
บุ ตรชายของอามอส 3 เขาทัง้ หลายเรียนท่านว่า “เฮเซคี ยาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘วัน นี้ เป็ นว ัน ทุกข์ ใจ วัน ถูก ติ
เตียนและหมิน
่ ประมาท เด็กก็ถึงกําหนดคลอด แต่ไม่มีกําลังเบ่งให้คลอด 4 ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของท่านคงจะสดับ ถ้อยคํา ของรับ ชาเคห์ ผู้ ซึ่ง กษั ตริย์ แห่งอ ัส ซีเรีย นายของเขาได้ สัง่ มาให้ เย้ ยพระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์ และจะทรงขนาบถ้อยคํา ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านได้ ทรงสดับ เพราะฉะนั ้น ขอ
ท่านถวายคําอธิษฐานเพื่อส่วนชนที่เหลืออยูนี
่ ้� ”
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อิสยาห์สัญญาว่าพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือยูดาห์
5 ดังนั ้นข้าราชการของกษั ตริย์เฮเซคียาห์มาถึงอิสยาห์ 6 อิสยาห์ก็บอกเขาทัง
้ หลายว่า “จงทูลนายของ
ท่านเถิด ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ‘อย่า กลัว เพราะถ้อยคํา ที่ เจ้ าได้ยน
ิ นั ้น ซึ่ง ข้าราชการของกษั ตริย์
แห่งอัสซีเรียได้ กล่าวหยาบช้าต่อเรา 7 ดู เถิด เราจะบรรจุ จิ ตใจอย่างหนึ่ งในเขา เพื่อเขาจะได้ยน
ิ ข่าวลือ
และกลับไปยังแผ่นดินของเขา และเราจะให้เขาล้มลงด้วยดาบในแผ่นดินของเขาเอง� ”
เซนนาเคอริบสบประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์
และได้พบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรียสู้รบเมืองลิบนาห์ เพราะเขาได้ยนว
ิ ่ากษั ตริย์ออก
9
จากลาคีชแล้ว พระองค์ ทรงได้ ยน
ิ เกี่ยวกั บทีรหะคาห์กษั ตริย์แห่งเอธิโอเปียว่า “เขาได้ ออกมาสู้ รบกับ
พระองค์ แล้ว � และเมื่อ พระองค์ ทรงสดับ แล้ว จึง ส่ง ผู้ ส่ือสารไปเฝ้า เฮเซคี ยาห์ ทูล ว่า 10 “เจ้ าจงพู ดก ับ
เฮเซคี ยาห์กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ดังนี้ ว่า ‘อย่า ให้พระเจ้า ของท่านซึ่ง 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
ซีเรียได้กระทําอะไรกับแผ่นดินทัง้ สิน
้ บ้าง ทําลายเสียหมดอย่างสิน
้ เชิง ส่วนท่านเองจะรับการช่วยให้พ้น
หรือ 12 บรรดาพระของบรรดาประชาชาติ ได้ ช่วยเขาให้รอดพ้นหรือ คือประชาชาติ ซ่ึงบรรพบุรุษของเรา
ได้ ทําลาย คือโกซาน ฮาราน เรเซฟ และประชาชนของเอเดนซึ่งอยู่ในเทลอัสสาร์ 13 กษั ตริย์ของฮามัท
กษั ตริยของอารปั
์
ด กษั ตริยของเมื
์
องเสฟารวาอิม เฮนาและอิฟวาห์อยูที
่ ่ไหน� ”
8 รับชาเคห์ได้กลับไป

เฮเซคียาห์อธิษฐาน
เฮเซคี ยาห์ ทรงรับ จดหมายจากมือ ผู้ สื่อสาร และทรงอ่าน และเฮเซคี ยาห์ ได้ ขึ้น ไปยัง พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ และทรงคลี่ จดหมายนั ้นออกต่อเบื้องพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 15 และเฮเซคี ยาห์ทรง
อธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ว่า 16 “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ผู้ ทรงประทับ
ระหว่างพวกเครู บ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแห่งบรรดาราชอาณาจักรของแผ่นดินโลก พระองค์แต่องค์
เดียว พระองค์ ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก 17 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณ
สดับ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงเบิกพระเนตรทอดพระเนตร และขอทรงสดับบรรดาถ้อยคําของเซน
นาเคอริบ ซึ่ง เขาได้ ใช้ มาเย้ย พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ 18 ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เป็น ความจริง ที่ บรรดากษั
ตริย์แห่งอัสซีเรียได้ กระทําให้ประเทศทัง้ สิน
้ และแผ่นดินของเขานั ้ นร้างเปล่า 19 และได้ เหวี่ยงพระของ
ประชาชาติ นั้น เข้า ไฟ เพราะเขามิ ใช่ พระ เป็น แต่ ผลงานของมื อมนุษย์ เป็น ไม้ และหิน เพราะฉะนั ้น เขา
จึง ถูก ทําลายเสีย 20 ฉะนั ้น บัดนี้ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ขอทรงช่วยข้า
พระองค์ให้พ้นมือของเขา เพื่อราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่า พระองค์ทรงเป็นพระเย
โฮวาห์แต่พระองค์เดียว�
14

พระเจ้าทรงสัญญาว่าจะช่วยยูดาห์ให้พ้นจากเซนนาเคอริบ
แล ้ วอ ิส ยาห์บุ ตรชายของอามอสได้ ใช้ ให้ไปเฝ้า เฮเซคี ยาห์ทูล ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส รา
เอลตรัสดังนี้ ว่า เพราะเจ้าได้ อธิษฐานต่อเราเกี่ยวกับเซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย 22 ต่อไปนี้ เป็น
พระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับท่านนั ้นว่า ‘ธิดาพรหมจารีแห่งศิโยนดูหมิน
่ เจ้า และหัวเราะเยาะ
23
เย้ย เจ้า ธิดาแห่ง เยรู ซาเล็ม สัน
่ ศีรษะใส่ เจ้า เจ้ าเย้ย 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 ไกลสุด ของเลบานอน ข้า จะโค่น ต้นสนสี ดาร์ที่ สูง ที่สุด ของมัน ลง ทัง้ ต้นสนสามใบที่ ดี ที่ สุด ของมัน
ข้า จะเข้าไปยัง ที่ ยอดลิ บท ี่ สุด ในชายแดนของมัน ที่ ป่า ไม้ แห่งคารเมล 25 ข้า ขุด บ่อ และดื่ มน้าํ ข้า ได้ เอา
ฝ่าเท้าของข้ากวาดธารนํ้าทัง้ สิน
้ มโจมตีให้แห้งไป� 26 เจ้าไม่ได้ยินหรือว่า เราได้จัดไว้
้ ของสถานที่ที่ถูกลอ
นานแล้ว เราได้กะแผนงานไว้แต่ดึกดําบรรพ์ ซึ่ง ณ บัดนี้ เราให้เป็นไปแล้ว คือเจ้าจะทําเมืองที่มีป้อมให้
พังลงให้เป็นกองสิง่ ปรักหักพัง 27 ส่วนชาวเมืองนั ้ นมีอาํ นาจน้ อย เขาสะดุ้งกลัวและอับอาย เขาเหมือน
21
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หญ้าที่ทุ่งนา และเหมือนหญ้าอ่อน เหมือนหญ้าที่บนยอดหลังคาเรือน เหมือนข้าวเกรียมไปก่อนที่มันจะ
งอกงามอย่างนั ้น 28 แต่เราได้รู จั
้ กการที่เจ้านั ่งลงกับการออกไปและเข้ามาของเจ้า และการเกรีย
้ วกราด
ของเจ้า ต่อ เรา 29 เพราะเจ้า ได้ เกรีย
้ วกราดต่อ เรา และความจองหองของเจ้า ได้ มาเข้าหู ของเรา ฉะนั ้น
เราจะเอาขอของเราเกี่ยวจมูกเจ้า และบังเหียนของเราใส่รม
ิ ฝีปากเจ้า และเราจะหันเจ้ากลับไปตามทาง
ซึ่ง เจ้า มานั ้น 30 และนี่ จะเป็น หมายสําคัญ แก่ เจ้า คือ ปี นี้ เจ้ าจะกิน สิง่ ที่ งอกขึ้น เอง และในปี ที่ สองสิง่ ที่
ผลิ จากเดิม แล้วในปี ที่ สาม จงหว่าน และเกี่ยว และปลูกสวนองุน
่ และกินผลของมัน 31 ส่วนที่ รอดและ
เหลือ แห่ง วงศ์ วานของยู ดาห์จะหยัง่ รากลงไป และเกิด ผลขึ้น บน 32 เพราะว่า ส่วนคนที่ เหลือ จะออกไป
จากเยรู ซาเล็ม และส่วนที่ รอดมาจะออกมาจากภู เขาศิ โยน ความกระตือรือร้น ของพระเยโฮวาห์ จอม
โยธาจะกระทํา การนี้ � 33 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัส เกี่ยวกับ กษั ตริย์ แห่ งอ ัสซี เรียด ัง นี้ ว่า ‘ท่าน
จะไม่เข้าในนครนี้ หรือยิงลูกธนูไปที่นั ่น หรือถือโล่เข้ามาข้างหน้านคร หรือสร้างเชิงเทินสู้มัน 34 ท่านมา
ทางใด ท่านจะต้องกลับไปทางนั ้น ท่านจะไม่เข้ามาในนครนี้ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 35 เพราะเรา
จะป้องกันนครนี้ ไว้เพื่อให้รอด เพื่อเห็นแก่เราเอง และเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเรา� ” 36 ทูตสวรรค์ของ
พระเยโฮวาห์ จึง ได้ ออกไป และได้ ประหารคนในค่ายแห่ง คนอัส ซีเรีย เสีย หนึ่ ง แสนแปดหมื่น ห้า พัน คน
และเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืด ดู เถิด พวกเหล่านั ้นเป็นศพทัง้ นั ้น 37 แล้วเซนนาเคอริบกษั ตริย์แห่งอ
ัสซี เรียก ็ ได้ ยกไปและกลับ บ้าน และอยู่ ในนี นะเวห์ 38 ต่อ มาขณะเมื่อ ท่านนมัสการในนิ เวศของพระนิ ส
โรกพระของท่าน อัด รัม เมเลคและชาเรเซอร์ โอรสของท่าน ก็ ประหารท่านเสีย ด้วยดาบ และหนี ไปยัง
แผ่นดินอาร์มีเนี ย และเอสารฮัดโดนโอรสของท่านขึ้นครอบครองแทนท่าน
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เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงฟื้ นจากการประชวรนั ้น

1 ในวันเหล่านั ้นเฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิน
้ พระชนม์

และอิสยาห์ผู้พยากรณ์ บุตรชายของอามอ
สเข้ามาเฝ้าพระองค์ และทูลพระองค์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงจัดการการบ้านการเมืองของเจ้า
ให้เรียบร้อย เจ้าจะต้องตาย เจ้าจะไม่ฟื้ น� 2 แล้วเฮเซคียาห์ทรงหันพระพักตร์เข้าข้างฝา และอธิษฐาน
ต่อ พระเยโฮวาห์ 3 ว่า “โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ขอวิงวอนต่อ พระองค์ ขอทรงระลึ กว่า ข้า
พระองค์ดําเนิ นอยู่ต่อเบื้องพระพักตร์พระองค์ด้วยความจริงและด้วยใจที่เพียบพร้อม และได้กระทําสิง่
ที่ ประเสริฐ ในสายพระเนตรของพระองค์ มาอย่างไร� และเฮเซคี ยาห์ ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว 4 แล ้ว
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึ งอิสยาห์ว่า 5 “จงไปบอกเฮเซคี ยาห์ว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิด
บรรพบุรุษของเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ คําอธิษฐานของเจ้าแล้ว เราได้เห็นนํ้าตาของเจ้าแล้ว ดูเถิด เรา
จะเพิม
ิ ให้เจ้ าอีกสิบห้าปี 6 เราจะช่วยเจ้าและเมืองนี้ ให้พ้นจากมือของกษั ตริย์แห่งอัสซีเรีย และจะ
่ ชีวต
ป้องกันเมืองนี้ ไว้ 7 นี่ จะเป็นหมายสําคัญสําหรับพระองค์จากพระเยโฮวาห์ ที่พระเยโฮวาห์จะทรงกระทํา
สิง่ นี้ ตามที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ 8 ดูเถิด เราจะกระทําให้เงาที่ดวงอาทิตย์ทอดมาบนนาฬิกาแดดของอา
หัสย้อนกลับมาสิบขัน
้ � ดวงอาทิตย์ก็ได้ย้อนกลับบนนาฬิกาแดดสิบขัน
้ ตามขันที
้ ได้
่ ตกไป 9 บทประพันธ์
ของเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ หลัง จากที่ พระองค์ ได้ ทรงประชวรและทรงฟื้ นจากการประชวรของ
พระองค์ นั ้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 ็ นมนุษย์ อีก ที่ ในหมู่ ชาวแผ่น ดิน โลก 12 อายุ
ของข้าพเจ้า ก็ ถู กพรากและถูก ถอนออกไปจากข้าพเจ้า อย่างกับ เต็นท์ ของผู้ เลี้ยงแกะ ข้าพเจ้า ได้ ตัด
ชีวต
ิ ของข้าพเจ้าเหมือนอย่างคนทอผ้า พระองค์ จะทรงตัดข้าพเจ้าด้วยโรคตรอมใจ พระองค์ จะทรงนํา
ข้าพเจ้า มาถึง อวสานทัง้ วัน และคืน 13 ข้าพเจ้า ได้ คิด จนรุ ง่ เช้า ว่า พระองค์ จะทรงหัก กระดูก ทัง้ สิน
้ ของ
ข้าพเจ้า เหมือนอย่างสิงโต พระองค์ จะทรงนํา ข้าพเจ้า มาถึง อวสานทัง้ วัน และคืน 14 ข้าพเจ้า ร้องอย่าง
นกนางแอ่นหรือนกกรอด ข้าพเจ้าพิลาปอย่างนกเขา ตาของข้าพเจ้าเหนื่ อยอ่อนด้วยมองขึ้นข้างบน โอ
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ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ถูกบีบบังคับ ขอพระองค์ทรงเป็นผูป
้ ระกันของข้าพระองค์ 15 แต่ข้าพเจ้า
จะพูด อะไรได้ เพราะพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า แล้ว และพระองค์ เองได้ ทรงกระทํา เช่น นั ้น ข้าพเจ้า ก็ จะ
ดําเนิ น ไปด้วยความสงบเสงีย
่ มตลอดชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เพราะความขมขื่น แห่ง จิตใจของข้าพเจ้า 16 โอ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มนุษย์ดํารงชีพอยูได้
่ ด้วยสิง่ เหล่านี้ และชีวต
ิ แห่งวิญญาณของข้าพระองค์ก็อยู่
ในบรรดาสิง่ เหล่านี้ พระองค์จะทรงให้ข้าพระองค์หายดีและทรงทําให้ข้าพระองค์มีชว
ิ 17 ดูเถิด เพราะ
ี ต
เห็นแก่ สันติภาพ ข้าพระองค์ จึงมีความขมขื่นมากยิง่ แต่ พระองค์ ทรงรักชีวต
ิ ของข้าพระองค์ จึงได้ ทรง
ช่วยให้ พ้น จากหลุม แห่ง ความพินาศ เพราะพระองค์ ทรงเหวีย
่ งบาปทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ ไว้เบื้องพระ
ปฤษฎางค์ของพระองค์ 18 เพราะแดนคนตายสรรเสริญพระองค์ไม่ได้ ความมรณายกย่องพระองค์ไม่ได้
บรรดาคนที่ลงไปยังปากแดนคนตายนั ้น จะหวังในความจริงของพระองค์ไม่ได้ 19 คนเป็น คนเป็น เขาจะ
สรรเสริญพระองค์ อย่างที่ข้าพระองค์กระทําในวันนี้ บิดาจะได้สําแดงความจริงของพระองค์แก่ลูกของ
เขา 20 พระเยโฮวาห์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าให้รอด เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าทัง้ หลายจะร้องเพลงและเล่นเครือ
่ ง
สายของข้าพเจ้า ตลอดวันเวลาแห่งชีวต
ิ ของข้าพเจ้าทัง้ หลายที่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 21 ฝ่ายอิส
ยาห์ได้กล่าวว่า “ให้เขาเอาขนมมะเดื่อมาแผ่นหนึ่ ง และแปะไว้ที่พระยอดเพื่อพระองค์จะฟื้ น� 22 เฮเซคี
ยาห์ได้ตรัสด้วยว่า “อะไรจะเป็นหมายสําคัญว่า ข้าพเจ้าจะได้ข้น
ึ ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์�
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เฮเซคียาห์สําแดงคลังทรัพย์ทัง้ หมดของพระองค์ให้คนจากบาบิโลนเห็น (2 พกษ 20:12)
คราวนั ้น เมโรดัค บาลาดัน โอรสของบาลาดัน กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน ทรงส่ง ราชสารและเครือ
่ ง
บรรณาการมายัง เฮเซคี ยาห์ เพราะพระองค์ ทรงได้ ยิ นว ่า เฮเซคี ยาห์ ทรงประชวรและทรงหายประชวร
แล้ว 2 และเฮเซคี ยาห์ทรงเปรมปรีดิ ์ เพราะเขาเหล่า นั ้น และทรงพาเขาชมคลัง ทรัพย์ ของพระองค์ ชม
เงิน ทองคํา และเครือ
่ งเทศและนํ้ามัน ประเสริฐ และคลัง พระแสงทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ทุ กอย่างซึ่ งม ี ใน
ท้องพระคลัง ไม่มีสิ ่งใดที่ ในพระราชวัง หรือในราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ซ่ึงเฮเซคี ยาห์มิได้ ทรง
3
สําแดงแก่ เขา แล ้ วอ ิส ยาห์ผู้ พยากรณ์ ก็ เข ้า เฝ้า กษั ตริย์เฮเซคี ยาห์และทูล พระองค์ ว่า “คนเหล่า นี้ ทูล
อะไรบ้าง และเขามาแต่ไหนเข้าเฝ้าพระองค์� เฮเซคียาห์ตรัสว่า “เขาได้มาหาเราจากเมืองไกล จากบา
บิโลน� 4 ท่านทูลว่า “เขาเห็นอะไรในพระราชวังของพระองค์บ้าง� และเฮเซคียาห์ตรัสตอบว่า “เขาเห็น
ทุก อย่างในวัง ของเรา ไม่มี สิ ่ง ใดในพระคลัง ของเราซึ่ง เรามิ ได้ สําแดงแก่ เขา � 5 แล ้ วอ ิส ยาห์ทูล เฮเซคี
ยาห์ว่า “ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์จอมโยธา 6 ดูเถิด วันเวลากําลังย่างเข้ามา เมื่อสรรพสิง่
ทัง้ สิน
้ ในวังของเจ้า และสิง่ ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ สะสมจนถึงทุกวันนี้ จะต้องถูกเอาไปยังบาบิโลน จะ
ไม่มีสิ่งใดเหลือเลย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 7 และลูกบางคนซึ่งถือกําเนิ ดจากเจ้า ผู้ซึ่งเกิดมาแก่เจ้
าจะถูกนําเอาไป และเขาจะเป็นขันทีในวังของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน� 8 แล้วเฮเซคียาห์ตรัสกับอิสยาห์ว่า
“พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง ท่านกล่า วนั ้ นก็ดี อยู่� เพราะพระองค์ ดําริว่า “จะมี ความอยูเ่ ย็นเป็นสุข
และความจริงในวันเวลาของเรานี้ �
1

40
จงเล้าโลมชนชาติของพระเจ้า
พระเจ้า ของเจ้า ตรัสว ่า “จงเล้าโลม จงเล้าโลมชนชาติ ของเรา 2 จงพู ดก ับ เยรู ซาเล็ม อย่างเห็นใจ
และจงประกาศแก่ เมืองนั ้ นว ่า การสงครามของเธอสิน
้ สุด ลงแล้ว และความชัว่ ช้า ของเธอก็ อภัย เสีย
แล้ว เพราะเธอได้รบ
ั โทษจากพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์แล้ว เป็นสองเท่าของความบาปผิดของเธอ�
1

คําพยากรณ์ ถึงการรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:3)
3 เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่ง พระเยโฮวาห์ จงทํา ทางหลวงสําหรับ พระเจ้า
ของเราให้ตรงไปในทะเลทราย 4 หุบเขาทุกแห่งจะถูกยกขึ้น ภูเขาและเนิ นทุกแห่งจะให้ต่ําลง ทางคดจะ
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กลายเป็น ทางตรง และที่ ขรุ ขระจะกลายเป็ นที ่ ราบ 5 และจะเผยสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ และบรรดา
เนื้ อหนั งจะได้เห็นด้วยกัน เพราะพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว�
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์ (อสย 40:6—41:29)

เสียงหนึ่ ง ร้องว่า “ร้องซิ� และเขาว่า “ข้า จะร้องว่า กระไร� บรรดาเนื้ อ หนั งก ็ เป็น เสมือนต้น หญ้า
และความงามทัง้ สิน
่ วแห้ง ไป ดอกไม้ นั ้ นก ็ รว่ ง
้ ของมั นก ็ เป็น เสมือนดอกไม้ แห่ งทุ่ง นา 7 ต้น หญ้า เหีย
โรยไป เพราะพระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ เป่า มาถูก มัน มนุษย์ ชาติ เป็น หญ้า แน่ ที เดียว 8 ต้น หญ้า
เหีย
่ วแห้ง ไป ดอกไม้ นั ้ นก ็ รว่ งโรยไป แต่ พระวจนะของพระเจ้า ของเราจะยัง่ ยืน อยู่ เป็น นิ ตย์ 9 โอ ศิ โยน
เอ๋ย ผู้นําข่าวดี เจ้าจงขึ้นไปบนภูเขาสูง โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย ผู้นําข่าวดี จงเปล่งเสียงของเจ้าด้วยเต็มกําลัง
จงเปล่ง เสียงเถิด อย่า กลัว เลย จงกล่าวแก่ หว
ั เมืองแห่ง ยู ดาห์ ว่า “ดู เถิด นี่ พระเจ้า ของเจ้า� 10 ดู เถิด
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะเสด็จ มาด้วยพระหัตถ์ อน
ั เข้ม แข็ง และพระกรของพระองค์ จะครอบครอง
เพื่อพระองค์ ดูเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยูกั
่ บพระองค์ และพระราชกิจของพระองค์ก็อยูต่
่ อพระพักตร์
พระองค์ 11 พระองค์ จะทรงเลี้ยงฝูงแพะแกะของพระองค์ อย่างผู้เลี้ยงแกะ พระองค์ จะทรงรวบรวมลูก
แกะไว้ในพระกรของพระองค์ พระองค์ จะทรงอุม
้ ไว้ที่ พระทรวง และทรงค่อยๆนํา บรรดาที่ มี ลู กอ ่อนไป
12 ผู้ ใดได้ เคยตวงนํ้า ทัง
้ สิน
้ ด้วยอุ้ งม ือ ของตน และวัด ฟ้า สวรรค์ ด้วยคืบ เดียว บรรจุ ผงคลี ของแผ่น ดิน
โลกไว้ในถังเดียว และชัง่ ภูเขาในตาชัง่ และชัง่ เนิ นด้วยตราชู 13 ผูใดได้
้
นําทางพระวิญญาณของพระเยโฮ
14
วาห์ หรือเป็ นที่ปรึกษาของพระองค์ได้สัง่ สอนพระองค์ พระองค์ทรงปรึกษาผู้ใด ผู้ใดสัง่ สอนพระองค์
และผู้ใดสอนทางแห่งความยุติธรรมให้พระองค์ และสอนความรู แก่
้ พระองค์ และสําแดงให้พระองค์เห็
นทางแห่งความเข้าใจ 15 ดูเถิด บรรดาประชาชาติก็เหมือนนํ้าหยดหนึ่ งจากถัง และนั บว่าเหมือนผงบน
ตาชัง่ ดู เถิด พระองค์ ทรงหยิบ เกาะทัง้ หลายขึ้น มาเหมือนสิง่ เล็ก น้ อย 16 เลบานอนไม่ พอเป็น ฟืน และ
สัตว์ป่าน ั ้นก ็ ไม่ พอเป็น เครือ
่ งเผาบู ชา 17 ต่อ พระพักตร์พระองค์ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิ้ นก ็ เหมือนไม่ มี
อะไรเลย พระองค์ ทรงนั บ ว่า เขาน้ อยยิง่ กว่า ความว่างเปล่า และการไร้ประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน
้ 18 ท่านจะ
เปรียบพระเจ้าเหมือนผูใด
้ หรือเปรียบพระองค์คล้ายกับอะไร 19 รูปเคารพสลักน่ ะหรือ ช่างเขาหล่อมันไว้
ช่างทองเอาทองคําปิดไว้และหล่อสร้อยเงินให้ 20 เขาผู้ที่ ยากจนจนเขาไม่มีเครือ
่ งบูชาเลยก็ เลือกต้นไม้
ที่ จะไม่ผุ เขาเสาะหาช่างที่ มีฝีมือมาตกแต่งให้เป็ นรูปเคารพสลักที่ ไม่หวัน
่ ไหว 21 ท่านทัง้ หลายไม่เคยรู ้
หรือ ท่านไม่ เคยได้ยน
ิ หรือ ไม่มี ผู้ ใดบอกท่านตัง้ แต่ แรกแล้ว หรือ ท่านไม่ เข ้า ใจตัง้ แต่ รากฐานของแผ่น
ดินโลกหรือ
6

พระเจ้าประทับเหนื อขอบวงกลมของแผ่นดินโลก
22 คือ พระองค์ ผู้ ประทับ เหนื อ ปริมณฑลของแผ่น ดิน โลก และชาวแผ่น ดิน โลกก็ เหมือนอย่างตัก
๊ แตน
ผู้ ทรงขึง ฟ้า สวรรค์ เหมือ นขึ งม ่าน และกางออกเหมือนเต็นท์ ที่ อาศัย 23 ผู้ ทรงกระทํา เจ้า นายให้ เป็น
เหมือนเปล่า และทรงกระทํา ให้ผู้ ครอบครองแผ่น ดิน โลกเป็น เหมือนศูนยภาพ 24 พอปลูก เขาเหล่า นั ้น
เสร็จ พอหว่านเสร็จ พอที่ รากหยัง่ ลง พระองค์ก็จะเป่ามาบนเขา เขาก็จะเหีย
่ วแห้งไป และลมหมุ นก็จะ
พัด พาเขาไปเหมือนตอข้าว 25 องค์ บริสุทธิ์ตรัสว ่า “เจ้ าจะเปรียบเรากับ ผู้ ใดเล่า ซึ่ง เราจะเหมือนเขา�
26 จงแหงนหน้า ขึ้น ดู ว่า ผู้ ใดสร้างสิง
่ เหล่า นี้ พระองค์ ผู้ ทรงนํา บริวารออกมาตามจํานวน เรียกชื่ อม ัน
ทัง้ หมดโดยอานุภาพอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ และเพราะพระองค์ ทรงฤทธิเข
์ ้ม แข็ง จึง ไม่ ขาดไปสัก ดวง
27
เดียว โอ ยาโคบเอ๋ย ทําไมเจ้า จึง ว่า โอ อิสราเอลเอ๋ย ทําไมจึง พูด ว่า “ทางของข้าพเจ้า ปิดบัง ไว้จาก
พระเยโฮวาห์ และความยุติธรรมอันควรตกแก่ข้าพเจ้านั ้นก็ผ่านพระเจ้าของข้าพเจ้าไปเสีย� 28 ท่านไม่
เคยรู หรื
้ อ ท่านไม่เคยได้ยน
ิ หรือ พระเยโฮวาห์ทรงเป็นพระเจ้าเนื องนิ ตย์ คือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่น
ดิน โลก พระองค์ มิได้ ทรงอ่อนเปลี้ย หรือ เหน็ ดเหนื่ อย ความเข้า พระทัย ของพระองค์ ก็ เหลือ ที่ จะหยัง่ รู ้
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ได้ 29 พระองค์ทรงประทานกําลังแก่คนอ่อนเปลี้ย และแก่ผู้ที่ไม่มีกําลัง พระองค์ทรงเพิม
่ แรง 30 แม้คน
หนุ่มๆจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ ดเหนื่ อย และชายฉกรรจ์จะล้มลงทีเดียว 31 แต่เขาทัง้ หลายผู้รอคอยพระเย
โฮวาห์จะเสริมเรีย
่ วแรงใหม่ เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี เขาจะวิง่ และไม่ เหน็ ดเหนื่ อย เขาจะ
เดินและไม่อ่อนเปลี้ย

41
ความยิง่ ใหญ่ของพระเจ้าและความอ่อนแอของมนุษย์
1 โอ

เกาะทัง้ หลายเอ๋ย จงสงบใจต่อหน้าเรา จงให้ชนชาติทัง้ หลายฟื้ นกําลังของเขาเสียใหม่ ให้เขาเข้า
มาใกล้ แล ้ว ให้ เขาพูด ให้ เราพากัน เข้า มาใกล้ เพื่อ การพิพากษา 2 ใครได้ เร้าใจให้ คนชอบธรรมมาจาก
ตะวัน ออก ได้ เรียกท่านให้ ติดตาม ได้ มอบบรรดาประชาชาติ ต่อ หน้า ท่าน และให้ท่า นครอบครองเหนื อ
กษั ตริย์ทัง้ หลาย ได้มอบพวกเขาไว้แก่ดาบของท่านเหมือนผงคลี และแก่คันธนูของท่านเหมือนตอข้าว
ที่ ถู กพัด ไป 3 ท่านไล่ ตามพวกเขาและผ่านเขาไปอย่างปลอดภัย ตามทางที่ เท ้า ของท่านไม่ เคยเหยียบ
4 ผู้ใดได้ประกอบกิจและกระทําเช่นนี้ เรียกบรรดาชัว
่ อายุทัง้ หลายออกมาตัง้ แต่เดิม เราเองคือพระเยโฮ
วาห์ผู้เป็นปฐม และกับกาลอวสาน เราคือผู้นั ้น 5 เกาะทัง้ หลายเห็นแล้วก็เกรงกลัว ปลายแผ่นดินโลกก็
กลัว เขาทัง้ หลายได้เข้ามาใกล้ 6 ทุกคนช่วยเพื่อนบ้านของตน และทุกคนกล่าวแก่พี่น้ องของตนว่า “จง
กล้าเถิด� 7 ช่างไม้ก็หนุนใจช่างทอง ผู้ที่ทําให้เรียบด้วยค้อนก็หนุนใจผู้ที่ตีทัง่ ว่า “พร้อมแล้วสําหรับการ
บัดกรี� และเขาก็ เอาตะปู ตรึง ไว้เพื่อ ไม่ ให้ หวัน
่ ไหว 8 แต่ เจ้า อิสราเอล เป็น ผู้ รับ ใช้ ของเรา ยาโคบผู้ ซ่ึง
เราได้ เลือกไว้ เชื้อ สายของอับ ราฮัม สหายของเรา 9 เจ้ าผู้ ซ่ึง เรายึด ไว้จากที่สุด ปลายแผ่น ดิน โลก และ
เรียกเจ้ามาจากพวกผู้ใหญ่ของโลก กล่าวแก่ เจ้ าว่า “เจ้ าเป็นผู้รับใช้ของเรา เราได้ เลือกเจ้าและไม่ เหวี่
ยงเจ้าออกไป� 10 อย่ากลัวเลย เพราะเราอยูก
่ ับเจ้า อย่าขยาด เพราะเราเป็นพระเจ้าของเจ้า เราจะหนุน
กําลังเจ้า เออ เราจะช่วยเจ้า เออ เราจะชูเจ้าด้วยมือขวาแห่งความชอบธรรมของเรา 11 ดูเถิด บรรดาผู้
ที่ขัดเคืองกับเจ้าจะต้องได้ความอายและอดสู เขาจะเป็นความว่างเปล่า คนเหล่านั ้นที่ฝืนสู้เจ้าจะพินาศ
ไป 12 เจ้าจะแสวงหาพวกเขา แต่เจ้าจะไม่พบเขา คือผู้ที่ ต่อสู้ กับเจ้า ผู้ที่ ทําสงครามกับเจ้าจะเป็นความ
ว่างเปล่าและเป็นสิง่ ไร้ค่า 13 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า จะยึดมือขวาของเจ้าไว้ คือเรา
เองพูดกับเจ้าว่า “อย่ากลัวเลย เราจะช่วยเจ้า� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “อย่ากลัวเลย เจ้าหนอนยาโคบ
เจ้ าคนอิสราเอล เราจะช่วยเจ้า ผู้ ไถ่ ของเจ้า คือ องค์ บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอล� 15 ดู เถิด เราจะกระทํา เจ้า
ให้เป็นเลื่อนนวดข้าวใหม่ คม และมี ฟัน เจ้ าจะนวดและบดภู เขา และเจ้าจะทําเนิ นเขาให้เหมือนแกลบ
16 เจ้าจะซัดมันและลมจะพัดมันไปเสีย และลมหมุนจะกระจายมัน และเจ้าจะเปรมปรีดิใ์ นพระเยโฮวาห์
เจ้าจะอวดอ้างในองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล 17 เมื่อคนจนและคนขัดสนแสวงหานํ้าและไม่มี และลิน
้ ของ
เขาก็แห้งผากเพราะความกระหาย เราคือพระเยโฮวาห์จะได้ยน
ิ เขาเอง เรา พระเจ้าของอิสราเอล จะไม่
ละทิง้ เขา 18 เราจะเปิดแม่น้ําบนที่สูงทัง้ หลาย และนํ้าพุที่ท่ามกลางหุบเขา เราจะทําถิน
่ ทุรกันดารให้เป็น
สระนํ้า และที่ดินแห้งเป็นนํ้าพุ 19 ในถิน
่ ทุรกันดารเราจะปลูกต้นสนสีดาร์ ต้นกระถินเทศ ต้นนํ้ามันเขียว
และต้น มะกอกเทศ ในทะเลทรายเราจะวางต้นสนสามใบ ทัง้ ต้นสนเขาและต้นไม้ ที่ เข ีย วชะอุม
่ ตลอดปี
20
ด้วยกัน เพื่อคนจะได้เห็นและทราบ เขาจะใคร่ครวญและเข้าใจด้วยกัน ว่าพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์
ได้ทรงกระทําการนี้ องค์บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอลได้สร้างสิง่ นี้ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “จงนําข้อคดีของเจ้า
ขึ้นมา� กษั ตริยของยาโคบตรั
์
สว่า “จงนําข้อพิสูจนข
์ องเจ้ามา� 22 ให้เขานํามา และแจ้งแก่เราว่าจะเกิด
อะไรขึ้น จงแจ้งสิง่ ล่วงแล้วให้เราทราบว่ามีอะไรบ้าง เพื่อเราจะพิจารณา เพื่อเราจะทราบถึงอวสานของ
สิง่ เหล่านั ้น หรือจงเล่าให้เราฟังถึงสิง่ ที่จะบังเกิดมา 23 จงแจ้งแก่เราว่าต่อไปนี้ อะไรจะเกิดขึ้น เพื่อเราจะ
รูว้ า่ เจ้าเป็นพระ เออ จงทําดีหรือจงทําร้าย เพื่อเราจะได้ขยาดและดูกัน 24 ดูเถิด เจ้าไม่มีค่าอะไรเลยและ
การงานของเจ้า ก็ สูญ เปล่า ผู้ ที่ เลือกเจ้า ก็ เป็ นที ่ น่า สะอิดสะเอียน 25 เราได้ เร้า ผู้ หน ่งึ จากทิศ เหนื อ และ
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เขาจะมา จากที่ดวงอาทิตย์ขึ้น เขาจะเรียกนามของเรา เขาจะเหยียบผู้ครอบครองเหมือนเหยียบปูนสอ
เหมือนช่างหม้อ ยํ่า ดิน เหนี ยว 26 ใครแจ้ง ไว้ตัง้ แต่ เริม
่ แรก เพื่อ เราจะทราบ และล่วงหน้า เพื่อ เราจะพูด
ว่า “เขาชอบธรรม� เออ ไม่มี ผู้ ใดได้ แจ้ง ให้ ทราบ เออ ไม่มี ผู้ ใดได้ เล่า ให้ ฟัง เออ ไม่มี ผู้ ใดได้ยน
ิ ถ้อยคํา
27
ของเจ้า คนแรกจะกล่าวแก่ศิโยนว่า “ดูเถิด ดูเขาทัง้ หลาย� และเราจะส่งผู้นําข่าวดีให้แก่เยรู ซาเล็ม
28 แต่เมื่อเรามองก็ไม่มใี คร ไม่มีที่ปรึกษาในหมู่พวกคนเหล่านี้ คือผูที
้ ่เมื่อเราถามก็ได้ให้คําตอบ 29 ดูเถิด
พระเหล่านั ้นไร้ประโยชน์ ทัง้ สิน
้ บรรดากิจการของมันก็เป็นความว่างเปล่า รู ปเคารพหล่อของมันก็เป็น
แต่ลมและความยุง่ เหยิง

42
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์ (มธ 12:18-21; ฟป 2:5-8)
ผู้ซึ่งเราเชิดชู ผู้เลือกสรรของเรา ผู้ซึ่งใจเราปี ติยินดี เราได้เอาวิญญาณของเรา
สวมท่านไว้แล้ว ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปให้แก่บรรดาประชาชาติ 2 ท่านจะไม่รอ
้ งหรือเปล่งเสียง
ของท่าน หรือกระทําให้ได้ยินเสียงของท่านตามถนน 3 ไม้อ้อชํ้าแล้วท่านจะไม่หัก และไส้ตะเกียงที่ลุกริบ
หรีอยู
่ ท่
่ านจะไม่ดับ ท่านจะส่งความยุติธรรมออกไปด้วยความจริง 4 ท่านจะไม่ล้มเหลวหรือท้อแท้จนกว่า
ท่านจะสถาปนาความยุติธรรมไว้ในโลก และเกาะทัง้ หลายจะรอคอยพระราชบัญญัติของท่าน 5 พระเจ้า
คือ พระเยโฮวาห์ผูทรงสร้
้
างฟ้าสวรรค์และทรงขึงมัน ผูทรงแผ่
้
แผ่นดินโลกและสิง่ ที่บังเกิดจากโลกออก
ไป ผู้ทรงประทานลมหายใจแก่ ประชาชนที่ บนโลก และจิตวิญญาณแก่ ผู้ดําเนิ นอยู่บนโลก ตรัสดังนี้ ว่า
6 “เราคือพระเยโฮวาห์ เราได้เรียกเจ้ามาด้วยความชอบธรรม เราจะยึดมือเจ้าและจะรักษาเจ้าไว้ เราจะ
ให้เจ้าเป็นตัวพันธสัญญาของมนุษยชาติ เป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ 7 เพื่อเบิกตาคนที่ตาบอด
เพื่อนําผู้ถูกจองจําออกมาจากคุก นําผู้ที่นั ่งในความมืดออกมาจากเรือนจํา
1 จงดู ผู้รบ
ั ใช้ของเรา

อิสราเอลจะได้กลับไปอยูใ่ นแผ่นดินของตน
เราคือ เยโฮวาห์ นั ่น เป็น นามของเรา สง่า ราศี ของเรา เรามิ ได้ ให้แก่ ผู้ อ่น
ื หรือ ให้คํา ที่ สรรเสริญ เรา
แก่รู ปแกะสลัก 9 ดูเถิด สิ่งล่วงแล้ วนันก
้ ็สําเร็จแล้ว และเราก็แจ้งสิง่ ใหม่ๆ ก่อนที่สิ่งเหล่านั ้นจะเกิดขึ้น
เราก็ ได้ เล่าให้ฟังแล้ว� 10 จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญพระองค์ จากปลายแผ่น
ดินโลก ทัง้ ผู้ที่ ลงไปยังทะเล และบรรดาสิง่ ที่ อยู่ในนั ้น ทัง้ เกาะทัง้ หลายและชาวถิน
่ นั ้น 11 จงให้ถิน
่ ทุรก
ันดารและหัวเมืองในนั ้นเปล่งเสียง ทัง้ ชนบทที่ เคดาร์อาศัยอยู่ จงให้ชาวศิลาร้องเพลง ให้เขาโห่รอ
้ งมา
จากยอดภูเขา 12 จงให้เขาถวายสง่าราศีแด่พระเยโฮวาห์ และถวายสรรเสริญพระองค์ในเกาะทัง้ หลาย
8

อิสราเอลจะรับโทษ
พระเยโฮวาห์จะเสด็จ ออกไปอย่างคนแกล้ว กล้า พระองค์ จะทรงเร้า ความหึง หวงของพระองค์ ข้น
ึ
อย่างนั กรบ พระองค์ จะทรงร้อง พระองค์ จะทรงโห่ดัง พระองค์ จะทรงมี ชย
ั ต่อศั ตรู ของพระองค์ 14 เรา
ได้นิ่งอยูน
่ านแล้ว เราเงียบอยูแ
่ ละรัง้ ตนเองไว้ บัดนี้ เราจะร้องออกมาเหมือนผู้หญิงกําลังคลอดบุตร เรา
จะสังหารผลาญและทําลายสิน
้ ทันที 15 เราจะทิง้ ภูเขาและเนิ นให้ร้าง และให้บรรดาพืชผักบนนั ้นแห้งไป
เราจะให้แม่น้าํ กลายเป็นเกาะ และจะให้สระแห้งไป 16 เราจะจูงคนตาบอดไปในทางที่เขาทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก
เราจะนําเขาไปในทางทัง้ หลายที่เขาไม่รู จ
้ ัก เราจะให้ความมืดข้างหน้าเขากลับเป็นสว่าง สิ่งที่คดให้ตรง
สิ ่งเหล่านี้ เป็นสิง่ ที่ เราจะกระทําแก่ พวกเขา และเราจะไม่ละทิง้ พวกเขา 17 เขาทัง้ หลายจะหันกลับ และ
จะต้องขายหน้าอย่างที่สุด คือผู้ที่วางใจในรู ปแกะสลัก ผู้ที่กล่าวแก่รู ปเคารพหล่อว่า “ท่านเป็นพระของ
เรา� 18 ท่านผูหู
้ หนวกเอ๋ย ฟังซิ และท่านผูต
้ าบอดเอ๋ย มองซิ เพื่อท่านจะเห็นได้ 19 ใครเป็นคนตาบอด ก็
ผู้รบ
ั ใช้ของเราน่ ะซิ หรือใครหูหนวกอย่างกับทูตของเราที่เราใช้ไป ใครตาบอดอย่างผูที
้ ่สมบูรณ์ แล้ว หรือ
20
ตาบอดอย่างผู้ รับ ใช้ ของพระเยโฮวาห์ เจ้ าเห็น หลายอย่าง แต่ มิได้ สังเกต หู ของเขาเปิด แล้ว แต่ เขา
13
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มิ ได้ยน
ิ 21 เพราะเห็น แก่ ความชอบธรรมของพระองค์ พระเยโฮวาห์ทรงพอพระทัย ที่ จะเชิดชู พระราช
บัญญัติและกระทําให้พระราชบัญญัตินั ้ นมีเกียรติ 22 แต่นี่ เป็นชนชาติที่ถูกขโมยและถูกปล้น เขาทุกคน
ติ ดอย ู่ ในรู และซ่อนอยู่ในคุก เขาตกเป็น เหยื่อ ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดช่วยให้พ้น เป็น ของริบ ซึ่ง ไม่ มี ผู้ ใดพูด ว่า “คืน
ซิ� 23 ผู้ใดในพวกเจ้าจะเงีย
่ หูฟังในเรือ
่ งนี้ ที่ จะมุ่งหน้าตัง้ ใจฟังในอนาคต 24 ใครมอบยาโคบให้แก่ ผู้ริบ
และอิสราเอลให้แก่ผู้ปล้น ไม่ใช่พระเยโฮวาห์หรือ ผู้ซึ่งเราได้ทําบาปต่อ ซึ่งเขาไม่ยอมดําเนิ นในทางของ
พระองค์ และซึ่งเขามิได้เชื่อฟังพระราชบัญญัติของพระองค์ 25 ฉะนั ้นพระองค์จึงทรงหลัง่ ความโกรธจัด
ลงมาบนเขา และหลัง่ อานุภาพของสงคราม ทําให้ เขาติด เพลิง อยู่ โดยรอบ แต่ เขาไม่ รู ้ มัน ไหม้ เขา แต่
เขามิได้เอาใจใส่

43
พระสัญญาอันประเสริฐแก่อิสราเอล

บัดนี้ พระเยโฮวาห์ ผู้ ได้ สร้างท่าน โอ ยาโคบ พระองค์ ผู้ ได้ ทรงปั้ นท่าน โอ อิสราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า
“อย่ากลัวเลย เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว เราได้เรียกเจ้าตามชื่อ เจ้าเป็นของเรา 2 เมื่อเจ้าลุยข้ามนํ้า เราจะ
อยู่ กับ เจ้า เมื่อ ข้ามแม่ นํ้า นํ้า จะไม่ ท่วมเจ้า เมื่อ เจ้า ลุย ไฟ เจ้ าจะไม่ ไหม้ และเปลวเพลิง จะไม่ เผาผลาญ
เจ้า 3 เพราะเราเป็น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า องค์ บริสุทธิแห่
์ งอ ิส ราเอล ผู้ ช่วยให้ รอดของเจ้า เรา
ให้ อียป
ิ ต์ เป็น ค่า ไถ่ ของเจ้า ให้ เอธิโอเปีย และเส-บาเพื่อ แลกกับ เจ้า 4 เพราะว่า เจ้า ประเสริฐ ในสายตา
ของเรา เจ้าได้รบ
ั เกียรติและเรารักเจ้า เราจึงให้คนเพื่อแลกกับเจ้า และให้ชนชาติทัง้ หลายเพื่อแลกกับ
ชีวต
ิ ของเจ้า 5 อย่า กลัว เลย เพราะเราอยู่กับ เจ้า เราจะนํา เชื้อ สายของเจ้า มาจากตะวัน ออก และเราจะ
รวบรวมเจ้า มาจากตะวัน ตก 6 เราจะพู ดก ั บท ิศ เหนื อ ว่า ‘ปล่อยเถิด� และกั บท ิศ ใต้ ว่า ‘อย่า ยึด ไว้� จง
นําบรรดาบุตรชายของเรามาแต่ไกล และเหล่าธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลก 7 คือทุกคนที่เขาเรียก
ตามนามของเรา เพราะเราได้สร้างเขาเพื่อสง่าราศีของเรา เราได้ปั้นเขา เออ เราได้สร้างเขาไว้� 8 จงนํา
ประชาชาติทัง้ หลายผู้ตาบอดแต่ยังมีตา ผู้ที่หูหนวกแต่เขายังมีหู ออกมา 9 ให้บรรดาประชาชาติประชุม
พร้อมกัน และให้ ชนชาติ ทัง้ หลายชุ มนุ มกัน ในท่ามกลางเขามี ผู้ ที่ แจ ้ งอย่างนี้ ได้ และเล่า สิง่ ล่วงแล้ว
ให้เราฟังได้ ให้เขาทัง้ หลายนํา พยานของเขามาพิ สู จน ์ ตัว เขา และให้เขาได้ยน
ิ และกล่าวว่า “จร ิง แล้ว�
10 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เจ้ าทัง
้ หลายเป็น พยานของเรา และเป็น ผู้ รับ ใช้ ของเราซึ่ง เราได้ เลือกไว้แล้ว
เพื่อ เจ้า จะรู จ
้ ัก และเชื่อ ถือ เรา และเข้าใจว่า เราเป็น ผู้ นั ้น แหละ ก่อนหน้า เรา ไม่มี พระเจ้า ใดถูก ปั้ นขึ้น
และภายหลังเราก็จะไม่มี 11 เรา เราคือพระเยโฮวาห์ และนอกจากเราไม่มีพระผู้ชว
่ ยให้รอด 12 เมื่อไม่มี
พระอื่น ในหมู่ พวกเจ้า เราแจ้ง ให้ทราบและช่วยให้รอดและพิ สู จน ์ ให้เห็น ฉะนั ้น เจ้า ทัง้ หลายเป็น พยาน
ของเราว่าเราเป็นพระเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 13 “เออ ตัง้ แต่เดิมเราก็เป็นพระองค์นั้นอยู่ ไม่มี
ผู้ ใดช่วยให้พ้น จากมือ ของเราได้ เราจะประกอบกิจ ใดๆ ใครจะขัด ขวางกิจการนั ้น ได้� 14 พระเยโฮวาห์
ผู้ ไถ่ ของเจ้า องค์ บริสุทธิของอิ
สราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า “เพื่อ เห็น แก่ เจ้า เราจะส่ง ไปยังบาบิ โลน และเราจะ
์
นําบรรดาขุนนางของเขาลงมา คือพวกเคลเดียในกําปั่ นที่เขาทัง้ หลายเคยโห่ร้อง 15 เราคือพระเยโฮวาห์
องค์บริสุทธิของเจ้
า เป็นผู้สร้างของอิสราเอล เป็นกษั ตริย์ของเจ้า� 16 พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงสร้างทางใน
์
ทะเล สร้างวิถี ในนํ้า ที่ มี อานุภาพ 17 ผู้ ทรงนํา รถรบและม้า กองทัพ และอานุภาพออกมา เขาทัง้ หลาย
นอนลงด้วยกัน และลุก ขึ้น ไม่ ได้ เขาทัง้ หลายสูญ ไปและดับ เสีย เหมือนไส้ ตะเกียง ตรัสด ัง นี้ ว่า 18 “อย่า
จดจําสิง่ ล่วงแล้ วนน
ั ้ อย่าพิเคราะห์สิ ่งเก่าก่อน 19 ดูเถิด เราจะกระทําสิง่ ใหม่ บัดนี้ จะงอกขึ้นมาแล้ว เจ้
าจะไม่เห็นหรือ เราจะทําทางในถิน
่ ทุรกันดารและแม่น้ําในที่แห้งแล้ง 20 สัตว์ป่าในทุ่งจะให้เกียรติเรา คื
อมังกรและนกเค้าแมว เพราะเราให้น้ําในถิน
่ ทุรกันดาร ให้แม่น้าํ ในที่ แห้งแล้ง เพื่อให้นํ้าดื่มแก่ชนชาติ
21
ผู้เลือกสรรของเรา คือชนชาติที่เราปั้ นเพื่อเราเอง เพื่อเขาจะถวายสรรเสริญเรา 22 โอ ยาโคบเอ๋ย ถึง
1
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กระนั ้นก็ไม่ใช่เราที่เจ้าเรียกหา โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าเหน็ ดเหนื่ อยเราแล้ว 23 เจ้ามิได้นําแพะแกะของเจ้า
มาเป็น เครือ
่ งเผาบูชาแก่ เรา หรือ ให้เกรีย รติ เราด้วยเครือ
่ งสักการบูชาของเจ้า เรามิ ได้ ให้เป็น ภาระแก่
เจ้ าด้วยเรือ
่ งเครือ
่ งบู ชา หรือ ให้เจ้ าเหน็ ดเหนื่ อยด้วยเรือ
่ งกํายาน 24 เจ้ ามิ ได้ เอาเงิน ซื้ ออ ้อยให้เรา หรือ
ให้เราพอใจด้วยไขมันของเครือ
่ งสักการบูชาของเจ้า แต่เจ้าได้ให้เราเป็นภาระด้วยเรือ
่ งบาปของเจ้า เจ้า
ให้เราเหน็ ดเหนื่ อยด้วยเรือ
่ งความชัว่ ช้าของเจ้า 25 เรา เราคือพระองค์นั้นผู้ลบล้างความละเมิดของเจ้า
ด้วยเห็นแก่เราเอง และเราจะไม่จดจําบรรดาบาปของเจ้าไว้ 26 จงฟื้ นความให้เราฟัง ให้เรามาโต้ด้วยกัน
เจ้าจงให้การมา เพื่อจะพิสูจนว
์ า่ เจ้าถูก 27 บิดาเดิมของเจ้าทําบาป และผู้สอนทัง้ หลายของเจ้าได้ละเมิด
ต่อเรา 28 ฉะนั ้น เราจึงถอดเจ้านายแห่งสถานบริสุทธิ์เสีย เรามอบยาโคบให้ถู กสาปแช่ง และอิสราเอล
ให้แก่การกล่าวหยาบช้า�

44
พระสัญญาเรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิ์

1 “โอ

ยาโคบผู้รับใช้ของเรา อิสราเอลผู้ซ่ึงเราเลือกสรรไว้ จงฟังซิ� 2 พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้างเจ้า ผู้
ทรงปั้ นเจ้าตัง้ แต่ในครรภ์และจะช่วยเจ้า ตรัสดังนี้ ว่า “โอ ยาโคบผูรั
้ บใช้ของเรา เยชูรูน ผูซึ
้ ่งเราเลือกสรร
ไว้ อย่ากลัวเลย 3 เพราะเราจะเทนํ้าลงบนผู้ที่ กระหาย และลําธารลงบนดินแห้ง เราจะเทวิญญาณของ
เราเหนื อ เชื้อ สายของเจ้า และพรของเราเหนื อ ลูก หลานของเจ้า 4 เขาทัง้ หลายจะงอกขึ้น มาท่ามกลาง
หญ้า เหมือนต้นหลิวข้างลําธารนํ้าไหล 5 ผู้นี้ จะว่า ‘ข้าเป็นของพระเยโฮวาห์� และอีกผู้หน่งึ จะเรียกชื่อ
ตนเองด้วยนามของยาโคบ และอีก ผู้ หน ่งึ จะเขียนไว้บนมือ ของตนว่า ‘ของพระเยโฮวาห์� และขนาน
นามสกุล ของตนด้วยนามของอิสราเอล� 6 พระเยโฮวาห์ พระบรมมหากษั ตริย์แห่งอ ิส ราเอล และผู้ ไถ่
ของเขา พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ตรัสด ัง นี้ ว่า “เราเป็น ผู้ ต้น และเราเป็น ผู้ ปลาย นอกจากเราแล้ว ไม่ มี
พระเจ้า 7 ใครเหมือนเราจะป่าวร้องได้ ให้เขาแจ้งให้ทราบ และให้เขาลําดับเรือ
่ งต่อหน้าเราตัง้ แต่เราได้
สถาปนาประชาชนโบราณ และให้เขาบอกแก่เขาทัง้ หลายถึงสิง่ ต่างๆที่จะเป็นมาและอะไรจะเกิดขึ้นนั ้น
8 อย่ากลัว เลย และอย่าขามเลย เรามิ ได้ เล่า ให้เจ้ าฟัง ตัง
้ แต่ ดึกดําบรรพ์และแจ้งให้ทราบแล้วหรือ และ
เจ้า เป็น พยานทัง้ หลายของเรา มี พระเจ้า นอกเหนื อ เราหรือ เออ ไม่มี พระเจ้า เราไม่ รู จั
้ ก เลย� 9 บรรดา
ผู้ ที่ ทํา รู ป เคารพสลัก ต่างก็ ไร้ประโยชน์ ใดๆทัง้ สิน
้ และสิง่ ที่ เขาปี ติ ยินดี นั ้ นก ็ ไม่ เป็น ประโยชน์ เขาเป็น
พยานของเขาเอง พยานเหล่า นั ้น ทัง้ ไม่ เห ็น และไม่ รู ้ เพื่อ เขาจะต้องอับอาย 10 ใครเล่า ปั้ นพระหรือ หล่อ
รู ป เคารพสลัก ซึ่ง ไม่ เป็น ประโยชน์ อะไรเลย 11 ดู เถิด เพื่อนทัง้ สิน
้ ของเขาจะต้องอับอาย และช่างฝี มือ
นั ้ นก ็ เป็น แต่ มนุษย์ ให้เขาชุ มนุมกัน ทัง้ หมด ให้เขายืน ขึ้น เขาจะสยดสยอง เขาจะรับ ความอับอายด้วย
กัน 12 ช่างเหล็ก ใช้คีม ทํางานอยู่เหนื อก้อนถ่าน และใช้ค้อนทุบ มัน ด้วยแขนที่ แข็งแรงของเขา เออ เขา
หิว และกําลัง ของเขาอ่อนลง เขาไม่ ได้ ดื่ มน้าํ เลย และอ่อนเปลี้ย 13 ช่างไม้ ขึง เชือกวัด เขาเอาดินสอขีด
ไว้ เขาแต่ งมันด้วยกบ และขีดไว้ด้วยวงเวียน เขาแต่งรู ปนัน
้ ให้เป็ นรูปคน ตามความงามของคน ให้อยู่
ในเรือน 14 เขาตัดต้นสนสีดาร์ลง เขาเลือกต้นสนจีนและต้นโอ๊ก และปล่อยให้มันงอกขึ้นอย่างแข็งแรง
ท่ามกลางต้นไม้ ในป่า เขาปลูก ต้น แอชและฝนก็ เลี้ยงมัน 15 แล ้ว มนุษย์จะเอาไปเผาเสีย เขาเอามัน มา
ส่วนหนึ่ งและให้อบอุน
่ ตัวเขา เออ เขาก่อไฟและปิ้ งขนมปัง และเขาเอามาทําพระองค์หน่งึ และนมัสการ
มันด้วย เออ เขาทําเป็นรูปแกะสลักและกราบรูปนัน
้ 16 เขาเผาในกองไฟครึง่ หนึ่ ง บนครึง่ นี้ เขาได้กินเนื้ อ
เขาย่างเนื้ อและกินอม
ิ่ และเขาอบอุน
่ ตัวของเขาด้วย แล้วว่า “อ้าฮา ข้าอุน
่ จัง ข้าเห็นไฟแล้ว� 17 และที่
เหลือนั ้นเขาทําเป็นพระองค์หนึ่ ง เป็ นรูปเคารพสลักของเขา และกราบลงนมัสการรู ปนน
ั ้ และอธิษฐาน
ต่อรูปนน
ั ้ และว่า “ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้น เพราะพระองค์เป็นพระของข้าพระองค์� 18 เขาทัง้ หลาย
ไม่ รู ้ หรือ เขาทัง้ หลายไม่ เข้าใจ เพราะตาของเขาถูก ปิด เขาจึง เห็น อะไรไม่ ได้ และจิตใจของเขาเล่า ก็ ถู
กปิด เขาจึงเข้าใจไม่ได้ 19 ไม่มีใครพินิจพิเคราะห์ในใจของตนเลย และไม่มีความรู หรื
้ อความเข้าใจ ที่จะ
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กล่าวว่า “ข้าได้เผามันเสียส่วนหนึ่ งในกองไฟ และข้าก็เอาถ่านมันมาปิ้ งขนมปัง ข้าย่างเนื้ อกินแล้ว และ
ควรหรือ ที่ ข้า จะทํา ส่วนที่ เหลือ ให้เป็น สิง่ น่า เกลียดน่าชัง ควรหรือ ที่ ข้า จะกราบลงต่อ ท่อนไม้ ท่อนหนึ่ ง�
20 เขากินขี้เถ้า ใจที่ หลอกลวงนําเขาให้เจิน
่ เขาช่วยจิตใจตัวเขาเองให้พ้นหรือพูดว่า “ไม่มีความมุสาอยู่
ในมือข้างขวาของข้าหรือ� ก็ไม่ได้
พระเยโฮวาห์คือผู้ไถ่ของอิสราเอล
21 โอ ยาโคบและอิสราเอลเอ๋ย จงจํา สิง
่ เหล่า นี้ เพราะเจ้า เป็น ผู้ รับ ใช้ ของเรา เราได้ ปั้นเจ้า เจ้ าเป็น
ผู้ รับ ใช้ของเรา โอ อิสราเอลเอ๋ย เราจะไม่ ลืม เจ้า 22 เราได้ ลบล้างการละเมิด ของเจ้า เสีย เหมือนเมฆทึบ
และลบล้างบาปของเจ้าเหมือนเมฆ จงกลับมาหาเรา เพราะเราได้ไถ่เจ้าแล้ว 23 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงร้อง
เพลงเพราะพระเยโฮวาห์ทรงกระทําการนี้ ห้วงลึกของแผ่นดินโลกเอ๋ย จงโห่ร้อง ภู เขาเอ๋ย จงร้องเป็น
เพลงออกมา โอ ป่าไม้เอ๋ย และต้นไม้ทุกต้นในนั ้นด้วย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบ และจะทรง
รับเกียรติในอิสราเอล 24 พระเยโฮวาห์ผู้ไถ่ของเจ้า ผูปั้้ นเจ้าตัง้ แต่ในครรภ์ ตรัสดังนี้ ว่า “เราคือพระเยโฮ
วาห์ ผูทรงสร้
้
างสิง่ สารพัด ผูทรงขึ
้
งฟ้าสวรรค์แต่ลําพัง ผูทรงกางแผ่
้
นดินโลกด้วยตัวเราเอง 25 ผูกระทํ
้
า
ให้ลางของคนมุสาไม่ขลัง และกระทําพวกโหรให้บ้าๆบอๆ ผูหั
้ นคนฉลาดให้กลับหลัง และกระทําให้ความ
26
รู ้ของเขาเขลาไป ผู้ รับรองถ้อยคํา ของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และให้ สัมฤทธิ์ผลตามแผนงานแห่ง ทูต
ของพระองค์ ผู้ กล ่าวถึง เยรู ซาเล็ม ว่า ‘จะมี คนอาศัย อยู�
่ และถึง หัว เมืองยู ดาห์ว่า ‘จะมี คนมาสร้างขึ้น
27
และเราจะยกสิง่ ปรักหักพังของมันขึ้น� ผู้กล่าวแก่ที่ลึกว่า ‘จงแห้งเสีย เราจะให้แม่น้าํ ของเจ้าแห้ง�
ไซรัส เมษบาลของพระเยโฮวาห์ จะสร้างเยรู ซาเล็มขึ้นมาใหม่
28 ผู้กล่าวถึงไซรัสว่า ‘เขาเป็ นเมษบาลของเรา และเขาจะให้ความมุ่งหมายทัง
้ สิน
้ ของเราสําเร็จ� กล
า่ วถึงเยรู ซาเล็มว่า ‘จะมีคนมาสร้างเจ้าขึ้น� และถึงพระวิหารว่า ‘จะวางรากฐานของเจ้า� ”

45

พระ เย โฮ วาห์ ตรัส กับ ผู้ ที่ พระองค์ ทรง เจิม ไว้ คือ ไซ รัส ผู้ ซึ่ง เรา ได้ จับ มือขวา ไว้ เพื่อ ปราบ หลาย
ประชาชาติให้อยู่ข้างหน้าท่าน และให้ปลดรัดประคดจากบัน
้ เอวของบรรดากษั ตริย์ ให้เปิดประตูทัง้ สอง
ที่ อยู่ ข้างหน้า ท่านและมิ ให้ ประตู เมืองปิด ดังนี้ ว่า 2 “เราจะไปข้างหน้า เจ้า และปราบที่ คดให้ เป็ นที ่ ตรง
เราจะพังประตูทองสัมฤทธิให้
์ เป็นชิน
้ ๆ และตัดลูกกรงเหล็กให้ขาด 3 เราจะให้ทรัพย์สมบัติแห่งความมืด
แก่เจ้า และขุมทรัพย์ในที่ลี้ลับ เพื่อเจ้าจะได้รู ว่้ า คือเรา พระเยโฮวาห์ พระเจ้าแห่งอิสราเอล ซึ่งเรียกเจ้า
ตามชื่อของเจ้า 4 เพื่อเห็นแก่ยาโคบผูรั
้ บใช้ของเรา และอิสราเอลผูเ้ ลือกสรรของเรา เราจึงเรียกเจ้าตาม
ชื่อของเจ้า เราให้นามสกุลเจ้า ทัง้ ๆที่เจ้าไม่รู จั
้ กเรา
1

พระเจ้าคือความหวังอันเดียวของเรา
และไม่มีอื่นใดอีก นอกจากเราไม่มีพระเจ้า เราคาดเอวเจ้า แม้เจ้ าไม่รู จั
้ กเรา
6 เพื่อคนจะได้รู ตั
้ ง้ แต่ที่ตะวันขึ้น และจากที่ตะวันตก ว่าไม่มีใครนอกจากเรา เราเป็นพระเยโฮวาห์ และ
7
ไม่มีอื่นใดอีก เราปั้ นความสว่างและสร้างความมืด เราทําสันติภาพและสร้างวิบัติ เราคือพระเยโฮวาห์
ผูกระทํ
้
าสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ 8 ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงโปรยฝนมาจากเบื้องบน และให้ท้องฟ้าหลัง่ ความชอบธรรม
ลงมา ให้แผ่นดินโลกเปิดออก เพื่อความรอดจะได้งอกขึ้นมา และยังความชอบธรรมให้พลุ ่งขึ้นมาด้วย
เรา คือพระเยโฮวาห์ได้สร้างมัน� 9 วิบัติแก่ผู้ที่ ขืนสู้ กับผู้สร้างของเขา จงให้หม้อดินสู้ กับบรรดาช่างปั้ น
หม้อ แห่ง แผ่น ดิน โลก ดิ นเหนี ยวจะพู ดก ับ ผู้ ที่ ปั้ นม ัน หรือ ว่า “ท่านกําลัง ทํา อะไร� หรือ ผลงานของท่าน
จะว่า “ท่านไร้มือ� 10 วิบัติแก่ ผู้ที่ พู ดกับบิดาว่า “ท่านให้เกิดอะไร� หรือกับผู้หญิงว่า “เธอคลอดอะไร�
11 พระเยโฮวาห์ องค์ บริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล ผู้สร้างของเขาตรัสดังนี้ ว่า “เจ้ าถามเราถึงสิง่ ที่ จะเกิ ดมีมา
ถึงลูกหลานของเรา และถึงการงานแห่งมือของเรา เจ้าสัง่ เราเชียว 12 เราสร้างแผ่นดินโลก และเนรมิต
5 เราเป็ น พระเยโฮวาห์

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 45:13

726

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 46:11

มนุษย์บนนั ้น เราเอง มือของเราขึงฟ้าสวรรค์ และเราบัญชาบริวารทัง้ สิน
้ ของมัน 13 ด้วยความชอบธรรม
เราได้ เร้า ท่าน และเราจะกระทํา ทางทัง้ สิน
้ ของท่านให้ ตรง ท่านจะสร้างนครของเรา และให้ พวกเชลย
ของเราเป็นอิสระ ไม่ใช่เพื่อสินจ้างหรือเพื่อสินบน� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
ความรอดสําหรับอิสราเอล

“ผลแรงงานของอียป
ิ ต์ และสินค้ากําไรของเอธิโอเปีย และคนเส-บา คน
ร่างสูงจะมาหาเจ้าและจะเป็นของเจ้า เขาจะติดตามเจ้า เขาจะติดตรวนมาหาและกราบไหว้เจ้า เขาจะ
วิงวอนเจ้าว่า ‘พระเจ้าอยู่กับท่านแน่ และไม่ มี อื่นใดอีก ไม่มี พระเจ้าอื่น� ” 15 แท้ จริงพระองค์ ทรงเป็น
พระเจ้าผู้ทรงซ่อนพระองค์ โอ ข้าแต่ พระเจ้าแห่งอิสราเอล พระผู้ชว
่ ยให้รอด 16 เขาทุกคนต้องอับอาย
และขายหน้า ผู้ สร้างรู ป เคารพก็ อดสู ไปด้วยกัน 17 แต่ อิสราเอลนั ้น พระเยโฮวาห์ ทรงช่วยให้ รอดด้วย
ความรอดเนื องนิ ตย์ เจ้ าจะไม่ต้องอับอายหรือขายหน้าตลอดไปเป็นนิ ตย์ 18 เพราะพระเยโฮวาห์ ผู้ทรง
สร้างฟ้า สวรรค์ พระเจ้า เองทรงปั้ นแผ่น ดิน โลกและทํา มัน ไว้ พระองค์ ทรงสถาปนามัน ไว้ พระองค์ มิได้
ทรงสร้างมันไว้ให้ยุง่ เหยิง พระองค์ทรงปั้ นมันไว้ให้มีคนอาศัย ตรัสดังนี้ ว่า “เราคือพระเยโฮวาห์ และไม่
มีอื่นใดอีก 19 เรามิได้พู ดในที่ ลี้ลับ ในที่ มืดแห่งแผ่นดินโลก เรามิได้ กล่าวแก่ เชื้อสายของยาโคบว่า ‘จง
แสวงหาเราในที่ ยุง่ เหยิง� เราคือพระเยโฮวาห์พู ดความชอบธรรม เราแจ้งสิง่ ที่ ถู กต้องให้ทราบ 20 จงชุ
มนุม และมา มาให้ใกล้กันเข้า คือเจ้าทัง้ หลายผู้รอดพ้นแห่งบรรดาประชาชาติ เขาทัง้ หลายไม่มีความรู ้
คือผู้ที่ยกรู ปเคารพสลักไม้ของเขาไป และอธิษฐานต่อพระซึ่งช่วยเขาให้รอดไม่ได้ 21 จงแจ้งเรือ
่ งและนํา
เข้ามาใกล้ เออ ให้เขาทัง้ หลายปรึกษาหารือกัน ใครเล่าสิง่ นี้ ให้ฟังนมนานแล้ว ใครแจ้งให้ทราบมาตัง้ แต่
เก่าก่อน ไม่ใช่เราหรือ คือพระเยโฮวาห์ นอกจากเราไม่มีพระเจ้าอื่นเลย พระเจ้าผู้ชอบธรรมและพระผู้
ช่วยให้รอด ไม่มีอื่นใดนอกเหนื อเรา 22 มวลมนุษย์ทัว่ แผ่นดินโลกเอ๋ย จงหันมาหาเราและรับการช่วยให้
รอด เพราะเราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก 23 เราได้ปฏิญาณโดยตัวเราเอง ถ้อยคําได้ออกไปจากปาก
ของเราด้วยความชอบธรรมซึ่ง จะไม่ กล ับ ว่า ‘หัว เข่า ทุ กห ัว เข่า จะต้องคุก กราบลงต่อ เรา และลิน
ิ้
้ ทุ กล น
จะต้องปฏิญาณต่อเรา� 24 แน่ นอนผู้หน่งึ จะพูดว่า ‘ในพระเยโฮวาห์ข้ามีความชอบธรรมและอานุภาพ�
มนุษย์ทัง้ หลายจะมาหาพระองค์ บรรดาผู้ที่ แค้นเคืองต่อพระองค์ จะอับอายขายหน้า 25 เชื้อสายทัง้ สิน
้
ของอิสราเอลจะชอบธรรมและสดุดีภูมิใจในพระเยโฮวาห์�
14 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า

46
ความโง่เขลาแห่งรู ปเคารพ

“พระเบลก็ เลื่อนลง พระเนโบก็ ทรุ ด ลง ปฏิมากรของพระนี้ อยู่ บนสัตว์และวัว สิ ่ง เหล่า นี้ ที่ เจ้ าหาม
อยูก็
่ มาบรรทุกเป็นภาระบนหลังสัตว์ที่เหน็ ดเหนื่ อย 2 มันทรุ ดลงและมันเลื่อนลงด้วยกัน มันช่วยป้องกัน
ภาระนั ้น ไม่ ได้ มัน เองก็ ตกไปเป็น เชลย 3 โอ วงศ์ วานของยาโคบเอ๋ย จงฟัง เรา คือ บรรดาคนที่ เหลือ อยู่
ในวงศ์ วานของอิสราเอล ผู้ ซึ่ง เราอุม
้ มาตัง้ แต่ กําเนิ ด ชู มาตัง้ แต่ ในครรภ์ 4 จนกระทัง่ เจ้า แก่ เราก็ คือ
พระองค์นั ้น เราจะอุม
้ เจ้าจนเจ้าถึงผมหงอก เราได้สร้าง เราจะชูไว้ เราจะอุม
้ และเราจะช่วยให้พ้น 5 เจ้า
จะเทียบเราและทําเราให้เท่ากับผู้ใด และเปรียบเรา ว่าเราเหมือนกัน 6 บรรดาผูที
้ ่โกยทองคําออกจากไถ้
และชัง่ เงินในตาชัง่ จ้างช่างทองคนหนึ่ ง และเขาก็ ทําให้เป็นพระ แล้วเขาทัง้ หลายก็ กราบลง เออ นมัส
การเลย 7 เขาทัง้ หลายเอารู ปนน
ั ้ ใส่บ่า เขาหามไป เขาตัง้ ไว้ประจําที่ รู ปนนก
ั ้ อยู
็ ที
่ ่นั่น รู ปนัน
้ ไปจากที่ไม่ได้
แม้ผู้ใดจะมาร้องขอ รู ปนนก
ั ้ ไม่
็ ตอบ หรือช่วยเขาให้รอดจากความยากลําบากของเขาได้ 8 จําข้อนี้ ไว้และ
จงเป็นลูกผู้ชายแท้ โอ เจ้ าผู้ละเมิดทัง้ หลาย จงนึ กไว้ในใจ 9 จงจําสิง่ ล่วงแล้วในสมัยก่อนไว้ เพราะเรา
เป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดอีก เราเป็นพระเจ้า และไม่มีอื่นใดเหมือนเรา 10 ผู้แจ้งตอนจบให้ทราบตัง้ แต่
เริม
่ ต้น และแจ้ง ถึง สิง่ ที่ ยงั ไม่ ได้ ทํา เลยให้ ทราบตัง้ แต่ กาลโบราณ กล่าวว่า ‘แผนงานของเราจะยัง่ ยืน
และเราจะกระทําให้ความประสงค์ของเราสําเร็จทัง้ สิน
่ วมาจากตะวันออก คือเรียกชายที่
้ � 11 เรียกเหยีย
1
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ทําตามแผนงานของเราจากเมืองไกล เออ เราพูดแล้ว และเราจะให้เป็นไป เรามุ่งแล้ว และเราจะกระทํา
ด้วย 12 เจ้าผู้จิตใจดื้อดึง เจ้าผู้หา่ งไกลจากความชอบธรรม จงฟังเราซิ 13 เราจะนําความชอบธรรมของ
เรามาใกล้ มันจะไม่ไกลเลย และความรอดของเราจะไม่รอช้า เราจะใส่ ความรอดที่ ศิโยนเพื่ออิสราเอล
สง่าราศีของเรา�

47

บาบิโลนจะถูกการพิพากษา
1 โอ ธิดาพรหมจารีแห่ งบาบิ โลนเอ๋ย จงลงมานั ่ง ในผงคลี โอ ธิดาแห่ง ชาวเคลเดีย เอ๋ย จงนั ่ง ลงบน
พื้นดิน ไม่มีบัลลังก์ เพราะเขาจะไม่เรียกเจ้าอีกว่า แม่เนื้ ออ่อนแม่เนื้ อละเอียด 2 จับโม่เข้า โม่แป้งซี เอา
ผ้าคลุมหน้าของเจ้าออกเสีย ถอดเสื้อคลุมของเจ้าเสีย ไม่ต้องคลุมขาของเจ้า ลุ ยนํ้าไป 3 เจ้าจะต้องถูก
เปลือยและเขาจะเห็นความอายของเจ้า เราจะทําการแก้แค้น และเราจะไม่พบเจ้าอย่างมนุษย์ 4 พระผู้
ไถ่ของเรา พระนามของพระองค์คือ พระเยโฮวาห์จอมโยธา ทรงเป็นองค์บริสุทธิของอิ
สราเอล 5 โอ ธิดา
์
แห่ง ชาวเคลเดีย เอ๋ย นั ่ง เงียบๆ และจงเข้าไปในความมืด เพราะเขาจะไม่ เรียกเจ้า อี กว่า นางพญาแห่ง
ราชอาณาจักรทัง้ หลาย 6 เรากริว้ ต่อชนชาติของเรา เราทําให้มรดกของเราเป็นมลทิน เรามอบเขาไว้ใน
มือของเจ้า เจ้ามิได้แสดงความกรุ ณาต่อเขา เจ้าวางแอกอย่างหนั กไว้บนบ่าของคนชรา 7 เจ้าว่า “ข้าจะ
เป็นนางพญาเป็นนิ ตย์� เจ้ าจึ งมิได้ เอาเรือ
่ งเหล่านี้ เป็ นที ่สอนใจ หรือจดจําบัน
้ ปลายของเรือ
่ งเหล่านี้ ไว้
8 ฉะนั ้น เจ้ าผู้ รก
ั ความเพลิดเพลิน จงฟังเรือ
่ งนี้ คือผู้นั่งอย่างไร้กังวล ผู้คิดในใจของตนว่า “ข้านี่ แหละ
และไม่มีผู้ใดอื่นอีก ข้าจะไม่นั่งอยู่เป็นแม่ม่าย หรือรู จ
้ ักที่ จะพรากจากลูก� 9 ทัง้ สองเรือ
่ งนี้ จะมาถึงเจ้า
ในขณะเดียวกันในวันเดียว คือความที่ ต้องพรากจากลูกและความที่ เป็นแม่ม่าย จะมาถึงเจ้าอย่างเต็ม
ขนาดทัง้ ที่มีวิทยาคมเป็ นอันมาก และอานุภาพใหญ่ยงิ่ ในเวทมนตร์ของเจ้า 10 ด้วยว่าเจ้ารู ส
้ ึกมัน
่ อยู่ใน
ความชัว่ ของเจ้า เจ้าว่า “ไม่มผู
ี ใดเห็
้
นข้า� สติปัญญาของเจ้าและความรูข
้ องเจ้าทําให้เจ้าเจิน
่ ไป และเจ้า
จึงว่าในใจของเจ้าว่า “ข้านี่ แหละ และไม่มีผู้ใดอื่นอีก� 11 ฉะนั ้นความชัว่ ร้ายจะมาเหนื อเจ้า ซึ่งเจ้าจะไม่
รู ว่้ ามันขึ้นมาจากไหน ความเลวร้ายจะตกใส่เจ้า ซึ่งเจ้าจะไม่สามารถถอดถอนได้ และความพินาศจะมา
ถึงเจ้าทันทีทันใด ซึ่งเจ้าไม่รู เรื
้ อ
่ งเลย 12 จงตังม
้ ัน
่ อยู่ในเวทมนตร์ของเจ้า และวิทยาคมเป็ นอันมากของ
เจ้า ซึ่งเจ้าทํามาหนั กนั กหนาตัง้ แต่สาวๆ ชะรอยมันจะเป็นประโยชน์ แก่เจ้าได้ ชะรอยเจ้าจะมีชัย 13 เจ้า
เหน็ ดเหนื่ อยกับที่ปรึกษาเป็ นอันมากของเจ้า ให้เขาลุกขึ้นออกมาและช่วยเจ้าให้รอด คือบรรดาผู้ที่แบ่ง
ฟ้าสวรรค์และเพ่งดูดวงดาว ผู้ซึ่งทํานายให้เจ้าในวันขึ้นคํ่าว่า จะเกิดอะไรขึ้นแก่เจ้า 14 ดูเถิด เขาจะเป็น
เหมือนตอข้าว ไฟจะเผาผลาญเขา เขาจะช่วยตัวเขาเองให้พ้นจากกําลังของเปลวเพลิงไม่ได้ นี่ ไม่ใช่ถ่าน
ที่จะให้ใครอุน
่ ไม่ใช่ไฟที่จะให้ใครผิง 15 บรรดาที่เจ้าทํางานด้วยกันนั ้นจะเป็นเช่นนี้ แก่เจ้า ผู้ซึ่งค้ามากับ
เจ้าตัง้ แต่สาวๆ เขาต่างจะพเนจรไปมาในทางของเขาเอง ไม่มีผู้ใดจะช่วยเจ้าให้รอดได้
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พระสัญญาต่างๆแก่อิสราเอล
1 ฟังข้อนี้ ซิ โอ วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย ผูซึ
้ ่งเขาเรียกด้วยนามของอิสราเอล และผูซ
้ ่ึงออกมาจากนํ้าทัง้
หลายของยูดาห์ ผู้ซึ่งปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ และกล่าวถึงพระเจ้าของอิสราเอล แต่มิใช่
ด้วยสัจจะและความชอบธรรม 2 เพราะเขาขนานนามของเขาเองตามนครบริสุทธิ์ และพึ่งอาศัยพระเจ้า
ของอิสราเอล พระนามของพระองค์ วา่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา 3 “สิ ่งล่วงแล้วเราได้ แจ้งให้ทราบแต่ เก่า
ก่อน เออ มันไปจากปากของเรา และเราได้เล่าให้ฟังทัว่ แล้ว ในทันใดนั ้นเราก็ได้กระทําและก็เป็นไปตาม
นั ้น 4 เพราะเรารู อยู
้ ่ว่า เจ้า ดื้ อด ้านและคอของเจ้า ก็ คือ เอ็น เหล็ก และหน้า ผากของเจ้า เป็น ทองสัมฤทธิ์
5 เราก็แจ้งเรือ
่ งเหล่านั ้นแก่เจ้าให้ทราบตัง้ แต่เก่าก่อน ก่อนที่มันจะเกิดขึ้นเราก็ได้ว่าให้เจ้าฟังแล้ว เกรง
เจ้าจะว่า ‘รู ปเคารพของข้ากระทําเอง รู ปเคารพสลักและรู ปเคารพหล่อของข้าบัญชามันมา� 6 เจ้าได้ยน
ิ
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แล้ว จงคอยดูสิ่งทัง้ ปวงนี้ และเจ้าจะไม่แจ้งให้ทราบหรือ ตัง้ แต่เวลานี้ ไปเราเล่าสิง่ ใหม่ให้เจ้าฟัง เป็นสิง่
ที่ปิดซ่อนไว้ซ่ึงเจ้าไม่รู ้ 7 เป็นสิง่ ที่สร้างขึ้นใหม่ ไม่ใช่ตัง้ แต่เก่าก่อน ก่อนวันนี้ เจ้าไม่เคยได้ยน
ิ ถึง เกรงเจ้า
จะพูดว่า ‘ดูเถิด เรารูแล้
้ ว� 8 เออ เจ้าไม่เคยได้ยิน เออ เจ้าไม่เคยรู ้ เออ ตัง้ แต่เวลานั ้นหูของเจ้ายังไม่เปิด
เพราะเรารู ว
้ า่ เจ้า จะประพฤติ อย่างทรยศหนั ก และรู ว่
้ า ตัง้ แต่ กําเนิ ด เขาเรียกเจ้า ว่า ผู้ ละเมิด 9 เพราะ
เห็นแก่นามของเรา เราจะหน่วงเหนี่ ยวความกริว้ ของเราไว้ เพราะเห็นแก่ความสรรเสริญของเรา เราจะ
ระงับ ไว้เพื่อ เจ้า เพื่อ เราจะมิ ได้ ตัด เจ้า ออกไปเสีย 10 ดู เถิด เราได้ ถลุง เจ้า แล้ว แต่ ไม่ใช่ ด้วยเงิน เราได้
เลือกสรรเจ้าในเตาของความทุกข์ใจ 11 เราจะกระทําเช่นนั ้นเพราะเห็นแก่เราเอง เพราะเห็นแก่เราเอง
เพราะว่า นามของเราจะถูก เหยียดหยามอย่างไรได้ สง่า ราศี ของเรา เราจะไม่ ให้ ใครอื่น 12 ฟัง เราซิ โอ
ยาโคบเอ๋ย และอิสราเอล ผู้ซึ่งเราเรียก เราคือพระองค์ทีเดียว เราเป็นต้นและเราเป็นปลายด้วย 13 เออ
มือ ของเราได้ วางรากฐานแผ่น ดิน โลก และมือขวาของเราได้ กางฟ้า สวรรค์ ออก เมื่อ เราเรียกมัน มั นก ็
ออกมาอยู่ด้วยกัน 14 เจ้าทัง้ ปวง จงชุ มนุมกันและคอยฟัง ผู้ใดในท่ามกลางพวกนั ้นได้ประกาศสิง่ เหล่า
นี้ พระเยโฮวาห์ทรงรักท่าน ท่านจะกระทําตามพระทัยของพระองค์ต่อบาบิโลน และพระกรของพระองค์
จะต่อสู้กับชาวเคลเดีย 15 เรา นี่ เราเองได้พูด เออ เราได้เรียกท่าน เราได้นําท่านมา และท่านจะจําเริญใน
ทางของท่าน 16 จงเข้ามาใกล้เรา ฟังเรือ
่ งนี้ ตัง้ แต่เริม
่ ต้นเรามิได้พูดในที่ลี้ลับ ตัง้ แต่มันเกิดมา เราก็ได้
อยู่ที่ นั ่น แล้ว� และบัดนี้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า และพระวิญญาณของพระองค์ ได้ ทรงใช้ข้าพเจ้า มา
17 พระเยโฮวาห์ ผูไถ่
้ ของเจ้า องค์บริสุทธิของอิ
สราเอล ตรัสดังนี้ ว่า “เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
์
ผู้สัง่ สอนเจ้าเพื่อประโยชน์ ของเจ้า ผู้นําเจ้าในทางที่ เจ้าควรจะไป 18 โอ ถ้าเจ้าได้เชื่อฟังบัญญัติของเรา
แล้ว ความสุขสมบูรณข
์ องเจ้าจะเป็นเหมือนแม่นํ้า และความชอบธรรมของเจ้าจะเป็นเหมือนคลื่นทะเล
19 เชื้อสายของเจ้าจะเป็ นเหมือนทรายเช่นกัน และลูกหลานจากบัน
้ เอวของเจ้าเหมือนเม็ดทราย ชื่อของ
เขาจะไม่ ถู กตัด ออกเลย หรือ ถูก ทําลายเสีย จากหน้า เรา� 20 จงไปเสีย จากบาบิ โลน จงหนี ออกจากคน
เคลเดีย จงประกาศข้อนี้ ด้วยเสียงร้องเพลง จงเล่าให้ฟัง จงส่งออกไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกว่า “พระ
เยโฮวาห์ทรงไถ่ ยาโคบผู้ รับ ใช้ของพระองค์ แล้ว � 21 เมื่อ พระองค์ ทรงนํา เขาทัง้ หลายไปทางทะเลทราย
เขาก็มิได้กระหาย พระองค์ทรงกระทําให้น้ําไหลจากศิลาเพื่อเขา พระองค์ทรงผ่าหินและนํ้าก็ทะลักออก
มา 22 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ �
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อิสยาห์เป็นลูกศรขัดมัน� พระเจ้าทรงเรียกท่านตัง้ แต่ในครรภ์
1 โอ เกาะทัง
้ หลายเอ๋ย จงฟัง ข้าพเจ้า เจ้ าชนชาติ ทัง้ หลายแต่ ไกลเอ๋ย จงฟัง พระเยโฮวาห์ทรงเรียก
ข้าพเจ้าตัง้ แต่ ในครรภ์ พระองค์ ทรงกล่าวถึงชื่อข้าพเจ้าตัง้ แต่ อยู่ในท้องมารดาข้าพเจ้า 2 พระองค์ ทรง
ทํา ปากของข้าพเจ้า เหมือนดาบคม พระองค์ ทรงซ่อนข้าพเจ้า ไว้ ในร่ม พระหัตถ์ ของพระองค์ พระองค์
ทรงทําข้าพเจ้าให้เป็นลูกศรขัดมัน พระองค์ ทรงซ่อนข้าพเจ้าไว้เสียในแล่งของพระองค์ 3 และพระองค์
ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าเป็น ผู้ รับ ใช้ ของเรา โอ อิสราเอล ซึ่ง เราจะได้ รบ
ั เกียรติ ในเจ้า� 4 แต่ ข้าพเจ้า ว่า
“ข้าพเจ้า ได้ ทํางานเปล่า ดาย ข้าพเจ้า เปลืองแรงของข้าพเจ้า เปล่าๆ อนิ จจัง แต่ แน่ ละ ความยุ ติ ธรรม
อัน ควรตกแก่ ข้าพเจ้า อยู่ กับ พระเยโฮวาห์ และงานของข้าพเจ้า อยู่ กับ พระเจ้า ของข้าพเจ้า� 5 และบัด
นี้ พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงปั้ นข้าพเจ้าตัง้ แต่ ในครรภ์ ให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อจะนํายาโคบกลับมาหา
พระองค์ อีก ตรัสว่า “ถึงแม้อิสราเอลจะไม่ถู กรวบรวมเข้ามา ข้าพเจ้าก็ ยงั ได้ รบ
ั เกียรติ ในสายพระเนตร
6
ของพระเยโฮวาห์ และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้า� พระองค์ ตรัสว่า “ซึ่งเจ้าจะ
เป็นผู้ รับใช้ของเรา เพื่อจะยกบรรดาตระกูลของยาโคบขึ้น เพื่อ จะให้อส
ิ ราเอลที่ เหลือ อยู่กลับสู่ สภาพดี
นั ้น ดูเป็นการเล็กน้ อยเกินไป เราจะมอบให้เจ้าเป็นความสว่างแก่บรรดาประชาชาติ เพื่อความรอดของ
เราจะถึงที่ สุดปลายแผ่นดินโลกทางเจ้า� 7 พระเยโฮวาห์ ผู้ ไถ่ ของอิสราเอลและองค์ บริสุทธิ์ ตรัสแก่ ผู้
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ที่ คนดู หมิน
่ และแก่ ผู้ ที่ ประชาชาติ รังเกียจ ผู้ เป็น ผู้ รับ ใช้ของผู้ ครอบครองทัง้ หลาย ดังนี้ ว่า “กษั ตริย์ทัง้
หลายจะทอดพระเนตรและทรงลุกยืน บรรดาเจ้านายจะกราบลง เพราะเหตุพระเยโฮวาห์ผูสั
้ ตย์ซ่ ือ องค์
บริสุทธิของอิ
สราเอล จะทรงเลือกสรรเจ้า�
์
พระสัญญาว่าอิสราเอลจะกลับสู่สภาพดี
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ในเวลาอันชอบ เราได้ ฟังเจ้า ในวันแห่งความรอด เราได้ ชว
่ ยเจ้า เราจะ
รักษาเจ้าไว้ และมอบให้เจ้ าเป็นพันธสัญญาของมนุษยชาติ เพื่อสถาปนาแผ่นดิน เพื่อเป็นเหตุ ให้ได้ รับ
มรดกที่ รา้ งเปล่า นั ้น 9 เพื่อ เจ้า จะกล่าวแก่ ผู้ ถู กจองจํา ว่า ‘ออกไปเถิด� ต่อ บรรดาผู้ ที่ อยู่ในความมืด ว่า
‘จงปรากฏตัว� เขาทัง้ หลายจะเลี้ยงชีวต
ิ ตามทาง และตามที่สูงทัง้ หลายจะเป็นทีหาก
่
น
ิ ของเขา 10 เขาทัง้
หลายจะไม่ หว
ิ หรือ กระหาย ความร้อนหรือ ดวงอาทิตย์จะไม่ ทําลายเขา เพราะพระองค์ ซ่ึง เมตตาเขาจะ
ทรงนําเขาไป และจะนําเขาไปตามนํ้าพุ 11 เราจะทําภูเขาของเราทัง้ หมดเป็นทางเดิน และทางหลวงของ
เราจะสูง 12 ดูเถิด พวกเหล่านี้ จะมาจากเมืองไกล และดูเถิด บ้างมาจากเหนื อและจากตะวันตก และบ้าง
มาจากแผ่นดินสเวเน� 13 โอ ฟ้าสวรรค์เอ๋ย จงร้องเพลง โอ แผ่นดินโลกเอ๋ย จงลิงโลดเถิด โอ ภูเขาเอ๋ย
จงเปรมปรีดิ ์ ร้องเพลง เพราะพระเยโฮวาห์ ได้ ทรงเล้าโลมชนชาติ ของพระองค์ แล้ว และจะทรงเมตตา
แก่คนของพระองค์ ผูที
้ ่ถูกข่มใจ 14 แต่ศิโยนกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้ทรงละทิง้ ข้าพเจ้าแล้ว องค์พระผู้
เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทรงลืมข้าพเจ้าเสียแล้ว� 15 “ผูหญิ
้
งจะลืมบุตรที่ยงก
ั ินนมของนาง และจะไม่เมตตา
บุตรชายจากครรภ์ของนางได้หรือ แม้ว่าคนเหล่านี้ ยงั ลืมได้ กระนั ้นเราก็จะไม่ลืมเจ้า 16 ดูเถิด เราได้สลัก
เจ้าไว้บนฝ่ามือของเรา กําแพงเมืองของเจ้าอยูต
่ ่อหน้าเราเสมอ 17 ลูกหลานของเจ้าก็จะเร่งรีบ ผูทํ
้ าลาย
เจ้าและบรรดาผู้ที่ ทําให้เจ้ าถูกทิง้ ร้างก็ จะออกไปจากเจ้า 18 จงเงยหน้าเงยตาขึ้นดู รอบๆ เขาทัง้ หลายชุ
มนุมกัน เขาทัง้ หลายมาหาเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เรามีชีวิตอยู่ตราบใด เจ้ าจะสวมเขาทัง้ หลายไว้
หมดอย่างเครือ
่ งอาภรณ์ เจ้าจะผูกเขาไว้อย่างเจ้าสาวประดับอาภรณ์ 19 เพราะว่าที่ ที่ ถู กทิง้ ไว้เสียเปล่า
และที่รกร้างของเจ้า และแผ่นดินที่ถูกทําลายของเจ้าจะแคบเกินไปด้วยเหตุมีชาวเมืองอยู่กันมาก และ
คนทัง้ หลายที่ กลืนเจ้าจะอยู่ห่างไกล 20 เด็กที่ เกิดแก่เจ้าหลังจากลูกเสียไปแล้ว จะพูดที่ หูของเจ้าอีกว่า
‘ที่นี้ แคบเกินสําหรับฉั นแล้ว จงหาที่ให้ฉั นอยู�
่ 21 แล้วเจ้าจะกล่าวในใจของเจ้าว่า ‘ใครหนอได้ให้กําเนิ ด
คนเหล่านี้ แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าสูญเสี ยลูกๆไปแล้ว และข้าพเจ้าก็ โดดเดี่ยว ถู กกวาดไปเป็นเชลย
และย้ายไปโน่ นมานี่ แต่ใครหนอชุบเลี้ยงคนเหล่านี้ ดูเถิด ข้าพเจ้าถูกทิง้ อยูตามลํ
่
าพัง แล้วคนเหล่านี้ มา
จากไหนกัน� ”
8

ประเทศต่างๆที่บีบบังคับอิสราเอลจะถูกลงโทษ
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “ดู เถิด เราจะยกมือของเรากวักบรรดาประชาชาติ และยก
สัญญาณของเราต่อชนชาติทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายจะอุม
้ บรรดาบุตรชายของเจ้ามา และบรรดาบุตร
23
สาวของเจ้านั ้น เขาจะใส่บ่าแบกมา บรรดากษั ตริย์จะเป็นพ่อเลี้ยงของเจ้า และพระราชินีทัง้ หลายจะ
เป็นแม่เลี้ยงของเจ้า เขาเหล่านั ้นจะก้มหน้าลงถึงดินกราบเจ้า เขาจะเลียผงคลีที่เท้าของเจ้า แล้วเจ้าจะ
รู ว้ า่ เราคือ พระเยโฮวาห์ ผู้ ที่ รอคอยเราจะไม่ ประสบความอาย� 24 จะเอาเหยื่อ ไปจากผู้ มี กําลัง หรือ จะ
ช่วยเชลยของผู้ชอบธรรมให้พ้นได้หรือ 25 แน่ นอนละ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “แม้เชลยของผู้มีกําลังก็
จะต้องเอาไป และเหยื่อของผู้น่ากลั วก็ต้องช่วยให้พ้น เพราะเราจะต่อสู้ กับผู้ที่ ต่อสู้ เจ้า และจะช่วยบุตร
ของเจ้าให้รอด 26 เราจะให้ผู้บีบบังคับเจ้ากินเนื้ อของตนเอง และเขาจะเมาโลหิตของเขาเองเหมือนเมา
เหล้าองุน
่ แล้วเนื้ อหนั งทัง้ ปวงจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ เป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเจ้า และพระผู้
ไถ่ของเจ้า องค์อานุภาพของยาโคบ�
22
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พระเยซูคริสต์จะทรงถวายพระองค์เองเป็นเครือ
่ งบูชา
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “หน ังสือ หย่า ของแม่ เจ้า ผู้ ซึ่ง เราได้ ไล่ ไปเสีย นั ้น อยู่ ที่ ไหนเล่า หรือ เจ้า
หนี้ ของเราคนไหนเล่า ที่ เราได้ ขายตัว เจ้า ไป ดู เถิด เพราะความชัว่ ช้า ของเจ้า เจ้ าจึง ถูก ขาย และเพราะ
ความละเมิด ของเจ้า แม่ ของเจ้า จึง ถูก ไล่ ไป 2 ทําไมนะ เมื่อ เรามาจึง ไม่ มี ใครเลย เมื่อ เราร้องเรียกจึง
ไม่มีใครตอบ มือของเราสัน
้ ไถ่ ไม่ได้ หรือ และเราไม่มี กําลังที่ จะช่วยให้พ้นหรือ ดู เถิด เราให้น้ําทะเลแห้
งด ้ว ยการขนาบของเรา เรากระทํา ให้ แม่น้าํ เป็น ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ปลาของแม่ น้ํา นั ้ นก ็ เหม็น เพราะขาดนํ้า
และตายเพราะกระหาย 3 เราห่มฟ้าสวรรค์ ไว้ด้วยความดํามืด และเอาผ้ากระสอบมาคลุม� 4 องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ได้ ประทานให้ ข้าพเจ้า มี ลิน
้ ี ่ จะ
้ ของบรรดาผู้ ที่ พระองค์ ทรงสอน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รู ท
คํ้าชู ผู้ ที่ เหน็ ดเหนื่ อยไว้ด้วยถ้อยคํา ทุ กๆเช้า พระองค์ ทรงปลุก ทรงปลุ กห ู ของข้าพเจ้า เพื่อ ให้ฟัง อย่างผู้
ที่พระองค์ทรงสอน 5 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ทรงเบิกหูข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ไม่ดื้อดัน ข้าพเจ้าไม่
หันกลับ 6 ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ ผู้ที่ โบยตี ข้าพเจ้า และหันแก้มให้แก่ คนที ่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้า
ไม่หนี หน้าจากความอายแก่ การถ่ มน้าํ ลายรด 7 เพราะว่าองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้า
เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงจะไม่ขายหน้า เพราะฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงตัง้ หน้าของข้าพเจ้าอย่างหินเหล็กไฟ และ
ข้าพเจ้า ทราบว่า ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ อาย 8 พระองค์ ผู้ ทรงแก้ แทนข้าพเจ้า ก็ อยู่ ใกล้ ใครจะสู้ คดี กับ ข้าพเจ้า
ก็ ให้ เรายืน อยู่ ด้วยกัน ใครเป็น ปฏิ ปักษ์ ของข้าพเจ้า ก็ ให้ เขามาใกล้ ข้าพเจ้า 9 ดู เถิด องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าจะทรงช่วยข้าพเจ้า ใครจะกล่าวโทษข้าพเจ้าว่ามีความผิด ดูเถิด บรรดาเขาทุกคนจะร่อยหรอไป
เหมือนอย่างเสื้อผ้า ตัวมอดจะกินเขาเหล่านั ้นเสีย 10 ใครบ้างในพวกเจ้าเกรงกลัวพระเยโฮวาห์ และเชื่อ
ฟัง เสียงของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ผู้ ดําเนิ น ในความมืด และไม่ มี ความสว่าง จงให้เขาวางใจในพระนาม
พระเยโฮวาห์ และพึ่งอาศัยพระเจ้าของเขา 11 ดูเถิด เจ้าทัง้ สิน
้ ผู้ก่อไฟ ผู้เอาดุ้นไฟคาดตัวเจ้าไว้ จงเดิน
ด้วยแสงไฟของเจ้า และด้วยแสงดุ้น ไฟซึ่ง เจ้า ได้ ก่อ เจ้ าจะได้ ร บอย
ั
่างนี้ จากมือ ของเรา คือ เจ้า จะต้อง
นอนลงด้วยความเศร้าโศก
1
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ความเล้าโลมสําหรับศิโยน
“จงฟัง เราซี เจ้ าทัง้ หลายผู้ ติ ดตามความชอบธรรม เจ้ าผู้ แสวงหาพระเยโฮวาห์ จงมองดู หน
ิ ซึ่ง ได้
ทรงสกัด ตัว เจ้า มา และจงมองดู บ่อ หิน ซึ่ง ทรงขุด เอาตัว เจ้า ทัง้ หลายมา 2 จงมองอับ ราฮัม บรรพบุรุษ
ของเจ้า ทัง้ หลาย และดู ซาราห์ผู้ คลอดเจ้า เพราะเมื่ อม ี เขาอยู่ แต่ คนเดียว เราได้ รอ
้ งเรียกเขา และเรา
3
อวยพรเขา และกระทําให้เป็นคนมากมาย เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงเล้าโลมศิโยน พระองค์จะทรง
เล้าโลมที่ ทิง้ ร้างทัง้ สิน
้ ของเธอ และจะทํา ถิน
่ ทุ รก ัน ดารของเธอเหมือนสวนเอเดน และทะเลทรายของ
เธอเหมือนอุทยานของพระเยโฮวาห์ จะพบความชื่นบานและความยินดีในเธอ ทัง้ การโมทนาและเสียง
เพลง 4 ชนชาติของเราเอ๋ย จงฟังเสียงของเรา โอ ชาติของเราเอ๋ย จงเงีย
่ หูฟังเรา เพราะราชบัญญัติจะ
ออกไปจากเรา และความยุติธรรมจะออกไปเป็นความสว่างของชนชาติทัง้ หลาย 5 ความชอบธรรมของ
เราใกล้ เข้ามาแล้ว และความรอดของเราได้ออกไปแล้ว แขนของเราจะพิพากษาชนชาติทัง้ หลาย เกาะ
ทัง้ หลายจะรอคอยเรา และเขาจะหวัง คอยแขนของเรา 6 จงแหงนตาดู ฟ้า สวรรค์ และมองดู โลกเบื้อง
ล่าง เพราะว่าฟ้าสวรรค์จะสูญสิน
้ ไปเหมือนควัน และแผ่นดินโลกจะร่อยหรอไปเหมือนอย่างเสื้อผ้า และ
เขาทัง้ หลายผู้ อาศัย อยู่ ในนั ้น จะตายไปเหมือนกัน แต่ ความรอดของเราจะอยู่ เป็น นิ ตย์ และความชอบ
ธรรมของเราจะไม่สิ ้นสุดเลย 7 จงฟังเรา เจ้าทัง้ หลายผู้รู ถึ
้ งความชอบธรรม ชนชาติ ซึ่งราชบัญญัติของ
เราอยูใ่ นใจ อย่ากลัวการตําหนิ ของมนุษย์ และอย่าวิตกต่อการกล่าวหยาบช้าของเขา 8 เพราะว่าตัวมอด
จะกินเขาเหมือนกินเสื้อผ้า และตัวหนอนจะกินเขาเหมือนกินขนแกะ แต่ ความชอบธรรมของเราจะอยู่
1
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เป็น นิ ตย์ และความรอดของเราจะอยู่ ตลอดทุก ชัว่ อายุ 9 โอ ข้า แต่ พระกรของพระเยโฮวาห์ จงตื่น เถิด
ตื่นเถิด จงสวมกําลัง จงตื่นอย่างสมัยโบราณในชัว่ อายุนานมาแล้ว ท่านไม่ใช่หรือที่ฟันราหับ และทําให้
พญานาคได้ รบ
ั บาดเจ็บ 10 ท่านไม่ใช่หรือที่ ทําให้ทะเลแห้งไป คือนํ้าของมหาสมุทรใหญ่ด้วย ซึ่งทําที่ ลึก
ของทะเลให้ เป็น หนทาง เพื่อ ให้ ผู้ ที่ ได้ ไถ่ ไว้แล ้ว เดิน ผ่านไป 11 ฉะนั ้น ผู้ ที่ ไถ่ ไว้แล ้ว ของพระเยโฮวาห์ จะ
กลับ และร้องเพลงมาศิ โยน ความชื่นบานเป็น นิ ตย์ จะอยู่ บนศีรษะของเขา เขาจะได้ รบ
ั ความชื่นบาน
และความยินดี ความโศกเศร้าและการไว้ทุกข์จะหนี ไปเสีย 12 เรา คือเราเอง ผู้เล้าโลมเจ้า เจ้าเป็นผู้ใด
เล่า ที่ กล ัว มนุษย์ ผู้ ซึ่ง ต้องตาย คือ กลัว บุตรของมนุษย์ ซ่ึง ถูก ทําให้เหมือนหญ้า 13 และที่ ได้ ลืม พระเยโฮ
วาห์ผู้สร้างของตนเสีย ผู้ทรงขึงฟ้าสวรรค์และวางรากฐานของแผ่นดินโลก และที่กลัวอยูเ่ รือ
่ ยไปตลอด
วัน เพราะความเกรีย
้ วกราดของผู้ บีบ บังคับ เมื่อ เขาตัง้ ตัว เขาที่ จะทําลาย และความเกรีย
้ วกราดของผู้
บีบบังคับอยู่ที่ไหนเล่า 14 ผู้ใดที่เป็นเชลยเร่งรีบเพื่อจะได้รบ
ั การปลดปล่อย เพื่อเขาจะไม่ตายในหลุม ทัง้
15
อาหารของเขาจะไม่ขาด เพราะเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผูแบ
้ ่งแยกทะเลและคลื่นกคะนอง
็
16
พระนามของพระองค์คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา และเราได้ใส่ถ้อยคําของเราในปากของเจ้า และซ่อน
เจ้า ไว้ในร่ม มือ ของเรา ซึ่ง ตัง้ ฟ้า สวรรค์ และวางรากฐานของแผ่น ดิน โลก และกล่าวแก่ ศิ โยนว่า ‘เจ้ า
เป็นชนชาติของเรา� ” 17 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงปลุกตัวเอง จงปลุกตัวเอง จงยืนขึ้นเถิด เจ้าผู้ได้ดื่มจาก
พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งถ้วยแห่งพระพิโรธของพระองค์ ผู้ได้ดื่มถึงตะกอน ซึ่งถ้วยแห่งความโซเซ
และดู ดมันออก 18 ในบรรดาบุตรชายที่ นางคลอดมาก็ ไม่มีผู้ใดนํานาง ในบรรดาบุตรชายที่ นางชุบเลี้ยง
มาก็ไม่มีใครจูงมือนาง 19 สองสิง่ นี้ ได้มาถึงเจ้า ผู้ใดเล่าจะเศร้าโศกเสียใจเพื่อเจ้า ได้แก่การล้างผลาญ
และการทําลาย การกันดารอาหารและดาบ เราจะให้ใครไปปลอบประโลมเจ้าดีหนอ 20 บุตรชายของเจ้า
สลบไปแล้ว เขานอนอยู่ ที่ ทุ กห ัว ถนนเหมือนวัว ป่า ตัวผู้ ติ ดข่าย เขาทัง้ หลายโชกโชนด้วยพระพิโรธของ
พระเยโฮวาห์ และการขนาบของพระเจ้า ของเจ้า 21 ฉะนั ้น เจ้า ผู้ ถู กข่ม ใจ ผู้ ซึ่ งม ึน เมาแต่ มิใช่ ด้วยเหล้า
องุน
่ จงฟังข้อนี้ เถิด 22 องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงสู้ คดี แห่งชนชาติ
ของพระองค์ ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราได้ เอาถ้วยแห่ง ความโซเซมาจากมือ ของเจ้า แล ้ วตะกอนในถ้วย
แห่งความพิโรธของเรา เจ้าจะไม่ต้องดื่มอีก 23 แต่เราจะใส่มันไว้ในมือของผูท
้ รมานเจ้า ผูได้
้ พูดกับจิตใจ
เจ้าว่า ‘ก้มลง เราจะได้ ข้ามไป� และเจ้าได้ กระทําให้หลังของเจ้าเหมือนพื้นดิน และเหมือนถนนเพื่อให้
เขาข้ามไป�

52
กรุ งเยรู ซาเล็มในสมัยอาณาจักร 1000 ปี

1 โอ

ศิโยนเอ๋ย ตื่นเถิด ตื่นเถิด จงสวมกําลังของเจ้า โอ เยรู ซาเล็ม กรุ งบริสุทธิเอ๋
์ ย จงสวมเสื้อผ้างาม
ของเจ้า เพราะผู้ที่ ไม่เข้าสุ หนัตและผู้ไม่สะอาดจะไม่เข้ามาในเจ้าอีกเลย 2 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงสลัดตัว
จากผงคลี จงลุกขึ้น และนั ่งลง โอ ธิดาแห่งศิโยนที่เป็นเชลยเอ๋ย จงแก้พันธนะออกจากคอของเจ้า 3 เพ
ราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เจ้าถูกขายเปล่าๆ และเจ้าจะถูกไถ่โดยไม่ใช้เงิน� 4 เพราะองค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “แต่ ก่อนนั ้นชนชาติ ของเราลงไปสู่ อียป
ิ ต์ เพื่ออาศัยอยู่ที่ นั่น และชาวอัสซี เรียบ
5
ีบ บังคับ เขาโดยปราศจากสาเหตุ� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ฉะนั ้น บัดนี้ เรามี อะไรอยู่ ที่ นี่ ด้วยว่า ชนชาติ
ของเราถูกนําเอาไปเสียเปล่าๆ� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ผู้ครอบครองของเขาทําให้เขาร้อง และเขากล่าว
หยาบหยามต่อนามของเราทุกวันตลอดไป 6 เหตุฉะนั ้นชนชาติ ของเราจะรู จ
้ ักนามของเรา เพราะฉะนั ้น
ในวัน นั ้น เขาจะรู ว่
้ า คือ เรานี่ แหละผู้ พูด ดู เถิด คือ เราเอง� 7 เท ้า ของผู้ ประกาศข่าวประเสริฐ มา ก็ งาม
สักเท่าใดที่บนภูเขา ผูโฆษณาสั
้
นติภาพ ผูประกาศข่
้
าวประเสริฐแห่งสิงอ
้
่ ันประเสริฐ ผูโฆษณาความรอด
8
ผู้กล่าวแก่ศิโยนว่า “พระเจ้าของเจ้าทรงครอบครอง� พวกยามของเจ้าจะเปล่งเสียง เขาจะร้องเพลง
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กัน เพราะเขาจะได้ เห ็ นก ับ ตาอย่างชัด เมื่อ พระเยโฮวาห์จะทรงนํา 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 พระเยโฮวาห์ทรงเปลือยพระกรอัน บริสุทธิ์ ของพระองค์ ท่ามกลาง
สายตาของบรรดาประชาชาติ และที่สุด ปลายแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ จะเห็น ความรอดของพระเจ้า ของเรา
11 เจ้ าทัง
้ หลายผู้ถือเครือ
่ งภาชนะของพระเยโฮวาห์ ไปซี จงไป ออกไปจากที่ โน่ น อย่าแตะต้องสิง่ ซึ่งไม่
สะอาด จงออกไปจากท่ามกลางเธอ จงชําระตัวของเจ้าให้บริสุทธิ์ 12 เพราะเจ้าจะไม่ต้องรีบออกไป และ
เจ้าจะไม่ต้องหลบหนี ไป เพราะพระเยโฮวาห์จะเสด็จนําหน้าเจ้า และพระเจ้าแห่งอิสราเอลจะทรงระวัง
หลังเจ้า 13 ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะทําอย่างมีสติปัญญา ท่านจะสูงเด่นและเป็นที่เทิดทูน และท่านจะสูง
14
นั ก ด้วยคนเป็ นอันมากตะลึงเพราะท่านฉั นใด หน้าตาของท่านเสียโฉมมากกว่ามนุษย์คนใด และรู ป
ร่างของท่านก็เสียโฉมมากกว่าบุตรทัง้ หลายของมนุษย์คนใด 15 ท่านก็จะกระทําให้บรรดาประชาชาติเป็
นอันมากตกตะลึงฉั นนั ้น บรรดากษั ตริย์ก็จะปิดพระโอษฐ์เพราะท่านนั ้น เพราะเขาทัง้ หลายจะเห็นสิง่ ที่
ไม่มีใครบอกเขา และเขาจะพิจารณาถึงสิง่ ซึ่งเขาไม่เคยได้ยิน

53
การพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์ของพระเยซูคริสต์
1 ใครเล่าได้เชื่อสิง
ิ จากเราทัง้ หลาย
่ ที่เขาได้ยน

พระกรของพระเยโฮวาห์ได้ทรงสําแดงแก่ผูใ้ ด 2 เพราะ
ท่านจะเจริญ ขึ้น ต่อ พระพักตร์พระองค์ อย่างต้นไม้ อ่อน และเหมือนรากแตกหน่ อ มาจากพื้น ดิน แห้ง
ท่านไม่มีรู ปร่างหรือความสวยงาม และเมื่อเราทัง้ หลายจะมองท่าน ไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนา
ท่าน 3 ท่านได้ ถู กมนุษย์ ดู หมิน
ั ความเศร้า โศกและคุ้น เคยกับ ความระทมทุกข์
่ และทอดทิง้ เป็น คนที่ รบ
และดังผู้หน่งึ ซึ่งคนทนมองดู ไม่ได้ ท่านถู กดูหมิน
่ และเราทัง้ หลายไม่ได้นั บถือท่าน 4 แน่ ที เดียวท่านได้
แบกความระทมทุกข์ของเราทัง้ หลาย และหอบความเศร้าโศกของเราไป กระนั ้นเราทัง้ หลายก็ยงั ถือว่า
ท่านถูกตี คือพระเจ้าทรงโบยตีและข่มใจ 5 แต่ท่านถูกบาดเจ็บเพราะความละเมิดของเราทัง้ หลาย ท่าน
ฟกชํ้าเพราะความชัว่ ช้าของเรา การตี สอนอันทําให้เราทัง้ หลายปลอดภัยนั ้นตกแก่ ท่าน ที่ ต้องฟกชํ้านั ้
นก็ให้เราหายดี 6 เราทุกคนได้เจน
ิ่ ไปเหมือนแกะ เราทุกคนต่างได้หน
ั ไปตามทางของตนเอง และพระเย
7
โฮวาห์ทรงวางลงบนท่านซึ่ง ความชัว่ ช้า ของเราทุก คน ท่านถู กบ ีบ บังคับ และท่านถูก ข่ม ใจ ถึง กระนั ้น
ท่านก็ไม่ปริปาก เหมือนลูกแกะที่ถูกนําไปฆ่า และเหมือนแกะที่เป็นใบ้อยูหน
่ ้าผูต
้ ัดขนของมันฉั นใด ท่าน
ก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉั นนั ้น 8 ท่านถูกนําไปจากคุกและท่านไม่ได้รับความยุติธรรมเสียเลย และผู้ใด
เล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุของท่
์
าน เพราะท่านต้องถูกตัดออกไปจากแผ่นดินของคนเป็น ต้องถูก
ตีเพราะการละเมิดของชนชาติของเรา 9 และเขาจัดหลุมศพของท่านไว้กับคนชัว่ ในความตายของท่าน
เขาจัด ไว้กับ เศรษฐี แม้ว ่า ท่านมิ ได้ กระทํา การทารุ ณ ประการใดเลย และไม่ มี การหลอกลวงในปากของ
ท่าน 10 แต่ก็ยังเป็นนํ้าพระทัยของพระเยโฮวาห์ที่จะให้ท่านฟกชํ้าด้วยความระทมทุกข์ เมื่อพระองค์ทรง
กระทํา ให้วญ
ิ ญาณของท่านเป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป ท่านจะเห็น เชื้อ สายของท่าน ท่านจะยืด วัน ทัง้ หลาย
ของท่าน นํ้าพระทัยของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในมือของท่าน 11 ท่านจะเห็นความทุกข์ลําบากแห่งจิต
วิญญาณของท่าน และจะพอใจ โดยความรู ข
้ องท่าน ผู้รบ
ั ใช้อันชอบธรรมของเราจะกระทําให้คนเป็ นอ
ัน มากนั บ ได้ วา่ เป็น คนชอบธรรม เพราะท่านจะแบกบรรดาความชัว่ ช้า ของเขาทัง้ หลาย 12 ฉะนี้ เราจะ
แบ่งส่วนหนึ่ งให้ท่านกับผู้ยิง่ ใหญ่ และท่านจะแบ่งรางวัลกับคนแข็งแรง เพราะท่านเทจิตวิญญาณของ
ท่านถึง ความมรณะ และถูก นั บ เข้า กับ บรรดาผู้ ละเมิด ท่านก็ แบกบาปของคนเป็ นอ ัน มาก และทําการ
อ้อนวอนเพื่อผู้ละเมิด
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54
อิสราเอลเป็นดัง่ “ภรรยาผู้ถูกละทิง้ � ได้กลับคืนมา
1 “จงร้องเพลงเถิด โอ หญิงหมันเอ๋ย ผู้ไม่คลอดบุตร จงเปล่งเสียงร้องเพลงและร้องเสียงดัง เจ้าผู้ไม่
ได้เจ็บครรภ์ ด้วยว่าบุตรของผู้อยู่อย่างโดดเดี่ยวก็ยงั จะมีมากกว่าบุตรของภรรยาที่ได้แต่งงาน� พระเย
โฮวาห์ตรัสด ัง นี้ 2 “จงขยายสถานที่ แห่งเต็นท์ ของเจ้า และให้เขาขึ งม ่า นของที่ อาศัย ของเจ้า ออก อย่า
หน่วงไว้ ต่อเชือกของเจ้าให้ยาว และเสริมกําลังหลักหมุดของเจ้า 3 เพราะเจ้าจะกระจายออกไปทางขวา
และทางซ้าย และเชื้อ สายของเจ้า จะได้ พวกต่างชาติ เป็น มรดก และจะกระทํา ให้หว
ั เมืองที่ รกร้างมี คน
อาศัยอยู่ 4 อย่ากลัวเลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องอับอาย อย่าอดสู เลย เพราะเจ้าจะไม่ต้องละอาย เพราะเจ้า
จะลืม ความอายในวัย สาวของเจ้า และเจ้า จะไม่ จํา ที่ เขาติ ความเป็ นม ่ายของเจ้า อีก 5 เพราะผู้ สร้างเจ้า
เป็น สามี ของเจ้า พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์จอมโยธา และองค์ บริสุทธิของอิ
สราเอลเป็น ผู้
์
6
ไถ่ของเจ้า เขาจะเรียกพระองค์วา่ พระเจ้าของสากลโลก เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงเรียกเจ้า ดังภรรยา
ผู้ถู กละทิง้ และโทมนั สในใจ เหมือนภรรยาสาวเมื่อนางถูกทิง้ � พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ 7 “เราได้ละทิง้
เจ้าอยูหน
่ ่อยเดียว แต่เราจะรวบรวมเจ้าด้วยความเมตตายิง่ 8 เราได้ซ่อนหน้าของเราจากเจ้า ด้วยความ
พิโรธอัน ท่วมท้น อยู่ ครู ่หนึ่ ง แต่ ด้วยความกรุ ณานิ รัน ดร์ เราจะมี ความเมตตาต่อ เจ้า� พระเยโฮวาห์
พระผู้ไถ่ เจ้ าตรัสดังนี้ 9 “สําหรับเราเรือ
่ งนี้ เหมือนนํ้าของโนอาห์ เพราะเราได้ ปฏิญาณว่านํ้าของโนอาห์
จะไม่ ท่วมแผ่น ดิน โลกอีก เลยฉั นใด เราจึง ได้ ปฏิญาณว่า เราจะไม่ โกรธเจ้า และจะไม่ ขนาบเจ้า ฉั น นั ้น
10 เพราะภูเขาจะพรากจากไป และเนิ น จะคลอนแคลน แต่ ความกรุ ณาของเราจะไม่ พรากไปจากเจ้า
และพันธสัญญาแห่งสันติภาพของเราจะไม่คลอนแคลนไป� พระเยโฮวาห์ผู้มีความเมตตาต่อเจ้าตรัสด
ัง นี้ 11 “โอ เจ้ าผู้ ถู กข่ม ใจ ถู กพายุ พัด พา และขาดการเล้าโลม ดู เถิด เราจะวางศิลาของเจ้า ไว้ในพลวง
และวางรากฐานของเจ้า ไว้ด้วยไพทูร ย์ 12 เราจะทํา หน้าต่างของเจ้า ด้วยโมรา และประตู เมืองของเจ้า
ด้วยพลอยสีแดงเข้ม และชายแดนทัง้ สิน
้ ของเจ้าด้วยเพชรนิ ลจินดา 13 บุตรทัง้ สิน
้ ของเจ้านั ้นจะเรียนรู ้
จากพระเยโฮวาห์ และบุตรของเจ้าจะมี ความปลอดภัยอย่างยิง่ 14 เจ้ าจะได้ รบ
ั สถาปนาไว้ในความชอบ
ธรรม เจ้ าจะห่างไกลจากการบีบบังคับเพราะเจ้าจะไม่ ต้องกลัว และห่างจากความสยดสยองเพราะมัน
จะไม่มาใกล้เจ้า 15 ดูเถิด พวกเขาจะปลุกปั่ นให้เกิดการแก่งแย่งเป็นแน่ แต่ก็มิใช่เพราะมาจากเรา ผู้ใด
ปลุกปั่ นให้เกิดการแก่งแย่งกับเจ้า ผู้นั ้นจะล้มลงเพราะเจ้า 16 ดู เถิด เราได้ สร้างช่างเหล็กผู้เป่าไฟถ่าน
และทําให้เกิดอาวุธเหมาะกับงานของมัน เราได้สร้างผูผ
้ ลาญเพื่อทําลายด้วย 17 ไม่มีอาวุธใดที่สร้างเพื่อ
ต่อสู้ เจ้ าจะจําเริญ ได้ และเจ้า จะปรับ โทษลิน
้ ทุ กล ิ้ นที ่ ลุ กขึ้น ต่อสู้ เจ้ าในการพิพากษา นี่ เป็น มรดกของ
บรรดาผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ และความชอบธรรมของเขามาจากเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
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ความรอดสําหรับมนุษย์ทัง้ ปวง
เชิญทุกคนที่กระหายจงมาถึงนํ้า และผูที
้ ่ไม่มีเงินมาซื้อกินเถิด มาซื้อนํ้าองุน
่ และนํ้านมเถิด โดย
2
ไม่ต้องเสียเงินเสียค่า ทําไมเจ้าจึงใช้เงินของเจ้าเพื่อของซึ่งไม่ใช่อาหาร และใช้ผลแรงงานซื้อสิง่ ซึ่งมิ
ให้อิม
่ ใจ จงเอาใจใส่ฟังเรา และรับประทานของดี และให้จิตใจปี ติยินดีในไขมัน 3 เอียงหูของเจ้า และมา
หาเรา จงฟัง เพื่อจิตวิญญาณของเจ้าจะมีชีวต
ิ และเราจะทําพันธสัญญานิ รน
ั ดร์กับเจ้า คือความเมตตา
4
อัน แน่ นอนของเราต่อ ดาวิด ดู เถิด เรากระทํา ให้ ท่านเป็น พยานต่อ ชนชาติ ทัง้ หลาย เป็น หัวหน้า และ
เป็นผู้บัญชาการเพื่อชนชาติทัง้ ปวง 5 ดูเถิด เจ้าจะร้องเรียกประชาชาติซ่ึงเจ้าไม่รู จ
้ ัก และประชาชาติซ่ึง
ไม่ รู จั
้ ก เจ้า จะวิง่ มาหาเจ้า เหตุ ด้วยพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และเพราะองค์ บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอล
เพราะพระองค์ ทรงให้เจ้ าได้ รบ
ั เกียรติ 6 จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ เมื่อจะพบพระองค์ ได้ จงทูลพระองค์
ขณะพระองค์ทรงอยู่ใกล้ 7 ให้คนชัว่ ละทิง้ ทางของเขา และคนไม่ชอบธรรมสละความคิดของเขา ให้เขา
1 “โอ
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กลับยังพระเยโฮวาห์ เพื่อพระองค์จะทรงเมตตาเขา และยังพระเจ้าของเรา เพราะพระองค์จะทรงอภัย
อย่างล้นเหลือ 8 เพราะความคิดของเราไม่เป็นความคิดของเจ้า ทัง้ ทางของเจ้าไม่เป็ นวิถีของเรา� พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 9 “เพราะฟ้าสวรรค์สูงกว่าแผ่นดินโลกฉั นใด วิถีของเราสูงกว่าทางของเจ้า และความ
คิดของเราก็สูงกว่าความคิดของเจ้าฉั นนั ้น 10 เพราะฝนและหิมะลงมาจากฟ้าสวรรค์ และไม่กลับที่นั ่น
เว้นแต่รดแผ่นดินโลก กระทําให้มันบังเกิดผลและแตกหน่ อ อํานวยเมล็ดแก่ผูหว่
้ านและอาหารแก่ผูกิ
้ น
ฉั นใด 11 คําของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า แต่จะสัมฤทธิผ
์ ลซึ่งเรามุ่งหมายไว้
12
และให้สิ่งซึ่งเราใช้ไปทํานั ้นจําเริญขึ้นฉั นนั ้น เพราะเจ้าจะออกไปด้วยความชื่นบาน และถูกนําไปด้วย
สันติภาพ ภูเขาและเนิ นเขาจะเปล่งเสียงร้องเพลงข้างหน้าเจ้า และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ในท้องทุ่งจะตบมือของ
มัน 13 แทนต้นหนามใหญ่ ต้นสนสามใบจะงอกขึ้น แทนต้นหนามย่อย ต้นนํ้ามันเขียวจะงอกขึ้นและแด่
พระเยโฮวาห์ มันจะเป็นชื่อ เพื่อเป็นหมายสําคัญนิ รน
ั ดร์ ซึ่งจะไม่ถูกตัดออกเลย�
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พระเจ้าจะทรงรวบรวมอิสราเอลที่กระจัดกระจาย
“จงรักษาความยุติธรรมไว้ และกระทําความเที่ยงธรรม เพราะความรอด
ของเราใกล้ จะมา และความชอบธรรมของเราจะเผยออก 2 ความสุข ย่อมมี แก่ ผู้ กระทํา เช่น นี้ และแก่
บุ ตรของมนุษย์ ผู้ ยึด ไว้มัน
่ ผู้ รักษาวัน สะบาโตไม่ เหย ียดหยามวัน นั ้น และระวังม ือ ของเขาจากการกระ
3
ทําชัว่ ร้ายใดๆ� อย่าให้บุ ตรชายของคนต่างชาติ ผู้เข้าจารีตถือพระเยโฮวาห์กล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ได้
ทรงแยกข้าแน่ จากชนชาติของพระองค์� และอย่าให้ขันทีพูดว่า “ดูเถิด ข้าเป็นต้นไม้แห้ง� 4 เพราะพระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เรือ
่ งขั นที ทัง้ หลายผู้ รก
ั ษาวัน สะบาโตของเรา ผู้ เลือกบรรดาสิง่ ที่ พอใจเรา และ
ยึดพันธสัญญาของเราไว้มัน
่ 5 ภายในนิ เวศของเราและภายในกําแพงของเรา เราจะให้สถานที่ และชื่อ
แก่ เขาเหล่า นั ้น ที่ ดี กว่า บุตรชายและบุตรสาว เราจะให้ ช่อ
ื นิ รัน ดร์แก่ เขาทัง้ หลายซึ่ง จะไม่ ตัด ออกเลย
6 และบรรดาบุตรชายของคนต่างชาติ ผู้ เข ้า จารีต ถือ พระเยโฮวาห์ ปรนนิ บัติ พระองค์ และรัก พระนาม
ของพระเยโฮวาห์ และเป็นผู้รับใช้ของพระองค์ ทุกคนผู้รก
ั ษาวันสะบาโต และมิได้เหยียดหยาม และยึด
พันธสัญญาของเรามัน
่ ไว้ 7 คนเหล่า นี้ เราจะนํา มายังภู เขาบริสุทธิ์ของเรา และกระทําให้เขาชื่นบานอยู่
ในนิ เวศอธิษฐานของเรา เครือ
่ งเผาบูชาของเขาและเครือ
่ งสักการบูชาของเขา จะเป็ นที ่ โปรดปรานบน
แท่นบูชาของเรา เพราะนิ เวศของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิ เวศอธิษฐาน สําหรับบรรดาชนชาติทัง้ หลาย�
8 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ผู้ทรงรวบรวมอิสราเอลที่ กระจัดกระจาย ตรัสว ่า “เราจะรวบรวมคนอื่น มา
ไว้กับ เขา นอกจากคนเหล่านั ้ นที ่ได้ รวบรวมไว้แล้ว � 9 เจ้ าบรรดาสัตว์ป่าทุ่ง มากินซิ ทัง้ เจ้า บรรดาสัตว์
ในป่า 10 ยามของเขาตาบอด เขาทัง้ ปวงไร้ความรู ้ เขาทัง้ ปวงเป็นสุนัขใบ้ เขาเห่าไม่ได้ ได้แต่หลับ ได้แต่
นอน รักแต่ง่วง 11 เออ เขาเป็นสุนัขตะกละซึ่งไม่รู จั
้ กอม
ิ่ เขาเป็นผู้เลี้ยงแกะที่เข้าใจไม่ได้ เขาทุกคนกลับ
ไปตามทางเขาเอง ต่างก็หากําไรใส่ตนเอง ไม่เว้นสักคน 12 เขาทัง้ หลายว่า “มาเถิด ให้เราเอาเหล้าองุน
่
ให้เราเติมเมรัยให้เต็มตัวเรา และพรุ ง่ นี้ ก็จะเหมือนวันนี้ ใหญ่โตเกินขนาด�
1 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
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“ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ �
คนชอบธรรมพินาศ และไม่ มี ใครเอาใจใส่ คนที ่ มี ใจเมตตาถูก เอาไปเสีย ไม่มี ใครพิจารณาว่า คน
ชอบธรรมถูกเอาไปเสียจากความชัว่ ร้ายที่จะมา 2 เขาจะเข้าไปในสันติภาพ ผู้ดําเนิ นในความเที่ยงธรรม
ของเขา ก็จะพักอยู่บนที่นอนของเขา 3 แต่เจ้าทัง้ หลาย บรรดาบุตรชายของแม่มด เชื้อสายของคนล่วง
ประเวณี และหญิงแพศยา จงเข้ามาใกล้ที่นี่ 4 เจ้าทัง้ หลายพูดเย้ยหยันใคร เจ้าอ้าปากเย้ยแลบลิน
้ หลอก
5
ผู้ ใด เจ้ าเป็น ลูก แห่ง การละเมิด เป็น เชื้อ สายแห่ง ความมุ สาม ิ ใช่ หรือ คือ เจ้า ผู้ รอ
้ นเร่า ด้วยรู ป เคารพ
1
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ภายใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น ผู้ฆ่าลูกของเจ้าในหุบเขาใต้ซอกหิน 6 สวนของเจ้าอยูท
่ ่ามกลางหินเกลี้ยงเกลา
แห่งลําธาร มัน มันเป็นส่วนของเจ้า เจ้าได้เทเครือ
่ งดื่มบูชาและถวายธัญญบูชาให้แก่มัน เราจะรับการ
เล้าโลมในเรือ
่ งสิง่ เหล่านี้ หรือ 7 บนภูเขาสูงเด่น เจ้ าได้ ตัง้ ที่นอนของเจ้าไว้ และที่ นั่นเจ้าไปถวายเครือ
่ ง
8
สักการบูชา เจ้าได้ตังอน
้
ุสาวรีย์ของเจ้าไว้หลังประตูและเสาประตู เจ้าจึงเปิดผ้าคลุมที่นอนของเจ้า เจ้
าขึ้น ไปบนนั ้น เจ้ าทําให้มัน กว้าง และเจ้า ตกลงกับ มัน เพื่อ เจ้า เอง เจ้ ารัก ที่นอนของมัน และเจ้า ได้ มอง
ดูการเปลือย 9 เจ้าเดินทางไปหากษั ตริย์พร้อมกับน้าํ มัน และทวีน้ําหอมของเจ้า เจ้าได้ส่งทูตของเจ้าไป
ไกล แม้ให้ลงไปจนถึงนรก 10 เจ้าเหน็ ดเหนื่ อยเพราะระยะทางไกลของเจ้า แต่เจ้ามิได้พูดว่า “หมดหวัง
� เจ้ าประสบชีวต
ิ แห่งมือของเจ้า และเจ้าจึ งมิได้ โศกเศร้า 11 เจ้ าครันคร
่
้ามและกลัวใคร เจ้ าจึงได้ มุ สา
อยู่ นั่นเองและไม่ นึกถึง เรา และไม่ เอาใจใส่ เราสัก นิ ด เรามิ ได้ ระงับ ปากอยู่ เป็น เวลานานแล้ว ดอกหรือ
อย่างนั ้น ซี เจ้ าจึง ไม่ ยาํ เกรงเรา 12 เราจะบอกถึง ความชอบธรรมและการกระทํา ของเจ้า แต่ มั นก ็ จะไม่
เป็นประโยชน์ แก่เจ้า 13 เมื่อเจ้าร้องออกมาก็ ให้สิ ่งที่ เจ้าสะสมไว้ชว
่ ยเจ้าให้พ้นซี แต่ ลมจะพัดมันไปเสีย
หมด เพียงลมหายใจจะหอบมันออกไป แต่ ผู้ที่ วางใจในเราจะได้ แผ่นดินนั ้นเป็นกรรมสิทธิ์ และจะได้ ภู
เขาบริสุทธิข
์ องเราเป็นมรดก 14 และจะมีเสียงว่า “พูนดิน พูนดินขึ้น และจงเตรียมทาง รือ
้ ถอนอุปสรรค
15
เสีย จากทางของชนชาติ ของเรา� องค์ ผู้ สูง เด่น คือ ผู้ อยู่ ในนิ รน
ั ดร์กาล ผู้ ทรงพระนามว่า บริสุทธิ์ ตรั
สดังนี้ ว่า “เราอยู่ในที่ ที่ สูงและบริสุทธิ์ และอยู่กับผู้ที่ มี จิ ตใจสํานึ กผิดและถ่ อม เพื่อจะรือ
้ ฟื้ นจิตใจของ
ผู้ใจถ่อม และรือ
้ ฟื้ นใจของผู้สํานึ กผิด 16 เพราะเราจะไม่ต่อสู้แย้งอยู่เป็นนิ ตย์ หรือโกรธอยู่เสมอ เพราะ
จิตวิญญาณจะอ่อนลงต่อหน้าเรา คือบรรดาจิตวิญญาณที่เราได้สร้างแล้ว 17 เราโกรธเพราะความชัว่ ช้า
แห่งความโลภของเขา เราตีเขา เราซ่อนตัวและโกรธ แต่เขายังหันกลับเดินตามชอบใจของเขาอยู่ 18 เรา
ได้ เห็นวิธก
ี ารของเขาแล้ว แต่ เราจะรักษาเขาให้หาย เราจะนําเขา และสนองเขากับผู้ไว้ทุกข์ให้เขาด้วย
การเล้าโลม� 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราสร้างผลของริมฝีปาก สันติภาพ สันติภาพแก่คนไกลและคน
ใกล้ และเราจะรักษาเขาให้หาย� 20 แต่ คนชัวน
้ เหมือนทะเลที่ กําเริบ เพราะมันนิ่ งอยู่ไม่ได้ และนํ้าขอ
่ ัน
21
งมันก็กวนตมและเลนขึ้นมา พระเจ้าของข้าพเจ้าตรัสว่า “ไม่มีสันติสุขแก่คนชัว่ �
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การอดอาหารที่พอพระทัยพระเจ้า
อย่าออมไว้ จงเปล่งเสียงของเจ้าเหมือนเป่าแตร จงแจ้งแก่ชนชาติของเราให้ทราบถึง
เรือ
่ งการละเมิดของเขา แก่ วงศ์ วานของยาโคบเรือ
่ งบาปของเขา 2 แต่ เขายังแสวงหาเราทุกวันและปี ติ
ยินดีที่จะรู จ
้ ักทางของเรา เหมือนกับว่าเขาเป็นประชาชาติที่ได้ทําความชอบธรรม และมิได้ละทิง้ กฎแห่ง
พระเจ้าของเขา เขาก็ขอข้อกฎอันเที่ยงธรรมจากเรา เขาทัง้ หลายก็ปีติยินดีที่จะเข้ามาใกล้พระเจ้า 3 พวก
เขากล่าวว่า ‘ทําไมข้าพระองค์ทัง้ หลายได้อดอาหาร และพระองค์มิได้ทอดพระเนตร ทําไมข้าพระองค์ทัง้
หลายได้ถ่อมตัวลง และพระองค์มิได้ทรงสนพระทัย� ดูเถิด ในวันที่เจ้าอดอาหาร เจ้าทําตามใจของเจ้า
และบีบ บังคับ คนงานของเจ้า ทัง้ หมด 4 ดู เถิด เจ้ าอดอาหารเพียงเพื่อ วิวาทและต่อสู้ และเพื่อ ต่อยด้วย
หมัด ชัว่ ร้าย การอดอาหารอย่างของเจ้า ในวัน นี้ จะไม่ กระทํา ให้ เสียงของเจ้า ได้ยน
ิ ไปถึงที่ สูง 5 อย่างนี้
หรือ เป็นการอดอาหารที่ เราเลื อก คือ วั นที ่ คนข่ม ตัว การก ้ม ศีรษะของเขาลงเหมือนอ้อ เล็ก และปู ผ้า
กระสอบและขี้ เถ้า รองใต้ เขา อย่างนี้ หรือ เจ้า จะเรียกการอย่างนี้ ว่าการอดอาหาร และเป็ นว ั นที ่ พระเย
โฮวาห์ โปรดปรานอย่างนั ้น หรือ 6 การอดอาหารอย่างนี้ ไม่ใช่ หรือ ที่ เราต้องการ คือ การแก้ พันธนะของ
ความชัว่ การปลดเปลื้องภาระหนั ก และการปล่อยให้ผูถู
้ กบีบบังคับเป็นอสระ
ิ
และการหักแอกเสียทุกอัน
7 ไม่ใช่การที่ จะปั นอาหารของเจ้าให้กับผู้หิว และนําคนยากจนไร้บ้านเข้ามาในบ้านของเจ้า เมื่อเจ้าเห็น
คนเปลือยกายก็คลุมกายเขาไว้ และไม่ซ่อนตัวของเจ้าจากญาติของเจ้าเอง ดอกหรือ 8 แล้วความสว่าง
ของเจ้า จะพุ่ง ออกมาอย่างอรุ ณ และแผลของเจ้า จะเรียกเนื้ อ ขึ้น มาอย่างรวดเร็ว ความชอบธรรมของ
1 “จงร้องดังๆ
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เจ้าจะเดินนําหน้าเจ้า และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์จะระวังหลังเจ้า 9 แล้วเจ้าจะทูล และพระเยโฮวาห์
จะทรงตอบ เจ้าจะร้องทูล และพระองค์จะตรัสว่า ‘เราอยู่นี่ � ถ้าเจ้าจะเอาออกไปจากท่ามกลางเจ้าเสีย
ซึ่งแอก ซึ่งการชีหน้
ิ ของเจ้าแก่คนหิว และให้ผูถู
้ กข่มใจ
้ า และซึ่งการพูดอย่างไร้สาระ 10 ถ้าเจ้าทุ่มเทชีวต
ได้อิม
ึ ในความมืด และความมืดคลุ้มของเจ้าจะเป็นเหมือนเที่ยงวัน
่ ใจ แล้วความสว่างของเจ้าจะโผล่ข้น
11 และพระเยโฮวาห์ จะนํา เจ้า อยู่ เป็ น นิ ตย์ และให้ จิ ตใจเจ้า อิม
่ ในฤดู แล้ง และกระทํา ให้กระดูก ของเจ้า
อ้วนพี และเจ้าจะเป็น เหมือนสวนที่ มีน้าํ รด เหมือนนํ้าพุ ที่ นํ้า ของมัน ไม่ ขาด 12 และพวกเจ้าจะได้ สร้าง
สิง่ ปรักหักพังโบราณขึ้นใหม่ เจ้าจะได้ซ่อมเสริมรากฐานของคนหลายชัว่ อายุมาแล้วขึ้น เจ้าจะได้ชื่อว่า
‘เป็นผู้ซ่อมกําแพงที่พัง ผู้ซ่อมแซมถนนให้คืนคงเพื่อจะได้อาศัยอยู�
่
การถือวันสะบาโต

13 ถ้าเจ้าหยุดเหยียบยํ่าวันสะบาโต

คือจากการทําตามใจของเจ้าในวันบริสุทธิข
์ องเรา และเรียกสะบา
โตว่า วันปีติยินดี และเรียกวันบริสุทธิข
์ องพระเยโฮวาห์ว่า วันมเกี
ี ยรติ ถ้าเจ้าให้เกียรติมัน ไม่ไปตามทาง
ของเจ้าเอง หรือทําตามใจของเจ้า หรือพูดถ้อยคําของเจ้าเอง 14 แล้วเจ้าจะได้ความปีติยินดีในพระเยโฮ
วาห์ และเราจะให้เจ้าขึ้นขีอยู
่ บนที
่
่สูงของแผ่นดินโลก และเราจะเลี้ยงเจ้าด้วยมรดกของยาโคบบิดาของ
เจ้า เพราะโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแล้ว�

59
พระเจ้าทรงสามารถ ยินดีและมีฤทธิที
์ ่จะช่วยให้รอด
พระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์มิได้สัน
้ ลง ที่จะช่วยให้รอดไม่ได้ หรือพระกรรณตึง ซึ่งจะไม่ทรงได้
ยิน 2 แต่ว่าความชัว่ ช้าของเจ้าทัง้ หลายได้กระทําให้เกด
ิ การแยกระหว่างเจ้ากับพระเจ้าของเจ้า และบาป
ของเจ้าทัง้ หลายได้บังพระพักตร์ของพระองค์เสียจากเจ้า พระองค์จึงมิได้ยน
ิ 3 เพราะมือของเจ้ามลทิน
ด้วยโลหิต และนิว
้ มือ ของเจ้า ด้วยความชัว่ ช้า ริม ฝีปากของเจ้า ได้ พู ดคํา เท็จ ลิน
้ ของเจ้า พึมพํา ความ
อธรรม 4 ไม่มี ผู้ ใดฟ้องอย่างยุ ติ ธรรม ไม่มี ผู้ ใดขึ้น ศาลอย่างสัตย์ จริง เขาทัง้ หลายวางใจอยู่ กับ สิง่ ที่ ไม่
เป็นสาระ เขาพูดเท็จ เขาตัง้ ครรภ์ความชัว่ และคลอดความชัว่ ช้า 5 เขาฟักไข่งูทับทาง เขาทอใยแมงมุม
เขาผู้ กิน ไข่ นั้ นก ็ ตาย แม้ ไข่ ลูก ใดถูก ทุบ งู ร้ายก็ เป็น ตัว ขึ้น มา 6 ใยของมัน จะใช้ เป็น เสื้อผ้า ไม่ ได้ คนจะ
เอาสิง่ ที่มันทํามาคลุมตัวไม่ได้ กิจการของมันเป็นการชัว่ ช้า และการกระทําอันทารุ ณก็อยู่ในมือของเขา
7 เท้าของเขาวิง
่ ไปหาความชัว่ และเขาเร่งไปหลัง่ โลหิตไร้ความผิดให้ถึงตาย ความคิดของเขาเป็นความ
คิดชัว่ ช้า การล้างผลาญและการทําลายอยู่ในหนทางของเขา 8 เขาไม่รู จั
้ กทางแห่งสันติสุข ไม่มีความยุ
ติ ธรรมในวิถีของเขา เขาได้ ทําให้ถนนของเขาคดโค้ง ผู้ใดที่ เดินในนั ้นจะไม่ รู จั
้ กสันติ สุข 9 เพราะฉะนั ้น
ความยุติธรรมจึงอยู่หา่ งจากเราทัง้ หลาย และความเที่ยงธรรมตามเราไม่ทัน เราทัง้ หลายคอยท่าความ
สว่างและ ดู เถิด ความมืด คอยท่า ความสุกใส แต่ เราดําเนิ น ในความมืด คลุ้ม 10 เราทัง้ หลายคลํา หา
กําแพงเหมือนคนตาบอด เราคลําหาราวกับว่าเราไม่มีลูกตา เราสะดุดในเวลาเที่ยงเหมือนในเวลากลาง
คืน เราอยู่ในที่โดดเดี่ยวเหมือนคนตาย 11 เราทุกคนครางเหมือนหมี และพิลาปเหมือนนกเขา และมอง
หาความยุ ติ ธรรม แต่ ไม่มี เลย หาความรอด แต่ ก็ อยู่ ไกลจากเรา 12 เพราะการละเมิด ของข้า พระองค์
ทัง้ หลายทวีข้น
ึ ต่อพระพักตร์พระองค์ และบาปของข้าพระองค์ ก็ ปรักปรําข้าพระองค์ เพราะการละเมิด
ของข้า พระองค์ อยู่ กับ ข้า พระองค์ ส่วนความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ก็ รู จ
้ ัก 13 คือ การละเมิด
การปฏิเสธพระเยโฮวาห์ การหันไปจากการติดตามพระเจ้าของเรา การพูดที่เป็นการบีบบังคับและการ
กบฏ การก ่อ และการกล่าวคํา เท็จ จากใจ 14 ความยุ ติ ธรรมก็ หัน กลับ และความเที่ยงธรรมก็ ยน
ื อยู่ แต่
ไกล เพราะความจริง ล้ม ลงที่ ถนนเสีย แล้ว และความเที่ยงตรงเข้าไปไม่ ได้ 15 เออ สัจจะขาดอยู่ และผู้
ใดที่ พรากจากความชั ่วก ็ ทําตัว ให้ เป็น เหยื่อ พระเยโฮวาห์ ทรงเห็น แล ้ว ไม่ เป็ นที ่ พอพระทัย พระองค์ ที่
ไม่มี ความยุติธรรม 16 พระองค์ ทรงเห็นว ่า ไม่ มี คนใดเลย ทรงประหลาดพระทัย ว่า ไม่ มี ใครอ้อนวอนเผื่อ
1 ดูเถิด
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เพราะฉะนั ้น พระกรของพระองค์ เองก็ นํา ความรอดมาสู่ พระองค์ และความชอบธรรมของพระองค์ ชู
พระองค์ไว้ 17 พระองค์ทรงสวมความชอบธรรมเป็นทับทรวง และพระมาลาแห่งความรอดอยูเ่ หนื อพระ
เศียรของพระองค์ พระองค์ทรงสวมฉลองพระองค์แห่งการแก้แค้นเป็นของคลุมพระกาย และเอาความ
กระตือรือร้นห่มพระองค์ 18 พระองค์จะทรงชําระให้ตามการกระทําของเขา คือพระพิโรธแก่ปรปักษ์ ของ
พระองค์ และสิง่ สนองแก่ศัตรู ของพระองค์ พระองค์จะทรงมอบการสนองแก่เกาะทัง้ หลาย 19 เขาจึงจะ
ยําเกรงพระนามพระเยโฮวาห์จากตะวันตก และสง่าราศี ของพระองค์ จากที่ ตะวันขึ้น เมื่อศั ตรู มาอย่าง
แม่น้ําเชีย
่ ว พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์จะยกธงขึ้นสู้มัน
พระผู้ไถ่จะเสด็จมายังศิโยน
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “และพระผู้ ไถ่ จะเสด็จ มายัง ศิ โยน มาย ัง บรรดาผู้ อยู่ ในยาโคบผู้ หน
ั จากการ
ละเมิด� 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “และฝ่ายเรา นี่ เป็น พันธสัญญาของเรากับ เขาทัง้ หลาย คือ วิญญาณ
ของเราซึ่งอยู่เหนื อเจ้า และคําของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พรากไปจากปากของเจ้า หรือจาก
ปากเชื้อสายของเจ้า หรือจากปากของเชื้อสายแห่งเชื้อสายของเจ้า ตัง้ แต่เวลานี้ ไปจนกาลนิ รน
ั ดร์� พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้
20

60
สง่าราศีของศิโยนในอนาคต
ฉายแสง เพราะว่าความสว่างของเจ้ามาแล้ว และสง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ข้น
ึ มาเหนื อ
เจ้า 2 เพราะว่า ดูเถิด ความมืดจะคลุมแผ่นดินโลก และความมืดทึบจะคลุมชนชาติทัง้ หลาย แต่พระเย
โฮวาห์จะทรงขึ้นมาเหนื อเจ้า และเขาจะเห็นสง่าราศี ของพระองค์ เหนื อเจ้า 3 และบรรดาประชาชาติ จะ
มายังความสว่างของเจ้า และกษั ตริย์ทัง้ หลายยังความสุกใสแห่งการขึ้นของเจ้า 4 จงเงยตาของเจ้ามอง
ให้รอบและดู เขาทัง้ ปวงมาอยู่ด้วยกัน เขาทัง้ หลายมาหาเจ้า บุ ตรชายทัง้ หลายของเจ้าจะมาจากที่ ไกล
และบุตรสาวทัง้ หลายของเจ้า จะรับ การเลี้ยงจากเจ้า 5 แล ้ว เจ้า จะเห็น และโชติ ชว
่ งด้วยกัน ใจของเจ้า
จะเกรงกลัวและใจกว้างขึ้น เพราะความอุ ดมสมบู รณ์ของทะเลจะหันมาหาเจ้า ความมัง่ คัง่ ของบรรดา
ประชาชาติจะมายังเจ้า 6 มวลอูฐจะมาห้อมล้อมเจ้า อูฐหนุ่มจากมีเดียนและเอฟาห์ บรรดาเหล่านั ้นจาก
เชบาจะมา เขาจะนํา ทองคํา และกํายาน และจะบอกข่า วดี ถึ งก ิ จการอัน น่า สรรเสริญ ของพระเยโฮวาห์
7 ฝูงแพะแกะทัง
้ สิน
้ องเนบาโยทจะปรนนิ บติ
ั เจ้า มันจะขึ้นไปบนแท่น
้ แห่งเคดาร์จะรวมมาหาเจ้า แกะผูข
บูชาของเราอย่างเป็ นที ่ โปรดปราน และเราจะให้นิเวศแห่ง สง่า ราศี ของเราได้ รบ
ั สง่า ราศี 8 เหล่า นี้ เป็น
ใครนะที่ บิ นมาเหมือนเมฆ และเหมือนนกเขาไปยัง หน้าต่างของมัน 9 แน่ นอนเกาะทัง้ หลายจะรอคอย
เรา กําปั่ นแห่ง ทารชิ ชก ่อน เพื่อ นํา บุตรชายของเจ้า มาแต่ ไกล นํา เงิน และทองคํา ของเขามาด้วย เพื่อ
พระนามแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และเพื่อ องค์ บริสุทธิ์แห่ งอ ิส ราเอล เพราะพระองค์ ได้ ทรง
กระทําให้เจ้าได้รบ
ั สง่าราศี 10 เหล่าบุตรชายของคนต่างด้าวจะสร้างกําแพงของเจ้าขึ้น และกษั ตริย์ของ
เขาจะปรนนิ บั ติ เจ้า เพราะด้วยความพิโรธของเรา เราเฆี่ยนเจ้า แต่ ด้วยความโปรดปรานของเรา เรา
ได้ กรุ ณาเจ้า 11 ประตู เมืองของเจ้า จึง จะเปิ ดอย ู่ เสมอ ทัง้ กลางวัน และกลางคื นม ัน จะไม่ ปิด เพื่อ คนจะ
นํา ความมัง่ คัง่ ของบรรดาประชาชาติ มาให้เจ้า พร ้ อมด้วยกษั ตริย์ทัง้ หลาย 12 เพราะว่า ประชาชาติ และ
ราชอาณาจักรที่ จะไม่ ปรนนิ บัติ เจ้ าจะพินาศ เออ บรรดาประชาชาติ เหล่ านั ้น จะถูก ทิง้ ร้างอย่างสิน
้ เชิง
13 สง่า ราศี แห่ งเลบานอนจะมายัง เจ้า คือ ต้นสนสามใบ ต้นสนเขาและต้นไม้ ที่ เข ีย วชะอุม
่ ตลอดปี ด้วย
กัน เพื่อ จะกระทํา ให้ ที่ แห่ งสถานบริสุทธิ์ ของเรางดงาม และเราจะกระทํา ให้ ที่ แห่ งเท้า ของเรารุ ง่ โรจน์
14 บุ ตรชายของคนเหล่านั ้ นที ่ ได้ บีบ บังคับ เจ้า จะมาโค้ง ลงต่อ เจ้า และบรรดาผู้ ที่ ดู หมิน
่ เจ้า จะกราบลง
ที่ ฝ่าเท้าของเจ้า เขาทัง้ หลายจะเรียกเจ้าว่า ‘เป็นพระนครของพระเยโฮวาห์ ศิ โยนแห่งองค์ บริสุทธิของ
์
15
อิสราเอล� ในเมื่อเจ้าได้ถูกละทิง้ และเป็ นที่เกลียดชัง และไม่มีใครผ่านเจ้ามาเลย เราจะกระทําให้เจ้
1 “จงลุกขึ้น
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าโอ่อา่ ตระการเป็นนิ ตย์ เป็นความชื่นบานทุกชัว่ อายุ 16 เจ้าจะได้ดูดนํ้านมของบรรดาประชาชาติ เจ้าจะ
ได้ ดู ดนมของบรรดากษั ตริย์ และเจ้าจะรู ว่
้ า เราพระเยโฮวาห์ เป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเจ้า และพระผู้
ไถ่ของเจ้า องค์อานภ
ุ าพของยาโคบ 17 แทนทองสัมฤทธิ์ เราจะนํามาซึ่งทองคํา และแทนเหล็ก เราจะนํา
มาซึ่งเงิน แทนไม้ ทองสัมฤทธิ์ แทนหิน เหล็ก เราจะกระทําให้สันติ ภาพเป็นผู้ครอบครองของเจ้า และ
ความชอบธรรมเป็นนายงานของเจ้า 18 ในแผ่นดินของเจ้าเขาจะไม่ได้ยินถึงความทารุ ณอีก ในเขตแดน
ของเจ้า ถึงการล้างผลาญหรือการทําลาย แต่เจ้าจะเรียกกําแพงของเจ้าว่า ‘ความรอด� และประตูเมือง
ของเจ้าว่า ‘ความสรรเสริญ� 19 ดวงอาทิตย์จะไม่เป็นความสว่างของเจ้าในกลางวันอีก หรือดวงจันทร์
จะไม่ให้แสงแก่เจ้าในกลางคืนเพื่อเป็นความสุกใส แต่พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความสว่างเป็นนิ ตย์ของ
เจ้า และพระเจ้า ของเจ้า จะเป็น สง่า ราศี ของเจ้า 20 ดวงอาทิตย์ ของเจ้า จะไม่ ตกอีก หรือ ดวงจันทร์ของ
เจ้า จะไม่ มี ข้างแรม เพราะพระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น ความสว่างนิ รัน ดร์ของเจ้า และวันที ่ เจ้ าไว้ทุกข์ จะ
หมดสิน
้ ไป 21 ชนชาติของเจ้าจะชอบธรรมทัง้ สิน
้ เขาจะได้แผ่นดินนั ้นเป็นกรรมสิทธิเป็
์ นนิ ตย์ หน่อที่เรา
ปลูก และผลงานแห่งมือของเรานั ้น เพื่อเราจะรับสง่าราศี 22 ผู้เล็กน้ อยที่สุดจะเป็นพันๆ และผู้นิดที่สุด
จะเป็นประชาชาติอนม
ั ีอานุภาพ เราคือพระเยโฮวาห์ ถึงเวลาเราก็จะเร่ง�
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ข่าวประเสริฐเรือ
่ งความรอดในศิโยน

1 “พระวิญญาณแห่งองค์ พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าสถิตอยู่บนข้าพเจ้า

เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ ทรงเจิม
ตัง้ ข้าพเจ้า ไว้ให้ ประกาศข่าวประเสริฐ มายัง ผู้ ที่ ถ่อมใจ พระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ให้ รก
ั ษาคนที่ ชอกชํ้า
ระกําใจ ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย และบอกการเปิดเรือนจําออกให้แก่ผูที
้ ่ถูกจองจํา 2 เพื่อ
ประกาศปี แห่ งความโปรดปรานของพระเยโฮวาห์ และวัน แห่ง การแก้ แค้น ของพระเจ้า ของเรา เพื่อ
เล้าโลมบรรดาผู้ที่ไว้ทุกข์
อิสราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่
เพื่อ จัด ให้ บรรดาผู้ ที่ ไว้ทุกข์ ในศิ โยน เพื่อ ประทานความสวยงามแทนขี้ เถ้า ให้ เขา นํ้ามัน แห่ง ความ
ยินดี แทนการไว้ ทุกข์ ผ้าห่ม แห่ง การสรรเสริญ แทนจิตใจที่ ท้อถอย เพื่อ คนจะเรียกเขาว่า ต้นไม้ แห่ ง
ความชอบธรรม ที่ ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ เพื่อพระองค์จะทรงได้รบ
ั สง่าราศี 4 เขาทัง้ หลายจะสร้าง
ที่ ที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า แต่ โบราณขึ้น ใหม่ เขาจะก่อ ซากปรักห ัก พัง แต่ ก่อนขึ้น มาอีก เขาจะซ่อมหัว เมือง
ที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า นั ้น คือ ที่ ที่ รกร้างมาหลายชัว่ อายุ คนแล้ว 5 คนต่างถิน
่ จะยืน เลี้ยงฝูง แพะแกะของ
เจ้า ทัง้ หลาย บุ ตรชายทัง้ หลายของคนต่างด้าวจะเป็น คนไถนาและคนแต่ง เถาองุน
่ ของเจ้า 6 แต่ เจ้ า
ทัง้ หลายจะได้ ชื่อ ว่า ปุ โรหิต ของพระเยโฮวาห์ คนจะเรียกเจ้า ทัง้ หลายว่า เป็น ผู้ ปรนนิ บัติ ของพระเจ้า
ของเรา เจ้ าทัง้ หลายจะได้ รบ
ั ประทานความมัง่ คัง่ ของบรรดาประชาชาติ และเจ้าจะอวดในสง่าราศี ของ
เขาทัง้ หลาย 7 แทนความอายของเจ้า ทัง้ หลาย เจ้ าจะได้ ส่วนสองส่ วน แทนความอดสู เขาทัง้ หลาย
จะเปรมปรีดิ ์ ในส่วนของเขา เพราะฉะนั ้น ในแผ่น ดิน ของเขาทัง้ หลาย เขาจะได้ สองส่วนเป็น กรรมสิทธิ์
ความชื่นบานเป็นนิ ตย์จะเป็นของเขา 8 เพราะเราคือพระเยโฮวาห์รก
ั ความยุติธรรม เราเกลียดการขโมย
เพื่อ ได้ เครือ
่ งเผาบู ชา เราจะนํา กิจการของเขาด้วยความจริง และเราจะกระทํา พันธสัญญานิ รน
ั ดร์กับ
เขา 9 เชื้อ สายของเขาทัง้ หลายจะเป็ นที ่ รู ้จั กก ัน ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และลูก หลานของเขาใน
ท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย ทุกคนที่ได้เห็นเขาจะจําเขาได้ ว่าเขาเป็นเชื้อสายซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงอํานวย
พระพร� 10 ข้าพเจ้า จะเปรมปรีดิ ์ อย่างยิง่ ในพระเยโฮวาห์ จิ ตใจของข้าพเจ้า จะลิงโลดในพระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า เพราะพระองค์ ได้ ทรงสวมข้าพเจ้า ด้วยเสื้อผ้า แห่ง ความรอด พระองค์ ทรงคลุม ข้าพเจ้า ด้วย
เสื้อ แห่ง ความชอบธรรม อย่างเจ้า บ่าวประดับ ตัว ด้วยเครือ
่ งประดับ และอย่างเจ้า สาวตกแต่ง ตัว ด้วย
เพชรนิ ลจินดา 11 เพราะแผ่นดินโลกได้เกิดหน่ อของมัน และสวนทําให้สิ่งที่หว่านในนั ้นงอกขึ้นมาฉั นใด
3
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องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จะทรงทําให้ ความชอบธรรมและความสรรเสริญ งอกขึ้น มาต่อ หน้า บรรดา
ประชาชาติฉั นนั ้น

62

อิสราเอลจะได้กลับคืนมาใหม่
เพื่อ เห็น แก่ ศิ โยน ข้าพเจ้า จะ ไม่ ระงับ เสียง และ เพื่อ เห็น แก่ เยรู ซาเล็ม ข้าพเจ้า จะ ไม่ นิ่ ง เฉย อยู่
จนกว่า ความชอบธรรมของกรุ ง นี้ จะออกไปอย่างความสุกใส และความรอดของกรุ ง นี้ อย่างคบเพลิง ที่
ลุ กอยู่ 2 บรรดาประชาชาติ จะเห็นความชอบธรรมของเจ้า และกษั ตริย์ทัง้ หลายจะเห็นสง่าราศี ของเจ้า
และเขาจะเรียกเจ้า ด้วยชื่อ ใหม่ ซึ่ง พระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ จะประทาน 3 เจ้ าจะเป็น มงกุฎ แห่ง สง่า
ราศี ในพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ และเป็น ราชมงกุฎ ในพระหัตถ์ แห่งพระเจ้า ของเจ้า 4 เขาจะไม่ ขนาน
นามเจ้าอีกว่า “ถูกทอดทิง้ � และเขาจะไม่เรียกแผ่นดินของเจ้าอีกว่า “ซึ่งร้างเปล่า� แต่เขาจะเรียกเจ้า
ว่า “เฮฟซี บาห์� และเรียกแผ่น ดิน ของเจ้า ว่า “บิ วลาห์� เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงปี ติ ยินดี ในเจ้า และ
แผ่น ดิน ของเจ้า จะแต่งงาน 5 เพราะชายหนุ่ม แต่งงานกับ หญิง พรหมจารีฉั นใด บุ ตรชายทัง้ หลายของ
เจ้าจะแต่งกับเจ้าฉั นนั ้น และเจ้าบ่าวเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าสาวฉั นใด พระเจ้าของเจ้าจะเปรมปรีดิ์เพราะ
เจ้า ฉั น นั ้น 6 โอ เยรู ซาเล็ม เอ๋ย บนกําแพงของเจ้า เราได้ วางยามไว้ ตลอดกลางวัน และตลอดกลางคืน
เขาทัง้ หลายจะไม่ ระงับ เสียงเลย เจ้ าทัง้ หลายผู้ ที่ กล ่าวถึง พระเยโฮวาห์ ไม่ ต้องระงับ เสียง 7 และอย่า
ให้พระองค์ หยุด พัก จนกว่า พระองค์ จะสถาปนาและกระทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้เป็ นที ่ สรรเสริญ ในแผ่น ดิน
โลก 8 พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณด้วยพระหัตถ์ ขวาของพระองค์ และด้วยพระกรอานุภาพของพระองค์
ว่า “แน่ นอนเราจะไม่ให้ข้าวของเจ้าเป็นอาหารของศั ตรู ของเจ้าอีก และบรรดาบุตรชายของคนต่างด้าว
จะไม่ด่ ืมน้าํ องุน
่ ของเจ้า ซึ่งเจ้าตรากตรําได้มานัน
้ 9 แต่ผูใดที
้
่เกี่ยวเก็บไว้จะได้กินและสรรเสริญพระเยโฮ
วาห์ และบรรดาผู้ที่เก็บรวบรวมจะได้ด่ืมในลานสถานอันบริสุทธิ์ของเรา� 10 จงไป จงไปทางประตูเมือง
จัด เตรียมทางไว้ให้ชนชาติ นี้ จงพูน จงพูน ทางหลวงขึ้น จงเก็บ กวาดหิน เสีย ให้หมด จงยกสัญญาณไว้
เหนื อ ชนชาติ ทัง้ หลาย 11 ดู เถิด พระเยโฮวาห์ ได้ ทรงร้องประกาศให้ ได้ ยิน ถึง ปลายแผ่น ดิน โลกว่า “จง
กล่าวแก่ธด
ิ าของศิ โยนว่า ‘ดูเถิด ความรอดของเจ้ามา ดูเถิด รางวัลของพระองค์ก็อยู่กับพระองค์ และ
พระราชกิจ ของพระองค์ ก็ อยู่ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์� ” 12 และคนจะเรียกเขาทัง้ หลายว่า “ประชา
ชนบริสุทธิ์ ผู้รับไถ่ไว้แล้วของพระเยโฮวาห์� และเขาจะเรียกเจ้าว่า “หามาได้ เมืองที่มิได้ถูกทอดทิง้ �
1

63
บ่อย่าํ องุน
่ แห่งพระพิโรธของพระเจ้า (อสย 2:10-22; วว 19:11-21)
สวมเสื้อผ้าย้อมสีจากเมืองโบสราห์ พระองค์ผู้ซึ่งโอ่อา่ ในเครือ
่ งทรง
ของพระองค์ เสด็จ มาด้วยกําลัง ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ “นี่ เราเองร้องประกาศในความชอบธรรมและมี
อาน ุ ภาพที่ จะช่วยให้รอด � 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 หลายอยู่ กับ เราเลย
เราจะยํ่า มัน ด้วยความโกรธของเรา เราเหยียบมัน ด้วยความพิโรธของเรา โลหิต ของเขาจะพรมอยู่ บน
เสื้อผ้า ของเรา และเราจะทําให้เสื้อผ้า ของเราเปื้ อนหมด 4 เพราะวัน แก้ แค้น อยู่ ในใจของเรา และปี แห่
งการไถ่ของเราได้มาถึง 5 เรามอง แต่ไม่มีผู้ใดช่วยเหลือ เราประหลาดใจว่าไม่มีผู้ชูไว้ เพราะฉะนั ้นแขน
ของเราเองจึงนําความรอดมาให้เรา และความพิโรธของเรา ชู เราไว้ 6 เราจะยํ่าชนชาติทัง้ หลายลงด้วย
ความโกรธของเรา เราทําให้เขาเมาด้วยความพิโรธของเรา และเราจะทําให้กําลังของเขาถดถอยลงบน
แผ่นดินโลก�
1 นี่ ใครหนอที่มาจากเมืองเอโดม

พระเจ้าทรงดูแลรักษาอิสราเอล
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7 ข้าพเจ้าจะกล่าวถึงความเมตตาแห่งพระเยโฮวาห์

และการสรรเสริญของพระเยโฮวาห์ ตามบรรดา
ซึ่งพระเยโฮวาห์ประทานแก่พวกเรา และความดียิง่ ใหญ่ต่อวงศ์ วานของอิสราเอล ซึ่งพระองค์ทรงอนุมั
ติให้ตามพระกรุ ณาของพระองค์ ตามความเมตตาอันอุดมสมบูรณ์ของพระองค์ 8 เพราะพระองค์ตรัสว
่า “แน่ ทีเดียวเขาเป็นชนชาติของเรา บุตรผู้จะไม่พูดมุสา� และพระองค์ได้เป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา
9 พระองค์ ทรงทุกข์พระทัยในความทุกข์ใจทัง
้ สิน
้ ของเขา และทูตสวรรค์ที่อยู่ต่อพระพักตร์พระองค์ช่วย
เขาทัง้ หลายให้ รอด พระองค์ ทรงไถ่ เขาด้วยความรัก ของพระองค์ และด้วยความสงสารของพระองค์
พระองค์ทรงยกเขาขึ้นและหอบเขาไปตลอดกาลก่อน 10 แต่เขาทัง้ หลายได้กบฏ และทําให้พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ของพระองค์ เสีย พระทัย ฉะนั ้น พระองค์ จึง ทรงหัน เป็น ศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย และพระองค์ ทรง
ต่อสู้กับเขาทัง้ หลายเอง 11 แล้วพระองค์ทรงระลึกถึงสมัยเก่าก่อน ถึงโมเสส ถึงชนชาติของพระองค์ว่า
“พระองค์ผู้ทรงนําเขาทัง้ หลายขึ้นมาจากทะเลพร้อมกับผู้เลี้ยงแพะแกะของพระองค์อยู่ที่ไหน พระองค์
ทรงอยู่ที่ไหน ผู้ซึ่งบรรจุพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ท่ามกลางเขา 12 ผู้นําเขาทัง้ หลายทางมือขวา
ของโมเสสด้วยพระกรอั นร ุ่ง โรจน์ ของพระองค์ ผู้ แยกนํ้า ออกต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย เพื่อ สร้างพระนามนิ
รัน ดร์ให้ พระองค์ เอง 13 ผู้ ได้ นํา เขาทัง้ หลายข้ามทะเลนั ้น เหมือนม้า ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพื่อ เขาทัง้ หลาย
จะมิ ได้ สะดุด 14 อย่างสัตว์เลี้ยงไปยัง หุบเขาฉั นใด พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ ประทานให้ เขาหยุด
พักฉั นนั ้น� ฉะนั ้นพระองค์ จึงทรงนําชนชาติ ของพระองค์ เพื่อจะสร้างพระนามอันรุ่งโรจน์ แด่ พระองค์
เอง 15 ขอทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ และทรงเพ่งดูจากสถานบริสุทธิ์และรุ ง่ โรจน์ ของพระองค์
ความกระตือรือร้นและอานุภาพของพระองค์อยู่ที่ไหน พระทัยกรุ ณาและพระเมตตาของพระองค์ต่อข้า
พระองค์ อยู่ ที่ไหน ได้ ถู กยึด ไว้ แล ้ว หรือ 16 แน่ นอนพระองค์ ทรงเป็น พระบิดาของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
แม้ อับ ราฮัม มิ ได้ รู จั
้ ก ข้า พระองค์ และอิสราเอลหาจํา ข้า พระองค์ ได้ ไม่ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์
ทรงเป็น พระบิดาและพระผู้ ไถ่ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย พระนามของพระองค์ ดํารงอยู่ ตัง้ แต่ นิ รัน ดร์
กาล 17 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไฉนพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายผิดไปจากพระมรรคาของ
พระองค์ และกระทําใจของข้าพระองค์ให้แขง็ กระด้างจนข้าพระองค์ไม่ยําเกรงพระองค์ ขอพระองค์ทรง
กลับมาเพื่อเห็นแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์คือ ตระกูลทัง้ หลายอันเป็นมรดกของพระองค์ 18 ชนชาติ
แห่ งความบริสุทธิ ์ ของพระองค์ ได้ อาศัย อยู่ ที่ นั ่น แค่ ประเด ีย
๋ วหนึ่ ง ปฏิปักษ์ ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้
เหยียบยํ่าสถานบริสุทธิข
์ องพระองค์ลง 19 ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นของพระองค์ พระองค์ไม่เคยปกครอง
พวกเขาเลย เขาไม่ได้เรียกพวกเขาโดยพระนามของพระองค์
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พระเจ้าทรงเป็นช่างปั้ น เราเป็นดินเหนี ยว
ถ้าหากว่าพระองค์จะทรงแหวกฟ้าสวรรค์เสด็จลงมาได้หนอ เพื่อภูเขาจะไหลลงมาต่อพระพักตร์
พระองค์ 2 ดังเมื่อไฟที่ ทําให้ละลายไหม้อยู่ และไฟกระทําให้น้ําเดือด เพื่อให้พระนามของพระองค์เป็ นที
่ รู ้จัก แก่ ปฏิปักษ์ ของพระองค์ เพื่อ บรรดาประชาชาติ จะสะเทือนต่อ พระพักตร์พระองค์ 3 เมื่อ พระองค์
ทรงกระทํา สิง่ น่า กลั วท ี่ พวกข้า พระองค์ คาดไม่ ถึง พระองค์ เสด็จ ลงมา ภู เขาก็ เคลื่อนที่ ลงมาต่อ พระ
พักตร์พระองค์ 4 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ตัง้ แต่ เริม
่ แรกของโลก ไม่มี ผู้ ใดได้ ยิน หรือ ทราบด้วยหู หรือ ตาได้
เห็น สิ่งทัง้ หลายซึ่งพระองค์ทรงเตรียมไว้เพื่อบรรดาผู้ที่ รอคอยพระองค์ นอกเหนื อพระองค์ 5 พระองค์
ทรงพบเขาที่ ช่น
ื บานและกระทํา ความชอบธรรม บรรดาผู้ ที่ จํา พระองค์ ได้ ในวิธีการของพระองค์ ดู เถิด
พระองค์ทรงกริว้ เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายทําบาปแล้ว ข้าพระองค์ทัง้ หลายยังอยูใ่ นบาปเป็นเวลานาน
และข้าพระองค์ ทัง้ หลายจะรอด 6 ข้าพระองค์ ทุกคนได้ กลายเป็นเหมือนสิง่ ที่ ไม่สะอาด และการกระทํา
อัน ชอบธรรมของข้า พระองค์ ทัง้ สิน
่ วลงอย่างใบไม้ และ
้ เหมือนเสื้อผ้า ที่ สกปรก ข้า พระองค์ ทุ กคนเหีย
7
ความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ทัง้ หลายได้พัดพาข้าพระองค์ไปเหมือนลม ไม่มีผู้ใดร้องทูลต่อพระนามของ
1 โอ
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พระองค์ ที่ เร้า ตนเองให้ยด
ึ พระองค์ ไว้ เพราะพระองค์ ทรงซ่อนพระพักตร์ของพระองค์ จากข้า พระองค์
ทัง้ หลาย และได้ ผลาญข้า พระองค์ ทัง้ หลายเพราะเหตุ ความชัว่ ช้า ของข้า พระองค์ 8 โอ ข้า แต่ พระเย
โฮวาห์ แต่ บัดนี้ พระองค์ ยัง ทรงเป็น พระบิดาของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายเป็น ดิน เหนี ยว และ
พระองค์ทรงเป็นช่างปั้ น ข้าพระองค์ทุกคนเป็นผลพระหัตถกิจของพระองค์ 9 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอ
อย่าทรงกริวน
้ ัก และขออย่าทรงจดจําความชัว่ ช้าไว้เป็นนิ ตย์ ดูเถิด ขอทรงพิเคราะห์ ข้าพระองค์ทัง้ สิน
้
10
เป็นชนชาติของพระองค์ หัวเมืองบริสุทธิ์ของพระองค์กลายเป็นถิน
่ ทุรกันดาร ศิ โยนได้กลายเป็นถิน
่
11
ทุรกันดาร เยรู ซาเล็มเป็ นที ่รกร้าง นิ เวศอันบริสุทธิ์และงามของข้าพระองค์ทัง้ หลาย ที่ ซึ่งบรรพบุรุษ
ของข้าพระองค์ สรรเสริญพระองค์ ถู กไฟเผาเสียแล้ว และสิ่งอันน่าปรารถนาของข้าพระองค์ ทัง้ สิน
้ ได้ ถู
กทิง้ ร้าง 12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เป็นอย่างนี้ แล้ว พระองค์ยังจะทรงยับยัง้ พระองค์ไว้หรือ พระองค์จะ
ทรงเงียบอยูแ
่ ละข่มใจพวกข้าพระองค์อย่างถึงขนาดหรือ
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พระเจ้าทรงตอบพวกอิสราเอลที่เหลืออยู่
1 “คนเหล่านั ้ นที่มิได้ขอพบเรา

แสวงหาเรา คนเหล่านั ้นที่มิได้แสวงหาเราได้พบเรา เราว่า ‘เราอยู่ที่นี่
เราอยู่ที่ นี่� ต่อประชาชาติ ที่ เขาไม่ได้ เรียกโดยนามของเรา 2 เรายื่นมือของเราออกตลอดวันต่อชนชาติ
ที่ มัก กบฏ ผู้ ดําเนิ น ในทางที่ ไม่ ดี ติ ดตามอุบายของตนเอง 3 ชนชาติ ที่ ยัว่ เย้า เราให้กร ว
ิ้ ต่อ หน้า อยู่เสมอ
ทําการสักการบูชาตามสวน และเผาเครือ
่ งหอมอยู่บนกองอิฐ 4 ผู้ยังคงอยู่ท่ามกลางอุโมงค์ฝังศพ และ
ค้างคืนในโบราณสถาน ผู้กินเนื้ อหมู และในภาชนะของเขามีแกงซึ่งทําด้วยเนื้ อที่ น่าสะอิดสะเอียน 5 ผู้
กล่าวว่า ‘ออกไปห่างๆ อย่าเข้ามาใกล้ เพราะข้าบริสุทธิ์กว่าเจ้า� เหล่านี้ เป็นควันอยู่ในจมูกของเรา เป็น
ไฟซึ่งไหม้อยู่วันยังคํ่า 6 ดู เถิด มีเขียนไว้ต่อหน้าเราว่า ‘เราจะไม่นิ่ งเฉย แต่ เราจะตอบสนอง เออ เราจะ
ตอบสนองไว้ในอกของเขา 7 ทัง้ ความชัว่ ช้าของเจ้าและความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลายรวม
กัน ด้วย� ” พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เขาได้ เผาเครือ
่ งหอมบนภู เขา และกล่าวหยาบช้า ต่อ เราบนเนิ น
8
เราจึงจะตวงกิจการเก่าเข้าไปในอกของเขา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “นํ้าองุน
่ ใหม่หาได้จากพวงองุน
่
และเขากล่าวว่า ‘อย่า ทําลายมัน เสีย เพราะมี พระพรอยู่ ในนั ้น� ฉั นใด เราก็ จะกระทํา ด้วยเห็น แก่ ผู้รบ
ั
ใช้ ของเรา และไม่ ทําลายเขาหมดที เดียวฉั น นั ้น 9 เราจะนํา เชื้อ สายออกมาจากยาโคบ และผู้รบ
ั มรดก
ภูเขาทัง้ หลายของเราจากยูดาห์ ผู้เลือกสรรของเราจะได้รบ
ั มันเป็นมรดก และบรรดาผู้รับใช้ของเราจะ
10
อาศัยอยูที
่ ่นั่น ชาโรนจะเป็นลานหญ้าสําหรับฝูงแพะแกะ และหุบเขาอาโคร์จะเป็นทีให้
่ ฝูงวัวนอน เพื่อ
ชนชาติของเราที่ ได้แสวงหาเรา 11 แต่เจ้าทัง้ หลายจะทอดทิง้ พระเยโฮวาห์ ผู้ลืมภูเขาบริสุทธิ์ของเรา ผู้
จัดสํารับไว้ให้แก่พระโชค และจัดหาเครือ
่ งดื่มบูชาให้แก่พระเคราะห์ 12 เพราะฉะนั ้นเราจะนั บรวมเจ้าทัง้
หลายไว้กับดาบ และเจ้าทุกคนจะต้องหมอบลงต่อการสังหาร เพราะเมื่อเราเรียก เจ้าไม่ตอบ เมื่อเราพูด
เจ้าไม่ฟัง แต่ได้กระทําชัว่ ในสายตาของเรา และเลือกสิง่ ที่เราไม่ปี ติยินดีด้วย� 13 เพราะฉะนั ้นองค์พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า “ดู เถิด ผู้รบ
ั ใช้ทัง้ หลายของเราจะได้ รับประทาน แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะหิว
ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะได้ดื่ม แต่เจ้าจะกระหาย ดูเถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะเปรมปรีดิ์ แต่เจ้าจะได้อาย 14 ดู
เถิด ผู้รบ
ั ใช้ของเราจะร้องเพลงเพราะใจยินดี แต่เจ้าทัง้ หลายจะร้องออกมาเพราะเสียใจ และจะครวญ
ครางเพราะจิตระทม 15 เจ้ าทัง้ หลายจะทิง้ ชื่อของเจ้าไว้แก่ ผู้เลือกสรรของเราเพื่อใช้แช่ง และองค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะทรงสังหารเจ้า แต่จะทรงเรียกชื่อผู้รับใช้ของพระองค์ด้วยชื่ออ่น
ื 16 ดังนั ้น ผู้ใดที่ขอ
พรให้ตนเองในแผ่นดินโลก จะขอพรให้ตนเองในพระนามพระเจ้าแห่งความจริง และผู้ใดที่ปฏิญาณใน
แผ่นดินโลก จะปฏิญาณในนามพระเจ้าแห่งความจริง เพราะความลําบากเก่าแก่นั้นก็ลืมเสียแล้ว และ
ซ่อนเสียจากตาของเรา
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แผ่นดินโลกใหม่และฟ้าสวรรค์ใหม่
ดูเถิด เราจะสร้างฟ้าสวรรค์ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ เพราะสิง่ เก่าก่อนนั ้นจะไม่จํากันหรือ
18
นึ กได้อีก แต่จงชื่นบานและเปรมปรีดิ์เป็นนิ ตย์ในสิง่ ซึ่งเราสร้างขึ้น เพราะ ดูเถิด เราสร้างเยรู ซาเล็ม
ให้เป็ นที่เปรมปรีดิ์ และชนชาติของเมืองนั ้นให้เป็นความชื่นบาน 19 เราจะเปรมปรีดิ์ด้วยเยรู ซาเล็มและ
ชื่นบานด้วยชนชาติของเรา จะไม่ได้ยินเสียงร้องไห้ในเมืองนั ้นอีก และเสียงครวญคราง 20 ในนั ้นจะไม่มี
ทารกที่ มีชีวิตเพียงสองสามวัน หรือคนแก่ ที่ มีอายุไม่ครบกําหนด เพราะเด็กจะมีอายุหน่งึ ร้อยปี จึงตาย
และคนบาปที่มีอายุเพียงหนึ่ งร้อยปี จะเป็ นที่แช่ง 21 เขาจะสร้างบ้านและเข้าอาศัยอยู่ในนั ้น เขาจะปลูก
สวนองุน
่ และกินผลของมัน 22 เขาจะไม่สร้างและคนอื่นเข้าอาศัยอยู่ เขาจะไม่ปลูกและคนอื่นกิน เพราะ
อายุชนชาติของเราจะเป็นเหมือนอายุของต้นไม้ และผู้เลือกสรรของเราจะใช้ผลงานนํ้ามือของเขานาน
23 เขาทัง
้ หลายจะไม่ ทํางานโดยเปล่า ประโยชน์ หรือ คลอดบุตรเพื่อ ความสยดสยอง เพราะเขาเป็น เชื้อ
สายของผู้ที่ได้รับพรของพระเยโฮวาห์ กับลูกๆของเขาด้วย 24 และต่อมา ก่อนที่เขาร้องเรียก เราจะตอบ
ขณะที่เขายังพูดอยู่ เราจะฟัง 25 สุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกัน สิงโตจะกินฟางเหมือนวัว และ
ผงคลี จะเป็น อาหารของงู มัน ทัง้ หลายจะไม่ ทํา อันตรายหรือ ทําลายทัว่ ภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา� พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้
17 เพราะ

66

พระพรแห่งอาณาจักรของพระเจ้า
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “สวรรค์ เป็น บัล ลั งก ์ ของเรา และแผ่น ดิน โลกเป็น แท่น วางเท้า ของเรา
นิ เวศซึ่ง เจ้า จะสร้างให้ เรานั ้น จะอยู่ ที่ ไหนเล่า และที่ พํานั ก ของเราอยู่ ที่ไหน 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
คือเขาผู้ที่ถ่อมและสํานึ กผิดในใจ และตัวสัน
่ เพราะคําของเรา 3 เขาผู้ฆ่าวัวราวกับเขาฆ่าคน เขาผู้ถวาย
ลูก แกะเป็น เครือ
่ งบูชาราวกับ เขาตัด คอสุนัข เขาผู้ ถวายเครือ
่ งบูชาราวกับ เขาถวายเลือดหมู เขาผู้ เผา
เครือ
่ งหอมราวกับเขาสาธุการรู ปเคารพ คนเหล่านี้ ต่างก็เลือกทางของเขาเอง และจิตใจของเขาปีติยินดี
อยู่ในสิง่ น่าสะอิดสะเอียนของเขา 4 เราก็ จะเลือกการหลอกหลอนมาให้เขาด้วย และนําสิง่ ที่ เขากลัวมา
ถึง เขา เพราะเมื่อ เราได้ เรียก ไม่มี ผู้ ใดตอบ เมื่อ เราพูด เขาไม่ ฟัง แต่ เขาได้ กระทํา ชัว่ ต่อ หน้า ต่อตาของ
เรา และเลือกสิง่ ที่ เราไม่ปี ติยินดีด้วย� 5 เจ้าผู้ตัวสัน
่ เพราะพระวจนะของพระองค์ จงฟังพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ “พีน้
่ องของเจ้าผูซ
้ ่ึงเกลียดชังเจ้า และเหวีย
่ งเจ้าออกไปเพราะเห็นแก่นามของเรา ได้พูดว่า
‘ขอพระเยโฮวาห์ ทรงรับ เกียรติ� แต่ พระองค์ จะได้ ปรากฏและเป็น ความชื่นบานของเจ้า และเขาเหล่า
นั ้น แหละจะต้องได้ รบ
ั ความอาย 6 เสียงอึง คะนึ ง จากในเมือง เสียงจากพระวิหาร พระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์กําลัง ให้การตอบแทนต่อ ศั ตรู ของพระองค์ 7 ก่อนที่ นางจะปวดครรภ์ นางก็ คลอดบุตร ก่อนที่
ความเจ็บ ปวดจะมาถึง นาง นางก็ ให้ กําเนิ ด บุตรชายคนหนึ่ ง 8 ใครเคยได้ยน
ิ สิง่ อย่างนี้ บ้าง ใครเคยได้
เห ็น สิง่ อย่างนี้ บ้าง แผ่ นดิน จะให้งอกขึ้น ในวัน เดียวหรือ ประชาชาติ จะคลอดมาในครู เ่ ดียวหรือ เพราะ
พอศิโยนปวดครรภ์ เธอก็คลอดบุตรทัง้ หลายของเธอ 9 เราจะนํามาถึงกําหนดคลอด แล้วจะไม่ให้คลอด
หรือ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “เราผู้เป็นเหตุให้คลอด จะปิดครรภ์หรือ� พระเจ้าของท่านตรัสดังนี้ 10 จง
เปรมปรีดิ ์ กับ เยรู ซาเล็ม และยินดี กับ เธอ นะบรรดาเจ้า ที่รก
ั เธอ จงเปรมปรีดิ ์ กับ เธอด้วยความชื่นบาน
11
นะบรรดาเจ้าที่ไว้ทุกข์เพื่อเธอ เพื่อเจ้าจะได้ดูดและอิม
่ ใจด้วยอกอันประเล้าประโลมของเธอ เพื่อเจ้า
จะได้ ด่ ืม ให้เกลี้ยง ด้วยความปี ติ ยินดี จากสง่า ราศี อั นอ ุ ดมของเธอ 12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า
“ดู เถิด เราจะนํา สันติภาพมาถึง เธออย่างกับ แม่ นํ้า และสง่า ราศี ของบรรดาประชาชาติ เหมือนลํานํ้า ที่
กําลังล้น และเจ้าทัง้ หลายจะได้ดูด เธอจะอุม
้ เจ้าไว้ที่บัน
้ เอวของเธอ และเขย่าขึ้นลงที่เข่าของเธอ 13 ดัง่
ผู้ ที่ มารดาของตนเล้าโลม เราจะเล้าโลมเจ้า เช่น นั ้น และเจ้า จะรับ การเล้าโลมในเยรู ซาเล็ม 14 เมื่อ เจ้า
1

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 66:15

743

หนั งสืออส
ิ ยาห์ 66:24

เห็น อย่างนี้ ใจของเจ้า จะเปรมปรีดิ ์ กระดูก ของเจ้า จะกระชุม
้ ั นว ่า
่ กระชวยอย่างผัก หญ้า และเขาจะรู ก
หัตถ์ของพระเยโฮวาห์อยู่กับผู้รับใช้ของพระองค์ และความพิโรธต่อสู้ศัตรู ของพระองค์ 15 เพราะ ดูเถิด
พระเยโฮวาห์จะเสด็จมาด้วยไฟ และรถรบของพระองค์เหมือนลมหมุน เพื่อสนองเขาด้วยความกริว้ ของ
พระองค์อย่างเกรีย
้ วกราด และด้วยการขนาบของพระองค์พร้อมด้วยเปลวเพลิง 16 เพราะพระเยโฮวาห์
จะทรงกระทําการพิพากษาด้วยไฟ และด้วยพระแสงของพระองค์เหนื อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ ่พระเยโฮ
้ และผูที
วาห์ทรงสังหารเสียจะมีมากมาย 17 คนทัง้ หลายที่กระทําตัวให้บริสุทธิและชํ
าระตัวให้บริสุทธิ์ อยูข้
่ างหลัง
์
ต้นไม้ต้นหน่งึ ท่ามกลางสวน ที่ กําลั งกินเนื้ อหมู และสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียน และหนู จะถูกเผาผลาญเสีย
ด้วยกัน� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ 18 “เพราะเราทราบการงานของเขาและความคิด ของเขา และเราจะ
มารวบรวมบรรดาประชาชาติและภาษาทัง้ สิน
้ และเขาจะมาเห็นสง่าราศีของเรา 19 และเราจะตัง้ หมาย
สําคัญไว้ท่ามกลางเขา และเราจะส่งผูร้ อดพ้นจากพวกเขานั ้นไปยังบรรดาประชาชาติ ยังทารชิช ปูลและ
ลูด ผู้โก่งธนู ยังทูบัลและยาวาน ยังเกาะทัง้ หลายที่ไกลออกไป ที่เขายังไม่ได้ยินชื่อเสียงของเราและเห็น
สง่าราศีของเรา และเขาจะประกาศสง่าราศีของเราท่ามกลางบรรดาประชาชาติ 20 และเขาจะนําพี่น้อง
ทัง้ สิน
่ งถวายบูชาพระเยโฮวาห์ มาด ้ว ยม้า ด้วย
้ ของเจ้า ทัง้ หลายจากบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ เป็น เครือ
รถรบ ด้วยเกวียนประทุน ด้วยล่อและด้วยอูฐโหนกเดียว ยังเยรู ซาเล็มภู เขาบริสุทธิ์ของเรา� พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ “เช่นเดียวกับคนอิสราเอลนําธัญญบูชาใส่ภาชนะสะอาดมายังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
21 และเราจะเอาเขาบางคนเป็ น ปุโรหิต และเป็ น พวกเลวี� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ 22 “เพราะฟ้า สวรรค์
ใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ซ่ึงเราจะสร้าง จะยังอยูต
่ ่อหน้าเราฉั นใด� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ “เชื้อสายของ
เจ้า และชื่อ ของเจ้า จะยัง อยู่ ฉั น นั ้น � 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “และต่อ มาทุก วัน ขึ้น คํ่า และทุก วัน สะบา
โต เนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ จะมานมัสการต่อหน้าเรา 24 และเขาจะออกไปมองดูซากศพของคนที่ได้ละเมิดต่อเรา
เพราะว่าหนอนของคนเหล่านี้ จะไม่ตายไป ไฟของเขาจะไม่ดับ และเขาจะเป็ นที่น่าสะอิดสะเอียนต่อเนื้ อ
หนั งทัง้ สิน
้ �
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เยเรมีย์

หนังสือเสพทูอาจินต์ หนังสือทัลมัด โจซีฟัส และทาร์กัม ได้กล่าวว่าเยเรมีย์เป็นผู้เขียนเล่มนี้ การรับ
ใช้ของอิสยาห์อยูก่
่ อนการรับใช้ของเยเรมียเป็
์ นเวลา 60 ปี เยเรมียพยากรณ์
์
เป็นเวลา 40 ปีในรัชการขอ
งกษั ตริย์โยสิ ยาห์ เยโฮอาหาส เยโฮยาคิม เยโฮยาคีน และเศเดคียาห์ เยเรมีย์รับใช้พระเจ้าในสมัยเดีย
วกันกับผู้พยากรณ์ นาฮูม ฮะบากุก และเศฟันยาห์
เยเรมีย์ ได้ เห ็ นการสิน
้ สุด ลงของกษั ตริย์ องค์ สุดท้ายของยู ดาห์ ได้ เห ็ นการทําลายพระวิหารและกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และได้เห็นพวกยูดาห์ถู กนําไปเป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน ในสมัยของเยเรมีย์ความบาปเจริญ
ขึ้นและพวกยูดาห์ได้ถูกพระเจ้าพิพากษาอย่างมากมาย ไม่มีเวลาสงบในสมัยเยเรมีย์
เพราะเหตุ วา่ เยเรมีย์ ได้ พยากรณ์ ถึง การที่ อส
ิ ราเอลจะเป็น เชลยและมี ความโศกเศร้า ถึง เรือ
่ งความ
บาปของเขา เขาได้ ถู กเรียกว่า “ผู้ พยากรณ์ ที่ ร้องไห้� (The Weeping Prophet) หน ังสือเยเรมีย์นี้ ได้
พรรณนาถึง การประกาศของเยเรมีย์ ในตอนที่ เขาขอร้องให้ ยู ดาห์ กล ับ มาหาพระเจ้า ก่อนที่ เขาจะต้อง
เป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน
1 ถ้อยคําของเยเรมีย์บุ ตรชายของฮิลคี ยาห์

ผู้หน่งึ ในหมู่ปุโรหิต ผู้อยู่ตําบลอานาโธท ในแผ่นดินของ
เบนยามิน 2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงเยเรมีย์ในรัชกาลโยสิ ยาห์ โอรสของอาโมน กษั ตริย์แห่ง
ยู ดาห์ในปี ที่ สิ บสามของรัชกาลนี้ 3 และมี มาในรัช กาลของเยโฮยาคิ ม โอรสของโยสิ ยาห์กษั ตริย์แห่งยู
ดาห์ จนถึงปลายปีที่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลเศเดคียาห์ โอรสของโยสิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ จนถึงการกวาด
เยรู ซาเล็มไปเป็นเชลยในเดือนที่ห้า
พระเจ้าทรงแต่งตัง้ เยเรมียให้
์ เป็นผู้พยากรณ์ ก่อนที่ท่านจะบังเกิด
แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 5 “เราได้ รู จั
้ ก เจ้า ก่อนที่ เราได้ ก่อ ร่างตัว เจ้า ที่ ใน
ครรภ์ และก่อนที่ เจ้ าคลอดจากครรภ์ เราก็ ได้ กําหนดตัว เจ้า ไว้ เราได้ แต่ งตัง้ เจ้า เป็น ผู้ พยากรณ์ ให้ แก่
บรรดาประชาชาติ� 6 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ กราบทูล ว่า “อนิ จจา ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ดู เถิด ข้า
พระองค์พูดไม่เป็น เพราะว่าข้าพระองค์เป็นเด็ก� 7 แต่พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “อย่าว่าเจ้าเป็น
แต่เด็ก เพราะเจ้าจะต้องไปหาทุกคนที่เราใช้ให้เจ้าไป และเราบัญชาเจ้าอย่างไรบ้าง เจ้าจะต้องพูด 8 อย่า
กลัวหน้าเขาเลย เพราะเราอยูก
่ ับเจ้า จะช่วยเจ้าให้พ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 9 แล้วพระเยโฮวาห์
ทรงเหยียดพระหัตถ์ ของพระองค์ ถู กต้องปากข้าพเจ้า และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “ดู เถิด เรา
เอาถ้อยคําของเราใส่ในปากของเจ้า 10 ดูซิ ในวันนี้ เราได้ตัง้ เจ้าไว้เหนื อบรรดาประชาชาติและเหนื อราช
อาณาจักรทัง้ หลาย ให้ถอนออกและให้พังลง ให้ทําลายและให้ควํา่ เสีย ให้สร้างและให้ปลูก�
4

ผู้พยากรณ์ ได้ประกาศการพิพากษาของพระเจ้า
11 ยิง
์ ย เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้ากราบทูล
่ กว่านี้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า “เยเรมียเอ๋
12
ว่า “ข้าพระองค์เห็นไม้ตะพดอัลมันด์อน
ั หนึ่ ง� แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าเห็นถูกต้อง
ดี แล้ว เพราะเราจะเร่งเร้า ถ้อยคํา ของเราเพื่อ ให้ กระทํา สําเร็จ� 13 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง
ข้าพเจ้าครัง้ ที่ สองว่า “เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้ากราบทูลว่า “ข้าพระองค์เห็นหม้อกําลังเดือดอยู่หม้อหนึ่ ง
หัน หน้า ไปทางทิศ เหนื อ� 14 แล ้ว พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “เหตุ ร้ายจะระเบิด จากทิศ เหนื อ มา
เหนื อ ชาวแผ่น ดิน นี้ ทัง้ สิน
้ 15 เพราะ ดู เถิด เราจะร้องเรียกครอบครัวท งั ้ ปวงแห่ง บรรดาราชอาณาจักร
ทิศเหนื อ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เขาทัง้ หลายจะมา และต่างก็จะวางบัลลังกข
์ องตนไว้ที่ตรงทาง
เข้าประตูกรุ งเยรู ซาเล็ม ตัง้ สู้ ล้อมรอบกําแพงทัง้ หลาย และตัง้ สู้ หว
ั เมืองทัง้ สิน
้ ของยูดาห์ 16 และเราจะ
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กล่าวคําพิพากษาของเราต่อหัวเมืองเหล่านั ้น เพราะบรรดาความชัว่ ร้ายของเขาในการที่ ได้ ทอดทิง้ เรา
และได้ เผาเครือ
่ งหอมบูชาพระอื่น และนมัสการสิง่ ที่ มือ ของตนได้ กระทํา ไว้ 17 เพราะฉะนั ้น ส่วนเจ้า จง
คาดเอวของเจ้า ไว้ จงลุก ขึ้น และบอกทุก อย่างที่ เราบัญชาเจ้า ไว้นั้น ให้เขาฟัง อย่า สะดุ้ง กลัว เพราะหน้า
เขาเลย เกรงว่า เราจะทําให้ เจ้ าหงอต่อ หน้า เขาทัง้ หลาย 18 เพราะ ดู เถิด ในวัน นี้ เรากระทํา ให้ เจ้ าเป็น
เมืองมีป้อม เป็นเสาเหล็ก และเป็นกําแพงทองสัมฤทธิ์ สู้กับแผ่นดินทัง้ หมด สู้กับบรรดากษั ตริย์แห่งยู
ดาห์ กับเจ้านาย กับปุโรหิตและกับประชาชนแห่งแผ่นดินนี้ 19 เขาทัง้ หลายจะต่อสู้กับเจ้า แต่จะไม่ชนะ
เจ้า เพราะเราอยูก
่ ับเจ้าเพื่อจะช่วยเจ้าให้พ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

2
คําตรัสจากพระเจ้าถึงยูดาห์ผู้กลับสัตย์

ยิง่ กว่า นี้ พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “จงไปประกาศกรอกหู ของกรุ ง เยรู ซาเล็ม
ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เรายัง จํา เจ้า ได้ คือ ความเมตตาในวัย สาวของเจ้า ความรัก ขณะที่ เจ้ าเข้า
พิธีสมรส เมื่อ เจ้า ตามเรามาในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ในดิน แดนที่ ไม่ ได้ หว่านพืช อะไร 3 อิสราเอลนั ้น เป็น ส่วน
บริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์ คือ เป็น ผลิตผลรุ น
่ แรกของพระองค์ คนทัง้ ปวงที่ ได้ กิน ผลนั ้ นก ็ ผิด เหตุ ร้าย
จึง จะมาถึง เขา พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ � 4 โอ วงศ์ วานของยาโคบ และบรรดาครอบครัว แห่ง วงศ์
วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 5 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “บรรพบุรุษของเจ้าจับ
ความชัว่ ช้าอะไรได้ในเราเล่า เขาจึงไปห่างเสียจากเรา และไปดําเนิ นตามสิง่ ไร้ค่า และได้กลายเป็นสิง่ ไร้
ค่า 6 เขาทัง้ หลายมิได้ กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ประทั บที่ไหน ผู้ได้ พาเราขึ้นมาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ผู้ได้ นํา
เราอยู่ในป่าถิน
่ ทุรกันดาร ในแดนทะเลทรายมีหลุม ในแดนที่กันดารนํ้าและมีเงามัจจุราช ในแผ่นดินที
่ไม่มีผู้ใดผ่านไปได้ และไม่ มี มนุษย์อาศัยอยู่ที่ นั่น � 7 และเราได้ พาเจ้า ทัง้ หลายเข้ามาในดิน แดนที่ อุดม
สมบูรณ์ เพื่อกินผลไม้และของดีๆในแผ่นดินนั ้น แต่เมื่อเจ้าเข้ามา เจ้าได้กระทําให้แผ่นดินของเราเป็น
มลทิน และกระทําให้มรดกของเราเป็นสิง่ น่าสะอิดสะเอียน 8 ปุโรหิตทัง้ หลายมิได้กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์
ประทั บที่ไหน� คนเหล่านั ้ นที ่แถลงพระราชบัญญัติไม่รูจั
้ กเรา บรรดาผู้เลี้ยงแกะก็ละเมิดต่อเรา พวกผู้
พยากรณ์ ได้พยากรณ์ โดยพระบาอัล และดําเนิ นติดตามสิง่ ที่ไม่เป็นประโยชน์ �
1

บรรดาความทุกข์ลําบากของอิสราเอลคือผลแห่งความบาป

“เพราะฉะนั ้นเราจะยังโต้แย้งกับเจ้า เราจะโต้แย้งกับลูกหลานของเจ้า 10 เหตุ
ว่า จงข้ามไปยังฝั่ งเกาะคิทธิม แล้วก็ดู และใช้คนไปถึงเมืองเคดาร์และพิจารณาอย่างถี่ ถ้วน ดูที ว่าเคย
มีสิ ่งอย่างนี้ บ้างไหม 11 มีประชาชาติ ใดเคยได้ เปลี่ยนพระของตน ถึงแม้ว่าพระเหล่านั ้นไม่เป็นพระ แต่
ประชาชนของเราได้ เอาสง่าราศี ของเขาแลกกับสิง่ ที่ ไม่เป็นประโยชน์ อย่างใด� 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
“โอ ฟ้า สวรรค์ ทัง้ หลายเอ๋ย จงตกตะลึ งด ้วยสิง่ นี้ จงเกรงกลัว อย่างสยดสยองและจงโดดเดี่ยวอ้างว้าง
เสีย เลย 13 เพราะว่า ประชาชนของเราได้ กระทํา ความชัว่ ถึง สองประการ เขาได้ ทอดทิง้ เราเสีย ซึ่ง เป็น
แหล่ง นํ้า เป็น แล ้ว สกัด หิน ขัง นํ้า ไว้ สําหรับ ตนเอง เป็น ถัง นํ้า แตก ซึ่ง ขัง นํ้า ไม่ ได้ 14 อิสราเอลเป็น ทาส
เขาหรือ หรือ เป็น ทาสที่ เก ิ ดมาในบ้าน เหตุ ใดเขาจึง ตกไปเป็น เหยื่อ 15 สิ งโตหนุ่ม คํารามเข้า ใส่ เขา มัน
คํารามเสียงดังมาก และมันทัง้ หลายได้กระทําให้แผ่นดินของเขาทิง้ ร้างว่างเปล่า หัวเมืองทัง้ หลายของ
เขาก็ถูกเผา ไม่มีคนอาศัยอยู่ 16 ยิง่ กว่านั ้นอีก ประชาชนเมืองโนฟและเมืองทาปานเหสได้ทุบกระหม่อม
ของเจ้าแล้ว 17 เจ้าหาเรือ
่ งเหล่านี้ ให้มาใส่ ตัวเจ้าเอง โดยการทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เมื่อ
พระองค์ ทรงนํา เจ้า ไปตามทางมิ ใช่ หรือ 18 บัดนี้ เจ้ าได้ อะไรด้วยการลงไปยั งอ ียป
ิ ต์ เพื่ อด่ื มน้าํ ในแม่น้ํา
ชิ โหร ์ หรือ เจ้า ได้ อะไรด้วยการที่ ลงไปยั งอ ัส ซีเรีย เพื่ อด่ื มน้าํ ในแม่น้ํา นั ้น 19 ความโหดร้ายของเจ้า จะตี
สอนเจ้าเอง และการที่ เจ้ ากลับสัตย์นั้นเองจะตําหนิ เจ้า ฉะนั ้นเจ้าจงรู แ
้ ละเห็นเถิดว่า มันเป็นความชัว่
และความขมขื่น ซึ่งเจ้าทอดทิง้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ซึ่งความยําเกรงเรามิได้อยู่ในตัวเจ้าเลย�
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 20 “เพราะว่านานมาแล้วเราได้หก
ั แอกของเจ้า และ
9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
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ระเบิด พันธนะของเจ้า เสีย และเจ้า ได้ กล่าวว่า ‘ข้า จะไม่ ละเมิด � เออ เจ้ าได้ โน ้ม ตัว ลงเล่น ชู้บนเนิ น เขา
สูง ทุก แห่ง และใต้ ต้นไม้ เข ียวสดทุก ต้น 21 แต่ เราได้ ปลูก เจ้า ไว้เป็น เถาองุน
่ อย่างดี เป็น พันธุ ์แท้ ทัง้ นั ้น
แล้วทําไมเจ้าเสื่อมทรามลงจนกลายเป็นเถาแปลกไปได้� 22 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า “ถึงแม้
ว่า เจ้า ชําระตัว ด้วยนํ้า ด่าง และใช้ สบู่ มาก แต่ รอยเปื้ อนความชัว่ ช้า ของเจ้า ก็ ยงั ปรากฏอยู่ ต่อ หน้า เรา
23 เจ้ าจะพูด ได้ อย่างไรว่า ‘ข้า ไม่ เป็ น มลทิน ข้าม ิ ได้ ติ ดตามพระบาอัล ไป� จงมองดู ท่าทางของเจ้า ที่ ใน
หุบเขาซิ จงสํานึ กซิวา่ เจ้าได้ กระทําอะไร เจ้ าเหมือนอูฐสาวคะนองที่ เดินข้ามไปข้ามมา 24 เหมือนลาป่า
ที่ คุ ้นเคยกับถิน
่ ทุ รกันดาร ได้ สูดลมด้วยความอยากอันรุนแรงของมัน ใครจะระงับความใคร่ของมันได้
บรรดาที่ แสวงหามัน จะไม่ ต้องเหน็ ดเหนื่ อย เมื่อ ถึง เดือนที่ กําหนดของมัน จะพบมัน เอง 25 ระวัง อย่า ให้
เท้าของเจ้าขาดรองเท้า และระวังลําคอของเจ้าให้พ้นจากความกระหาย แต่ เจ้ ากล่าวว่า ‘หมดหวังเสีย
แล้ว เพราะข้า ได้ รก
ั พระอื่น และข้า จะติดตามไป� 26 เมื่อ โจรถูก จับ มี ความละอายฉั นใด วงศ์ วานของ
อิสราเอลก็จะละอายฉั นนั ้น ทัง้ ตัวเขา กษั ตริย์ เจ้านาย ปุโรหิตและผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายของเขา 27 ผู้กล
่าวแก่ ลําต้ นว่า ‘ท่านเป็นบิดาของข้าพเจ้า� และกล่าวแก่ ศิลาว่า ‘ท่านคลอดข้าพเจ้ามา� เพราะเขาทัง้
หลายได้หน
ั หลังให้แก่ เรา มิใช่หันหน้ามาให้ แต่ เมื่อถึงเวลาลําบากเขาจะกล่าวว่า ‘ขอทรงลุกขึ้นช่วยข้า
พระองค์ทัง้ หลายให้รอด� 28 แต่บรรดาพระของเจ้าอยู่ที่ไหนเล่า ซึ่งเป็นพระที่เจ้าสร้างไว้สําหรับตัวเอง
ถ้ามันช่วยเจ้าให้รอดได้ ก็ ให้มันลุกขึ้นช่วย เมื่อถึงเวลาลําบากของเจ้า โอ ยูดาห์เอ๋ย เจ้ ามีหว
ั เมืองมาก
เท่าใด เจ้ าก็ มี พระมากเท่านั ้น� 29 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เจ้ าทัง้ หลายจะมาร้องทุกข์ เรือ
่ งเราทําไม เจ้
30
าได้ ละเมิด ต่อ เราหมดทุก คนแล้ว เราได้ โบยตี ลูก หลานของเจ้า เสีย เปล่า เขาทัง้ หลายก็ ไม่ ดี ขึ้น ดาบ
ของเจ้า เองได้ กล ืน ผู้ พยากรณ์ ของเจ้า เหมือนอย่างสิงโตที่ ทําลาย 31 โอ คนยุ คน ี้ เอ๋ย เจ้ าทัง้ หลายจง
พิจารณาดูพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เราเป็นเหมือนถิน
ิ ราเอลหรือ หรือเหมือนแผ่นดิ
่ ทุรกันดารแก่อส
นที่มืดทึบหรือ ทําไมประชาชนของเราจึงกล่าวว่า ‘ข้าพระองค์ทัง้ หลายเป็นเจ้านาย ข้าพระองค์จะไม่มา
หาพระองค์ อีก � 32 สาวพรหมจารีจะลืม อาภรณ์ ของเธอได้ หรือ เจ้ าสาวจะลืม เครือ
่ งพัน กายของตนได้
33
หรือ แต่ ประชาชนของเราได้ ลืมเรา เป็นเวลากี่ วนก
ั ็นับไม่ไหวแล้ว ทําไมเจ้านําวิถีของเจ้าไปหาความ
รัก อย่างแนบเนี ยน ฉะนั ้น เจ้า จึง สอนทางของเจ้า ให้ คนชัว่ ด้วย 34 ที่ ชายเสื้อ ของเจ้า จะเห็น โลหิต ของ
คนจนที่ไร้ความผิดด้วย เรามิได้พบโดยการสืบหาอย่างลึกลับ แต่โดยเรือ
่ งต่างๆเหล่านี้ 35 เจ้าก็ยงั กล่าว
ว่า ‘เพราะข้าพเจ้าไม่มีความผิดเลย พระพิโรธของพระองค์จะหันกลับจากข้าพเจ้าเป็นแน่ � ดูเถิด เราจะ
นําเจ้าไปสู่ การพิพากษา เพราะเจ้าได้ กล่าวว่า ‘ข้าพเจ้ามิได้ กระทําบาป� 36 ทําไมเจ้าท่องเที่ยวไปๆมาๆ
อย่างเบาความเช่นนั ้น โดยเปลี่ยนเส้นทางของเจ้าอยู่เสมอนะ อียป
ิ ต์จะกระทําให้เจ้าได้อาย เหมือนอัส
ซีเรียได้กระทําให้เจ้าได้อายมาแล้วนน
ั ้ 37 เจ้าจะออกมาจากที่นั่นด้วย โดยเอามือกุมศีรษะของเจ้าไว้ เพ
ราะพระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้ บรรดาความไว้วางใจของเจ้าเสีย เจ้าจะเจริญขึ้นมาเพราะเขาก็ไม่ได้�

3
1 “เขาทัง
้ หลายว่า ‘ถ้าชายคนใดหย่าภรรยาของตนและเธอก็ไปจากเขาเสีย และไปเป็นภรรยาของชาย

อีก คนหนึ่ ง เขาจะกลับ ไปหาเธอหรือ แผ่ นดิน นั ้น จะไม่ โสโครกมากมายหรือ� แต่ เจ้ าได้ เล่น ชู้ กับ คนรัก
มากมายแล้ว ถึงกระนั ้นเจ้าจงกลับมาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 2 “จงแหงนหน้าขึ้นสู่บรรดา
ที่สูงนั ้น และดูซี ที่ไหนบ้างที่ไม่มีคนมานอนด้วย เจ้าได้นั่งคอยคนรักของเจ้าอยู่ที่ริมทาง อย่างคนอาระ
เบีย ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เจ้ าได้ กระทํา ให้แผ่ นดิน โสโครกด้วยการแพศยาและความชัว่ ช้า ของเจ้า 3 เพราะ
ฉะนั ้นฝนจึงได้ระงับเสีย และฝนชุกปลายฤดูจึงขาดไป แต่เจ้ามีหน้าผากของหญิงแพศยา เจ้าปฏิเสธไม่
ยอมอาย 4 ตัง้ แต่เวลานี้ เจ้าจะร้องเรียกเรามิใช่หรือว่า ‘พระบิดาของข้าพระองค์ พระองค์ทรงเป็นผู้ชี้นํา
ตัง้ แต่ข้าพระองค์ยงั สาวๆ 5 พระองค์จะทรงพระพิโรธอยูเป็
่ นนิ ตย์หรือ พระองค์จะทรงกริว้ อยูจ
่ นถึงที่สุด
ปลายหรือ� ดูเถิด เจ้าลัน
่ วาจาแล้ว แต่เจ้าก็ยงั กระทําความชัว่ ช้าทุกอย่างซึ่งเจ้ากระทําได้�
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พระเจ้าทรงอ้อนวอนต่อยูดาห์ผู้กลับสัตย์
พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ในรัชกาลของกษั ตริย์ โยสิ ยาห์ ว่า “เธอทํา อะไรเจ้า เห็น หรือ คื ออ ิส รา
เอลผูกล
้ ับสัตย์ เธอขึ้นไปบนภูเขาสูงทุกลูก และใต้ต้นไม้เขียวสดทุกต้น แล้วก็ไปเล่นชูอยู
่ ่นั่น 7 เมื่อเธอ
้ ที
ทํา อย่างนี้ จนหมดแล้ว เรากล่าวว่า ‘เจ้ าจงกลับ มาหาเรา� แต่ เธอก็ ไม่ กลับ มา และยู ดาห์น้องสาวที่ ทร
ยศนั ้ นก ็ เห็น 8 และเราเห็นว ่า เพราะเหตุ ทัง้ ปวงที่ อส
ิ ราเอลผู้ กล ับ สัตย์ ได้ ล่วงประเวณี นั ้น เราได้ ไล่ เธอ
ไปพร้อมกับให้หนังสือหย่า แต่ยูดาห์น้องสาวที่ทรยศนั ้ นก็ไม่กลัว เธอก็กลับไปเล่นชู้ด้วย 9 ต่อมาเพราะ
การแพศยาเป็นการเบาแก่ เธอมาก เธอก็ กระทํา ให้ แผ่ นดิน โสโครกไป โดยไปล่ วงประเวณี กับ ศิ ลาก ับ
ลําต้น 10 แม้ว่าเธอกระทําไปสิน
้ อย่างนี้ แล้ว ยูดาห์น้องสาวที่ ทรยศของเธอก็ มิได้ หันกลับมาหาเราด้วย
สิน
้ สุดใจ แต่แสร้งทําเป็นกลับมา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 11 แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
“อิสราเอลผู้กลับสัตย์ยงั สําแดงตัวว่ามีผิดน้ อยกว่ายูดาห์ที่ทรยศ 12 จงไปประกาศถ้อยคําเหล่านี้ ไปทาง
เหนื อกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า อิสราเอลผู้กลับสัตย์เอ๋ย กลับมาเถิด เราจะไม่ให้ความกริว้ ของเรา
สวมทับ เจ้า เพราะเราประกอบด้วยพระกรุ ณาคุ ณ พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ เราจะไม่ กร ว
ิ้ เป็น นิ ตย์
13 เพียงแต่ ยอมรับ ความชัว
่ ช้า ของเจ้า ว่า เจ้ าได้ ละเมิด ต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า และเที่ยวเอา
ใจพระอื่ นที ่ ใต้ ต้นไม้ เข ียวสดทุก ต้น และเจ้า มิ ได้ เชื่อ ฟัง เสียงของเรา� ” พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
14 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “โอ ลูก หลานที่ กล ับ สัตย์ เอ๋ย กล ับ มาเถิด เพราะเราแต่งงานกับ เจ้า แล้ว เราจะ
รับเจ้าจากเมืองละคนและจากครอบครัวละสองคน และเราจะนําเจ้ามาถึงศิโยน 15 และเราจะให้ผู้เลี้ยง
แกะคนที่พอใจเราแก่เจ้า ผู้ซึ่งจะเลี้ยงเจ้าด้วยความรู แ
้ ละความเข้าใจ 16 และต่อมาเมื่อเจ้าทวีและเพิม
่
ขึ้นในแผ่นดินนั ้น ในครัง้ นั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เขาทัง้ หลายจะไม่กล่าวอีกว่า ‘หีบพันธสัญญาแห่ง
พระเยโฮวาห์� เรือ
่ งนี้ จะไม่มีขึ้นในใจ ไม่มใครระลึ
ี
กถึง ไม่มีใครนึ กถึง จะไม่ทํากันขึ้นอีกเลย 17 ในครัง้ นั ้น
เขาจะเรียกกรุ งเยรู ซาเล็มว่า เป็นพระที่นั่งของพระเยโฮวาห์ และบรรดาประชาชาติจะรวบรวมกันเข้ามา
หายังพระนามของพระเยโฮวาห์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม และเขาจะไม่ติดตามใจอันชัว่ ของเขาอย่างดื้อกระด้าง
อีก ต่อ ไป 18 ในสมัย นั ้น วงศ์ วานของยู ดาห์จะเดิน มากับ วงศ์ วานของอิสราเอล เขาทัง้ สองจะรวมกัน มา
จากแผ่นดินฝ่ายเหนื อ มายังแผ่นดินซึ่งเรามอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าให้เป็นมรดก 19 แต่เรากล่าวว่า
‘เราจะตัง้ เจ้าไว้ท่ามกลางบุตรทัง้ หลายของเราอย่างไรดีหนอ และให้แผ่นดินที ่น่าปรารถนาแก่เจ้า เป็น
มรดกที่สวยงามที่สุดในบรรดาประชาชาติ� และเรากล่าวว่า ‘เจ้าจะเรียกเราว่า พระบิดาของข้าพระองค์
และจะไม่หน
ั กลับจากการติดตามเรา� ”
6

การสารภาพความผิดบาป
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย แน่ นอนที เดียวที่ ภรรยาทรยศละทิง้ สามี ของนาง
ฉั นใด เจ้ าก็ ได้ ทรยศต่อเราฉั นนั ้น� 21 เขาได้ยน
ิ เสียงมาจากที่ สูง เป็นเสียงร้องไห้และเสียงวิงวอนของ
บุตรทัง้ หลายของอิสราเอล เพราะเขาได้ แปรวิถี ของเขาเสีย แล้ว เขาได้ ลืม พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เขา 22 “บรรดาบุตรที่ กล ับ สัตย์ เอ๋ย จงกลับ มาเถิด เราจะรักษาความสัตย์ ของเจ้า ให้ หาย � “ดู เถิด ข้า
พระองค์ทัง้ หลายมาหาพระองค์แล้ว เพราะพระองค์ทรงเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ 23 แท้
จร ิง ความหวัง ว่า จะได้ ความรอดจากเนิ น เขาและจากภูเขาหลายลู กก ็ เป็น ความไร้สาระ แท้ จร ิง ความ
รอดของอิสราเอลนั ้น อยู่ ในพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา 24 แต่ ว่า สิง่ ที่ น่า อายนั ้น ได้ กั ดก ิน สิง่ ทัง้ ปวงที่
บรรพบุรุษของเราได้ลงแรงทําไว้ ตัง้ แต่เรายังเป็นเด็กอนุชนอยู่ คือฝูงแกะ ฝูงวัว บุตรชาย และบุตรสาว
ทัง้ หลายของเขา 25 ให้ เรานอนลงจมในความอายของเรา และให้ ความอัปยศคลุม เราไว้ เพราะเราได้
กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ทัง้ ตัวเราและบรรพบุรุษของเรา ตัง้ แต่เราเป็ นอนุชนอยู่จน
ทุกวันนี้ และเราหาได้เชื่อฟังพระสุรเสียงแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไม่�
20
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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 อย่าง
ยุติธรรม และอย่างชอบธรรมว่า ‘ตราบใดที่พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ � แล้วบรรดาประชาชาติจะ
ให้พรกัน ในพระนามพระองค์ และเขาทัง้ หลายจะอวดพระองค์� 3 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ตรัส กับ คนยู
ดาห์และแก่ชาวเยรู ซาเล็มว่า “จงทุบดินที่ไถไว้แล้วนัน
้ และอย่าหว่านลงกลางหนาม 4 ดูก่อน คนยูดาห์
และชาวกรุ งเยรู ซาเล็มเอ๋ย จงเอาตัวรับพิธีเข้าสุ หนัตถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จงตัดหนั งปลายหัวใจของ
เจ้าเสีย เกรงว่าความกริว้ ของเราจะพลุ่งออกไปอย่างไฟและเผาไหม้ ไม่มีใครจะดับได้ เหตุด้วยความชัว่
แห่งการกระทําทัง้ หลายของเจ้า
1

พระเจ้าจะทรงพิพากษาลงโทษยูดาห์
5 จงประกาศในยู ดาห์ และโฆษณาในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า ‘จงเป่ า แตรไปทัว
่ แผ่น ดิน จงรวมกัน จงร้อง
6
ประกาศดังๆว่า มารวมกัน เถิด ให้เราเข้าไปในบรรดาเมืองที่ มี ป้อม � จงยกธงขึ้น สู่ ศิ โยน จงรีบ หนี ไป
ให้ปลอดภัย อย่ารออยู่ เพราะเราจะนําความร้ายมาจากทิศเหนื อ และนําการทําลายใหญ่ยงิ่ มา 7 สิงโตตั
วนัน
้ ได้ออกไปจากพุ่มไม้หนาทึบของมันแล้ว และผู้ทําลายเหล่าประชาชาติกําลังเดินทางมาแล้ว เขาได้
ออกไปจากสถานที่ของเขาเพื่อกระทําให้แผ่นดินของเจ้ารกร้างไป หัวเมืองของเจ้าจะถูกทิง้ ไว้เสียเปล่าๆ
ปราศจากคนอาศัย 8 ด้วยเหตุ นี้ เจ้ าจงสวมผ้า กระสอบ จงครํา่ ครวญและร้องไห้ เพราะพระพิโรธอั นร
้อนแรงของพระเยโฮวาห์มิได้หันกลับไปจากเรา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ต่อมาในวันนั ้นทัง้ กษั ตริย์และ
พวกเจ้านายจะหมดกําลังใจ บรรดาปุโรหิตจะตกตะลึงและผู้พยากรณ์ ก็จะอัศจรรย์ใจ� 10 แล้วข้าพเจ้า
จึง ทูล ว่า “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ ทรงล่อลวงชนชาติ นี้ และกรุ ง เยรู ซาเล็ม แน่ นอนที
เดียวว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจะอยูเ่ ย็น เป็นสุข� แต่ ที่ จร ิ งดาบได้ มาถึง ชีวต
ิ ของเขาทัง้ หลาย� 11 “ในครัง้ นั ้น
เขาจะกล่าวแก่ ชนชาติ นี้ และแก่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ว่า ‘ลมร้อนจากที่ สูง ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารพัด มาสู่ บุ ตรสาว
ประชาชนของเรา ไม่ใช่ จะมาฝัด หรือ มาชําระ 12 กระแสลมที่ แรงจะพัด มาจากที่ เหล่ านั ้น มาสู่ เรา บัดนี้
เราจะกล่าวคําตัดสินต่อพวกเขา� 13 ดูเถิด เขาจะขึ้นมาเหมือนเมฆ รถรบของเขาจะเหมือนลมหมุน ม้า
ทัง้ หลายของเขาเร็วยิง่ กว่านกอินทรี วิบัติแก่เราทัง้ หลาย เพราะว่าเราจะต้องพินาศ 14 โอ กรุงเยรู ซาเล็ม
เอ๋ย จงล้างจิตใจของเจ้าให้พ้นจากความชัว่ ร้าย เพื่อเจ้าจะรอดได้ ความคิดชัว่ ร้ายของเจ้านั ้นจะสิงอยู่
ในใจของเจ้านานสักเท่าใด 15 เพราะว่ามีเสียงประกาศมาจากเมืองดาน และโฆษณาความชัว่ ร้ายจากภู
เขาเอฟราอิม 16 จงกล่าวแก่ บรรดาประชาชาติ ดู เถิด จงโฆษณาแก่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ว่า บรรดาผู้ ล้อมมา
จากแผ่นดินไกล เขาทัง้ หลายโห่รอ
้ งเข้าใส่หว
ั เมืองยูดาห์ 17 เขาทัง้ หลายล้อมยูดาห์ไว้รอบเหมือนผู้ดูแล
เฝ้านา เพราะว่ายูดาห์ได้กบฏต่อเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 “วิถีและการกระทําทัง้ หลายของ
เจ้า ได้ นํา เรือ
่ งนี้ มาเหนื อ เจ้า นี่ แหละเป็น ผลแห่ง ความชัว่ ร้ายของเจ้า เพราะมัน ขมขื่น เพราะมัน มาถึง
จิตใจของเจ้าทีเดียว�
เยเรมียค
์ รํา่ ครวญเรือ
่ งยูดาห์
19 แสนระทม แสนระทม ข้าก็บิดตัวด้วยความเจ็บปวด โอ ผนั งดวงใจของข้าเอ๋ย จิตใจของข้าก็ว้าวุน
่
ข้าจะนิ่ งอยูไม่
่ ได้ เพราะจิตใจข้าได้ยน
ิ เสียงแตร เสียงปลุกของสงคราม 20 การประกาศเรือ
่ งความหายนะ
ไล่ ติ ดตามความหายนะ แผ่นดินทัง้ สิ้นก็ถู กทิง้ ร้าง บรรดาเต็นท์ ของข้าก็ ถู กทําลายในฉั บ พลัน ม่านทัง้
หลายของข้า ก็ สิ ้น ไปในบัด เดีย
๋ วเดียว 21 ข้า จะต้องมองดู ธงและฟัง เสียงแตรนานสัก เท่าใด 22 “เพราะ
ประชาชนของเราโง่ เขลา เขาทัง้ หลายไม่ รู ้จัก เรา เขาทัง้ หลายเป็น ลูก หลานที่ โง่ ทึบ เขาทัง้ หลายไม่ มี
ความเข้าใจ เขาทัง้ หลายทําความชัว่ เก่ง แต่เขาไม่เข้าใจที่จะทําดี� 23 ข้าพเจ้ามองดูพื้นที่โลก และดูเถิด
เป็ นที ่ รา้ งและว่างเปล่า และมองดู ฟ้า สวรรค์ ในนั ้ นก ็ ไม่มี ความสว่าง 24 ข้าพเจ้า มองดู ภูเขา ดู เถิด มัน
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กําลังสัน
่ อยู่ บรรดาเนิ นเขาก็แกว่งไปแกว่งมา 25 ข้าพเจ้ามองดู และดูเถิด ไม่มมนุ
ี ษย์เลย นกทัง้ ปวงแห่ง
ท้องอากาศได้หนี ไปแล้ว 26 ข้าพเจ้ามองดู และดูเถิด เรือกสวนไร่นาก็เป็นถิน
่ ทุรกันดาร และหัวเมืองทัง้
สิ้นก็ปรักหักพังไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ต่อพระพิโรธอันร้อนแรงของพระองค์ 27 เพราะพระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า “แผ่นดินทัง้ หมดจะเป็ นที ่รกร้าง ถึงกระนั ้นเราก็ยังมิได้กระทําให้ถึงอวสานเสียที เดียว
28 เพราะเรือ
่ งนี้ โลกจะไว้ทุกข์ และฟ้าสวรรค์เบื้องบนจะดํามืด เพราะเราได้ลัน
่ วาจาแล้ว เราได้หมายใจ
29
ไว้แล้ว เราจะไม่ เปล ี่ยนใจหรือ หัน กลับ เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงพลม้า และนั ก ธนู ชาวเมืองทัง้ หมดก็ จะหนี ไป
เขาเข้าไปอยู่ในสุ มทุมพุ่มไม้ และปีนป่ายไปท่ามกลางศิลา หัวเมืองทุกแห่งก็ถูกทอดทิง้ และไม่มีมนุษย์
อาศัย อยู่ในเมืองเหล่า นั ้น เลย 30 เจ้ าผู้ ที่ ถู กทิง้ ร้างเอ๋ย ที่ เจ้ าแต่ง ตัว สี แดงนั ้น เจ้า ทํา อะไรกัน และที่ เจ้ า
ประดับตัวด้วยอาภรณ์ ทองคํา ที่เจ้าขยายดวงตาให้กว้างด้วยแต้มสี เออ เจ้าแต่งตัวให้งามเสียเปล่า คน
รัก ของเจ้า จะดู หมิน
ิ ของเจ้า 31 เพราะเราได้ยน
ิ เสียงเหมือนเสียงหญิง
่ เจ้า เขาทัง้ หลายจะแสวงหาชีวต
คลอดบุตรร้องแสนเจ็บปวดอย่างกับจะคลอดบุตรหัวปี เสียงร้องแห่งบุตรสาวศิ โยนนั ้น แทบจะขาดใจ
เหยียดมือของเธอออกร้องว่า ‘วิบัติแก่ข้าในบัดนี้ จิตใจข้าอ่อนเปลี้ยอยูเ่ พราะเหตุพวกฆาตกร� ”

5
ความบาปของยูดาห์ คือการประพฤติชัว่ ร้าย
1 “จงวิง
่ ไปวิง่ มาอยู่ ในถนนกรุ ง เยรู ซาเล็ม บัดนี้ จงมองและรับ รู ้ จงค้น ตามลานเมืองดู ที ว่า จะหา
มนุษย์สักคนหนึ่ งได้หรือไม่ คือคนที่กระทําการยุติธรรมและแสวงหาความจริง เพื่อเราจะได้อภัยโทษให้
แก่ เมืองนั ้น 2 แม้เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘ตราบใดที่ พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่� เขาก็ ยงั ปฏิญาณเท็จ
อย่างแน่ นอน� 3 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเนตรของพระองค์ ทรงหาความจริงมิใช่หรือ พระองค์ ทรง
เฆี่ยนตี เขาทัง้ หลาย แต่ เขาก็ ไม่รูสึ
้ กสํานึ ก พระองค์ ทรงล้างผลาญเขา แต่ เขาทัง้ หลายปฏิเสธไม่ยอมดี
ขึ้น เขาได้กระทําให้หน้าของเขากระด้างยิง่ กว่าหิน เขาปฏิเสธไม่ยอมกลับใจ 4 แล้วข้าพเจ้าจึงทูลว่า “แน่
นอนคนเหล่านี้ เป็นแต่คนต้อยตํ่า เขาเหล่านี้ โง่เขลา เพราะเขาไม่รู จั
้ กพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ ไม่รู ้
จักคําตัดสินของพระเจ้าของเขา 5 ข้าพระองค์ จะไปหาพวกผู้ยิง่ ใหญ่ และจะพู ดกับเขาทัง้ หลาย เพราะ
เขารู จ
้ ักพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ และรู จ
้ ักคําตัดสินของพระเจ้าของเขา� แต่เขาทัง้ หลายทุกคนก็ได้
หักแอกเสีย เขาทัง้ หลายได้ระเบิดพันธนะเสีย 6 เพราะฉะนั ้น สิงโตจากป่าจะมาสังหารเขา สุนัขป่ายาม
สนธยาจะทําลายเขา เสือดาวจะเฝ้าหัวเมืองทัง้ หลายของเขา ทุกคนที่ไปจากเมืองเหล่านั ้นจะถูกฉี กเป็น
ชิน
้ ๆ เพราะว่าความละเมิดของเขามากมาย การกลับสัตย์ของเขาก็ใหญ่ยิง่
ความบาปของยูดาห์ คือการล่วงประเวณี
7 “เราจะให้อภัยเจ้าได้อย่างไร ลูกหลานของเจ้าได้ละทิง
้ ่ไม่ใช่พระในการทําสัตย์
้ เราแล้ว และได้อา้ งผูที
ปฏิญาณ เมื่อเราเลี้ยงเขาให้อิม
่ เขาก็ทําการล่วงประเวณี แล้วก็ยกขบวนกันไปที่เรือนของหญิงแพศยา
8 เขาทัง
้ หลายเหมือนม้าที่กินอม
ิ่ ในตอนเช้า ทุกคนก็รอ
้ งหาภรรยาของเพื่อนบ้าน� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า “เพราะสิง่ อย่างนี้ เราจะไม่ ทําโทษเขาหรือ และจิตใจเราไม่ ควรที่ จะแก้ แค้น ประชาชาติ ที่ เป็น อย่างนี้
หรือ
ความบาปของยูดาห์ คือการขาดความเคารพ
10 ขึ้น ไปตามกําแพงของมัน และทําลายเสีย แต่ อย่า ไปถึง อวสานที เดียว เอาเชิง เทิน ของมัน ออก
เพราะนั ่น ไม่ ใช่ เป็น ของพระเยโฮวาห์ 11 เพราะวงศ์ วานของอิสราเอลและวงศ์ วานของยู ดาห์ ได้ ทรยศ
ต่อเราอย่างสิน
่ งพระเยโฮวาห์ และ
้ เชิงแล้ว� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 12 เขาทัง้ หลายพูดมุสาในเรือ
ได้ กล่าวว่า “พระองค์ มิได้ ทรงกระทําประการใด ไม่มีการร้ายอันใดจะเกิดขึ้นแก่ เรา เราก็ จะไม่เห็นดาบ
หรือการกันดารอาหาร 13 ผู้พยากรณ์ ก็ จะเป็นแต่ ลมๆ พระวจนะไม่มีในคนเหล่านั ้น ขอให้เป็นอย่างนั ้น
แก่ เขาเถิด� 14 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธาจึง ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเจ้า ทัง้ หลายกล่าว
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ถ้อยคําเหล่านี้ ดูเถิด เราจะทําถ้อยคําของเราที่อยูในปากของเจ้
่
าให้เป็นไฟ และชนชาตินี้ เป็นฟืน และไฟ
นั ้นจะเผาผลาญเขาเสีย 15 ดูเถิด โอ วงศ์วานของอิสราเอลเอ๋ย เราจะนําประชาชาติจากแดนไกลมาสู้เจ้
าทัง้ หลาย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เป็นประชาชาติที่มีอํานาจใหญ่โต เป็นประชาชาติดึกดําบรรพ์
เป็นประชาชาติที่เจ้าไม่รูภาษาของเขา
้
เขาจะพูดอะไรเจ้าก็ไม่เข้าใจ 16 แล่งธนูของเขาเหมือนอุโมงค์เปิด
เขาเป็นทแกล้วทหารทุกคน 17 เขาจะกินซึ่งเจ้าเกี่ยวได้ และกินอาหารของเจ้าเสีย ซึ่งบุตรชายและบุตร
สาวของเจ้าควรจะได้กิน เขาจะกินฝูงแกะฝูงวัวของเจ้าเสีย เขาจะกินเถาองุน
่ และต้นมะเดื่อของเจ้าเสีย
เขาจะทําลายตัวเมืองที่มีป้อมของเจ้า ซึ่งเจ้าวางใจนั ้นเสียด้วยดาบ�
ความบาปของยูดาห์ คือความชัว่ ฝ่ายจิตวิญญาณและฝ่ายบ้านเมือง
18 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ถึง แม้ ว่า ในวัน เหล่า นั ้น เราก็ ยง
ั ไม่ กระทําแก่ เจ้ าให้ถึงอวสาน 19 และต่อ มา
เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายจะกล่าวว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเราทัง้ หลายจึง กระทํา บรรดาสิง่ เหล่า นี้ แก่
เรา� เจ้าจะกล่าวแก่เขาว่า ‘เจ้าได้ละทิง้ เราไปปรนนิ บติ
ั พระต่างด้าวในแผ่นดินของเจ้าฉั นใด เจ้าจะต้อง
ไปปรนนิ บั ติ คนต่างชาติ ในแผ่น ดิน ซึ่ง ไม่ ใช่ ของเจ้า ฉั น นั ้น� 20 จงประกาศข้อความต่อ ไปนี้ ในวงศ์ วาน
ของยาโคบ และจงโฆษณาเรือ
่ งนี้ ในยู ดาห์ ว่า 21 โอ ชนชาติ ที่ โง่เขลาและไร้ความเข้าใจเอ๋ย ผู้ มี ตา แต่
มองไม่เห็น ผู้มีหู แต่ฟังไม่ได้ยน
ิ จงฟังข้อความนี้ � 22 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เจ้าไม่ยาํ เกรงเราหรือ
เจ้าไม่ตัวสัน
่ อยู่ต่อหน้าเราหรือ คือเราผู้วางกองทรายไว้เป็นเขตล้อมทะเล เป็นเครือ
่ งกีดขวางเป็นนิ ตย์
23
มิ ให้ผ่านไปได้ แม้ว ่า คลื่น จะซัด ก็ เอาชนะไม่ ได้ แม้ คลื่น จะคะนอง ก็ ข้ามไปไม่ ได้ แต่ ชนชาติ นี้ มี ใจดื้
อดึงและกบฏ เขาได้หน
ั เหและจากไปเสีย 24 ข้อความนี้ เขาไม่มุ่งอยู่ในใจของเขาทัง้ หลายว่า ‘บัดนี้ ให้เรา
ยําเกรงพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ผู้ทรงประทานฝนตามฤดูของมันคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู
และทรงรักษาสัปดาห์ที่ กําหนดการเกี่ยวข้าวไว้ให้แก่ เรา� 25 ความชัว่ ช้าของเจ้าได้ กระทําให้สิ ่งเหล่านี้
หัน ไปเสีย และบาปของเจ้า ทัง้ หลายก็ กัน สิง่ ที่ ดี ไว้เสีย จากเจ้า 26 เพราะท่ามกลางประชาชนของเราจะ
พบคนชัว่ เขาซุ่ม คอยเหมือนคนดัก นกซุ่ม อยู่ เขาวางกับ ไว้ เขาดัก คน 27 เรือนของเขาเต็ มด ้วยความ
หลอกลวงเหมือนกระจาดที่ มี นกเต็ม เพราะฉะนั ้นเขาจึงใหญ่โตและมั งม
่ ี 28 เขาจึ งอ้วนพีจนตัว เกลี้ยง
เกลา ในเรือ
่ งการกระทําความชัว่ เขาลํ้า หน้า เขามิ ได้ ตัดสิน คดี คือ คดี ของลูก กําพร้า พ่อ ด้วยความยุ ติ
ธรรม ถึงกระนั ้นเขาก็เจริญ เขามิได้ป้องกันสิทธิของคนขัดสน� 29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะสิง่ อย่าง
นี้ เราจะไม่ ทําโทษเขาหรือ และไม่ ควรที่ จิ ตใจเราจะแก้ แค้น ประชาชาติ ที่ เป็น อย่างนี้ หรือ 30 สิ ่ง ที่ น่า ตก
ตะลึง และน่า หวาดเสียวได้ เก ิด ขึ้น ในแผ่น ดิน นี้ 31 คือ ผู้ พยากรณ์ ได้ พยากรณ์ เท็จ และบรรดาปุ โรหิตก ็
ปกครองตามการชี้นิว
้ ของเขา และประชาชนของเราชอบที่ มีการอย่างนี้ แต่ เจ้ าทัง้ หลายจะกระทําอะไร
เมื่อกาลสุดปลายมาถึง�

6
การทําลายยูดาห์
1 โอ ประชาชนเบนยามิ น เอ๋ย จงรวมกัน หนี ไปจากกลางกรุ ง เยรู ซาเล็ม จงเป่ า แตรในเมืองเทโคอา
และยกสัญญาณไฟขึ้นไว้บนเบธฮัคเคเรม เพราะเหตุ รา้ ยโผล่ ออกมาจากทิศเหนื อ คือการทําลายอย่าง
ใหญ่ หลวง 2 เราเปรียบบุตรสาวของศิ โยนเสมือนสาวสวยและบอบบาง 3 ผู้ เลี้ยงแกะพร้อมกับ ฝูง แกะ
จะมาสู้ เธอ เขาจะตัง้ เต็นท์ ไว้รอบเธอ ต่างก็จะหากินอยู่ในที่ ของมัน 4 “จงเตรียมทําสงครามกับเธอ ลุก
ขึ้น ให้ เราโจมตี เวลาเที่ยงวัน� “วิบัติ แก่ พวกเรา เพราะว่า กลางวัน คล้อยเสีย แล้ว เงาของเวลาเย็ นก ็
ยาวออกไป� 5 “ลุก ขึ้น ให้เราเข้า ตี เวลากลางคืน และทําลายบรรดาวัง ของเธอเสีย� 6 เพราะพระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “จงโค่นต้นไม้ของเธอลง จงก่อเชิงเทินไว้สู้กรุ งเยรู ซาเล็ม นี่ แหละนครที่ต้อง
ถูกทําโทษ ภายในเธอไม่มีอะไรนอกจากการบีบบังคับ 7 นํ้าพุ ปล่อยนํ้าของมันออกมาฉั นใด เธอก็ ปล่อย
ความชัว่ ของเธอออกมาฉั น นั ้น ได้ ยิน ถึง ความทารุ ณ และการทําลายมี ภายในเธอ ความเศร้า โศกและ
ความบาดเจ็ บก ็ ปรากฏต่อ เราเสมอ 8 โอ กรุ งเยรู ซาเล็ม เอ๋ย จงรับคํา สัง่ สอนเถิด เกรงว่า จิตใจเราจะ
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พรากจากเจ้าไปเสีย เกรงว่าเราจะกระทําให้เจ้ าเป็ นที ่รกร้าง เป็นแผ่นดิ นที ่ปราศจากคนอาศัย� 9 พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “เขาทัง้ หลายจะกวาดชนอิสราเอลที่ เหลืออยู่นั ้นเสียให้เกลี้ยงอย่างเล็ม
เถาองุน
่ เหมือนคนเก็บ ผลองุน
่ เอามือ เก็บ ผลใส่ ในตะกร้า อีก คํารบหนึ่ ง� 10 ข้าพเจ้า ควรจะพูด และให้
คําตักเตือนแก่ผู้ใดดีนะ เพื่อเขาจะได้ยิน ดูเถิด หูของเขาตันเสียแล้ว เขาฟังไม่ได้ ดูเถิด พระวจนะของ
พระเยโฮวาห์ เป็น สิง่ ที่ เขาดู หมิน
่ เขาไม่ พอใจฟัง 11 เพราะฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึ งม ี พระพิโรธของพระเยโฮ
วาห์เต็มไปหมด ข้าพเจ้าจะเก็บไว้อีกไม่ไหวแล้ว “เราจะเทออกรดเด็กๆที่ ตามถนน และรดพวกหนุ่มๆที่
ชุ มนุมกัน อยู่ ด้วย ทัง้ สามี และภรรยาก็ จะต้องเอาไป ทัง้ คนแก่ และคนชราด้วย 12 บ้านเรือนของเขาจะ
ต้องยกให้เป็น ของคนอื่น ทัง้ ไร่นาและภรรยาของเขาด้วย เพราะเราจะเหยียดมือ ของเราออกต่อสู้ ชาว
แผ่นดิน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 13 “เพราะว่า ตัง้ แต่ คนที ่ต่ําต้อยที่สุดจนถึงคนใหญ่โตที่ สุด ทุก
คนโลภอยากได้กําไร และทุกคนก็กระทําการด้วยความเท็จ ตัง้ แต่ผู้พยากรณ์ ตลอดถึงปุโรหิต 14 เขาทัง้
หลายได้ รก
ั ษาแผลแห่งบ ุต รสาวประชาชนของเราแต่ เล็ก น้ อยกล่าวว่า ‘สันติภาพ สันติภาพ � เมื่อ ไม่ มี
สันติ ภาพเลย 15 เขาละอายหรือเมื่อเขากระทําการอันน่าสะอิดสะเอียน เปล่าเลย เขาไม่ละอายเสียเลย
เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะนั ้นเขาจะล้มลงท่ามกลางพวกที่ล้มแล้ว เมื่อถึงเวลา
ที่เราลงอาญาเขาทัง้ หลาย เขาจะล้มควํา่ ลง� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 16 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
“จงยืนทีถ
่ นนและมองให้ดี และถามหาทางโบราณนั ้นว่า ทางดีอยูที
่ ่ไหน แล้วจงเดินในทางนั ้น และท่าน
จะพบที่พัก สงบสําหรับ จิตใจของท่าน แต่ เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราจะไม่ เดิน ในนั ้น� 17 เราวางยามไว้
เหนื อเจ้า สัง่ ว่า ‘จงฟังเสียงแตร� แต่เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายจะไม่ยอมฟัง� 18 เพราะฉะนั ้น
บรรดาประชาชาติเอ๋ย จงฟัง โอ ที่ประชุมเอ๋ย จงทราบเถิดว่า อะไรจะบังเกิดขึ้นแก่เขา 19 โอ พิภพเอ๋ย จง
ฟังเถิด ดูเถิด เราจะนําความร้ายมาเหนื อชนชาตินี้ คือผลแห่งความคิดทัง้ หลายของเขา เพราะเขามิได้
เชื่อฟังถ้อยคําของเรา ส่วนราชบัญญัติของเรานั ้น เขาปฏิเสธเสีย 20 มีกํายานมาถึงเราจากเมืองเชบา มี
ตะไคร้ส่งมาจากเมืองไกล เพื่ออะไรเล่า เครือ
่ งเผาบูชาของเจ้าก็ยงั ไม่เป็นที่รับได้ หรือเครือ
่ งสักการบูชา
ของเจ้าก็ ไม่เป็ นที ่พอใจเรา� 21 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า “ดู เถิด ต่อหน้าชนชาติ นี้ เรา
จะวางเครือ
่ งสะดุดไว้ให้เขาสะดุด ทั ้งบิดาและบุตรชายด้วยกัน ทัง้ เพ่อ
ื นบ้านและมิตรสหายจะพินาศ�
22 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดู เถิด ชนชาติ หน่ึงกําลังมาจากแดนเหนื อ ประชาชาติ ใหญ่ชาติ หน่ง
ึ จะถูก
เร้า ให้ มาจากส่วนที่ ไกลที่ สุด ของพิ ภพ 23 เขาทัง้ หลายจะจับ คัน ธนู และหอก เขาทัง้ หลายดุรา้ ยและไม่
มีความสงสาร เสียงของเขาก็เหมือนเสียงทะเลกําเริบ เขาทัง้ หลายขี่ม้า และจัดเตรียมกระบวนเหมือน
ชายที่จะเข้าสงคราม โอ บุตรสาวศิโยนเอ๋ย เขาทัง้ หลายมาต่อสู้เจ้า� 24 พวกเราได้ยนก
ิ ิตติศัพท์พวกนั ้น
มือ ของเราก็ ออ
่ นลง อย่างช่วยไม่ ได้ ความแสนระทมได้ จับ เราไว้เป็น ความเจ็บ เหมือนสตรีกําลัง คลอด
บุตร 25 อย่า เดิน ออกไปในทุ่ง นา หรือ เดิน บนถนน เพราะดาบของศั ตรู และความสยดสยองอยู่ ทุ กด ้าน
26 โอ บุตรสาวแห่งประชาชนของเราเอ๋ย จงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ และกลิง
้ เกลือกอยู่ในกองเถ้า จง
ไว้ทุกข์เหมือนเพื่อบุตรชายคนเดียว เป็นการครํา่ ครวญอย่างแสนขมขื่นที่สุด เพราะว่าผู้ทําลายมาสู้เรา
ในทั นที ทันใด 27 “เราได้ กระทําให้เจ้ าเป็นหอคอยและป้อมปราการท่ามกลางประชาชนของเรา เพื่อเจ้า
จะทราบและลองพฤติการณ์ ทัง้ หลายของเขา 28 เขาทัง้ หลายมักกบฏอย่างดื้อด้านทัง้ สิน
ี่ วนิ นทาเขา
้ เทย
29
ไป เขาทัง้ หลายเป็นทองสัมฤทธิ์ และเป็นเหล็ก เขาทุกคนประพฤติเลวทรามทัง้ นั ้น เครือ
่ งสูบลมของ
เขาสู บอย่างดุเดือด ตะกัวก
่ ็ถูกไฟเผาผลาญเสีย ถลุงกันเรือ
่ ยไปก็เปล่าประโยชน์ เพราะว่าคนชัวก
่ ็ยงั ไม่
ได้ถูกถอนออกไป 30 จะเรียกเขาทัง้ หลายได้ว่า เป็นขีเงิ
้ น เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธเขาเสียแล้ว�

7
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พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ว่า 2 “เจ้ าจงยืน อยู่ ในประตู กําแพงพระนิ เวศของพระ
เยโฮวาห์ และประกาศถ้อยคําเหล่านี้ ที่ นั ่ นว่า บรรดาคนยูดาห์ทัง้ ปวง ผู้เข้ามาในประตู กําแพงนี้ เพื่อจะ
นมัสการพระเยโฮวาห์ จงฟังพระวจนะพระเยโฮวาห์ 3 พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของอิสราเอล ตรั
สดังนี้ ว่า จงซ่อมพฤติการณ์ และการกระทําของเจ้าเสีย และเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่ นี้ 4 อย่าไว้
วางใจในคําเท็จเหล่านี้ ที่วา่ ‘นี่ เป็นพระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของพระเยโฮวาห์ พระวิหารของ
พระเยโฮวาห์� 5 เพราะว่า ถ้าเจ้าซ่อมพฤติ การณ์ และการกระทําของเจ้าจริงๆ ถ้าเจ้าให้ความยุติ ธรรม
ระหว่างคนหนึ่ งก ับ เพื่อนบ้านของเขาจริงๆ 6 ถ้า เจ้า ไม่ บีบ บังคับ คนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ หรือ แม่ ม่าย
และไม่หลัง่ โลหิตที่ ไร้ความผิดให้ถึงตายในที่ นี้ และเจ้าทัง้ หลายไม่ติดตามพระอื่นไปให้เจ็บตัวเอง 7 แล
้วเราจะให้เจ้าอาศัยอยู่ในสถานที่นี้ ในแผ่นดินซึ่งเราได้ยกให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าเป็นนิ ตย์ 8 ดูเถิด เจ้า
วางใจในคําเท็จอย่างไม่ได้ประโยชน์ อะไรเลย 9 เจ้าจะลักทรัพย์ กระทําฆาตกรรม ล่วงประเวณี ปฏิญาณ
เท็จ เผาเครือ
่ งบูชาถวายพระบาอัลและติดตามพระอื่นซึ่งเจ้าทัง้ หลายมิได้ รู จั
้ กไปหรือ 10 แล้วจึงมายืน
ต่อ หน้า เราในนิ เวศนี้ ซึ่ง เรียกตามนามของเรา และกล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายได้ รบ
ั การช่วยให้ รอดพ้น มา
11
แล้ว เพื่อจะไปกระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ � นิ เวศนี้ ซ่ึงเรียกตามนามของเรา ในสายตา
ของเจ้าได้กลายเป็นที่ซ่องสุมของพวกโจรไปแล้วหรือ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด แม้แต่เราก็ได้เห็นเอง
แล้ว 12 แต่จงไปยังสถานที่ของเราซึ่งเคยอยู่ในเมืองชีโลห์ ซึ่งทีแรกเราได้กระทําให้นามของเราอยู่ที่นั่น
จงดู ว่าเพราะความชัว่ ร้ายของอิสราเอลประชาชนของเรา เราได้ กระทําอะไรต่อสถานที่ นั ้น 13 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า และบัดนี้ เพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา สิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้ และเมื่อ เราพู ดกับเจ้า อย่างไม่ หยุด
ยัง้ แต่ เจ้ าทัง้ หลายหาได้ ฟัง ไม่ และเมื่อ เราได้ เรียกพวกเจ้า แต่ เจ้ ามิ ได้ ตอบ 14 เหตุ ฉะนี้ เราจะกระทํา
ต่อ นิ เวศนี้ ซ่ึง เราเรียกตามนามของเรา และซึ่ง พวกเจ้า ได้ วางใจนั ้น และกระทํา แก่ สถานที่ ซึ่ง เราได้ ยก
ให้แก่เจ้าและแก่บรรพบุรุษของเจ้าเหมือนเราได้กระทําแก่ชีโลห์ 15 และเราจะเหวีย
่ งเจ้าทิง้ จากสายตา
ของเรา เหมือนอย่างที่ เราได้ ทิง้ บรรดาพวกพี่ น้องของเจ้า คือ บรรดาเชื้อ สายของเอฟราอิมท งั ้ หมดนั ้น
16 เพราะฉะนั ้น เจ้า อย่า อธิษฐานเพื่อ ชนชาติ นี้ อย่า ร้องขึ้น หรือ อธิษฐานเพื่อ เขา และอย่า วิงวอนขอต่อ
เรา เพราะเราจะไม่ฟังเจ้า 17 เจ้ ามิได้ เห็นดอกหรือว่า เขากระทําอะไรกันในหัวเมืองทัง้ หลายแห่งยูดาห์
และตามถนนหนทางในเยรู ซาเล็ม 18 พวกเด็กๆก็ เก ็บ ฟืน พวกพ่ อก ็ ก่อ ไฟ พวกผู้ หญิ งก ็ นวดแป้ง เพื่อ
ทําขนมถวายแด่เจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเขาเทเครือ
่ งดื่มบูชาถวายแด่พระอื่นๆ เพื่อยัว่ ยุให้เราโกรธ�
19 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “คือเราที่ เขายัว
่ ยุหรือ มิใช่ยัว่ ยุตัวเขาเองให้ไปสู่ ความขายหน้าของเขาทัง้ หลาย
20
ดอกหรือ� ฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด ความกริว้ และความโกรธของเรา
จะเทลงมาบนสถานที่นี้ บนมนุษย์และสัตว์ บนต้นไม้ในท้องทุ่งและบนพืชผลของแผ่นดิน จะเผาผลาญ
เสียและจะดับไม่ได้�
1

ยูดาห์ถูกลงโทษเพราะเขากบฏต่อพระเจ้า

พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงเพิม
่ งเผาบูชาเข้า กับ เครือ
่ ง
่ เครือ
22
สักการบูชาของเจ้า และจงรับ ประทานเนื้ อ เพราะในวั นที ่ เราได้ พาเขาทัง้ หลายออกมาจากแผ่นดิ
นอ ียป
ิ ต์ เรามิ ได้ พู ดก ับ บรรพบุรุษ ของเจ้า หรือ สัง่ เขาเรือ
่ งเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัก การบู ชา 23 แต่
เราบัญชาเขาทัง้ หลายอย่างนี้ ว่า ‘จงเชื่อฟังเสียงของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า และเจ้าจะเป็น
ประชาชนของเรา และดําเนิ นในหนทางที่ เราได้ บัญชาเจ้าไว้ เพื่อเจ้าจะได้ อยู่เย็นเป็นสุข� 24 แต่ เขาทัง้
หลายมิได้เชื่อฟังหรือเงีย
่ หูฟัง แต่เขาทัง้ หลายดําเนิ นตามแผนการของเขาเอง และในความดื้อกระด้าง
ตามจิตใจชัว่ 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 เขาอย่างไม่
หยุด ยัง้ วัน แล้ว วัน เล่า 26 ถึง กระนั ้น เขาก็ ยงั ไม่ ฟัง เรา หรือเงีย
่ หูฟัง แต่ ได้ กระทํา ให้คอของตนแข็ง เขา
27
ได้ กระทํา ชัว่ ร้ายยิง่ กว่า บรรพบุรุษ ทัง้ หลายของเขาเสี ยอ ีก เจ้ าจึง กล่าวบรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ เขา
21
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แต่ เขาจะไม่ ฟัง เจ้า เจ้ าจงร้องเรียกเขา แต่ เขาจะไม่ ยอมตอบเจ้า 28 แต่ เจ้ าจงพูด แก่ เขาว่า ‘นี่ เป็น
ประชาชาติที่ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา และไม่ยอมรับการแก้ไข ความจริง
พินาศเสียแล้ว ถูกตัดขาดเสียจากปากของเขาแล้ว 29 โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย จงตัดผมของเจ้าออกเหวีย
่ งทิง้
ไป จงครํา่ ครวญบนที่สูง เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธและละทิง้ ชัว่ อายุแห่งพระพิโรธของพระองค์
แล้ว � 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะคนยู ดาห์ ได้ กระทํา ความชัว่ ในสายตาของเรา เขาได้ ตัง้ สิง่ ที่ น่า
สะอิดสะเอียนไว้ในนิ เวศซึ่ง เรียกตามนามของเรา กระทํา ให้ นิเวศนั ้ นม ัว หมองไป 31 และได้ สร้างปู ชน
ีย สถานสูง ของโทเฟท ซึ่ง อยู่ ในหุบเขาแห่ งบ ุตรชายของฮิ น โนม เพื่อ จะเผาบุตรชายและบุตรสาวของ
เขาทัง้ หลายเสีย ด้วยไฟ ซึ่ง เรามิ ได้ บัญชา และไม่ เคยมี ข้น
ึ ในใจของเรา 32 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะ
ฉะนั ้น ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เขาจะไม่ เรียกที่ นั้ นอ ี กว่า โทเฟท หรือ ภูเขาแห่งบ ุตรชายของฮิ น โนม
แต่จะเรียกว่า หุบเขาแห่งการฆ่าฟันกัน เพราะเขาจะฝังกันไว้ในโทเฟทจนไม่มีที่ว่างแล้ว 33 และศพของ
ชนชาตินี้ จะเป็นอาหารของนกในอากาศ และแก่สัตว์แห่งแผ่นดินโลก และไม่มีใครจะขับไล่ให้มันไปเสีย
ได้ 34 เราจะกระทําให้เสียงรืน
่ เริงและเสียงยินดี เสียงของเจ้าบ่าวและเสียงของเจ้าสาว ขาดหายไปจาก
หัวเมืองของยูดาห์ และจากถนนหนทางแห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะว่าแผ่นดินนั ้นจะต้องรกร้างไป�

8
ความบาปและการทรยศของยูดาห์

1 “พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในกาลครัง
้ นั ้น กระดูกของบรรดากษั ตริย์ยูดาห์ กระดูกเจ้านาย กระดูกปุโรหิต

กระดูก ผู้ พยากรณ์ และกระดูก ของชาวเมืองเยรู ซาเล็ม จะมี คนเอาออกมาจากอุโมงค์ ของเขาทัง้ หลาย
เหล่า นั ้น 2 และเขาจะกระจายกระดูก เหล่า นั ้น ออกต่อ หน้า ดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และบริวารแห่ง ฟ้า
สวรรค์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เขาทัง้ หลายรัก และปรนนิ บั ติ ซึ่ง เขาได้ ติดตาม ซึ่ง เขาได้ แสวงหาและนมัสการ จะ
ไม่ มี ใครรวบรวมหรือ ฝัง กระดูก เหล่า นี้ แต่ จะเป็น เหมือนมูล สัตว์ ที่ พื้น ดิน 3 บรรดาคนที่ เหลือ อยู่ จาก
ครอบครัว ร้ายนี้ ซึ่ง ตกค้างอยู่ในสถานที่ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราได้ ขับ ไล่ เขาไป จะเลือกความตายยิง่ กว่า ที่ จะมี ชี วิ
ตอยู่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ 4 เจ้าจงพูดกับเขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เมื่อมนุษย์
ล้มลง เขาจะไม่ลุกขึ้นอีกหรือ ถ้าผู้หน่งึ ผู้ใดหันไป เขาจะไม่หน
ั กลับมาหรือ 5 ทําไมชาวเยรู ซาเล็มนี้จึงได้
หันไป เป็นการกลับสัตย์อยูเป็
่ นนิ ตย์ เขายึดการหลอกลวงไว้มัน
่ เขาทัง้ หลายปฏิเสธไม่ยอมกลับ 6 เราได้
ตัง้ ใจและคอยฟัง แต่เขาทัง้ หลายก็พูดไม่ถูกต้อง ไม่มีคนใดกลับใจจากความชัว่ ของตน กล่าวว่า ‘ฉั นได้
ทําอะไรไปแล้วบ้าง� ทุกคนหันไปตามทางของเขาเอง เหมือนม้าวิง่ หัวทม
ิ่ เข้าไปในสงคราม 7 แม้ว่านก
กระสาดําบนฟ้ายังรู จ
้ ักเวลากําหนดของมัน และนกเขา นกนางแอ่น และนกกรอด ได้รักษาเวลามาของ
มัน แต่ ประชาชนของเราไม่รู จั
้ กคําตัดสินของพระเยโฮวาห์ 8 เจ้ าจะพูดได้ อย่างไรว่า ‘เรามีปัญญา และ
พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ก็อยูกั
่ บเรา� แต่ดูเถิด แน่ นอนเขาทําอย่างไร้ประโยชน์ คือปากกาของ
พวกอาลักษณ์ ได้ทําอย่างไร้ประโยชน์ 9 คนมีปัญญาจะได้รบ
ั ความอาย เขาจะคร้ามกลัวและถูกจับตัวไป
ดูเถิด เขาได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และปัญญาอย่างใดมีในตัวเขาเล่า 10 เพราะฉะนั ้น เราจะ
ให้ภรรยาของเขาตกไปเป็นของคนอื่น ให้ไร่นาของเขาตกแก่ผู้ที่จะได้รบ
ั เป็นมรดก เพราะว่าตัง้ แต่คนที่
ตํ่าต้อยที่สุดถึงคนที่ใหญ่โตที่สุด ทุกคนโลภอยากได้กําไร ตัง้ แต่ผูพยากรณ์
้
ถึงปุโรหิต ทุกคนก็ทําการฉ้ อ
เขา 11 เขาได้รก
ั ษาแผลแห่งบุตรสาวประชาชนของเราแต่เล็กน้ อย กล่าวว่า ‘สันติภาพ สันติภาพ� เมื่อ
ไม่มีสันติภาพเสียเลย 12 เมื่อเขากระทําการอันน่าสะอิดสะเอียน เขาละอายหรือ เปล่าเลย เขาไม่ละอาย
เสียเลย เขาหน้าแดงด้วยความละอายไม่เป็นเลย เพราะฉะนั ้นเขาจะล้มลงท่ามกลางพวกที่ ล้มแล้ว ใน
เวลาแห่งการลงอาญาเขาทัง้ หลาย เขาจะล้มควํา่ ลง พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า เราจะผลาญเขาเป็นแน่ เถาองุน
่ จะไม่มีผล หรือต้นมะเดื่อไม่มีผล ใบก็จะเหีย
่ วแห้งไป และสิง่ ใดที่เรา
14
ให้เขาก็ อน
ั ตรธานไปจากเขา� ทําไมเราจึง นั ่ง นิ่ งๆ จงพากัน มา ให้เราเข้าไปในหัว เมืองที่ มี ป้อม และ
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นิ่ งเสียที่นั่นเถิด เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะทรงให้เรานิ่ ง และทรงประทานนํ้าดีหมีให้เราดื่ม
เพราะเราได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ 15 เรามองหาสันติภาพ แต่ไม่มีความดีอะไรมาเลย เรามองหา
เวลารักษาให้หาย แต่ ประสบความสยดสยอง 16 “เสียงคะนองแห่งม ้า ของเขาก็ ได้ ยิน มาจากเมืองดาน
แผ่นดินทัง้ สินก
่ ไหวด้วยเสียงร้องของกองอาชาของเขา มันทัง้ หลายมากินแผ่นดินและสิง่ ทัง้ ปวงที่
้ ็หวัน
อยูบนนั
่
้นจนหมด ทัง้ เมืองและผู้ที่อาศัยอยูใ่ นเมือง 17 เพราะ ดูเถิด เราจะส่งงูเข้ามาท่ามกลางเจ้า คืองู
ทับทางซึ่งจะผูกด้วยมนตร์ไม่ได้ และมันจะกัดเจ้าทัง้ หลาย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 เมื่อข้าพเจ้า
จะปลอบโยนตัวเองเนื่ องด้วยความเศร้าโศก จิตใจของข้าพเจ้าก็ออ
่ นเปลี้ยอยู่ภายใน 19 ฟังซิ เสียงร้อง
แห่งบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้า เพราะเหตุคนทีอ
่ าศัยอยูใ่ นแผ่นดินห่างไกล “พระเยโฮวาห์มิได้สถิต
ในศิ โยนหรือ กษั ตริย์ ของเมืองนั ้น ไม่ อยู่ ในนั ้น หรือ� “ทําไมเขายัว่ ยุ เราให้ โกรธด้วยรู ป เคารพสลัก ของ
เขา และด้วยพระต่างด้าวของเขา� 20 “ฤดูเกี่ยวก็ผ่านไป ฤดูแล้งก็สิ้นลงแล้ว และเราทัง้ หลายก็ไม่รอด
� 21 เพราะแผลแห่งบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้า หัวใจข้าพเจ้าจึงเป็นแผล ข้าพเจ้าเศร้าหมอง และ
ความสยดสยองก็ยด
ึ ข้าพเจ้าไว้มัน
่ 22 ไม่มีพิมเสนในกิเลอาดหรือ ไม่มีแพทย์ที่นั ่นหรือ ทําไมอนามัยแห่
งบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้าจึงไม่กลับสู่สภาพเดิมได้

9
การไม่เชื่อฟังพระเจ้านําการพิพากษามาสู่ยูดาห์
1 โอ

ถ้าศีรษะของข้าพเจ้าเป็นนํ้า และดวงตาของข้าพเจ้าเป็นบ่อนํ้าพุ ก็ จะดี เพื่อข้าพเจ้าจะได้ ร้องไห้
ทัง้ กลางวัน และกลางคืน เพราะบุตรสาวประชาชนของข้าพเจ้า ที่ ถู กฆ่า 2 โอ ถ้า ข้าพเจ้า มี ที่ พัก สําหรับ
คนเดิน ทางอยู่ ที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารก็ จะดี เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ พรากจากชนชาติ ของข้าพเจ้า และไปให้ พ้น
เขาเสีย เพราะเขาทัง้ หลายเป็นคนล่วงประเวณี ทัง้ หมด และเป็นหมู่คนที่มักทรยศ 3 “เขาทัง้ หลายงอลิน
้
ของเขาเหมือนคัน ธนูเพื่อ กล่าวความเท็จ แต่ เขาทัง้ หลายไม่ กล ้า สู้ เพื่อ ความจริง ในแผ่น ดิน เพราะเขา
ทัง้ หลายจากความชัว่ อย่างนี้ ไปสู่ความชัว่ อย่างนั ้น และเขาทัง้ หลายไม่รู จั
้ กเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
แหละ 4 “ขอให้ทุกคนระวังเพื่อนบ้านของตน และอย่าวางใจในพีน
่ ้ องคนใดเลย เพราะว่าพีน
่ ้ องทุกคนจะ
5
เป็นคนหลอกล่อ และเพื่อนบ้านทุกคนจะเที่ยวไปเป็นคนครหานิ นทา ทุ กคนจะล่อลวงเพื่อนบ้านของ
ตัว ไม่มีใครจะพูดความจริงสักคนเดียว เขาได้สอนลิน
้ ของเขาให้พูดมุสา เขาได้กระทําความชัว่ ช้าจนน่า
เบื่อหน่าย 6 เจ้าอาศัยอยู่ท่ามกลางการล่อลวง โดยการล่อลวงเขาปฏิเสธที่จะรู จ
้ ักเรา� พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ แหละ 7 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะถลุง เขาและทดลองเขา
เหตุบุตรสาวประชาชนของเรา เราจะทําอย่างอื่นได้อย่างไร 8 ลิน
้ ของเขาเป็นลูกศรมฤตยู มันพูดมารยา
เขาพูดอย่างสันติกับเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก แต่ในใจของเขา เขาวางแผนการคอยดักเขาอยู�
่ 9 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า “ไม่ควรที่เราจะลงโทษเขาเพราะสิง่ เหล่านี้ หรือ ไม่ควรที่จิตใจเราจะแก้แค้นประชาชาติ
ที่เป็นอย่างนี้ หรือ 10 เราจะร้องไห้และครวญครางเหตุภูเขานั ้น และครํา่ ครวญเหตุลานหญ้าในถิน
่ ทุรกัน
ดารเพราะว่ามันถูกเผาเสีย ไม่มีผู้ใดผ่านไปมา ไม่ได้ยินเสียงสัตว์เลี้ยงร้อง ทัง้ นกในอากาศและสัตว์ได้
หนี ไปเสียแล้ว 11 เราจะกระทําให้เยรู ซาเล็มเป็นกองซากปรักหักพัง เป็นถํ้าของมังกร และเราจะกระทํา
ให้หว
ั เมืองของยูดาห์เป็ นที ่รกร้าง ไม่มีชาวเมืองสักคนเดียว� 12 ใครเป็นคนมีปัญญาที่ จะเข้าใจความนี้
ได้ และมีผูใดที
้
่พระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ได้ตรัสแก่เขา เขาจึงประกาศความนั ้นได้ เหตุไฉนแผ่นดินจึง
พังทําลายและถูกเผาเสียเหมือนถิน
่ ทุรกันดาร จึงไม่มีใครผ่านไปมา 13 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะ
เขาทัง้ หลายทอดทิง้ ราชบัญญั ติ ของเรา ซึ่ง เราได้ ตัง้ ไว้ต่อ หน้า เขา และไม่ ได้ เชื่อ ฟัง เสียงของเรา หรือ
ดําเนิ นตามนั ้น 14 แต่ ได้ ดําเนิ นตามใจของตนเองอย่างดื้ อดึง และติดตามพระบาอัล อย่างที่ บรรพบุรุษ
ได้ สัง่ สอนเขาไว้� 15 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล จึงตรัสว่า “ดู เถิด เรา
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จะเลี้ยงชนชาตินี้ ด้วยบอระเพ็ด และให้นํ้าดีหมีเขาดื่ม 16 เราจะกระจายเขาไปท่ามกลางประชาชาติ ที่ตัว
เขาเองและบรรพบุรุษของเขาไม่รู จ
้ ัก และเราจะส่งดาบให้ไล่ตามเขาทัง้ หลาย จนเราจะผลาญเขาสิน
้ �
การอ้อนวอนให้วางใจในพระเจ้า

“จงพิจารณาดู และเรียกนางร้องไห้ให้มา จงให้คนไปตามหญิง
ที่ชาํ นาญมา 18 ให้เขารีบส่งเสียงครํา่ ครวญเพื่อเราทัง้ หลาย เพื่อน้าํ ตาจะอาบตาของเรา และหนั งตาของ
เราจะมีน้ําตาพุออกมา 19 เพราะได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญจากศิโยนว่า ‘เราทัง้ หลายย่อยยับเพียงใดแล้ว เรา
อับอายหนั ก หนา เพราะเราได้ ทอดทิง้ แผ่น ดิน เพราะที่ อาศัย ของเราได้ เหว ี่ ยงพวกเราออกไป� ” 20 โอ
หญิงเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และให้หูของเจ้ารับพระวจนะจากพระโอษฐ์ของพระองค์ จง
สอนบทครํา่ ครวญแก่ บุ ตรสาวของเจ้า จงสอนบทเพลงศพแก่ เพื่อนบ้านของเธอทุกคน 21 เพราะความ
ตายได้ ข้น
ึ มาเข้า หน้าต่างของเรา มัน เข้า มาในวัง ทัง้ หลายของเรา ตัด พวกเด็กๆออกเสีย จากข้างนอก
และตัดคนหนุ่มๆออกเสียจากถนนทัง้ หลาย 22 จงพูดว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘ศพมนุษย์จะล้มลง
เหมือนมูลสัตว์ตกตามพื้นทุ่ง เหมือนฟ่อนข้าวล้มตามผูเกี
้ ่ยว และไม่มีผูใดจะเก็
้
บ� ” 23 พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ ว่า “อย่า ให้ ผู้ มี ปัญญาอวดในสติ ปัญญาของตน อย่า ให้ ชายฉกรรจ์ อวดในความเข้ม แข็ง ของตน
อย่า ให้ คนมัง่ มี อวดในความมัง่ คัง่ ของตน 24 แต่ ให้ ผู้ อวดอวดในสิง่ นี้ คือ ในการที่ เขาเข้าใจและรู จ
้ ัก เรา
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ทรงสําแดงความเมตตา ความยุติธรรม และความชอบธรรมในโลก เพราะว่าเรา
พอใจในสิง่ เหล่านี้ � พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด วันเวลากําลังมาถึงแล้ว
เมื่อเราจะลงโทษบรรดาผู้ที่ รับพิธีเข้าสุ หนัตพร้อมด้วยผู้ที่ ไม่ได้รับพิธีเข้าสุหนั ต คือ 26 อียป
ิ ต์ ยูดาห์ เอ
โดม และคนอัมโมน โมอับและบรรดาคนที่อยู่ในมุมที่ไกลที่สุด ทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร เพราะ
บรรดาประชาชาติ เหล่า นี้ มิได้ รับพิธ ี เข้า สุหนั ต และบรรดาวงศ์ วานอิสราเอลก็ มิได้ รับพิธ ี เข ้าสุ หน ัต ทาง
ใจ�
17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า

10

พระเจ้ากับบรรดารู ปเคารพ
โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง พระวจนะซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส กับ เจ้า 2 พระเยโฮวาห์ตรั สด ัง นี้
ว่า “อย่า เรียนรู ้วิถี ทางแห่ง บรรดาประชาชาติ หรือ อย่า คร้ามกลัว เพราะหมายสําคัญ ของท้องฟ้า ตาม
ที่บรรดาประชาชาติคร้ามกลัวนน
ั ้ 3 เพราะธรรมเนี ยมของชนชาติทัง้ หลายก็ไร้สาระ เขาตัดต้นไม้มาจาก
ป่า ต้น หนึ่ ง เป็น สิง่ ที่ มือ ช่างได้ กระทํา ด้วยขวาน 4 เขาทัง้ หลายก็ เอาเงิน และทองมาประดับ เขาตอกไว้
แน่ นด้วยค้อนและตะปู มั นก ็ เคลื่อนไหวไปมาไม่ ได้ 5 มัน ตัง้ ขึ้น เหมือ นต้ นอ ิ นทผลัม มัน พูด ไม่ ได้ คน
ต้องขนมันไป เพราะมันเดินไม่ ได้ อย่ากลัวมัน เลย เพราะมัน ทําร้ายไม่ ได้ มั นก็ทําดี ไม่ ได้ ด้วย� 6 โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ หาม ี ผู้ ใดเหมือนพระองค์ ไม่ พระองค์ ทรงเป็น ใหญ่ และพระนามของพระองค์ มี ฤทธิ์
มาก 7 โอ ข้าแต่กษั ตริย์แห่งบรรดาประชาชาติ ผู้ใดจะไม่ยาํ เกรงพระองค์ เพราะพระองค์สมควรแก่การ
อย่างนี้ เพราะในบรรดาปราชญ์ของบรรดาประชาชาติ และในบรรดาราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ ของเขา ไม่มี
8
ผู้ ใดเหมือนพระองค์ เขาทัง้ หลายทัง้ โฉดและโง่เขลา ไม้ อัน นั ้น เป็น แต่ คํา สอนไร้สาระ 9 เครือ
่ งเงิน ทุ
บน น
ั ้ เขาเอามาจากทารชิช และเอาทองคํา มาจากเมือ งอุฟาส เป็น ผลงานของช่างฝี มือ และเป็น ผล
นํ้ามือ ของช่างทอง เสื้อผ้า ของรู ป เคารพนั ้น สี ครามและสี ม่วง เป็น ผลงานของคนชํานาญทัง้ นั ้น 10 แต่
พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า เที่ยงแท้ พระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ และเป็น พระมหากษั ตริย์
เนื องนิ ตย์ พอทรงพระพิโรธแผ่นดิ นก ็ หวัน
่ ไหว และบรรดาประชาชาติ จะทนต่อ ความกริว้ ของพระองค์
11
ไม่ ได้ เจ้ าจงพู ดก ับ เขาทัง้ ปวงดังนี้ ว่า “บรรดาพระผู้ ที่ มิได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก จะ
พินาศไปจากแผ่นดินโลกและจากภายใต้ฟ้าสวรรค์เหล่านี้ � 12 พระองค์ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิเ์ ดชของ
พระองค์ พระองค์ ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระสติ ปัญญาของพระองค์ และทรงขึง ฟ้า สวรรค์ ออกด้วย
ความเข้าใจของพระองค์ 13 เมื่อ พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียงก็ มี เสียงนํ้า คะนองในท้องฟ้า และทรง
1
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กระทํา ให้หมอกลอยขึ้น จากปลายพิ ภพ ทรงกระทํา ฟ้าแลบเพื่อ ฝน และทรงนํา ลมมาจากพระคลัง ของ
พระองค์ 14 มนุษย์ทุกคนโฉดในทางความรูข
้ องตน ช่างทองทุกคนจะได้อายเพราะรู ปเคารพสลักของตน
เพราะรู ป เคารพหล่อ ของเขาเป็น ของเท็จ และไม่ มี ลมหายใจในรู ป เคารพนั ้น 15 มัน เป็น ของไร้ค่า และ
เป็นผลงานแห่งความผิดพลาด มันจะต้องพินาศเมื่อถึงเวลาการลงโทษ 16 พระองค์ผู้ทรงเป็นส่วนของ
ยาโคบไม่ เหมือนสิง่ เหล่า นี้ เพราะพระองค์ ทรงเป็นผู้ที่ ก่อร่างทุก สิง่ ขึ้น และอิสราเอลเป็น ตระกูล ที่ เป็น
มรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็นพระนามของพระองค์ 17 โอ เจ้าทัง้ หลายที่ อาศัยอยู่ภาย
ใต้การถูกลอ
้ มเอ๋ย จงเก็บข้าวของจากพื้นดิน 18 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด เราจะเหวีย
่ งชาว
19
แผ่น ดิน ออกไปเสีย ณ เวลานี้ และเราจะนํา ความทุกข์ ใจมาถึง เขาเพื่อ ให้เขารู สึ
้ ก � วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า
เพราะความเจ็บ ปวดของข้าพเจ้า บาดแผลของข้าพเจ้า ก็ รา้ ยหนั ก แต่ ข้าพเจ้า ว่า “แท้ จร ิง นี่ เป็น ความ
ทุกข์ ใจ และข้าพเจ้า จะต้องทนเอา� 20 เต็นท์ ของข้าพเจ้า ก็ ถู กทําลาย และเชือกของข้าพเจ้า ก็ ขาดสิน
้
ลูกๆของข้าพเจ้า จากข้าพเจ้า ไปหมด และไม่ มี เขาอีก แล้ว ไม่มี ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดที่ จะกางเต็นท์ ให้ ข้าพเจ้า อีก
และแขวนม่านของข้าพเจ้าให้ 21 เพราะว่าผูเ้ ลี้ยงแกะก็โฉด และไม่ได้เสาะหาพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้น
เขาจะมิ ได้ จําเริญ ขึ้น และฝูง แกะทัง้ หลายของเขาก็ จะกระจัดกระจายไป 22 ดู เถิด เสียงลือ มาถึง แล้ว
เสียงโกลาหลยิง่ ใหญ่ จากแดนเหนื อ มากระทําให้ หว
ั เมืองยู ดาห์เป็ นที ่ รกร้าง และให้ เป็น ถํ้า ของมังกร
23 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ทราบแล้ วว ่า ทางของมนุษย์ ไม่ อยู่ ที่ ตัว เขา คือ ไม่ อยู่ ที่ มนุษย์ ผู้ ซึ่ง
ดําเนิ นไปที่จะนําฝีก้าวของตนเอง 24 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงโปรดตีสอนข้าพระองค์ด้วยความยุติ
ธรรม มิใช่ด้วยความกริว้ ของพระองค์ เกรงว่าพระองค์จะทรงนําข้าพระองค์มาถึงความสูญเปล่า 25 ขอ
พระองค์ ทรงเทพระพิโรธของพระองค์ เหนื อ เหล่า ประชาชาติ ที่ ไม่รู จั
้ ก พระองค์ และเหนื อ ครอบครัวท ัง้
หลายที่ ไม่ ออกพระนามของพระองค์ เพราะเขาทัง้ หลายได้ กิน เผาผลาญยาโคบ เขาได้ เขมือบท่านเสีย
และเผาผลาญท่านเสีย และกระทําที่อาศัยของท่านให้รกร้างไป

11
เยเรมียป
์ ระกาศเรือ
่ งพันธสัญญาที่ยูดาห์ไม่รักษา

พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ว่า 2 “เจ้ าจงฟัง ถ้อยคํา ในพันธสัญญานี้ เถิด และจง
กล่าวแก่คนยูดาห์และชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม 3 เจ้าจงกล่าวแก่เขาว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรั
สดังนี้ ว่า คนหนึ่ งคนใดที่ไม่เชื่อฟังถ้อยคําในพันธสัญญานี้ ให้ผูนั
้ ้นเป็นทีแช่
่ งเถิด 4 ซึ่งเป็นพันธสัญญาที่
เราบัญชาแก่บรรพบุรุษของเจ้าทัง้ หลาย ในวันทีเ่ ราได้นําเขาออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ จากเตาไฟเหล็ก
กล่าวว่า จงเชื่อ ฟัง เสียงของเรา และจงกระทํา ทุก อย่างที่ เราบัญชาเจ้า ไว้ เจ้ าจึง จะเป็น ประชาชนของ
เรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า 5 เพื่อเราจะกระทําให้สําเร็จตามคําปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับ
บรรพบุรุษของเจ้าว่า จะประทานแผ่นดินซึ่งมีน้ํานมและนํ้าผึ้งไหลบริบูรณ์แก่เขาอย่างที่เป็นอยูทุ
่ กวันนี้
6
� แล้วข้าพเจ้าจึงทูลตอบว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอให้เป็นดังนั ้นเถิด� และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่
ข้าพเจ้า ว่า “จงป่าวร้องถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ในหัว เมืองของยู ดาห์ และในถนนหนทางเยรู ซาเล็ม ว่า จง
ฟังถ้อยคําแห่งพันธสัญญานี้ และประพฤติตาม 7 เพราะเราได้กล่าวตักเตือนอย่างแข็งแรงต่อบรรพบุรุษ
ของเจ้า ในวันที ่ เรานํา เขาขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ แม้ จนถึง ทุก วัน นี้ อย่างไม่ หยุด ยัง้ กล่าวตัก เตือนว่า
8
จงเชื่อฟังเสียงของเรา ถึงกระนั ้นเขาทัง้ หลายก็ ไม่เชื่อฟังหรือเงีย
่ หูฟัง แต่ ทุกคนดําเนิ นตามความดื้อ
กระด้างแห่งจิตใจอันชัว่ ร้ายของเขา เหตุ ฉะนี้ เราจึงจะนําซึ่งตามบรรดาถ้อยคําแห่งพันธสัญญานี้ ที่ เรา
ได้ บัญชาให้เขากระทํา แต่ เขามิ ได้ กระทํา ตามนั ้น ให้มาตกเหนื อ เขา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า อี
กว่า “มี การคิด กบฏท่ามกลางคนยู ดาห์ และท่ามกลางชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม 10 เขาได้ หน
ั กลับ ไปหาความ
ชัว่ ช้าแห่งบรรพบุรุษของเขา ผู้ปฏิเสธไม่ยอมฟังถ้อยคําของเรา เขาติดตามพระอื่นๆ และปรนนิ บัติพระ
1
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นั ้น วงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์ วานยู ดาห์ได้ ผิด พันธสัญญาของเรา ซึ่ง เรากระทํา ต่อ บรรพบุรุษ ของเขา
11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะนํา เหตุ รา
้ ยมาเหนื อ เขา ซึ่ง เขาหนี ไม่ พ้น ถึง เขา
จะร้องทุกข์ต่อเรา เราจะไม่ ฟังเขาทัง้ หลาย 12 แล้วหัวเมืองยู ดาห์และชาวกรุ งเยรู ซาเล็มจะไปร้องทุกข์
ต่อ พระ ซึ่ง เขาทัง้ หลายได้ เผาเครือ
่ งหอมถวายนั ้น แต่ พระเหล่า นั ้น จะช่วยเขาให้รอดในเวลาลําบากไม่
ได้ 13 โอ ยูดาห์เอ๋ย พระทัง้ หลายของเจ้าก็มากเท่ากับหัวเมืองทัง้ หลายของเจ้า และตามจํานวนหนทาง
ในกรุ งเยรู ซาเล็มเจ้าได้ตัง้ แท่นบูชาถวายสิง่ ที่อับอาย คือแท่นสําหรับเผาเครือ
่ งหอมถวายแก่พระบาอัล
14 เพราะฉะนั ้น เจ้ าอย่า อธิษฐานเพื่อ ชนชาติ นี้ อย่า ร้องขึ้น หรือ อธิษฐานเพื่อ เขาทัง
้ หลาย เพราะเราจะ
15
ไม่ ฟัง เมื่อ เขาร้องต่อ เราในเวลาลําบาก ผู้ ที่ รัก ของเรานั ้ นม ี สิทธิอะไรในนิ เวศของเราเล่า ในเมื่อ นาง
นั ้น ได้ กระทํา การชัว่ ช้า มาก และเนื้ ออ ัน บริสุทธิ์ ได้ พ้น ไปจากเจ้า แล้ว เมื่อ เจ้า กระทํา ชัว่ เจ้ าจึง เริง โลด
16 พระเยโฮวาห์ทรงเคยเรียกเจ้าว่า ‘ต้นมะกอกเทศสดงดงามด้วยผลเป็ นอย่างดี� แต่ พระองค์ ทรงก่อ
ไฟเผามันเสียด้วยเสียงพายุใหญ่ และกิง่ ทัง้ หลายของมันก็ถู กหักเสียแล้ว 17 ด้วยว่าพระเยโฮวาห์จอม
โยธา ผู้ ได้ ปลูก เจ้า ได้ ทรงประกาศความร้ายให้ตกแก่ เจ้า เพราะความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานอิสราเอลและ
วงศ์วานยูดาห์ ซึ่งเขาได้กระทําต่อสู้ตนเอง เพื่อได้ยัว่ ยุให้เราโกรธ ด้วยการเผาเครือ
่ งหอมถวายแก่พระ
18
บาอัล� พระเยโฮวาห์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็รู แล้
้ ว พระองค์ทรงสําแดงการกระทําของ
19
เขาแก่ ข้าพระองค์ แต่ ข้าพระองค์ เป็นเหมือนลูกแกะหรือวัวซึ่งถูกพามาถึงที่ ฆ่า ข้าพระองค์ ไม่ ทราบ
เลยว่า พวกเขาได้ออกอุบายต่อสู้ข้าพระองค์โดยกล่าวว่า “ให้เราทําลายต้นไม้กับผลของมันเสียด้วย ให้
เราตัดเขาออกเสียจากแผ่นดินของคนเป็น เพื่อชื่อของเขาจะไม่เป็ นที ่ระลึกถึ งอีกเลย� 20 แต่วา่ โอ ข้า
แต่พระเยโฮวาห์จอมโยธา ผูทรงพิ
้
พากษาอย่างชอบธรรม ผูทรงทดลองดู
้
ทัง้ ใจและจิต ขอให้ข้าพระองค์
แลเห็นการแก้แค้นของพระองค์ตกแก่เขา เพราะข้าพระองค์ได้มอบเรือ
่ งของข้าพระองค์ไว้กับพระองค์
21
แล้ว เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับคนตําบลอานาโธท ผูแสวงหาชี
้
วต
ิ ของเจ้าและกล่าว
ว่า “อย่าพยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ หรือมิฉะนั ้นเจ้าจะต้องตายด้วยมือของเรา� 22 เพราะ
ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า “ดู เถิด เราจะลงโทษเขาทัง้ ปวง พวกคนหนุ่ม จะตายด้วยดาบ
บรรดาบุตรชายและบุตรสาวของเขาจะตายด้วยการกันดารอาหาร 23 จะไม่ มี เหลือ สัก คนเดียว เพราะ
เราจะนําความร้ายมาสู่คนตําบลอานาโธท คือปีแห่งการลงโทษเขา�
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คําร้องทุกข์ของเยเรมียแ
์ ละคําตอบจากพระเจ้า

โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เมื่อ ข้า พระองค์ สู้ คดี กับ พระองค์ พระองค์ ก็ ทรงเป็น ฝ่ายถูก แม้ กระนั ้น ข้า
พระองค์ ยงั ขอทูล เสนอมูล คดี ของข้า พระองค์ ต่อ พระองค์ ไฉนทางของคนชัว่ จึง จําเริญ ขึ้น ไฉนทุก คน
ที่ ทรยศก็ อยู่ เย็น เป็นสุข 2 พระองค์ ทรงปลูก เขาทัง้ หลาย และเขาทัง้ หลายก็ หยัง่ รากลง เขาทัง้ หลาย
งอกงามขึ้นและบังเกิดผล พระองค์ทรงอยูใกล้
่
ที่ปากของเขา แต่ไกลจากใจของเขา 3 โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ แต่ พระองค์ ทรงรู จ
้ ัก ข้า พระองค์ พระองค์ ทรงเห็น ข้า พระองค์ และทรงทดลองใจของข้า พระองค์ ที่
มีต่อพระองค์ ขอทรงฉุ ดเขาออกมาเหมือนแกะสําหรับการฆ่า และตัง้ เขาทัง้ หลายไว้ต่างหากเพื่อวันฆ่า
4 แผ่นดินนี้ จะไว้ทุกข์นานเท่าใด และผักหญ้าตามท้องนาทุกแห่งจะเหีย
่ วแห้งไปนานเท่าใด เพราะความ
ชัว่ ของผู้ที่อาศัยอยู่ในนั ้น สัตว์และนกก็ถูกผลาญไปเสียสิน
้ เพราะเขาว่า “พระองค์จะไม่ทอดพระเนตร
บัน
้ สุดปลายของเราทัง้ หลาย� 5 “ถ้าเจ้าวิง่ แข่งกับทหารราบ และเขาทําให้เจ้าเหน็ ดเหนื่ อย เจ้าจะแข่งก
ับม้าได้อย่างไร และถ้าเจ้ายังเหน็ ดเหนื่ อยในแผ่นดินแห่งสันติภาพซึ่งเจ้าวางใจนั ้น เจ้าจะทําอย่างไรใน
คลื่นของลุ่มแม่น้ําจอร์แดน 6 เพราะว่าแม้พี่น้ องของเจ้าและวงศ์ วานของบิดาเจ้า แม้ว่าเขาก็ได้กระทํา
การทรยศต่อ เจ้า เขายัง เรียกให้ฝูง ชนไล่ ตามเจ้า ไป ถึง แม้ ว่า เขาพูด ถ้อยคํา อย่างดี แก่ เจ้า อย่า เชื่อ เขา
เลย 7 เราได้ละทิง้ นิ เวศของเรา เราได้เหวี่ยงมรดกของเราทิง้ เราได้มอบผู้ที่รักของจิตใจเราไว้ในมือศัตรู
1
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ของเธอ 8 มรดกของเราได้ กลายเป็น เหมือนสิงโตในป่า ต่อ เรา เขาตะเบ็ง เสียงของเขาเข้า ใส่ เรา เพราะ
ฉะนั ้นเราจึงเกลียดเขา 9 มรดกของเราเป็นแก่เราเหมือนนกลายด่าง นกซึ่งอยู่รอบต่อสู้ นกนั ้น ไปเถอะ
ไปชุ มนุมสัตว์ป่าทุ่งทัง้ สิน
่ ของเราเสีย
้ นํามันให้มากินเสีย 10 ผู้เลี้ยงแกะเป็ นอันมากได้ ทําลายสวนองุน
เขาทัง้ หลายได้ เหย ียบยํ่า ส่วนของเราไว้ใต้ ฝ่าเท้า เขาทัง้ หลายได้ กระทํา ให้ ส่วนอัน พึงใจของเรากลาย
เป็นถิน
็ รํา่ ครวญ
่ ทุรกันดารที่รกร้าง 11 เขาทัง้ หลายได้กระทําส่วนของเราให้รกร้าง เมื่อรกร้างส่วนนั ้นกค
ต่อเรา แผ่นดินทัง้ สินก
่ งนี้ 12 ผู้ทําลายล้างได้มาบนบรรดา
้ ็ถูกทิง้ ให้รกร้าง เพราะไม่มีผู้ใดเอาใจใส่ในเรือ
ที่ สูง ทัง้ ปวงในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพราะว่า แสงดาบของพระเยโฮวาห์ จะทําลายจากปลายแผ่น ดิน นี้ ไปถึง
ปลายอีก ข้างหนึ่ ง ไม่มี เนื้ อ หนั ง ใดๆที่ จะมี สันติภาพ 13 เขาทัง้ หลายได้ หว่านข้าวสาลี แต่ จะเกี่ยวหนาม
เขาได้ กระทํา ให้ตัว เจ็บ ปวด แต่ จะไม่ ได้ กําไรอะไร เขาทัง้ หลายจะละอายด้วยผลการเกี่ยวของเขา ด้วย
เหตุ ความโกรธเกรีย
้ วกราดของพระเยโฮวาห์� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ด้วยเรือ
่ งบรรดาเพื่อนบ้านที่
ชัว่ ร้ายของเรา ผู้ ที่ ได้ แตะต้องมรดกซึ่ง เราได้ ให้อิสราเอลประชาชนของเราสืบ มรดกนั ้ นว ่า “ดู เถิด เรา
จะถอนเขาทัง้ หลายขึ้น จากแผ่น ดิน ของเขา และเราจะถอนวงศ์ วานยู ดาห์ จากท่ามกลางเขาทัง้ หลาย
15 และต่อ มาหลัง จากที่ เราได้ ถอนเขาทัง
้ หลายขึ้น แล้ว เราจะกลับ มี ความเมตตาต่อ เขาอีก และเราจะ
นําเขาทัง้ หลายมาอีก ให้ต่างก็ มายังมรดกของตน และยังแผ่นดินของตน 16 และจะเกิดกรณี ข้ึนว่า ถ้า
เขาทัง้ หลายจะอุตส่าห์ ศึกษาทางแห่ง ประชาชนของเรา คือ ปฏิญาณในนามของเราว่า ‘ตราบใดที่ พระ
เยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่ แน่ � อย่างที่ เขาได้ สอนประชาชนของเราให้ ปฏิญาณโดยพระบาอัล แล ้ว เขา
จะได้ รบ
ั การสร้างขึ้น ไว้ท่ามกลางประชาชนของเรา 17 แต่ ถ้า เขาทัง้ หลายจะไม่ เชื่อ ฟัง แล ้ว เราจะถอน
ประชาชาตินั้นขึ้นและทําลายเขาจนสิน
้ � พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

13

ผ้าป่านคาดเอวที่สกปรกเปรียบได้กับอิสราเอล

1 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าด้วยว่า “จงไปซื้อผ้าป่ านคาดเอวมาผืนหนึ่ ง คาดเอวของเจ้าไว้และอย่า

จุ่มน้าํ � 2 ข้าพเจ้าจึงซื้อผ้าคาดเอวผืนหนึ่ งตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และคาดเอวของข้าพเจ้าไว้
3 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าครัง
้ ที่ สองว่า 4 “จงเอาผ้าคาดเอวซึ่งเจ้าได้ซ้ือมา ซึ่งอยู่
ที่ เอวของเจ้า และจงลุก ขึ้น ไปยังแม่ น้ํา ยู เฟรติ ส แล ้ว ซ่อนผ้า นั ้น ไว้ในซอกหินแห่งหนึ่ ง� 5 ข้าพเจ้า ก็ ไป
และซ่อนผ้านั ้นไว้ข้างแม่น้ํายูเฟรติส ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาข้าพเจ้า 6 ต่อมาอีกหลายวันพระเยโฮ
วาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงลุกขึ้นไปยังแม่น้ํายูเฟรติส และเอาผ้าคาดเอวซึ่งเราได้สัง่ เจ้าให้ซ่อนไว้ที่นั ่น
นั ้นมาเสียจากที่ นั ่น� 7 แล้วข้าพเจ้าก็ ไปที่ แม่น้าํ ยูเฟรติ ส และขุดเอาผ้าคาดเอวมาจากที่ ซ่ึงข้าพเจ้าได้
ซ่อนไว้ ดู เถิด ผ้า คาดเอวนั ้น เสีย หมด จะใช้ การสิง่ ใดก็ ไม่ ได้ 8 แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ก็ มาย ัง
ข้าพเจ้าว่า 9 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เราก็จะทําลายความทะนงใจของยูดาห์ และความทะนงใจใหญ่
ยิง่ ของเยรู ซาเล็ม เสีย อย่างนั ้น แหละ 10 คือ ชนชาติ ที่ ชัว่ ร้ายนี้ ผู้ ปฏิเสธไม่ ฟังถ้อยคํา ของเรา ผู้ที่ ดําเนิ น
ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจของตนเอง และได้ ติ ดตามพระอื่น เพื่อ จะปรนนิ บั ติ และนมัสการพระ
เหล่านั ้น จะเป็นเหมือนผ้าคาดเอวนี้ ซ่ึงจะใช้การสิง่ ใดก็ไม่ได้ 11 เพราะผ้าคาดเอวติดอยู่ที่เอวของมนุษย์
ฉั นใด เราก็ ได้ กระทํา ให้ วงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของอิสราเอลและวงศ์ วานทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ ติ ดอย ู่ กับ เราฉั น นั ้น
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ เพื่อ เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชน ชื่อ เสียง ที่ สรรเสริญ และสง่าราศี แก่ เรา แต่
เขาทัง้ หลายก็ไม่ฟัง
การที่อส
ิ ราเอลจะตกเป็นเชลยกําลังใกล้เข้ามา

12 ฉะนั ้นเจ้าจงกล่าวถ้อยคํานี้ แก่เขาทัง
้ หลาย พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ‘นํ้าองุน
่

จะเต็ม ไหทุ กล ูก� และเขาทัง้ หลายจะพู ดก ับ เจ้า ว่า ‘เราไม่ รู หรื
้ อ ว่า นํ้า องุน
่ จะต้องเต็ม ไหทุ กล ูก� 13 แล
้วเจ้าจงพู ดกับเขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะให้ชาวแผ่นดินนี้ ทัง้ สิน
้ เต็มไปด้วย
ความมึนเมา คือกษั ตริย์ทัง้ หลายของผู้ประทับบนบัลลั งก์ของดาวิด พวกปุโรหิต พวกผู้พยากรณ์ และ
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ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มทงั ้ สิน
่ งเขาทัง้ หลายให้ชนกันและกัน พวกพ่
้ 14 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะเหวีย
อก็ชนพวกลูก เราจะไม่สงสาร หรือไม่ไว้ชว
ิ หรือไม่เมตตา แต่เราจะทําลายเขา� 15 จงฟังและเงีย
่ หูฟัง
ี ต
อย่ายโสไปเลย เพราะพระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาแล้ว 16 จงถวายสง่าราศี แด่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า
ของเจ้าทัง้ หลาย ก่อนที่ พระองค์ จะทรงนําความมืดมา ก่อนที่ เท้าของเจ้าจะสะดุดบนภูเขาที่ มีแสงโพล้
เพล้ และขณะเมื่อเจ้าทัง้ หลายมองหาความสว่าง พระองค์ ทรงกลับให้เป็นเงามัจจุ ราช และทรงกระทํา
ให้เป็นความมืดทึบ 17 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายจะไม่ฟัง จิตใจของข้าพเจ้าก็จะร้องไห้ลับๆ เพราะความทะนงใจ
ของเจ้า ตาของข้าพเจ้าจะร้องไห้มากนั ก และมี น้ําตาอาบหน้า เพราะฝูง แกะของพระเยโฮวาห์ถู กต้อน
เอาไปเป็น เชลย 18 จงกล่าวแก่ กษั ตริย์ และพระราชินี ว่า “ขอทรงประทับ ณ ที่ ต่ํา เพราะว่า อํานาจของ
พระองค์ คือ มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี ของพระองค์ จะหล่น มา� 19 หัว เมืองแห่ง ภาคใต้ ก็ ถู กปิด ซึ่ง ไม่ มี ใครจะ
เปิดได้ ยูดาห์ทัง้ สินก
็ ะถูกกวาดไปเป็นเชลย จะถูกกวาดไปเป็นเชลยหมดทีเดียว 20 “จงเงยหน้าของเจ้า
้ จ
ขึ้นดูเขาเหล่านั ้นที่มาจากทิศเหนื อ ฝูงแกะที่ได้มอบไว้ให้แก่เจ้านั ้นอยู่ที่ไหน คือฝูงแกะที่งดงามของเจ้า
นั ่นน่ ะ 21 เจ้าจะว่าอย่างไรเมื่อเขาจะลงโทษเจ้า เพราะเจ้าเองได้สอนเขาให้เป็นนายและเป็นประมุขของ
เจ้า ความเจ็บปวดจะไม่เข้ามาครอบงําเจ้า อย่างความเจ็บปวดของผูห
้ ญิงที่กําลังคลอดบุตรหรือ 22 และ
ถ้า เจ้า ว่า ในใจของเจ้า ว่า ‘ทําไมสิง่ เหล่า นี้ จึง เกิ ดก ับ ข้า� ก็ เพราะความชัว่ ช้า ที่ มากมายใหญ่ โตของเจ้า
เสื้อของเจ้าจึงต้องถูกถลกขึ้น และส้นเท้าของเจ้าจึงไม่ปิดบัง 23 คนเอธิโอเปียเปลี่ยนวรรณของตนเอง
ได้ หรือ หรือเสือดาวเปลี่ยนลายของมัน ถ้าได้ แล้วเจ้าทัง้ หลายผู้ที่ เคยต่อการกระทําความชัว่ จะมากระ
ทําความดี ก็ได้ 24 ฉะนั ้นเราจะกระจายเขาทัง้ หลายไปเหมือนแกลบที่ ถู กลมจากถิน
่ ทุรกันดาร 25 นี่ เป็น
ส่วนของเจ้า เป็นส่วนที่เราได้ตวงออกให้แก่เจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เพราะเจ้าได้ลืมเราเสีย
และไว้วางใจในการมุสา 26 ฉะนั ้น เราเองจะถลกเสื้อคลุมของเจ้ามาปกหน้าเจ้า คือให้เห็นความอับอาย
ขายหน้า ของเจ้า 27 เราได้ เห ็ นการล่วงประเวณี ของเจ้า การครวญหา การเล่น ชู้ อย่างแก่ ราคะของเจ้า
และการที่น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า บนเนิ นเขาทัง้ หลายที่ในทุ่งนา โอ เยรู ซาเล็มเอ๋ย วิบัติแก่เจ้า อีกนาน
สักเท่าใดเจ้าจึงจะยอมกระทําให้เจ้าสะอาดได้�
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ผู้พยากรณ์ ประกาศเรือ
่ งความแห้งแล้ง

เกี่ยวด้วยความแห้งแล้งว่า 2 “ยูดาห์ไว้ทุกข์ และประตู
เมืองทัง้ ปวงของเธอก็ออ
่ นกําลังลง ประชาชนของเธอก็แต่งดําหน้าก้มอยูบ
่ นแผ่นดิน และเสียงร้องของ
เยรู ซาเล็ม ก็ ขึ้น ไป 3 ขุนนางของเธอส่ง ผู้ น้อยของเขาให้ไปตัก นํ้า เขาทัง้ หลายไปยัง ที่ ขัง นํ้า เห็นว ่า ไม่ มีน
้าํ เขาทัง้ หลายก็ กล ับ ไปด้วยภาชนะเปล่า เขาทัง้ หลายได้ อายและขายหน้า เขาจึง คลุม ศีรษะของเขาทัง้
หลายเสีย 4 เพราะเรือ
่ งแผ่นดิ นที ่ แห ้ง แล้ง เนื่ องจากไม่ มี ฝนตกบนแผ่น ดิน ชาวนาทัง้ หลายก็ อับอาย
เขาทัง้ หลายจึง คลุม ศีรษะของเขาเสีย 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 “แม้ว่าความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ทัง้ หลายก็เป็นพยานปรักปรําข้าพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮ
วาห์ ขอพระองค์โปรดเถิดเพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์ ด้วยว่าบรรดาการกลับสัตย์ของข้าพระองค์
ทัง้ หลายก็มากยิง่ ข้าพระองค์ทัง้ หลายกระทําบาปต่อพระองค์ 8 โอ ข้าแต่พระองค์ผู้เป็นความหวังแห่งอ
ิสราเอล เป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเขาในยามลําบาก ไฉนพระองค์จะทรงเป็นเหมือนคนต่างด้าวในแผ่น
ดิน หรือ เหมือนคนเดิน ทางแวะอาศัย ค้างเพียงคืน เดียว 9 ไฉนพระองค์ จะทรงเป็น เหมือนชายที่ งน
ั งง
หรือเหมือนคนที่ มีกําลังมากแต่ชว
่ ยใครให้รอดไม่ได้ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แม้กระนั ้ นก็ดีพระองค์ทรง
สถิต ท่ามกลางข้า พระองค์ ทัง้ หลาย คนเขาเรียกพวกข้า พระองค์ โดยพระนามของพระองค์ ขออย่า ทรง
ละข้าพระองค์ทัง้ หลายไว้เสีย� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ชนชาตินี้ ว่า “เขาทัง้ หลายรักที่จะพเนจรไปอย่าง
นี้ เขาทัง้ หลายไม่ยบ
ั ยัง้ เท้าของเขาไว้ ฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงไม่ทรงรับเขา บัดนี้ พระองค์จะทรงระลึกถึง
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมาถึงเยเรมีย์
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ความชัว่ ช้าของเขา และลงโทษการผิดบาปของเขา� 11 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “อย่าอธิษฐาน
เพื่อความอยูเ่ ย็นเป็นสุขของชนชาตินี้ เลย 12 แม้ว่าเขาอดอาหาร เราก็จะไม่ฟังเสียงร้องของเขา แม้เขา
ถวายเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งธัญ ญบู ชา เราก็ จะไม่ รบ
ั มัน แต่ เราจะผลาญเขาเสีย ด้วยดาบ ด้วยการ
13
กันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด� แล้วข้าพเจ้าพูดว่า “ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด พวก
ผู้ พยากรณ์ กล ่าวแก่ เขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจะไม่ เห ็น ดาบหรือ จะมี การก ัน ดารอาหาร แต่ เราจะให้ สันติ
ภาพที่แน่ นอนแก่เจ้าในสถานที่นี้ � ” 14 และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “พวกผู้พยากรณ์ เหล่านั ้น
พยากรณ์ เท็จในนามของเรา เรามิได้ใช้เขาทัง้ หลาย และเรามิได้บัญชาเขาหรือพูดกับเขา เขาพยากรณ์ นิ
มิตและการทํานายเท็จแก่เจ้าทัง้ หลาย เป็นการทํานายที่ไร้ค่า เป็นการล่อลวงของจิตใจเขาเอง 15 ฉะนั ้น
พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกี่ยวด้วยพวกผู้พยากรณ์ ผู้พยากรณ์ ในนามของเรา แม้ว่าเราไม่ได้ ใช้เขาทัง้
หลาย และผู้กล่าวว่า ‘ดาบและการกันดารอาหารจะไม่มาถึงแผ่นดินนี้ � พวกผู้พยากรณ์ เหล่านั ้นจะถูก
ผลาญเสีย ด้วยดาบและการกันดารอาหาร 16 และประชาชนผู้ ซ่ึง เขาพยากรณ์ ให้ ฟัง นั ้น จะถูก ทิง้ ไว้ใน
ถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะเหตุการกันดารอาหารและดาบ ซึ่งไม่มีผู้ใดจะฝังเขา คือทัง้ ตัวเขาทัง้
หลาย ภรรยาของเขา บุตรชายและบุตรสาวของเขา เพราะเราจะเทความชัว่ ของเขาสนองเขา 17 เจ้าจง
กล่าวถ้อยคํานี้ แก่เขาว่า ‘ขอให้ตาของเรามีน้ําตาไหลทัง้ กลางคืนและกลางวัน อย่าให้หยุดยัง้ เพราะบุตร
สาวพรหมจารีแห่งประชาชนของเรา ถูกขยี้ด้วยความหายนะยิง่ ใหญ่ ถูกตีอย่างหนั กมาก 18 ถ้าเราออก
ไปในท้องนา ดูเถิด นั ่นคนที่ถูกฆ่าเสียด้วยดาบ ถ้าเราเข้าไปในกรุ ง ดูเถิด นั ่นโรคอันเนื่ องจากการกันดาร
เพราะว่าทัง้ พวกผู้พยากรณ์ และปุโรหิตไปค้ากันในแผ่นดินที่เขาไม่รู จ
้ ัก� ” 19 พระองค์ทรงปฏิเสธไม่รบ
ั
ยู ดาห์ เสียที เดียวแล้ว หรือ พระทัย ของพระองค์ เกล ียดศิ โยนเสีย แล้ว หรือ ไฉนพระองค์ ทรงเฆี่ยนตี ข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย จนไม่ มี การรักษาข้า พระองค์ ให้ หาย ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมองหาสันติ ภาพ แต่ ไม่มี
ความดีมาเลย เรามองหาเวลาเยียวยา แต่ประสบความสยดสยอง 20 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์
ทัง้ หลายขอสารภาพความชัว่ ของพวกข้าพระองค์ และความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ เพราะ
ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อพระองค์ 21 เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ ขออย่าทรงเกลียด
พวกข้า พระองค์ ขออย่า ให้ หลู่ เกียรติ แห่ งพระที่ นั่ งอ ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ ขอทรงระลึก และอย่า ทรง
หักพันธสัญญาของพระองค์ซ่ึงมีไว้กับข้าพระองค์ 22 ในบรรดาพระเทียมเท็จแห่งประชาชาติทัง้ หลายมี
พระองค์ ใดเล่าที่ ทําให้เกิดฝนได้ หรือ ท้องฟ้าประทานห่าฝนได้ หรือ โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของ
พวกข้า พระองค์ พระองค์ มิใช่ พระเจ้า องค์ นั้น ดอกหรือ พวกข้า พระองค์ จึง คอยหวัง ในพระองค์ เพราะ
พระองค์ทรงกระทําสิง่ เหล่านี้ ทัง้ สิน
้

15

การพิพากษาของพระเยโฮวาห์ต่อยูดาห์

1 ฝ่ายพระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า “แม้ว่าโมเสส และซามูเอล จะมายืนอยูต
่ ่อหน้าเรา จิตใจของเรา

จะไม่หน
ั ไปหาชนชาตินี้ ไล่เขาทัง้ หลายออกไปให้พ้นสายตาของเรา แล้วให้เขาไป 2 และต่อมาถ้าเขาถาม
เจ้าว่า ‘เราจะไปที่ไหน� เจ้าจงพูดกับเขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ‘คนเหล่านั ้นที่กําหนดให้แก่ความ
ตายจะไปหาความตาย คนเหล่านั ้ นที ่กําหนดให้แก่ดาบจะไปหาดาบ คนเหล่านั ้ นที ่กําหนดให้แก่การกัน
ดารอาหารจะไปหาการกันดารอาหาร คนที ่ กําหนดให้แก่ การเป็น เชลยจะไปหาการเป็น เชลย� ” 3 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะกําหนดสี่อย่างไว้เหนื อเขาคือ ดาบสังหาร สุนัขกัดฉี ก นกในอากาศ และสัตว์บน
แผ่นดินโลกที่จะกัดกินและทําลาย 4 และเราจะกระทําให้เขาถูกถอดไปยังราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่งแผ่น
ดิน โลก เหตุ ด้วยการกระทํา ซึ่ง มนั ส เสห์ บุ ตรเฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ได้ กระทํา ในเยรู ซาเล็ม 5 โอ
เยรู ซาเล็มเอ๋ย ใครจะสงสารเจ้า หรือใครจะเสียใจกับเจ้า หรือใครจะแวะมาถามทุกข์สุขของเจ้า� 6 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้ าได้ ปฏิเสธเรา เจ้ าถอยหลังเรือ
่ ยไป เราจึงจะเหยียดมือออกไปต่อสู้ เจ้ าและทําลาย
7
เจ้า เราเอือมต่อ การผ่อนผัน แล้ว เราจะซัด เขาด้วยส้อมซัด ข้าวในบรรดาประตู เมืองแห่ง แผ่น ดิน นั ้น
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เราจะทําให้ลูกของเขาทัง้ หลายตาย เราจะทําลายประชาชนของเรา เพราะเขาทัง้ หลายมิได้หันกลับจาก
พฤติการณ์ ของเขา 8 เรากระทําให้หญิงม่ายของเขามีมาก ยิง่ กว่าเม็ดทรายในทะเล ณ เวลาเที่ยงวัน เรา
ได้นําผู้ทําลายมาสู่บรรดาแม่ของคนหนุ่มทงั ้ หลาย เราได้กระทําให้ความสยดสยองตกเหนื อกรุ งนั ้นโดย
ฉั บพลัน 9 เธอที่คลอดบุตรเจ็ดคนก็อ่อนกําลัง เธอตายไปแล้ว ดวงอาทิตย์ของเธอตกเมื่อยังวันอยู่ เธอ
ได้รบ
ั ความละอายและขายหน้า เราจะมอบผู้ที่เหลืออยู่ให้แก่ดาบต่อหน้าศัตรู ของเขา� พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ แหละ
พระสัญญาและการขู่เข็ญ
10 แม่ จ๋า วิบัติ แก่ ฉั น ที่ แม่ คลอดฉั น มาเป็ น คนที่ ให้ เก ิ ดการแก่งแย่ง และการชิ งด ี แก่ แผ่ นดิน ทัง
้ สิน
้
11
ฉั นก็มิได้ ให้ยืมโดยคิดดอกเบี้ย หรือฉั นก็มิได้ ยืมเขาโดยคิดดอกเบี้ย แต่ เขาทุกคนแช่งฉั น พระเยโฮ
วาห์ตรัสว ่า “พวกที่ เหลือ อยู่ จะอยูเ่ ย็น เป็นสุข เราจะกระทํา ให้ พวกศั ตรู กระทํา ดี ต่อ เจ้า ในเวลาลําบาก
และในเวลาทุกข์ ใจ 12 เหล็ก จะหัก เหล็ก จากทิศ เหนื อ และเหล็กกล้า หรือ 13 บรรดาสิง่ ของและทรัพย์
สมบัติ ของเจ้า เราจะมอบให้ เป็น ของริบ ไม่ คิด ค่า เพราะบาปทัง้ สิน
้ ของเจ้า ตลอดทัว่ ดิน แดนของเจ้า
14 เราจะกระทํา ให้เจ้ าไปกับ พวกศั ตรู ของเจ้า ยัง แผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า ไม่ รู จ
้ ัก เพราะความโกรธของเรา เราก่อ
ไฟขึ้น ซึ่งจะเผาเจ้าทัง้ หลายเสีย�
การครํา่ ครวญของเยเรมีย์
15 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงทราบ ขอทรงระลึก ถึง ข้า พระองค์ และเยีย
่ มเยียนข้าพระองค์
ขอทรงแก้ แค้น ผู้ ข่มเหงข้า พระองค์ เพื่อ ข้า พระองค์ เพราะการอดกลัน
้ พระทัย ของพระองค์ นั ้น ขออย่า
ทรงนํา ข้า พระองค์ ไปเสีย ขอทรงตระหนั ก ว่า ข้า พระองค์ ทนการติ เตียนด้วยเห็น แก่ พระองค์ 16 เมื่อ
พบพระวจนะของพระองค์ แล้ว ข้า พระองค์ ก็ กิน เสีย พระวจนะของพระองค์ เป็น ความชื่นบานแก่ ข้า
พระองค์ และเป็น ความปี ติ ยินดี แห่ งจิตใจของข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา
เพราะว่า เขาเรียกข้า พระองค์ ตามพระนามของพระองค์ 17 ข้า พระองค์ มิได้ นั ่ง อยู่ ในหมู่ คนที ่ เยาะเย้ ยก
ัน ทัง้ ข้า พระองค์ ก็ มิได้ เปรมปรีดิ ์ ข้า พระองค์ นั่ง อยู่ คนเดียว เพราะเหตุ พระหัตถ์ ของพระองค์ เพราะ
พระองค์ ทรงให้ ข้า พระองค์ เต็ มด ้วยความกริว้ 18 ไฉนความเจ็บ ของข้า พระองค์ มิได้ หยุด ยัง้ บาดแผล
ของข้า พระองค์ ก็ รักษาไม่ หาย มัน ไม่ ยอมหาย พระองค์ ทรงเป็น เหมือนผู้ มุ สาแก่ ข้า พระองค์ หรือ หรือ
อย่างนํ้าที่เหือดแห้ง
พระเยโฮวาห์ทรงให้เยเรมียม
์ ัน
่ ใจในพระองค์
เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสว่า “ถ้าเจ้ากลับมา เราจะให้เจ้ ากลับมาอีก และเจ้าจะยืนอยู่ต่อ
หน้าเรา ถ้าเจ้าแยกสิง่ ประเสริฐไปจากสิง่ เลวทราม เจ้าจะเป็นเหมือนปากของเรา จงให้เขาทัง้ หลายหัน
กลับ มาหาเจ้า แต่ เจ้ าอย่า หัน ไปหาเขา 20 เราจะกระทํา เจ้า ให้ เป็น กําแพงป้อมทองสัมฤทธิ์แก่ ชนชาติ
นี้ เขาทัง้ หลายก็ จะต่อสู้ กับเจ้า แต่ เขาจะไม่ชนะเจ้า เพราะเราอยู่กับเจ้า จะช่วยเจ้าให้รอดและช่วยเจ้า
ให้พ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 21 “เราจะช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของคนชัว่ และไถ่ เจ้ าจากกํามือของคน
อํามหิต�
19

16

พระเจ้าไม่ให้เยเรมียมี
์ ครอบครัว

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “เจ้ าอย่ามีภรรยา

เจ้าอย่ามีบุตรชายหรือบุตรสาวใน
ที่ นี้
และทรงกล่าวถึงพวกมารดา
4
ที่คลอดบุตรเหล่านั ้น และพวกบิดาที่ให้บังเกิดคนเหล่านั ้นในแผ่นดินนี้ ว่า เขาทัง้ หลายจะตายด้วยโรค
ร้าย จะไม่ มี การโอดครวญอาลัย เขาทัง้ หลาย หรือ จะไม่ มี ใครจัดการฝัง เขา เขาจะเป็น เหมือนมูล สัตว์ที่
อยูบนพื
่
้นแผ่นดิน เขาทัง้ หลายจะพินาศด้วยดาบและการกันดารอาหาร และศพทัง้ หลายของเขาจะเป็น
อาหารของนกในอากาศและของสัตว์แห่งแผ่นดิน 5 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า อย่าเข้าไปในเรือน
3 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เรือ
่ งบุตรชายและบุตรสาวที่ เกิดในที่ นี้
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ที่ครวญครํา่ หรือไปโอดครวญ หรือไปเสียใจด้วย พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราได้เอาสันติภาพของเรา
ไปจากชนชาตินี้ แล้ว ทัง้ ความเมตตาและกรุ ณาคุณของเรา 6 ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้ อยจะตายในแผ่นดินนี้ จะไม่
มีใครจัดการฝังเขา จะไม่มีใครมาโอดครวญอาลัยเขา หรือมากรีดตัวหรือมาโกนศีรษะเพื่อเขา 7 จะไม่มี
ผู้ใดฉี กตัวเองเพื่อเขาเมื่อไว้ทุกข์ เพื่อจะปลอบโยนเขาเหตุคนที่ตายนั ้น เพราะบิดามารดาของเขาจะไม่
มีใครมอบถ้วยแห่งความเล้าโลมใจให้เขาดื่ม 8 เจ้ าอย่าเข้าไปนั ่ งกินและดื่มกับเขาในเรือนที่ มีการเลี้ยง
9 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะกระทํา ให้ เสียงบันเทิง
และเสียงรืน
่ เริง เสียงเจ้าบ่าวและเสียงเจ้าสาว ขาดจากสถานที่ นี้ ต่อสายตาของเจ้าทัง้ หลายและในวัน
ของเจ้า 10 ต่อ มาเมื่อ เจ้า บอกบรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ แก่ ชนชาติ นี้ และเขาทัง้ หลายพู ดก ับ เจ้า ว่า ‘ทําไม
พระเยโฮวาห์จึงทรงประกาศความร้ายใหญ่ยงิ่ ทัง้ สิน
้ นี้ ให้ตกแก่ เรา ความชัว่ ช้าของเราคืออะไรเล่า เรา
ได้กระทําบาปอะไรต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเล่า� 11 แล้วเจ้าพึงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเย
โฮวาห์ตรัสว่า เพราะบรรพบุรุษของเจ้าได้ละทิง้ เรา และได้ติดตามพระอื่น และได้ปรนนิ บัติและนมัสการ
พระนั ้น และได้ ละทิง้ เรา และมิ ได้ รักษาราชบัญญั ติ ของเรา 12 และเพราะเจ้า ทัง้ หลายได้ กระทํา ชัว่ ร้าย
ยิง่ เสีย กว่า บรรพบุรุษ ของเจ้า เพราะดู เถิด เจ้ าทุกๆคนได้ ดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้างแห่ง จิตใจอัน ชัว่
ร้ายของตนเอง ปฏิเสธไม่ ยอมฟัง เรา 13 เพราะฉะนั ้น เราจะเหวีย
่ งเจ้า ออกเสีย จากแผ่น ดิน นี้ เข ้า ไปใน
แผ่นดินซึ่งเจ้าหรือบรรพบุรุษของเจ้าไม่รู จ
้ ัก และที่ นั่นเจ้าจะปรนนิ บัติพระอื่นทัง้ กลางวันและกลางคืน
เพราะเราจะไม่สําแดงพระคุณแก่เจ้าเลย� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเดือนจะมาถึง
เมื่อ ไม่ มี ใครกล่าวต่อ ไปอี กว่า ‘พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงนํา ประชาชนอิสราเอลขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ทรง
พระชนม์อยู่แน่ ฉั นใด� 15 แต่ จะพูดว่า ‘พระเยโฮวาห์ผู้ทรงนําประชาชนอิสราเอลขึ้นมาจากแดนเหนื อ
และขึ้น มาจากบรรดาประเทศซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงขับ ไล่ เขาให้ ไปอยู่ นั ้น ทรงพระชนม์ อยู่ ฉั นใด � เพราะ
เราจะนํา เขาทัง้ หลายกลับ มาสู่ แผ่นดิน ของเขาเอง ซึ่งเราได้ ยกให้บรรพบุรุษ ของเขาแล้ วนัน
้ 16 พระเย
โฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราจะส่ง ชาวประมงมาเป็ นอ ัน มาก และเขาจะจับ เขาทัง้ หลาย ภายหลัง เราจะให้
เขาพาพรานมาเป็ นอ ัน มาก พรานจะล่า เขาทัง้ หลายตามภูเขาทุก แห่ง และตามเนิ น เขาทุ กล ูก และตาม
ซอกหิน 17 เพราะว่า ตาเรามองดูพฤติการณ์ ทัง้ สิน
้ ของเขา จะปิดบังไว้จากหน้าเราไม่ได้ และความชัว่ ช้า
ของเขาทัง้ หลายจะซ่อนพ้นตาเราไม่ได้ 18 และก่อนอื่นเราจะตอบสนองความชัว่ ช้าและบาปของเขาเป็น
สองเท่า เพราะเขาได้กระทําให้แผ่นดินเราเป็นมลทินไป และกระทําให้มรดกของเราเต็มไปด้วยซากของ
สิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนและสิง่ ที่ น่าเกลียดน่าชังของเขาทัง้ หลาย� 19 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ กําลังและที่
กําบัง เข้ม แข็ง ของข้า พระองค์ เป็ นที ่ ลี้ ภัย ของข้า พระองค์ ในวัน ยากลําบาก บรรดาประชาชาติ จะมาเฝ้า
พระองค์จากที่สุดปลายโลก และทูลว่า “บรรพบุรุษของเราไม่ได้รับมรดกอันใด นอกจากสิงม
่ ุสา สิง่ ไร้ค่า
และสิง่ ซึ่งไม่มีประโยชน์ อะไรในตัว 20 มนุษย์จะสร้างพระไว้สําหรับตนเองได้หรือ สิ่งอย่างนั ้นไม่ใช่พระ�
21 “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะกระทําให้เขารู จ
้ ักกาลครัง้ นี้ เราจะกระทําให้เขารู จ
้ ักมือของเราและฤทธานุ
ภาพของเรา และเขาทัง้ หลายจะรู ว้ า่ นามของเราคือพระเยโฮวาห์�

17
จิตใจอันหลอกลวงของยูดาห์

“บาปของยู ดาห์ นั้น บันทึก ไว้ ด้วยปากกาเหล็ก ด้วยปลายเพชรจารึก ไว้ บนแผ่น แห่ง จิตใจของเขา
และบนเชิงงอนที่ แท่นบูชาของเขาทัง้ หลาย 2 ฝ่ายลูกหลานของเขาก็ระลึกถึงแท่นบูชาและเหล่าเสารู ป
เคารพของเขาข้างต้นไม้สดทุกต้นบนเนิ นเขาสูง 3 โอ ภูเขาที่อยูกลางทุ
่
่งเอ๋ย เราจะให้บรรดาสิง่ ของและ
ทรัพย์ สมบัติ ทัง้ สิน
้ ของเจ้า เป็น ของริบ และเราจะนั บ ว่า ปู ชน ีย สถานสูง ทัง้ หลายของเจ้า เป็น ความบาป
ของเจ้า ตลอดทัว่ บริเวณชายแดนของเจ้า 4 เจ้าจะต้องปล่อยมือของเจ้าจากมรดกซึ่งเราได้ยกให้แก่เจ้า
และเราจะกระทําให้เจ้ าปรนนิ บัติ ศัตรู ของเจ้าในแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่รู จ
้ ัก เพราะความโกรธของเราเจ้าก่อ
1
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ไฟขึ้นซึ่งจะไหม้อยู่เป็นนิ ตย์� 5 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “คนที่วางใจในมนุษย์และให้เนื้ อหนั งเป็นแขน
ของเขา และใจของเขาหันออกจากพระเยโฮวาห์ คนนั ้ นก็เป็ นที่สาปแช่ง 6 เขาจะเป็นเหมือนพุ่มไม้ที่อยู่
ในทะเลทราย และจะไม่เห็นความดีอน
ั ใดมาถึงเลย เขาจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินที่แตกระแหงที่ในถิน
่ ทุรก
ันดาร ในแผ่นดินเค็มที่ไม่มีคนอาศัย
คนที่วางใจในพระเยโฮวาห์ยอ
่ มได้รบ
ั พระพร

7 คนที่วางใจในพระเยโฮวาห์ยอ
่ มได้รบ
ั พระพร

คือผู้ที่ความวางใจของเขาอยู่ในพระเยโฮวาห์ 8 เขาจะ
เป็น เหมือนต้นไม้ ที่ ปลูก ไว้ริม นํ้า ซึ่ง หยัง่ รากของมัน ออกไปข้างลํานํ้า เมื่อ แดดส่อ งมาถึ งก ็ จะไม่ สังเกต
เพราะใบของมันเขียวอยู่เสมอ และจะไม่ กระวนกระวายในปี ที่ แห้งแล้ง เพราะมันไม่ หยุดที่ จะออกผล�
9 จิ ตใจก็ เป็ น ตัว ล่อลวงเหนื อ กว่า สิง
้ ัก ใจนั ้น เล่า
่ ใดทัง้ หมด มัน เสื่อมทรามอย่างร้ายที เดียว ผู้ ใดจะรู จ
10 “เราคือพระเยโฮวาห์ตรวจค้นดูจิต และทดลองดูใจ เพื่อให้แก่ทุกคนตามพฤติการณ์ ของเขา ตามผล
แห่งการกระทําของเขา� 11 เหมือนนกกระทากกไข่ แต่ไม่ให้ออกเป็นตัวฉั นใด คนทีได้
่ ความมัง่ มีมาอย่าง
ไม่เป็นธรรมก็ฉั นนั ้น พอถึงกลางวัย มันก็พรากจากคนนั ้นเสีย และในตอนปลายของเขา เขาจะเป็นคน
โฉดเขลา 12 ที่ตัง้ แห่งสถานบริสุทธิข
์ องเราทัง้ หลาย เป็นพระที่นั่งรุ ง่ เรืองซึ่งตัง้ อยูส
่ ูงตัง้ แต่เดิมนัน
้ 13 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ความหวังแห่งอิสราเอล บรรดาคนเหล่านั ้ นที่ละทิง้ พระองค์จะต้องรับความอับอาย
บรรดาคนทัง้ ปวงที่ หน
ั ไปจากเราจะต้องจารึก ไว้ในแผ่น ดิน โลก เพราะเขาได้ ละทิง้ พระเยโฮวาห์ ผู้ เป็น
แหล่งนํ้าแห่งชีวต
ิ เสีย 14 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงรักษาข้าพระองค์ ข้าพระองค์ จะได้ หาย ขอทรง
ช่วยข้า พระองค์ ให้ รอด ข้า พระองค์ จึง จะรอด เพราะพระองค์ เป็ นที ่ สรรเสริญ ของข้า พระองค์ 15 ดู เถิด
เขาทัง้ หลายได้พูดกับข้าพระองค์ว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์อยูที
่ ่ไหน ให้มาเถิด� 16 ข้าพระองค์มิได้
หาโอกาสเลิก เป็น ผู้ เลี้ยงแกะที่ ตามพระองค์ ไป ข้า พระองค์ ก็ ไม่ ประสงค์ วัน แห่ง ความหายนะ พระองค์
ทรงทราบแล้ว สิ่งซึ่งออกมาจากริมฝีปากของข้าพระองค์ก็ถูกต้องต่อพระพักตร์ของพระองค์ 17 ขออย่า
ทรงเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ครัน
่ คร้าม พระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์ในวันร้าย 18 ผูใดข่
้
มเหง
ข้าพระองค์ ขอให้เขาได้รบ
ั ความละอาย แต่ขออย่าให้ข้าพระองค์ได้รับความละอาย ขอให้เขาครันคร
่
้าม
แต่ อย่าให้ข้าพระองค์ ครัน
่ คร้าม ขอทรงนําวันร้ายมาตกเหนื อเขา ขอทรงทําลายเขาด้วยการทําลายซับ
ซ้อน
จงรักษาวันสะบาโต

“จงไปยืนในประตูบุตรประชาชน ซึ่งบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์
เสด็จเข้า และซึ่งพระองค์เสด็จออก และในประตูทัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม 20 และกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า
‘ท่านทัง้ หลายผู้เป็นกษั ตริย์ของยูดาห์ และบรรดาคนยูดาห์และชาวเยรู ซาเล็มทงั ้ สิน
้ ผู้ซึ่งเข้าทางประตู
เหล่านี้ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงระวังเพื่อเห็นแก่ ชีวิตของเจ้า
ทัง้ หลาย อย่าได้หาบหามอะไรในวันสะบาโต หรือนําของนั ้นเข้าทางบรรดาประตูเยรู ซาเล็ม 22 และอย่า
หาบหามของของเจ้าออกจากบ้านในวันสะบาโต หรือกระทํางานใดๆ แต่จงรักษาวันสะบาโตไว้ให้บริสุทธิ์
ดังที่เราได้บัญชาบรรพบุรุษของเจ้าไว้ 23 ถึงกระนั ้นเขาก็ไม่เชื่อฟังหรือเงีย
่ หูฟัง แต่กระทําคอของเขาทัง้
24
หลายให้แข็ง เพื่อจะไม่ได้ยินและไม่รบ
ั คําสัง่ สอน พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ต่อมาถ้าเจ้าเชื่อฟังเรา และไม่
นําภาระใดๆเข้ามาทางประตู เมืองนี้ ในวันสะบาโต แต่ รักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ และไม่กระทํางานใน
วันนั ้น 25 แล ้วจะมี กษั ตริย์และเจ้า นาย ผู้ ประทับ บนบัลลั งก ์แห่งดาวิดเสด็จ เข้าทางประตู ทัง้ หลายของ
เมืองนี้ เสด็จ มาในรถรบ และบนม้า ทัง้ บรรดากษั ตริย์ และเจ้า นายของพระองค์ ทัง้ คนยู ดาห์ และชาว
เยรู ซาเล็ม และเมืองนี้ จะดํารงอยู่เป็นนิ ตย์ 26 และประชาชนจะมาจากหัวเมืองแห่งยูดาห์ และจากที่ซ่ึง
อยู่รอบเยรู ซาเล็ม จากแผ่น ดิน เบนยามิน จากที่ ราบ จากเทือกเขา และจากภาคใต้ นํา เอาเครือ
่ งเผาบู
ชา และเครือ
่ งสักการบูชา เครือ
่ งธัญญบูชาและกํายาน และนําเครือ
่ งบูชาแห่งการสรรเสริญมายังนิ เวศ
27
ของพระเยโฮวาห์ แต่ ถ้าเจ้าทัง้ หลายไม่ฟังเราที่ จะรักษาวันสะบาโตให้บริสุทธิ์ และที่ จะไม่แบกภาระ
19 พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ข้าพเจ้าดังนี้ ว่า
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เข้าทางประตูทัง้ หลายของเยรู ซาเล็มในวันสะบาโต แล้วเราจะก่อไฟไว้ในประตูเมืองเหล่านั ้น และไฟนั ้น
จะเผาผลาญราชวังทัง้ หลายของเยรู ซาเล็ม และจะดับก็ไม่ได้� ”

18
การปั้ นภาชนะที่เสียแล้วให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่ ง

1 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ยง
ั เยเรมีย์ว่า 2 “จงลุกขึ้นไปที่บ้านของช่างหม้อ

เราจะให้เจ้าได้ยน
ิ
ถ้อยคําของเราที่ นั ่น� 3 ข้าพเจ้าจึงลงไปที่ บ้านของช่างหม้อ และดู เถิด เขากําลังทํางานอยู่ที่ แป้นเวียน
4 และภาชนะซึ่งทําด้วยดินก็เสียอยูใ่ นมือของช่างหม้อ เขาจึงปั้ นใหม่ให้เป็ นภาชนะอีกลูกหนึ่ งตามที่ชา
่ ง
5
6
หม้อเห็นว่าควรทํา แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า “โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะ
กระทําแก่เจ้าอย่างที่ชา่ งหม้อนี้ กระทําไม่ได้หรือ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ ดูเถิด โอ วงศ์วานอิสราเอล
เอ๋ย เจ้ าอยู่ ในมือ ของเราอย่างดิน เหนี ยวอยู่ ในมือ ของช่างหม้อ 7 ถ้า เวลาใดก็ตามเราประกาศเกี่ยวกับ
ประชาชาติ หน ่งึ หรือ ราชอาณาจักรหนึ่ ง ว่า เราจะถอนและพัง และทําลายมัน เสีย 8 และถ้า ประชาชาติ
นั ้น ซึ่ง เราได้ ลัน
่ วาจาไว้ เก ี่ยวข้องด้วย หัน เสีย จากความชัว่ ร้ายของตน เราก็ จะกลับ ใจจากความชัว่
ซึ่ง เราได้ ตัง้ ใจจะกระทํา แก่ ชาติ นั ้น เสีย 9 และถ้า เวลาใดก็ ตาม เราได้ ประกาศเกี่ยวกับ ประชาชาติ หน ่ง
ึ
หรือ ราชอาณาจักรหนึ่ ง ว่า เราจะสร้างขึ้น และปลูก ฝัง ไว้ 10 และถ้า ชาติ นั้น ได้ กระทํา ชัว่ ในสายตาของ
เรา ไม่ เชื่อ ฟัง เสียงของเรา เราก็ จะกลับ ใจจากความดี ซ่ึง เราได้ กล ่าวไปแล้ วว ่า เราจะให้ ประโยชน์ แก่
ชาติ นั ้น เสีย 11 เพราะฉะนั ้น คราวนี้ จงกล่าวกับ คนยู ดาห์ และชาวเมืองเยรู ซาเล็ม ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ว่า ดู เถิด เรากําลั งก่อสิ่งร้ายไว้สู้ เจ้า และคิด แผนงานอย่างหนึ่ ง ไว้สู้ เจ้า ทุ กๆคนจงกลับ เสียจาก
ทางชัว่ ของตน และจงซ่อมทางและการกระทําของเจ้าทัง้ หลายเสีย� 12 แต่เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘เหลว
ไหล เราจะดําเนิ น ตามแผนงานของเราเอง และต่างจะกระทํา ตามความดื้ อด ึง แห่ง จิตใจชัว่ ของตนทุก
คน� 13 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า จงไปเที่ยวถามดู ท่ามกลางประชาชาติ ว่า ผู้ ใดเคย
ได้ยน
ิ เหมือนอย่างนี้ บ้าง อิสราเอลพรหมจารีนั้น ได้ กระทํา สิ่ งอ ัน น่า หวาดเสียวนั ก 14 คนจะละทิง้ หิมะ
แห่งภูเขาเลบานอนซึ่งมาจากหน้าผาแห่งทุ่งหรือ ลําธารที่ไหลเย็นจากที่อ่น
ื จะแห้งไปหรือ 15 เพราะเหตุ
ว่า ประชาชนของเราได้ ลืม เราเสีย เขาทัง้ หลายจึง เผาเครือ
่ งหอมบูชาสิง่ ไร้สาระ ทําให้ เขาได้ สะดุด ใน
หนทางของเขาในถนนโบราณ และเดิน ตามทางซอยไม่ ไปตามถนนหลวง 16 ได้ กระทํา ให้ แผ่ นดิน ของ
เขาทัง้ หลายเป็ นที ่ รกร้าง เป็น สิง่ ที่ เขาเย้ย หยัน อยู่เนื องนิ ตย์ ทุ กคนที่ ผ่านไปทางนั ้ นก ็ ตกตะลึง และสัน
่
17
ศีรษะของเขา เราจะให้เขากระจัดกระจายออกไปดุจ ถูก พัด ด้วยลมตะวัน ออกต่อ หน้า ศั ตรู เราจะหัน
หลังให้เขา ไม่ใช่หันหน้าให้ ในวันแห่งความหายนะของเขานั ้น� 18 แล้วเขากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราปอง
ร้ายเยเรมีย์ เพราะว่าพระราชบัญญัติจะไม่พินาศไปจากบรรดาปุโรหิต หรือคําปรึกษาย่อมไม่ขาดจากนั ก
ปราชญ์ หรือถ้อยคําไม่ขาดจากผู้พยากรณ์ มาเถิด ให้เราโจมตีเขาด้วยลิน
้ และอย่าให้เราฟังคําของเขา
19
เลย� โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงฟังข้าพระองค์ ขอทรงฟังเสียงปรปั กษ์ของข้าพระองค์สิ พระเจ้า
ข้า 20 ความชัว่ เป็นของสําหรับตอบแทนความดีหรือ ถึงกระนั ้น เขายังขุดหลุมไว้ปองชีวต
ิ ของข้าพระองค์
ขอทรงระลึกว่าข้าพระองค์ยน
ื เฝ้าพระองค์ทูลขอความดีเพื่อเขา เพื่อจะหันพระพิโรธของพระองค์ไปเสีย
21
จากเขา เพราะฉะนั ้น ขอทรงมอบลูกหลานของเขาให้แก่การกันดารอาหาร ให้โลหิตของเขาทัง้ หลาย
ไหลออกด้วยอํานาจของดาบ ให้ภรรยาของเขาทัง้ หลายขาดบุตร และเป็นหญิงม่าย ขอให้ผู้ชายของเขา
ประสบความตาย ให้อนุชนของเขาถูกดาบตายในสงคราม 22 ขอให้ได้ ยินเสียงร้องมาจากเรือนของเขา
ทัง้ หลาย เมื่อพระองค์ทรงพากองทหารมาปล้นเขาอย่างฉั บพลัน เพราะเขาทัง้ หลายได้ขุดหลุมไว้ดักข้า
พระองค์ และวางบ่วงดัก เท้า ของข้า พระองค์ 23 แม้ กระนั ้น ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงทราบการ
ปองร้ายทัง้ สิน
้ ของเขาที่จะฆ่าข้าพระองค์เสีย ขออย่าทรงลบความชัว่ ช้าของเขา หรือลบบาปของเขาเสีย
จากสายพระเนตรของพระองค์ ขอให้เขาถูกควํา่ ลงต่อพระพักตร์พระองค์ ขอทรงจัดการเขาทัง้ หลายใน
เวลาแห่งความกริว้ ของพระองค์
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19
บทเรียนจากเหยือกดินที่แตกแล้ว
พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงไปซื้อ เหยือกดิน ของช่างหม้อ มาลูก หนึ่ ง แล ้ว พาผู้ ใหญ่ บางคนของ
ประชาชนและปุโรหิตอาวุโสบางคน 2 ไปที่หุบเขาบุตรชายของฮินโนม ตรงทางเข้าประตูตะวันออก และ
ป่าวร้องถ้อยคําที่เราบอกเจ้าไว้นั ้น 3 เจ้าจงว่า ‘โอ ข้าแต่บรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์ และชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม
ขอทรงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ 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 ไปจากสถานที่ นี้ และได้ เผาเครือ
่ งหอมในที่ นี้ เพื่ อบ ู ชาแก่ พระอื่น ผู้ ซึ่ง ตัว เขาเอง หรือ
บรรพบุรุษ ของเขา หรือ บรรดากษั ตริย์ ของยู ดาห์ไม่รู จั
้ ก และเพราะเขาได้ กระทํา ให้โลหิต ของผู้ ไม่มี ผิด
เต็ม ในที่ นี้ 5 และได้ สร้างปู ชน ีย สถานสูง สําหรับ พระบาอัล เพื่อ จะเผาบุตรชายของเขาเสีย ในไฟ เป็น
เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระบาอัล ซึ่ง เรามิ ได้ บัญชาหรือ ให้ ประกาศิต หรือ ได้ นึก ในใจของเรา 6 ฉะนั ้น พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ สถานที่ นี้ จะไม่ มี ใครเรียกชื่อ ว่า โทเฟท หรือ หุบเขาบุตร
ชายของฮินโนมอีก แต่เรียกว่า หุบเขาของการฆ่า 7 และในสถานที่นี้ เราจะกระทําให้แผนงานของยูดาห์
และเยรู ซาเล็ม สูญ สิน
้ ไป และจะกระทํา ให้เขาทัง้ สองล้ม ลงด้วยดาบต่อ หน้า ศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย และ
ด้วยมือ ของบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา เราจะให้ ศพของเขาทัง้ หลายเป็น อาหารของนกในอากาศ
และสัตว์ที่ แผ่ นดิน โลก 8 และเราจะกระทํา ให้ เมืองนี้ เป็ นที ่ รกร้าง เป็น สิง่ ที่ เขาเย้ย หยัน ทุ กคนที่ ผ่าน
ไปจะตกตะลึง และเย้ย หยัน เพราะภัย พิบั ติ ทัง้ สิน
้ ในเมืองนี้ 9 และเราจะกระทํา ให้ เขาทัง้ หลายกิน เนื้ อ
ของบุตรชายและเนื้ อของบุตรสาวของเขา และทุกคนจะกินเนื้ อของเพื่อนของเขาในการที่ ถู กล้อมและ
ทุกข์ใจ คือที่ซ่ึงศัตรู ของเขาและผู้ที่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ได้ข่มใจเขาทัง้ หลาย� 10 แล้วเจ้าจงทําเหยือก
ให้ แตกท่ามกลางสายตาของคนที่ ไปกับ เจ้า นั ้น 11 และจงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอม
โยธาตรัสดังนี้ ว่า เราจะให้ชนชาตินี้ และเมืองนี้ แตก เช่นเดียวกับทค
ี่ นทําให้ภาชนะของช่างหม้อแตก จน
ซ่อมแซมไม่ ได้ อีก เขาจะฝังคนไว้ในโทเฟท จนไม่ มี ที่ อื่นให้ฝังอีก 12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะกระทํา
ดังนี้ แก่สถานที่นี้ และแก่ชาวเมืองนี้ กระทําเมืองนี้ ให้เหมือนโทเฟท 13 บรรดาเรือนแห่งเยรู ซาเล็ม และ
ราชวังทัง้ หลายแห่งบรรดากษั ตริย์ยูดาห์ จะเป็นมลทินเหมือนสถานโทเฟท เพราะเขาเผาเครือ
่ งหอมให้
แก่บรรดาบริวารแห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระอื่น บนหลังคาของบรรดาบ้านทัง้ ปวง� ”
14 แล้วเยเรมียก็
์ มาจากโทเฟท ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงรับสัง่ ให้ท่านพยากรณ์ นั ้น และท่านก็ยน
ื อยูใ่ นลาน
15
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และกล่าวแก่ประชาชนทัง้ ปวงว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอ
ิส ราเอล ตรัสว ่า ดู เถิด เราจะนํา สิง่ ร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่ง เราได้ บอกกล่าวไว้ให้ ตกอยู่ บนเมืองนี้ และบรรดาหัว
เมืองขึ้นทัง้ สิน
้ เพราะเขาทัง้ หลายได้แข็งคอของเขา ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคําของเรา�
1

20
เยเรมียถู
์ กจับใส่คาเพราะเหตุการประกาศของท่าน
ฝ่ายปาชเฮอร์ปุ โรหิต บุ ตรชายของอิม เมอร์ ผู้ เป็น นายใหญ่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ได้ ยิ นว
่าเยเรมีย์พยากรณ์ ถึงสิง่ เหล่านี้ 2 ปาชเฮอร์ก็ ตี เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ และจับท่านใส่ คา ซึ่งตัง้ อยู่ทางประตู
เบนยามินด้านบนแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 3 ต่อมาพอรุ ง่ ขึ้นเมื่อปาชเฮอร์ปลดเยเรมีย์ออกจาก
คา เยเรมีย์พู ดกับท่านว่า “พระเยโฮวาห์มิได้ ทรงเรียกชื่อของท่านว่า ปาชเฮอร์ แต่ ทรงเรียกว่า มากอร์
มิสสะบิบ 4 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะกระทําเจ้าให้เป็ นที ่น่าหวาดเสียวต่อตัวเจ้าเอง
และต่ อมิตรสหายทัง้ สิน
้ ของเจ้า เขาทัง้ หลายจะล้มลงด้วยดาบของศั ตรู ของเขา ขณะที่ ตาเจ้ามองดูอยู่
และเราจะมอบยูดาห์ทัง้ สิน
้ ไว้ในมือของกษั ตริย์บาบิโลน เขาจะกวาดเอาไปเป็นเชลยยังบาบิโลน และจะ
5
ฆ่า เสีย ด้วยดาบ ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เราจะยกความมัง่ คัง่ ของเมืองนี้ ผลแรงงานทัง้ สิน
้ และของมี ค่า ทัง้ สิน
้
1
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ของเมืองนี้ และทรัพย์สมบัติทัง้ สิน
้ ของบรรดากษั ตริย์ของยูดาห์ไว้ในมือของศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย ผู้ซึ่ง
จะปล้นและฉุ ดคร่าและขนเอาเขาเหล่านั ้นไปบาบิโลน 6 ส่วนตั วท่านนะ ปาชเฮอร์และบรรดาผู้ที่ อาศัย
อยูใ่ นเรือนของท่าน จะต้องไปเป็นเชลย ท่านจะต้องไปยังบาบิโลน และท่านจะตายและถูกฝังไว้ที่นั่น ทัง้
ท่านและมิตรสหายทัง้ สิน
้ ของท่าน ผู้ซึ่งท่านได้พยากรณ์ เท็จแก่เขา�
การครํา่ ครวญของเยเรมีย์
7 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงหลอกลวงข้าพระองค์ และข้าพระองค์ ก็ ถู กหลอกลวง พระองค์
ทรงมี กําลังยิง่ กว่าข้าพระองค์ และพระองค์ ก็ ชนะ ข้าพระองค์ เป็ นที ่ให้เขาหัวเราะวันยังคํ่า ทุ กคนเยาะ
เย้ย ข้า พระองค์ 8 เพราะว่า ข้า พระองค์ พู ดเมื่อไร ข้า พระองค์ รอ
้ งให้ ช่วย ข้า พระองค์ ตะโกนว่า “ความ
ทารุ ณ และการปล้น� เพราะว่า พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ได้ เป็น เหตุ ให้ ข้า พระองค์ เป็ นที ่ ตําหนิ และ
เยาะเย้ย ตลอดวัน 9 แล ้ว ข้า พระองค์ กล่าวว่า “ข้าพเจ้า จะไม่ อา้ งถึง พระองค์ หรือ กล่าวในพระนามของ
พระองค์ อีก � แต่ พระวจนะของพระองค์ อยู่ ในใจของข้า พระองค์ เหมือนไฟไหม้ อั ดอย ู่ ในกระดูก ของข้า
พระองค์ และข้า พระองค์ ก็ อ่อนเปลี้ย ที่ ต้องอัด ไว้ และข้า พระองค์ ก็ อัด ไว้ไม่ ไหว 10 เพราะข้า พระองค์ ได้
ยิน เสียงซุบ ซิบ เป็ นอ ัน มาก ความหวาดเสียวอยู่ รอบทุ กด ้าน เขากล่าวว่า “ใส่ ความเขา ให้ เราใส่ ความ
เขา� มิตรสหายที่คุ้นเคยทัง้ สิน
้ ของข้าพระองค์เฝ้าดูความล่มจมของข้าพระองค์ กล่าวว่า “ชะรอยเขาจะ
ถูกหลอกลวงแล้วเราจะชนะเขาได้ และจะทําการแก้แค้นเขา� 11 แต่พระเยโฮวาห์ทรงอยูข
่ ้างข้าพเจ้าดัง
นั กรบที่น่ากลัว เพราะฉะนั ้น ผู้ข่มเหงข้าพเจ้าจะสะดุด เขาจะไม่ชนะข้าพเจ้า เขาจะขายหน้ามาก เพราะ
เขาจะไม่ เจริญ ขึ้น ความอัปยศอดสู เป็น นิ ตย์ ของเขานั ้น จะไม่ มี วัน ลืม 12 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ จอม
โยธา ผู้ทรงทดลองคนชอบธรรม ผู้ทอดพระเนตรทัง้ ใจและจิต ขอให้ข้าพระองค์ได้เห็นการแก้แค้นของ
พระองค์ เหนื อ เขาทัง้ หลาย เพราะข้า พระองค์ ได้ ทูล เสนอคดี ของข้า พระองค์ แล้ว 13 จงร้องเพลงถวาย
พระเยโฮวาห์ จงสรรเสริญ พระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระองค์ ทรงช่วยชีวต
ิ ของผู้ ขัดสนให้พ้น จากมือ ของ
ผู้กระทําความชัว่ ร้าย 14 ขอให้วันที่ข้าพเจ้าเกิดมานั ้นถูกสาปแช่ง อย่าให้วันที่มารดาของข้าพเจ้าคลอด
ข้าพเจ้าได้รบ
ั พร 15 ขอให้ชายคนนั ้นถูกสาปแช่ง คือคนที่เขานําข่าวไปบอกบิดาข้าพเจ้าว่า “บุตรชายคน
หนึ่ งเกิดมาแก่ท่านแล้ว� อันกระทําให้บิดามีความยินดีมาก 16 ขอให้ชายคนนั ้นเหมือนกับบรรดาเมือง
ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงควํา่ เสีย และมิ ได้ ทรงกลับ พระทัย ขอให้เขาได้ยน
ิ เสียงร้องให้ชว
่ ยในเวลาเช้า และ
17
ให้ได้ยินเสียงโวยวายในเวลาเที่ยง เพราะเขามิได้ฆ่าข้าพเจ้าเสียตัง้ แต่ในครรภ์ ให้มารดาของข้าพเจ้า
เป็น หลุม ฝัง ศพของข้าพเจ้า และครรภ์ นั้น จะได้ โตอยู่เป็น นิ ตย์ 18 ทําไมข้าพเจ้า จึง ออกมาจากครรภ์ มา
เห็นความลําบากและความทุกข์ และวันคืนของข้าพเจ้าก็สิ้นเปลืองไปด้วยความอับอาย

21
คําตักเตือนจากเยเรมีย์

1 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ถึงเยเรมีย์

เมื่อกษั ตริย์เศเดคียาห์ทรงใช้ให้ปาชเฮอร์บุตรชายมัลคิ
ยาห์ และเศฟัน ยาห์ปุ โรหิตบุตรชายมาอาเสอาห์ไปหาเยเรมีย์ว่า 2 “ขอจงทูล ถามพระเยโฮวาห์เพื่อ เรา
เพราะเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ บาบิ โลนกําลัง ทํา สงครามกับ เรา ชะรอยพระเยโฮวาห์ จะทรงกระทํา กับ
เราตามบรรดาราชกิ จอ ัน มหัศจรรย์ ของพระองค์ และจะทรงกระทํา ให้ เนบู คัด เนสซาร์ถอยทัพ ไปจาก
เรา� 3 แล ้วเยเรมีย์บอกเขาทัง้ สองว่า “ท่านจงทูล แก่ เศเดคี ยาห์ดังนี้ ว่า 4 ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ
ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะหัน กลับ ซึ่ง ยุทโธปกรณ์ อัน อยู่ ในมือ ของเจ้า และซึ่ง เจ้า ใช้ สู้ รบกับ กษั
ตริย์ แห่ งบาบิ โลนและกับ ชนเคลเดีย ซึ่ง กําลัง ล้อมเจ้า อยู่ นอกกําแพง และเราจะรวบรวมมัน มาไว้ ใน
ใจกลางเมืองนี้ 5 เราเองจะต่อสู้กับเจ้าด้วยมือที่เหยียดออกและด้วยแขนที่แข็งแรง ด้วยความกริว้ ด้วย
ความเกรีย
้ วกราดและพิโรธมากยิง่ 6 และเราจะโจมตีชาวกรุ งนี้ ทัง้ คนและสัตว์ แล้วก็จะตายลงด้วยโรค
ระบาดขนาดหนั ก 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ภายหลัง เราจะมอบเศเดคี ยาห์กษั ตริย์ของยู ดาห์ และบรรดา
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ข้าราชการของเขา และประชาชนเมืองนี้ ซ่ึงรอดตายจากโรคระบาด ดาบและการกันดารอาหารไว้ในมือ
ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และมอบไว้ในมือ ของศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย ในมือ ของคนเห
ล่านั ้ นที ่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ท่านจะฟัน เขาเสีย ด้วยคมดาบ ท่านจะไม่ สงสารเขาทัง้ หลาย หรือ ไว้ชี วิต
เขา หรือมีความเมตตาต่อเขา� 8 และเจ้าจงพู ดกับชนชาติ นี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราได้
ตัง้ วิถี แห่ งชีวต
ิ และทางแห่ง ความตายไว้ต่อ หน้า เจ้า 9 คนที ่ อยู่ ในเมืองนี้ จะตายเสีย ด้วยดาบ ด้วยการ
กันดารอาหารและด้วยโรคระบาด แต่ผู้ที่ออกไปยอมมอบตัวกับชนเคลเดียผู้ตัง้ ล้อมอยู่นั ้น ก็จะมีชีวิตอ
ยูได้
่ และจะมีชีวิตของตนเป็นบําเหน็ จแห่งการสงคราม 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราได้มุ่งหน้าต่อสู้
เมืองนี้ ด้วยความร้ายไม่ใช่ด้วยความดี คือเมืองนี้ จะถูกมอบไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และท่าน
จะเผามันเสียด้วยไฟ�
การกล่าวโทษกรุ งเยรู ซาเล็ม
จงกล่าวต่อ วงศ์ วานของกษั ตริย์ยู ดาห์ว่า ‘จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 12 โอ วงศ์ วานดาวิด
เอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงให้ ความยุ ติ ธรรมในเวลาเช้า จงช่วยผู้ ที่ ถู กปล้น ให้ พ้น จากมือ ผู้ ที่ บีบ
บังคับ เกรงว่าความพิโรธของเราจะออกไปเหมือนไฟ และเผาไหม้อย่างที่ ไม่มีใครดับได้ เพราะการกระ
ทําอันชัว่ ร้ายของเจ้าทัง้ หลาย 13 โอ ชาวที่ลุ่มเอ๋ย ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า ศิลาแห่งที่ราบเอ๋ย พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ แหละ พวกเจ้า ผู้ กล่าวว่า “ใครจะลงมาต่อสู้ กับ เรา หรือ ใครจะเข้า มาในที่ อาศัย ของเรา� 14 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะลงโทษเจ้าทัง้ หลายตามผลแห่งการกระทําของเจ้า เราจะก่อไฟไว้ในป่าของเมือง
นั ้น และไฟนั ้นจะเผาผลาญสิง่ ต่างๆที่อยูรอบเมื
่
องนั ้นสิน
้ �”
11

22
คําพยากรณ์ ต่อกษั ตริย์แห่งยูดาห์
จงลงไปยังราชสํานั กของกษั ตริย์ยูดาห์ และกล่าวถ้อยคําเหล่านี้ ที่นั่น 2 ว่า
“โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง ของดาวิด จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ทัง้ ตั
วท ่าน ข้าราชการของท่าน และประชาชนของท่านผู้ เข ้า มาในประตู เมืองนี้ 3 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า
จงกระทําความยุติ ธรรมและความชอบธรรม จงช่วยผู้ที่ ถู กปล้นให้พ้นมือของผู้ที่ บีบบังคับ และอย่าได้
กระทํา ความผิด หรือ ความทารุ ณ แก่ ชนต่างด้าว ลูก กําพร้า พ่อ และหญิ งม ่าย หรือ หลัง่ โลหิต ที่ ไร้ความ
ผิด ให้ ถึง ตายในสถานที่ นี้ 4 เพราะถ้า ท่านกระทํา สิง่ นี้ จร ิงๆแล้ว จะมี กษั ตริย์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง ของ
ดาวิดเข้ามาทางประตูของพระราชวังนี้ เสด็จมาโดยรถรบและม้า ทัง้ ตัวกษั ตริย์ บรรดาข้าราชการและ
ประชาชนของท่านนั ้น 5 แต่ถ้าท่านไม่ฟังถ้อยคําเหล่านี้ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราปฏิญาณต่อตัวของเรา
เองว่า ราชสํานั กนี้ จะเป็ นที ่รกร้าง� 6 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แก่ราชสํานั กแห่งกษั ตริย์ของยูดาห์
ว่า “เจ้ าเป็นเหมือนกิ เลอาดแก่ เรา เป็นดังยอดภูเขาเลบานอน ถึงกระนั ้น เราจะกระทําเจ้าให้เป็นถิน
่ ทุ
รกันดารแน่ เป็นเมืองที่ไม่มคนอาศั
ี
ย 7 เราจะเตรียมผูท
้ ําลายไว้ต่อสู้เจ้า ต่างก็มีอาวุธของตน และเขาทัง้
หลายจะตัดต้นสนสี ดาร์อย่างดีของเจ้าลง และโยนเข้าในไฟ 8 และประชาชาติเป็ นอันมากจะผ่านเมือง
นี้ ไป และทุกคนจะพู ดกับเพื่อนบ้านของตนว่า ‘ทําไมพระเยโฮวาห์จึงทรงกระทําเช่นนี้ แก่ เมืองใหญ่นี้ �
9 และเขาทัง
้ หลายจะตอบว่า ‘เพราะเขาทัง้ หลายได้ ละทิง้ พันธสัญญาของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา
และนมัสการกับ ปรนนิ บั ติ พระอื่น� ” 10 อย่า ร้องไห้อาลัย แก่ ผู้ ที่ ตายไป อย่า ครวญครํา่ ด้วยเขาเลย แต่
จงร้องไห้รา่ํ ไรอาลัยผู้ที่ไปแล้ว เพราะเขาจะไม่ได้กลับมาเห็นบ้านเกิดเมืองนอนของเขาอีกเลย 11 เพราะ
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละเกี่ยวกับชัลลูม บุตรชายโยสิยาห์ กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ ผู้ซึ่งครองราชย์แทนโย
สิ ยาห์ราชบิดา และผู้ ที่ ไปจากสถานที่ นี้ “ท่านจะไม่ ได้ กล ับ มาที่ นี่ อีก 12 ท่านจะสิน
ิ ในที่ ซ่ึง เขาจั บท
้ ชีวต
่านไปเป็นเชลย และท่านจะไม่เห็นแผ่นดินนี้ อีกเลย� 13 “วิบัติแก่เขาผู้สร้างวังของตนด้วยความอธรรม
และสร้างห้องชัน
้ บนไว้ด้วยความอยุติ ธรรม ผู้ที่ ทําให้เพื่อนบ้านของเขาปรนนิ บัติ เขาโดยไม่ได้ อะไรเลย
1 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
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และมิ ได้ จ่ายค่า จ้างให้แก่ เขา 14 ผู้ กล่าวว่า ‘เราจะสร้างวังใหญ่ อยู่ เอง กับ มี หอ
้ งชัน
้ บนกว้างขวาง และ
เจาะหน้าต่างให้หอ
้ งนั ้น และบุ ฝาผนั งด้วยไม้สนสี ดาร์และทาด้วยสี แดงเข้ม� 15 เจ้ าคิดว่าเจ้าจะครอง
ราชสมบัติ เพราะเจ้าแข่งไม้สนสีดาร์กันหรือ ราชบิดาของเจ้ามิได้กินและดื่ม และกระทําความยุติธรรม
และความเที่ยงธรรมดอกหรือ ฝ่ายราชบิดากอยู
็ เย็
่ นเป็นสุข 16 เขาพิพากษาคดีของคนจนและคนขัดสน
เขาก็อยูเย็
่ นเป็นสุข ทําอย่างนี้ เป็นการรู จ
้ ักเราหรือ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 17 “แต่เจ้ามีตาและใจ
ไว้เพื่อ ความโลภ เพื่อ หลัง่ โลหิต ที่ ไร้ความผิด ให้ถึง ตาย และเพื่อ ปฏิ บั ติ การบีบ บังคับ และความทารุ ณ �
18 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกี่ยวกับเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ ว่า
“เขาทัง้ หลายจะไม่โอดครวญอาลัยเขาว่า ‘อนิ จจา พี่ชายเอ๋ย� หรือ ‘อนิ จจา พี่สาวเอ๋ย� เขาทัง้ หลายจะ
ไม่โอดครวญอาลัยเขาว่า ‘อนิ จจา พระองค์ท่าน� หรือ ‘อนิ จจา ความสง่างามของพระองค์ท่าน� 19 ท่าน
จะถูกฝังไว้อย่างฝังลา คือถูกลากไปโยนทิง้ ไว้ข้างนอกประตูเมืองเยรู ซาเล็ม 20 จงขึ้นไปที่เลบานอน และ
ร้องว่า และจงเปล่งเสียงของเจ้าในเมืองบาชาน จงร้องจากทางผ่านข้างนอก เพราะว่าคนรักทัง้ สิน
้ ของ
เจ้าถูกทําลายเสียแล้ว 21 เราได้พูดกับเจ้าเมื่อเจ้าอยูเ่ ย็นเป็นสุข แต่เจ้ากล่าวว่า ‘เราจะไม่ฟัง� นี่ เป็ นวิธี
การของเจ้าตัง้ แต่ยงั หนุ่มๆ คือเจ้าไม่เชื่อฟังเสียงของเรา 22 ลมจะทําลายผู้เลี้ยงแกะทัง้ สิน
้ ของเจ้า และ
บรรดาคนรักของเจ้าจะไปเป็นเชลย แล้วเจ้าจะอับอายขายหน้าเป็นแน่ เนื่ องด้วยความชัวท
่ งั ้ สิน
้ ของเจ้า
23 โอ ชาวเมืองเลบานอนเอ๋ย ที่ สร้างรัง อยู่ท่ามกลางไม้ สนสี ดาร์ เจ้ าจะได้ รบ
ั ความกรุ ณาสักเท่าใดเมื่อ
ความเจ็บ ปวดมาเหนื อ เจ้า อย่างความเจ็บ ปวดของหญิง ที่ คลอดบุตร� 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เรามี
ชีวิตอยู่ตราบใด แม้ว ่า โคนิ ยาห์ ราชบุตรของเยโฮยาคิ ม กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ เป็น แหวนตราอยู่ที่ มือขวา
ของเรา ถึง กระนั ้น เราจะถอดออกเสีย 25 และมอบเจ้า ไว้ในมือ ของคนเหล่านั ้ นที ่ แสวงหาชีวต
ิ ของเจ้า
ในมือ ของคนเหล่า นั ้น ซึ่ง พวกเจ้า กลัว หน้าตาของเขา คือ ว่า ในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ
โลน และในมือของคนเคลเดีย 26 เราจะเหวีย
่ งเจ้าและมารดาผู้คลอดเจ้าไปยังอีกประเทศหนึ่ ง ที่ซึ่งเจ้า
27
มิได้เกิดที่นั ่น และเจ้าจะตายที่นั ่น แต่แผ่นดินซึ่งเขาอาลัยอยากจะกลับนน
ั ้ เขาจะไม่ได้กลับไปสู่ได้�
28 โคน ิ ยาห์ ชายผู้ นี้ เป็ นร ูป เคารพที่ ถู กด ู หมิน
่ และแตกหรือ เป็น ภาชนะที่ ไม่มี ใครชอบหรือ ทําไมตัว เขา
และเชื้อสายของเขาจึงถูกเหวีย
่ ง และถูกโยนเข้าในแผ่นดินซึ่งเขาทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก 29 โอ แผ่นดิน แผ่น
ดิน แผ่นดินเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 30 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “จงเขียนลงว่าชายคน
นี้ ไม่มีบุตร เป็นชายซึ่งไม่ เจริญขึ้นในชัว่ ชีวต
ิ ของเขา เพราะไม่มีคนแห่งเชื้อสายของเขาสักคนหนึ่ งที่ จะ
เจริญขึ้น ในการประทับบนพระที่นั่งของดาวิด และปกครองในยูดาห์อีก�

23
คําพยากรณ์ ถึงการรวบรวมอิสราเอล
พระเยโฮวาห์ตรั สว ่า “วิบัติ จงมี แก่ ผู้ เลี้ยงแกะผู้ ทําลายและกระจายแกะของลานหญ้า ของเรา�
2 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กับ ผู้ เลี้ยงแกะผู้ ดู แลประชาชนของเราดังนี้ ว่า
“เจ้ าทัง้ หลายได้ กระจายฝูง แกะของเรา และได้ ขับ ไล่ มัน ไปเสีย และเจ้า มิ ได้ เอาใจใส่ มัน � พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “ดูเถิด เราจะลงโทษเจ้าเพราะการกระทําที่ชว
ั ่ ของเจ้า 3 แล้วเราจะรวบรวมฝูงแกะของเราที่
เหลืออยู่ออกจากประเทศทัง้ ปวงซึ่งเราได้ขับไล่ให้เขาไปอยู่นั ้น และจะนําเขากลับมายังคอกของเขา เขา
จะมีลูกดกและทวีมากขึ้น� 4 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะตัง้ ผูเ้ ลี้ยงแกะไว้เหนื อเขา ผูจะเลี
้
้ยงดูเขา และ
5
เขาทัง้ หลายจะไม่ กลัวอีกเลย หรือครันคร
่
้าม จะไม่ ขาดไปเลย� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด วันเวลา
จะมาถึง เมื่อเราจะเพาะอังกูรชอบธรรมให้ดาวิด และกษั ตริย์องค์หน่งึ จะทรงครอบครองและเจริญขึ้น
และจะทรงประทานความยุติ ธรรมและความเที่ยงธรรมในแผ่นดินนั ้น 6 ในสมัยของท่าน ยูดาห์จะรอด
ได้ และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และนี่ จะเป็นนามซึ่งเราจะเรียกท่าน คือ พระเยโฮวาห์เป็น
ความชอบธรรมของเรา� 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ คนของเขา
1

เยเรมีย์ 23:8

769

เยเรมีย์ 23:28

จะไม่กล่าวอีกต่อไปว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ตราบใด ผู้ซึ่งได้นําประชาชนอิสราเอลออกมาจาก
แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์� 8 แต่ จะว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์ อยู่ ตราบใด ผู้ ซึ่ง ได้ นํา และพาเชื้อ สายแห่ง วงศ์
วานอิสราเอลออกมาจากแดนเหนื อ� และออกมาจากประเทศทัง้ ปวงที่เราขับไล่ให้ไปอยู่นั ้น แล้วเขาทัง้
หลายจะได้อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินของเขาเอง�
พระเจ้าทรงพิพากษาผู้พยากรณ์ เท็จทัง้ หลาย

เกี่ยวกับเรือ
่ งบรรดาผู้พยากรณ์ มี ว่า ใจของข้าเป็นทุกข์อยู่ภายในข้า และกระดูกทัง้ สิน
่
้ ของข้าก็ สัน
ข้า เป็น เหมือนคนเมา ข้า เป็น เหมือนคนหงํา ด้วยเหล้า องุน
่ เนื่ องด้วยพระเยโฮวาห์ และเนื่ องด้วยพระ
10
วจนะแห่ง ความบริสุทธิ์ ของพระองค์ เพราะว่า แผ่ นดิน นั ้น เต็ม ไปด้วยคนล่วงประเวณี ด้วยเหตุ คํา
สาปแช่ง แผ่น ดิน นั ้ นก ็ ไว้ทุกข์ และลานหญ้า ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารก็ แห ้งไป วิถี ของเขาทัง้ หลายก็ ชงั ่ ช้า และ
อํานาจของเขาทัง้ หลายก็ไม่เป็นธรรม 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ทัง้ ผูพยากรณ์
้
และปุโรหิตกอธรรม
็
ถึงแม้
12
ว่าในนิ เวศของเรา เราก็ ได้ เห็นความชัว่ ของเขา เพราะฉะนั ้น หนทางของเขาทัง้ หลายจะเป็นเหมือน
ทางลื่นในความมืดแก่เขา เขาจะถูกขับไล่เข้าไปและล้มลงในนั ้น เพราะเราจะนําเหตุรา้ ยมาเหนื อเขาในปี
แห่งการลงโทษเขา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 13 “เราได้เห็นความโง่เขลาในบรรดาผู้พยากรณ์ แห่ง
สะมาเรีย เขาได้พยากรณ์ ในนามของพระบาอัล และได้ทําให้อิสราเอลประชาชนของเราหลงไป 14 แต่ใน
ผู้ พยากรณ์ แห่งเยรู ซาเล็ม เราได้ เห ็น สิ่งอ ัน น่า หวาดเสียว เขาล่วงประเวณี และดําเนิ น อยู่ในความมุสา
เขาทัง้ หลายหนุ นกําลั งม ือ ของผู้ กระทํา ความชัว่ จึง ไม่ มี ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดหัน จากความชัว่ ของเขา เขาทุก คน
กลายเป็นเหมือนเมืองโสโดมแก่ เรา และชาวเมืองนั ้ นก็เหมือนเมืองโกโมราห์� 15 เพราะฉะนั ้น พระเย
โฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสเกี่ยวกับเรือ
่ งผู้พยากรณ์ เหล่ านั ้ นว่า “ดู เถิด เราจะเลี้ยงเขาด้วยบอระเพ็ด และ
ให้นํ้าดี หมีเขาดื่ม เพราะว่าความอธรรมได้ ออกไปทัว่ แผ่นดินนี้ จากผู้พยากรณ์ แห่งเยรู ซาเล็ม� 16 พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “อย่าฟังถ้อยคําของผู้พยากรณ์ ที่พยากรณ์ ให้ท่านฟัง เขากระทําให้ท่าน
ไร้สาระ เขากล่าวถึง นิ มิ ตแห่ง ใจของเขาเอง มิใช่จากพระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์ 17 เขายัง พู ดก ับ คนที่
ดู หมิน
่ เราว่า ‘พระเยโฮวาห์ ได้ ตรัสว ่า ท่านจะสุข สบาย� และแก่ ทุ กคนที่ ดําเนิ น ตามความดื้อ กระด้าง
แห่งจิตใจของตนเอง เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘จะไม่ มี เหตุ ร้ายมาเหนื อเจ้า� ” 18 เพราะว่าผู้ใดเล่าที่ ได้ ยืน
อยู่ในคําตักเตือนของพระเยโฮวาห์ ที่ จะพิเคราะห์เห็นและฟังพระวจนะของพระองค์ หรือผู้ใดที่ เชื่อฟัง
พระวจนะของพระองค์ และคอยฟัง 19 ดู เถิด นั ่นลมหมุนของพระเยโฮวาห์ได้ ออกไปแล้วด้วยพระพิโรธ
เป็นลมหมุนอย่างรุ นแรง มันจะตกหนั กบนศีรษะของคนชัว่ 20 ความกริว้ ของพระเยโฮวาห์จะไม่หันกลับ
จนกว่า พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ สําเร็จ และจนกว่า พระองค์ ทรงกระทํา ตามพระเจตนาแห่ง พระหฤทัย
ของพระองค์ ในวัน หลังๆเจ้า ทัง้ หลายจะเข้าใจเรือ
่ งนี้ แจ่ม แจ้ง 21 “เรามิ ได้ ใช้ ผู้ พยากรณ์ เหล่า นั ้น แต่
เขาทัง้ หลายยัง วิง่ ไป เราไม่ ได้ พู ดก ับ เขาทัง้ หลาย แต่ เขาทัง้ หลายยัง พยากรณ์ 22 แต่ ถ้า เขาทัง้ หลาย
ได้ ยน
ื อยู่ ในคํา ตัก เตือนของเรา แล ้ว เขาจะได้ ป่าวร้องถ้อยคํา ของเราต่อ ประชาชนของเรา และเขาทัง้
หลายจะได้ให้ประชาชนหันกลับจากทางชัว่ ของเขาแล้ว และหันกลับจากความชัว่ ร้ายในการกระทําของ
เขา� 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราเป็นพระเจ้าใกล้แค่คืบ มิใช่พระเจ้าที่อยู่ไกลด้วยดอกหรือ� 24 พระเย
โฮวาห์ตรัสว ่า “คนใดจะซ่อนจากเราไปอยู่ในที่ ลับ เพื่อ เราจะมิ ได้ เห ็น เขาได้ หรือ � พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า
“เรามิได้อยู่เต็มฟ้าสวรรค์และโลกดอกหรือ 25 เราได้ยน
ิ ผู้พยากรณ์ ผู้ซึ่งพยากรณ์ เรือ
่ งเท็จในนามของ
26
เรา ได้กล่าวแล้วว่า ‘ข้าพเจ้าฝันไป ข้าพเจ้าฝันไป� นานสักเท่าใดที่คํามุสาจะอยู่ในใจของผู้พยากรณ์
ซึ่ง พยากรณ์ เรือ
่ งเท็จ และผู้ พยากรณ์ ตามการหลอกลวงแห่ง จิตใจของเขาเอง 27 ผู้ ซึ่ง คิด ว่า จะกระทํา
ให้ ประชาชนของเราลืม นามของเราโดยความฝัน ของเขาทัง้ หลาย ซึ่ง เขาเล่า สู่ กัน และกัน ฟัง อย่างกับ
บรรพบุรุษของเขาลืมนามของเราไปติดตามพระบาอัล 28 จงให้ผู้พยากรณ์ ที่ฝันเล่าความฝัน แต่ให้คนที
่ มี ถ้อยคํา ของเรากล่าวถ้อยคํา ของเราอย่างสุ จริต � พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ฟางข้าวมี อะไรบ้างที่ เหมือน
9
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ข้าวสาลี� 29 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ถ้อยคําของเราไม่เหมือนไฟหรือ หรือเหมือนค้อนที่ทุบหินให้แตกเป็น
ชิน
้
ผูขโมยถ้
้
อยคําของเรา
้ ๆ� 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราต่อสู้กับบรรดาผูพยากรณ์
จากกันและกัน� 31 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดู เถิด เราต่อสู้ กับบรรดาผู้พยากรณ์ ผู้ใช้ลิน
้ ของเขากล่าวว่า
32
‘พระเจ้า ตรัสว ่า� ” พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด เราต่อสู้ คนเหล่านั ้ นที ่ พยากรณ์ ความฝัน เท็จ และ
ผู้ซ่ึงบอกและนําประชาชนของเราให้หลงไปโดยคํามุสาและคําโอ้อวดของเขา เมื่อเรามิได้ ใช้เขาหรือสัง่
เขา เพราะฉะนั ้น เขาจึง ไม่ เป็น ประโยชน์ แก่ ชนชาติ นี้ อย่างใดเลย� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 33 “เมื่
อมีประชาชนคนหนึ่ งคนใด หรือผู้พยากรณ์ คนใด หรือปุโรหิตคนใดถามเจ้าว่า ‘อะไรเป็นภาระของพระ
เยโฮวาห์� เจ้ าจงตอบเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า อะไรเป็น ภาระหรือ เราก็ จะโยนเจ้า ไปเสีย� 34 และ
ส่วนผู้พยากรณ์ ปุ โรหิตหรือประชาชนผู้หน่งึ ผู้ใดซึ่งพูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� เราจะลงโทษผู้นั้น
และครัว เรือนของเขา 35 เจ้ าทัง้ หลายจงพูด ดังนี้ คือ ทุก คนพู ดก ับ เพื่อนบ้านของตน และทุก คนพู ดก ับ
พี่น้องของตนว่า ‘พระเยโฮวาห์ตอบว่ากระไร� หรือ ‘พระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ วาจาว่ากระไร� 36 แต่ เจ้ าทัง้
หลายอย่าเอ่ยว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� อีกเลย เพราะว่าภาระนั ้นเป็นคําของแต่ละคน ด้วยว่าเจ้าได้
ผันแปรพระวจนะของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของเรา 37 เจ้าจงกล่าว
กับผู้พยากรณ์ ดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงตอบท่านว่ากระไร� หรือ ‘พระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ วาจาว่ากระไร�
38 แต่ถ้าเจ้าทัง
้ หลายพูดว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� ” พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเจ้าทัง้ หลายได้
กล่าวคําเหล่านี้ ว่า ‘ภาระของพระเยโฮวาห์� เมื่อเราใช้ไปหาเจ้าทัง้ หลาย เราว่า เจ้าอย่าพูดว่า ‘ภาระของ
พระเยโฮวาห์� 39 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะลืมเจ้าทัง้ หลายเสียเป็นแน่ และโยนเจ้าไปเสียจากหน้าเรา
ทัง้ เจ้า และเมืองซึ่ง เราได้ ให้ แก่ เจ้ าและแก่ บรรพบุรุษ ของเจ้า 40 และเราจะนํา ความถูก ตําหนิ เป็น นิ ตย์
และความอายเนื องนิ ตย์มาเหนื อเจ้าทัง้ หลาย ซึ่งจะลืมเสียไม่ได้เลย�

24
กระจาดสองลูกใส่มะเดื่อ
หลังจากเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ จับเยโคนิ ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิ มกษั ตริย์แห่ง
ยูดาห์ไปเป็นเชลยเสียจากเยรู ซาเล็ม พร้อมกับเจ้านายแห่งยูดาห์ ทัง้ พวกช่างไม้และช่างเหล็ก และนํา
เขามายังกรุ ง บาบิ โลนแล้ว พระเยโฮวาห์ก็ ทรงสําแดงนิ มิ ตแก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ดู เถิด มี กระจาดสองลูก ใส่
มะเดื่อ วางไว้หน้าพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 2 กระจาดลูกหนึ่ งมีมะเดื่ออย่างดี นั ก เหมือนมะเดื่อที่ สุก
ต้นฤดู แต่ กระจาดอีกลูกหนึ่ งนั ้ นมีมะเดื่ออย่างเลวที เดียว เลวจนรับประทานไม่ได้ 3 และพระเยโฮวาห์
ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “เยเรมีย์ เอ๋ย เจ้ าเห็น อะไร� ข้าพเจ้า ทูล ตอบว่า “เห ็ นมะเดื่อ ที่ ดี ก็ดี มาก และที่ เลว
ก็ เลวมาก เลวจนรับ ประทานไม่ ได้ พระเจ้า ข้า� 4 แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า อี กว่า
5 “พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า ก็ เหมือนอย่างมะเดื่อ ที่ ดี เหล่า นี้ แหละ เราจะถือว่า
พวกเหล่านั ้ นที ่ ถู กกวาดไปจากยู ดาห์ยังด ี อยู่ คือ ผู้ ที่ เราได้ ส่ง ไปจากสถานที่ นี้ ไปสู่ แผ่ นดิน ของชาวเคล
เดีย 6 เราจะตัง้ ตาของเราดูเขาเพื่อจะกระทําความดี และเราจะพาเขาทัง้ หลายกลับมายังแผ่นดินนี้ อีก
เราจะสร้างเขาทัง้ หลายขึ้น และจะไม่รอ
้ื ลง เราจะปลูกฝังเขาและไม่ถอนเขาเสีย 7 เราจะให้จิตใจแก่เขา
ที่ จะรู จ
้ ัก เราว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ และเขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า
ของเขา เพราะเขาทัง้ หลายจะกลับมาหาเราด้วยความเต็มใจ� 8 แต่ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เหมือน
อย่างมะเดื่อที่ เลว ซึ่งเลวมากจนรับประทานไม่ได้นั ้น เราจะกระทําต่อเศเดคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ ทัง้
เจ้านายของเขา และชาวเยรูซาเล็มทเหลื
ี่
ออยู่ ผูซึ
้ ่งยังค้างอยูใ่ นแผ่นดินนี้ และผูที
้ ่ยังอาศัยอยูใ่ นประเทศ
อียป
ิ ต์ 9 เราจะมอบเขาไว้ให้ ย้ายไปอยู่ ในอาณาจักรทัง้ สิน
้ ในโลกเพื่อ ให้ เขาเจ็บ ปวด ให้ เป็ นที ่ ถู กตําหนิ
เป็นคําภาษิ ต เป็ นที ่ถู กเยาะเย้ย และเป็ นที ่ถู กสาปแช่ง ในที่ ทุกแห่งซึ่งเราขับไล่ เขาให้ไปอยู่นั ้น 10 และ
1
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เราจะส่ง ดาบและการกันดารอาหาร และโรคระบาดมาท่ามกลางเขา จนเขาจะถูก ทําลายอย่างสิน
้ เชิง
จากแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่เขาและแก่บรรพบุรุษของเขา�

25
แผ่นดินอิสราเอลจะถูกทิง้ ร้างเป็นเวลาเจ็ดสิบปี
1 พระวจนะซึ่งมาถึงเยเรมียเก
์ ยวด
ี่
้วยเรือ
่ งชนชาติยูดาห์ทัง้ สิน
้ ในปีที่สี่แห่งรัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตร
ของโยสิ ยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ ปีนัน
้ เป็นปีต้นรัชกาลของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์ของกรุ งบาบิโลน 2 ซึ่ง
เยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ ได้กล่าวแก่ประชาชนยูดาห์ และแก่ชาวเยรู ซาเล็มทัง้ สิน
้ ว่า 3 “ตัง้ แต่ปีที่สิบสามของ
โยสิยาห์ ราชบุตรของอาโมนกษั ตริย์แห่งยูดาห์ จนถึงวันนี้ เป็นเวลายี่สิบสามปี พระวจนะของพระเยโฮ
วาห์มายังข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ได้บอกแก่ท่านทัง้ หลายอย่างไม่หยุดยัง้ แต่ท่านหาได้ฟังไม่ 4 ท่านไม่ฟัง
หรือเอียงหูของท่านฟัง แม้ว่าพระเยโฮวาห์ทรงส่งบรรดาผูพยากรณ์
้
ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์มาอย่างไม่หยุด
ยัง้ 5 กล่าวว่า ‘บัดนี้ เจ้ าทุก คนจงหัน กลับ จากทางชัว่ ของตน และจากการกระทํา ผิด ของตน และอาศัย
อยูใ่ นแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประทานแก่เจ้าและบรรพบุรุษของเจ้าต่อไปเป็นนิ ตย์ 6 อย่าไปติดตาม
พระอื่น เพื่อ จะปรนนิ บั ติ และนมัสการพระเหล่า นั ้น หรือ ยัว่ เย้า เราให้ โกรธด้วยผลงานแห่ งม ือ ของเจ้า
แล้วเราจะไม่ทําอันตรายแก่ เจ้า� 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘แม้กระนั ้นเจ้าทัง้ หลายก็ ไม่ฟังเรา เพื่อเจ้าจะ
ได้ยว
ั ่ เย้าเราให้กรว
ิ้ ด้วยผลงานแห่งมือของเจ้า ซึ่งเป็นผลร้ายแก่เจ้าเอง� 8 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์
จอมโยธาจึงตรัสดังนี้ ว่า ‘เพราะเจ้าไม่ฟังถ้อยคําของเรา� 9 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ‘ดูเถิด เราจะส่งคนไป
นํา ครอบครัวท ัง้ สิน
้ ของทิศ เหนื อ และเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ บาบิ โลนผู้ รับ ใช้ ของเรา และเราจะนํา เขา
ทัง้ หลายมาต่อสู้ แผ่นดินนี้ และต่อสู้ คนที ่อาศัยอยู่ในแผ่นดินนี้ และต่อสู้ บรรดาประชาชาติ เหล่านี้ ซึ่งอยู่
ล้อมรอบ เราจะทําลายเขาทัง้ หลายอย่างสิน
้ เชิง และเราจะกระทําให้เขาเป็ นที่น่าตกตะลึง และเป็ นที่เย้
10
ยหยันและเป็ นที่รกร้างอยู่เนื องนิ ตย์ ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราจะกําจัดเสียงบันเทิงและเสียงร่าเริง เสียงเจ้า
บ่าวและเสียงเจ้า สาว เสียงหิน โม่ และแสงตะเกียงเสีย จากเจ้า 11 แผ่ นดิน นี้ ทัง้ สิน
้ จะเป็ นที ่ รกร้างและ
ที่ น่าตกตะลึง และประชาชาติ เหล่านี้ จะปรนนิ บัติ กษั ตริย์กรุ งบาบิโลนอยู่เจ็ดสิบปี� 12 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า ‘ต่อมาเมื่อครบเจ็ดสิบปี แล้ว เราจะลงโทษกษั ตริย์บาบิโลนและประชาชาตินั ้น คือแผ่นดินของชาว
เคลเดีย เพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย กระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้างอยูเนื
่ องนิ ตย์ 13 เราจะนําถ้อยคํา
ทัง้ สิน
้ ให้สําเร็จที่ แผ่นดินนั ้น คือถ้อยคําที่ เราได้กล่าวสู้ เมืองนั ้น คือทุกสิง่ ที่ เขียนไว้ในหนั งสือนี้ ซึ่งเยเร
มีย์ ได้ พยากรณ์ แก่ บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ 14 เพราะว่า จะมี หลายประชาชาติ และบรรดามหากษั ตริย์
กระทําให้เขาเหล่านั ้นเป็นทาส ทัง้ เขาทัง้ หลายด้วย และเราจะตอบแทนเขาทัง้ หลายตามการกระทําและ
ผลงานแห่งมือของเขา� ”
ถ้วยนํ้าองุน
่ แห่งพระพิโรธสําหรับบรรดาประชาชาติ
15 พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงเอาถ้วยนํ้า องุน
่ แห่ง ความพิโรธนี้
16
ไปจากมือ เรา และบังคับ บรรดาประชาชาติ ซ่ึง เราส่ง เจ้า ไปนั ้น ให้ ด่ืม จากถ้วยนั ้น เขาจะดื่ม และเดิน
โซเซและบ้า คลัง่ ไปเนื่ องด้วยดาบซึ่ง เราจะส่ง ไปท่ามกลางเขาทัง้ หลาย� 17 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง รับ ถ้วย
มาจากพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์ และบังคับ ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้า ไปหา
18
นั ้นดื่ม คือกรุ งเยรู ซาเล็มและหัวเมืองแห่งยูดาห์ ทัง้ บรรดากษั ตริย์และเจ้านายของเมืองนั ้น เพื่อจะ
กระทําให้เป็ นที ่รกร้างและเป็ นที ่น่าตกตะลึง เป็ นที ่เย้ยหยันและเป็ นที ่สาปแช่งอย่างทุกวันนี้ 19 ฟาโรห์
กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์กับบรรดาข้าราชการและเจ้านายและประชาชนของท่านนั ้น 20 และบรรดาชนที่ปะปน
กัน บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่นดิ นอ ูส และบรรดากษั ตริย์แห่งแผ่น ดิน ฟี ลิ ส เตีย เมือ งอัชเคโลน กาซา เอ
โครน และส่วนชาวเมือ งอัช โดดที่ เหลือ อยู่ 21 เอโดม โมอับ และคนอัม โมน 22 บรรดากษั ตริย์แห่งเมือง
ไทระ บรรดากษั ตริย์เมืองไซดอน และบรรดากษั ตริย์แห่งเกาะต่างๆฟากทะเลข้างโน้ น 23 เมืองเดดาน
เทมา บุ ส และบรรดาคนที่ อยู่ในมุ มที่ไกลที่ สุด 24 บรรดากษั ตริย์แห่งอาระเบีย และบรรดากษั ตริย์แห่ง
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ประชาชนที่ปะปนกันอยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดาร 25 บรรดากษั ตริย์แห่งศิมรี และบรรดากษั ตริย์แห่งเอลาม และ
บรรดากษั ตริย์ ของมีเดีย 26 บรรดากษั ตริย์ แห่งเมืองทิศ เหนื อ ทัง้ ไกลและใกล้ ที ละเมืองๆ และบรรดา
ราชอาณาจักรแห่งโลกซึ่งอยู่บนพื้นพิภพ และกษั ตริย์แห่งเชชัก จะดื่มภายหลังกษั ตริย์เหล่านี้ 27 “แล้ว
เจ้าจงพูดกับเขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า จงดื่มให้เมาแล้
วกอาเจี
็
ยน จงล้มลงและอย่าลุกขึ้นอีกเลย เนื่ องด้วยดาบซึ่งเราจะส่งมาท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย� 28 และ
ถ้า เขาปฏิเสธไม่ รบ
ั ถ้วยจากมือ ของเจ้า ดื่ม เจ้ าจงพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด
ัง นี้ ว่า เจ้ าจะต้องดื่ม 29 เพราะ ดู เถิด เราได้ เริม
่ ทําโทษเมืองซึ่ง เรียกตามนามของเราแล้ว และเจ้า จะ
ลอยนวลไปได้ โดยไม่ ถู กโทษหรือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า เจ้ าจะลอยนวลไปไม่ ได้ เพราะเราจะ
เรียกดาบเล่ม หนึ่ ง มาเหนื อ ชาวแผ่น ดิน โลกทัง้ สิน
้ � 30 เพราะฉะนั ้น เจ้ าจงพยากรณ์ คํา เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ สู้
เขาทัง้ หลาย และกล่าวแก่เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งเสียงคํารามจากที่สูง และจากที่พํานั กอันบริ
สุทธิ์ของพระองค์ พระองค์ จะเปล่งพระสุรเสียง พระองค์ จะเปล่งเสียงคํารามมากมายต่อคอกแกะของ
พระองค์ และทรงโห่ รอ
้ งอย่างกับ คนที่ ย่าํ องุน
่ โห่ รอ
้ งต่อ ชาวพิภพทัง้ สิน
้ 31 เสียงกัมปนาทจะก้องไปทัว่
ปลายพิภพ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับบรรดาประชาชาติ พระองค์จะทรงเข้าพิพากษาเนื้ อหนั งทัง้
สิน
ั ้ พระองค์จะทรงฟันเสียด้วยดาบ� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 32 พระเยโฮวาห์จอม
่ น
้ ส่วนคนชัวน
โยธาตรัสดังนี้ ว่า ‘ดูเถิด ความร้ายจะไปจากประชาชาตินี้ ถึงประชาชาตินั ้น และลมหมุนใหญ่จะปั่ นป่วน
ขึ้นมาจากส่วนพิภพโลกที่ไกลที่สุด 33 และบรรดาผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงประหารในวันนั ้น จะมีจากปลาย
โลกข้างนี้ ถึงปลายโลกข้างนั ้น เขาเหล่านั ้นจะไม่มีใครโอดครวญให้ หรือรวบรวมหรือฝังไว้ แต่จะเป็นมูล
สัตว์อยู่บนพื้นดิน� ” 34 ท่านผู้เลี้ยงแกะทัง้ หลายเอ๋ย จงครํา่ ครวญและร้องเถิด ท่านเจ้าของฝูงแกะ จง
กลิง้ เกลือกในขี้ เถ้า เพราะวัน เวลาของการสังหารเจ้า และที่ เจ้ าต้องกระจัดกระจายมาถึง แล้ว และเจ้า
ทัง้ หลายจะล้มลงเหมือนภาชนะงาม 35 ผูเลี
้ ้ยงแกะจะไม่มีทางหนี หรือเจ้าของฝูงแกะไม่มีทางรอดหนี ไป
36 จะได้ฟังเสียงร้องของผู้เลี้ยงแกะ และเสียงครํา
่ ครวญของเจ้าของฝูงแกะ เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรง
ทําลายลานหญ้าของเขาทัง้ หลายเสียแล้ว 37 และคอกแกะที่สงบสุขก็ถูกตัดให้ล้มลงเสียแล้ว เนื่ องด้วย
ความกริวอ
้ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์ 38 พระองค์ทรงออกจากที่ซุ่มตัวของพระองค์อย่างสิงโต เพราะ
ว่าแผ่นดินของเขาทัง้ หลายเป็ นที ่รกร้าง เพราะเหตุ ความดุดันของพระผู้ เข้มงวด และเพราะเหตุ ความ
กริวอ
้ ันแรงกล้าของพระองค์

26
ประชาชนขู่เข็ญว่าจะฆ่าเยเรมีย์

ในต้ นร ัช กาลของเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ พระวจนะนี้ มาจากพระเยโฮ
วาห์ว่า 2 “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า จงยืน อยู่ ในลานพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ และจงพู ดก ับ บรรดา
หัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ ซึ่ง มานมัสการในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ คือ พูด บรรดาถ้อยคํา ที่ เราสัง่ เจ้า ให้
พู ดก ับ เขา อย่า เก็บ ไว้ สัก คํา เดียว 3 บางที เขาจะฟัง และทุก คนจะกลับ จากทางชัว่ ของเขา และเราจะ
กลับ ใจไม่ ทําความร้ายซึ่ง เราเจตนาจะกระทํา ต่อ เขาทัง้ หลาย เนื่ องด้วยการกระทํา ที่ ชว
ั ่ ร้ายของเขาทัง้
หลาย 4 เจ้ าจงพู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า ทัง้ หลายไม่ ฟัง เรา ที่ จะดําเนิ น
ตามราชบัญญั ติ ที่ เราได้ วางไว้ต่อ หน้า เจ้า 5 และเชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของบรรดาผู้ รับ ใช้ ของเรา คือ บรรดาผู้
พยากรณ์ ซึ่งเราได้ส่งไปหาเจ้าอย่างไม่หยุดยัง้ คือส่งพวกเขาไป ถึงเจ้าจะมิได้เชื่อฟัง 6 แล้วเราจะกระทํา
ให้พระนิ เวศนี้ เหมือนอย่างชีโลห์ และเราจะกระทําให้เมืองนี้ เป็ นที ่สาปแก่ บรรดาประชาชาติ ทัว่ โลก� ”
7 บรรดาปุโรหิต และผู้ พยากรณ์ และประชาชนทัง
้ สิน
ิ เยเรมีย์ พู ดถ้อยคํา เหล่า นี้ ในพระนิ เวศของ
้ ได้ ยน
พระเยโฮวาห์ 8 และต่อมาเมื่อเยเรมีย์ได้ จบคําพูดทัง้ สิน
้ ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ บัญชาท่านให้พู ดแก่ บรรดา
ประชาชนนั ้น พวกปุโรหิต และผู้ พยากรณ์ และประชาชนทัง้ สิน
้ ได้ จับ เยเรมีย์ กล่าวว่า “เจ้ าจะต้องตาย
1
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แน่ 9 ทําไมเจ้า จึง พยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า ‘พระนิ เวศนี้ จะเหมือ นชี โลห์และเมืองนี้ จะ
รกร้าง ปราศจากคนอาศัย� ” และประชาชนทัง้ สิ้ นก ็ รวมตั วก ัน ต่อ ต้านเยเรมีย์ ที่ พระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ 10 เมื่อ บรรดาเจ้า นายแห่ง ยู ดาห์ ได้ ยิน สิง่ เหล่า นี้ แล้ว ท่านก็ ข้น
ึ มาจากพระราชวัง ถึง พระนิ เวศ
ของพระเยโฮวาห์ และมานั ่งในทางเข้าประตูใหม่แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 11 แล้วบรรดาปุโรหิต
และผู้พยากรณ์ จึงทูลเจ้านายและบอกประชาชนทัง้ ปวงว่า “ชายคนนี้ ควรแก่การตัดสินลงโทษถึงความ
ตาย เพราะเขาพยากรณ์ กล ่าวโทษเมืองนี้ ดัง ที่ ท่านทัง้ หลายได้ ยิ นก ับ หู ของท่านเองแล้ว� 12 เยเรมีย์
จึง ทูล เจ้า นายทัง้ สิน
้ และบอกประชาชนทัง้ ปวงว่า “พระเยโฮวาห์ทรงใช้ ให้ข้าพเจ้า มาพยากรณ์ ต่อ พระ
นิ เวศและเมืองนี้ ตามถ้อยคําทัง้ สิน
ิ มา 13 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายจงแก้ไข
้ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยน
พฤติการณ์ และการกระทําของท่านทัง้ หลาย และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน
และพระเยโฮวาห์จะทรงกลับพระทัยจากความร้ายซึ่งพระองค์ ได้ ทรงประกาศเตือนท่าน 14 แต่ ส่วนตัว
ข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้า อยู่ ในมือ ของท่านทัง้ หลาย ท่านจะกระทํา แก่ ข้าพเจ้า ตามที่ ท่านเห็นดี และเห็น
ชอบ 15 ขอแต่เพียงให้ทราบแน่ ว่า ถ้าท่านประหารข้าพเจ้า ที่คนไร้ความผิดต้องตายนั ้น ตัวท่านเองและ
เมืองนี้ และชาวเมืองนี้ ต้องรับผิดชอบ เพราะความจริงพระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ข้าพเจ้ามาพูดถ้อยคําเหล่า
นี้ ทัง้ สิน
้ ให้เข้าหู ของท่าน� 16 แล ้ว เจ้า นายและประชาชนทัง้ สิน
้ ได้ พู ดก ับ บรรดาปุโรหิต และผู้ พยากรณ์
ว่า “ชายผู้ นี้ ไม่ สมควรที่ จะต้องคํา พิพากษาถึงความตาย เพราะเขาได้ พู ดกับเราในพระนามของพระเย
โฮวาห์พระเจ้า ของเรา� 17 และผู้ ใหญ่ บางคนแห่ง แผ่น ดิน นั ้ นก ็ ลุ กขึ้น พู ดก ับ ประชาชนทัง้ สิ้ นที ่ ประชุม
กัน อยู่ ว่า 18 “มี คาห์ ชาวเมืองโมเรเชทได้ พยากรณ์ ในสมัย เฮเซคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และกล่าวแก่
ประชาชนทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า เมืองศิ โยนจะถูก ไถเหมือนกับ ไถนา
กรุ งเยรู ซาเล็ม จะกลายเป็นกองสิง่ ปรักห ัก พัง และภูเขาที่ ตัง้ ของพระนิ เวศนั ้น จะเป็น เหมือนที่ สูง ในป่า
ไม้� 19 เฮเซคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์และคนยูดาห์ทัง้ สิน
้ ได้ฆ่าเขาเสียหรือ ท่านได้ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์
และทูล วิงวอนขอพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ได้ กล ับ พระทัย ต่อ ความร้ายซึ่ง พระองค์ ทรงประกาศ
เตือนเขาเหล่านั ้นมิใช่หรือ แต่เรากําลังจะนําเหตุรา้ ยใหญ่ยงิ่ มาสู่จิตใจเราเอง
ผู้พยากรณ์ อุรียาห์ถูกฆ่าเสีย
20 ยั งม ี ชายอีก คนหนึ่ ง ผู้ พยากรณ์ ในพระนามของพระเยโฮวาห์ ชื่ ออ ุ รีอาห์ บุ ตรชายเชไมอาห์ ชาวคี
ริยาทเยอาริม ท่านได้ พยากรณ์ กล่าวโทษเมืองนี้ และแผ่นดินนี้ ตามบรรดาถ้อยคําของเยเรมีย์ 21 และ
เมื่อกษั ตริย์เยโฮยาคิ ม พร้อมกับบรรดาทแกล้วทหาร และบรรดาเจ้านายได้ยน
ิ ถ้อยคํานี้ กษั ตริย์ก็ ทรง
แสวงหาจะสังหารท่านเสีย และเมื่ออุรีอาห์ได้ยินเรือ
่ งนี้ ท่านก็กลัวจึงหนี รอดไปยังอียป
ิ ต์ 22 แล้วกษั ตริ
ย์เยโฮยาคิมก็ส่งชายบางคน คือเอลนาธันบุตรชายอัคโบร์และคนอื่นอีกไปยังอียป
ิ ต์ 23 และเขาทัง้ หลาย
จับอุรีอาห์มาจากอียป
ิ ต์ และนําท่านมาถวายกษั ตริย์เยโฮยาคิม พระองค์ทรงประหารท่านเสียด้วยดาบ
และโยนศพเข้าไปในที่ฝังศพของคนสามัญ� 24 แต่มือของอาหิคัมบุตรชายชาฟานอยู่กับเยเรมีย์ ฉะนั ้น
เยเรมียจ
์ ึงมิได้ถูกมอบให้ในมือประชาชนเพื่อประหารชีวต
ิ ท่าน

27
บทเรียนจากแอก

1 ในต้นรัชกาลเยโฮยาคิมราชบุตรของโยสิยาห์

กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ พระวจนะนี้ มาจากพระเยโฮวาห์ถึง
เยเรมีย์ว่า พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า “จงทํา สายรัดและแอกสําหรับ ตัว เจ้า จงสวมคอของ
เจ้า 3 และส่งมันไปยังกษั ตริย์แห่งเอโดม กษั ตริย์แห่งโมอับและกษั ตริย์แห่งคนอัมโมน กษั ตริย์แห่งไท
ระ และกษั ตริย์ แห่ งไซดอน ด้วยมือ ของทูต ที่มาเข้า เฝ้า เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม
4 จงฝากคํากําชับเหล่านี้ แก่บรรดานายของเขาว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสด
ังนี้ ว่า เจ้าจงกล่าวเรือ
่ งต่อไปนี้ ให้นายของเจ้าฟังว่า 5 นี่ คือเราเอง ผูได้
้ สร้างโลก ทัง้ มนุษย์และสัตว์ซ่ึงอยู่
บนพื้น ดิน ด้วยฤทธานุภาพใหญ่ ยงิ่ และด้วยแขนที่ เหย ียดออกของเรา และเราจะให้แก่ ผู้ ใดก็ ได้ สุดแต่
2
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เราเห็น ชอบ 6 บัดนี้ เราได้ ให้ แผ่ นดิน เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ไว้ ในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน
ผู้ รับ ใช้ ของเรา และเราได้ ให้ สัตว์ป่า ทุ่ง แก่ เขาด้วยที่ จะปรนนิ บั ติ เขา 7 บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะต้อง
ปรนนิ บัติตัวเขา ลูกและหลานของเขา จนกว่าเวลากําหนดแห่งแผ่นดินของท่านเองจะมาถึง แล้วหลาย
ประชาชาติและบรรดามหากษั ตริย์จะกระทําให้ท่านเป็นทาสของเขาทัง้ หลาย 8 แต่ต่อมาถ้าประชาชาติ
ใด หรือราชอาณาจักรใด จะไม่ปรนนิ บัติเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนคนนี้ และไม่ยอมวางคอไว้
ใต้ แอกของกษั ตริย์บาบิโลน เราจะลงโทษประชาชาติ นั้นด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรค
ระบาด พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ จนกว่าเราจะล้างผลาญเสียด้วยมือของเขา 9 เพราะฉะนั ้นอย่าฟัง
ผูพยากรณ์
้
หรือพวกโหรหรือคนช่างฝันของเจ้า หรือหมอดูหรือนั กวิทยาคมของเจ้า ผูซึ
้ ่งกล่าวแก่เจ้าว่า
10
“ท่านจะไม่ ปรนนิ บัติกษั ตริย์แห่งกรุ งบาบิโลนดอก� เพราะซึ่งเขาพยากรณ์ ให้ท่านนั ้นเป็นความเท็จ
อันยังผลให้ท่านต้องโยกย้ายไกลไปจากแผ่นดินของท่าน และเราจะขับไล่ท่านออกไป และท่านจะพินาศ
11 แต่ประชาชาติใดซึ่งเอาคอของตนวางไว้ใต้แอกของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนและปรนนิ บัติท่าน เราจะละ
เขาไว้บนแผ่นดินของเขา เพื่อให้ทําไร่ไถนาและให้อาศัยอยูที
่ ่นั่น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� ”
เยเรมียเ์ ตือนให้เชื่อฟังกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์

ข้าพเจ้า ได้ ทูล เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ตามบรรดาถ้อยคํา เหล่า นี้ ว่า “จงเอาคอของท่านไว้
ใต้ แอกของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และปรนนิ บั ติ เขาและประชาชนของเขา และจงมี ชี วิ ตอยู่ 13 ทําไม
ท่านกับชนชาติ ของท่านจะมาตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาด ดังที่ พระเย
โฮวาห์ ทรงลัน
่ วาจาเกี่ ยวด ้วยประชาชาติ ใดๆซึ่ง จะไม่ ปรนนิ บัติ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน 14 อย่า ฟัง ถ้อยคํา
ของผู้พยากรณ์ ผู้กล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘ท่านจะไม่ปรนนิ บัติกษั ตริย์แห่งบาบิโลนดอก� เพราะซึ่งเขาทัง้ หลาย
พยากรณ์ แก่ท่านนั ้ นก็เป็นการมุสา 15 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราไม่ได้ใช้เขา แต่เขาพยากรณ์ เท็จในนาม
ของเรา ซึ่งยังผลให้เราต้องขับไล่ เจ้าออกไปและเจ้าจะต้องพินาศ ทัง้ ตัวเจ้าและผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายซึ่ง
พยากรณ์ ให้แก่ เจ้า � 16 และข้าพเจ้า ก็ ได้ พู ดก ับ ปุโรหิต และประชาชนนี้ ทัง้ สิ้นว ่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง
นี้ ว่า อย่า เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของผู้ พยากรณ์ ของเจ้า ซึ่ง พยากรณ์ ให้ แก่ เจ้ าว่า ‘ดู เถิด ไม่ ช้า เขาจะนํา เครือ
่ ง
ใช้ ของพระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ กล ับ มาจากกรุ ง บาบิ โลน � เพราะซึ่ง เขาพยากรณ์ แก่ ท่านนั ้ นก ็ เป็น
ความเท็จ 17 อย่าเชื่อฟังเขาเลย จงปรนนิ บติ
ั กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนและมีชีวิตอยู่ ทําไมเมืองนี้ จะร้างเปล่า
18 แต่ถ้าเขาเหล่านั ้นเป็ นผู้พยากรณ์ และถ้าพระวจนะของพระเยโฮวาห์อยู่กับเขา ก็ขอให้เขาทูลวิงวอน
ต่อพระเยโฮวาห์จอมโยธาว่า ให้เครือ
่ งใช้ซึ่งยังเหลืออยูใ่ นพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และในพระราชวัง
ของกษั ตริย์แห่งยูดาห์ และในกรุ งเยรู ซาเล็ม อย่าให้ไปยังบาบิโลน 19 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรั
สด ัง นี้ เก ี่ย วกับ บรรดาเสา ขัน สาคร และขาตัง้ และเครือ
่ งใช้ อ่น
ื ๆที่ เหลือ อยู่ ในเมืองนี้ 20 ที่ เนบู คัด เนส
ซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนมิได้ริบเอาไป เมื่อท่านได้จับเอาเยโคนิ ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิมกษั ตริย์ของ
ยู ดาห์ และบรรดาขุนนางของยู ดาห์และเยรู ซาเล็ม ถูก กวาดต้อนจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ไปเป็น เชลยยัง กรุ ง
บาบิ โลน 21 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งเครือ
่ งใช้ซ่ึง ยัง เหลือ
อยูใ่ นพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในพระราชวังของกษั ตริย์แห่งยูดาห์และในกรุ งเยรู ซาเล็ม 22 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า เครือ
่ งใช้เหล่านี้ จะถูกขนไปยังบาบิโลน และจะค้างอยู่ที่ นั ่นจนถึงวันที ่เราเอาใจใส่ มัน แล้ว
เราจึงจะนํามันกลับขึ้นมา และให้กลับสู่สถานที่นี้ �
12

28
คําพยากรณ์ เท็จของฮานั นยาห์

1 ต่อมาในปีเดียวกันนั ้นเมื่อต้นรัชกาลเศเดคียาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์

ในเดือนที่หา้ ปีที่สี่ ฮานั นยาห์บุตร
ชายของอัสซูร ์ ผู้พยากรณ์ จากกิเบโอน ได้ พู ดกับข้าพเจ้าในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ต่อหน้าบรรดา
ปุโรหิต และประชาชนทัง้ หลายว่า 2 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้
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หัก แอกของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนแล้ว 3 ภายในสองปี เราจะนํา เครือ
่ งใช้ ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศแห่ง พระ
เยโฮวาห์กลับมายังที่ นี้ ซึ่งเป็นภาชนะที่ เนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนริบไปจากที่ นี้ และขนไปยัง
บาบิโลน 4 เราจะนําเยโคนิ ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิมกษั ตริย์แห่งยูดาห์และบรรดาผู้ที่ ถู กกวาดจากยู
ดาห์ ผู้ ซึ่ง ไปยัง บาบิ โลน กล ับ มายัง ที่ นี้ พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละว่า เพราะเราจะหัก แอกของกษั ตริ
ย์แห่งบาบิโลน� 5 แล้วเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ก็ พู ดกับฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ ต่อหน้าบรรดาปุโรหิต และต่อ
หน้า ประชาชนทัง้ ปวงผู้ ซ่ึง ยืน อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 และเยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ กล่าวว่า “เอ
เมน ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําเช่นนั ้นเถิด ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้ถ้อยคําซึ่งท่านพยากรณ์ นั้น
เป็นจริง และนําเครือ
่ งใช้แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์และบรรดาผู้ถู กกวาดไปทัง้ สิน
้ กลับมาจากบา
บิ โลนยังที่ นี้ 7 ถึง กระนั ้ นก ็ ขอฟัง ถ้อยคํา นี้ ซ่ึง ข้าพเจ้า พูด ให้ท่านได้ยน
ิ และให้ประชาชนทัง้ หลายนี้ ได้ยน
ิ
8 บรรดาผู้พยากรณ์ ซึ่งอยูก
่ ่อนท่านและข้าพเจ้าตัง้ แต่โบราณกาลได้พยากรณ์ ถึงสงคราม เหตุร้ายต่างๆ
และโรคระบาดอั นม ี แก่ หลายประเทศและหลายราชอาณาจักรใหญ่ ๆ 9 ส่วนผู้ พยากรณ์ ผู้ พยากรณ์ ว่า
จะมีสันติภาพ เมื่อเป็นจริงตามถ้อยคําของผู้พยากรณ์ นั ้น จึงรู ก
้ ันว่าพระเยโฮวาห์ทรงใช้ผู้พยากรณ์ นั ้น
10
จริง� แล้วฮานั นยาห์ผูพยากรณ์
้
ก็ปลดแอกออกจากคอของเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
และหักมันเสีย 11 และ
ฮานั นยาห์ได้ กล่าวต่อหน้าประชาชนทัง้ สิ้นว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า อย่างนั ้นแหละ เราจะหักแอก
ของเนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์ของบาบิโลนจากคอของบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ภายในสองปี� แต่ เยเรมีย์
12
ผู้พยากรณ์ ก็ออกไปเสีย หลังจากที่ฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ หักแอกจากคอของเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มายังผู้พยากรณ์ เยเรมีย์ว่า 13 “จงไปบอกฮานั นยาห์ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
ว่า เจ้าได้หก
ั แอกไม้� แต่เจ้าจะทําแอกเหล็กไว้ให้พวกเขาแทน 14 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า
แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้ วางแอกเหล็ก ไว้บนคอบรรดาประชาชาติ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ให้เขาปรนนิ บั
ติ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนและเขาทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ เขา เพราะเราได้ ยกให้ เขาแล้ว ถึง
แม้วา่ สัตว์ป่าทุ่งด้วย�
เยเรมียพยากรณ์
์
ถึงความตายของฮานั นยาห์

“ฮานั นยาห์ ขอท่านฟัง พระเยโฮวาห์มิได้
ทรงใช้ท่าน แต่ท่านได้กระทําให้ชนชาตินี้ วางใจในความเท็จ
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด
เราจะย้ายเจ้าไปจากพื้นโลก ในปี เดียวนี้ เองเจ้าจะต้องตาย เพราะเจ้าได้ สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์�
17 ในปี เดียวกันนั ้น ในเดือนที่เจ็ด ฮานั นยาห์ผู้พยากรณ์ ก็ตาย
15 และเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
ได้พูดกับฮานั นยาห์ผูพยากรณ์
้
ว่า

16 เพราะฉะนั ้น

29
เยเรมียเข
์ ียนถึงพวกเชลยในบาบิโลน

1 ต่อไปนี้ เป็ นถ้อยคําในจดหมายซึ่งเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ ฝากไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงพวกผู้ใหญ่ที่เหลือ

อยู่ของพวกที่ เป็นเชลย และถึงบรรดาปุโรหิต บรรดาผู้พยากรณ์ และประชาชนทัง้ สิน
้ ผู้ซึ่งเนบู คัดเนส
2
ซาร์ได้ให้กวาดไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลน (นี่ เป็นเรือ
่ งหลังจากกษั ตริย์เยโคนิ ยาห์ และพระราชินี
พวกขั นที บรรดาเจ้า นายของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม และบรรดาช่างไม้ และช่างเหล็ก ได้ ออกไปจากกรุ ง
เยรู ซาเล็ม แล้ว� 3 จดหมายนั ้น ได้ ส่ง ไปด้วยมือ ของเอลาสาห์ บุ ตรชายของชาฟานและเกมาริยาห์ บุ ตร
ชายฮิ ล คี ยาห์ (ผู้ ซึ่ง เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ส่ง ไปที่ บาบิ โลนยัง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ
โลน) จดหมายนั ้ นว ่า 4 “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ แก่ บรรดาผู้ เป็น เชลย
ผู้ ซึ่ง เราได้ เนรเทศเขาไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ถึง บาบิ โลนนั ้ นว ่า 5 จงสร้างเรือนของเจ้า และอาศัย อยู่ ใน
เรือนนั ้น จงปลูกสวนและรับประทานผลไม้ ที่ ได้ นั ้น 6 จงมี ภรรยาและให้กําเนิ ดบุตรชายบุตรสาว จงหา
ภรรยาให้ บุ ตรชายของเจ้า ทัง้ หลาย และยกบุตรสาวของเจ้า ให้ แต่ งงานเสีย เพื่อ นางจะให้ กําเนิ ด บุตร
ชายและบุตรสาว เพื่อเจ้าทัง้ หลายจะทวีมากขึ้นที่นั่นและไม่น้ อยลง 7 แต่จงส่งเสริมสันติภาพของเมือง
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ซึ่ง เราได้ กวาดเจ้า ให้ไปเป็น เชลยอยู่ นั ้น และจงอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์เผื่อ เมืองนั ้น เพราะว่า เจ้า ทัง้
หลายจะพบสันติภาพของเจ้าในสันติภาพของเมืองนั ้น 8 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิส
ราเอล ตรัสดังนี้ ว่า อย่ายอมให้ผู้พยากรณ์ ของเจ้าทัง้ หลาย หรือพวกโหรของเจ้า ผู้อยู่ท่ามกลางหลอก
ลวงเจ้า และอย่า เชื่อ ความฝัน ซึ่ง เขาทัง้ หลายได้ ฝัน เห็น 9 เพราะที่ เขาพยากรณ์ แก่ เจ้ าในนามของเรา
นั ้นเป็นความเท็จ เรามิได้ใช้เขาไป พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 10 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เมื่อ
เจ็ดสิบ ปี แห่งบาบิโลนครบแล้ว เราจะเยีย
่ มเยียนเจ้า และจะให้ถ้อยคําอันดี ของเราสําเร็จเพื่อเจ้า และ
จะนําเจ้ากลับมาสู่ สถานที่ นี้ 11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเรารู แ
้ ผนงานที่ เรามีไว้สําหรับเจ้า เป็นแผน
งานเพื่อสันติภาพ ไม่ใช่เพื่อความทุกข์ยาก เพื่อจะให้อนาคตตามที่คาดหมายไว้แก่เจ้า 12 แล้วเจ้าจะทูล
ขอต่อเรา และมาอธิษฐานต่อเรา และเราจะฟังเจ้า 13 เจ้าจะแสวงหาเราและพบเราเมื่อเจ้าแสวงหาเรา
ด้วยสิน
้ สุดใจของเจ้า 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะให้เจ้าพบเรา และเราจะให้การเป็นเชลยของเจ้ากลับ
สู่ สภาพดี และรวบรวมเจ้า มาจากบรรดาประชาชาติ และจากทุก ที่ ที่ เราขับ ไล่ เจ้ าให้ไปอยู่นั ้น พระเยโฮ
วาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ และเราจะนํา เจ้า กลับ มายัง ที่ ซ่ึง เราเนรเทศเจ้า ให้จากไปนั ้น 15 เพราะเจ้า ทัง้ หลาย
ได้กล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ได้เพาะให้มีผู้พยากรณ์ สําหรับเราทัง้ หลายขึ้นในบาบิโลน� 16 จงทราบว่าพระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ เกี่ยวกับกษั ตริย์ ผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิด และเกี่ยวกับประชาชนทัง้ สิน
้ ผู้อาศัย
อยู่ในเมืองนี้ คือญาติพี่น้ องของท่าน ผู้มิได้ถู กเนรเทศไปกับท่านว่า 17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้
ว่า ดูเถิด เราจะส่งดาบ การกันดารอาหาร และโรคระบาดมาเหนื อเขาทัง้ หลาย และเราจะกระทําให้เขา
ทัง้ หลายเหมือนกับ มะเดื่อ ที่ เสีย ซึ่ง เลวมากจนเขารับ ประทานไม่ ได้ 18 เราจะข่มเหงเขาด้วยดาบ การก
ันดารอาหาร และโรคระบาด และจะกระทําเขาให้ยา้ ยไปอยู่ในราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินโลก ให้
เป็นคําสาป ให้เป็ นที่น่าตกตะลึง ให้เป็ นที่เย้ยหยัน เป็ นที่นินทาท่ามกลางบรรดาประชาชาติซ่ึงเราได้ขับ
ไล่ ให้เขาไปอยู่นั ้น 19 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะว่า เขาทัง้ หลายไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเราที่ ส่ง มายัง เขา
อย่างไม่หยุดยัง้ โดยผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของเรา แต่ เจ้ าทัง้ หลายไม่ยอมฟัง พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
20
� เจ้าทัง้ ปวงผู้ถูกเนรเทศ ผู้ซึ่งเราส่งไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มถึงบาบิโลน จงฟังพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ ที่ วา่ 21 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธา พระเจ้า ของอิสราเอล ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับ อาหับ บุตรชายของโคลา
ยาห์ และเศเดคียาห์บุตรชายมาอาเสอาห์ ผู้ซึ่งได้พยากรณ์ เท็จแก่เจ้าในนามของเรา ดูเถิด เราจะมอบ
เขาทัง้ สองไว้ในมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน และท่านจะฆ่าเขาทัง้ สองเสียต่อหน้าต่อตา
เจ้า 22 เหตุเขาทัง้ สองบรรดาผู้ที่ถูกเนรเทศจากยูดาห์ไปถึงบาบิโลนจะใช้คําสาปต่อไปนี้ ว่า ‘ขอพระเยโฮ
วาห์ทรงกระทําให้เจ้าเหมือนเศเดคียาห์และอาหับ ผู้ที่กษั ตริย์บาบิโลนคลอกเสียด้วยไฟ� 23 เพราะเขา
ทัง้ สองได้ กระทํา ความเลวร้ายในอิสราเอล ได้ ล่วงประเวณี กับ ภรรยาของเพื่อนบ้าน และได้ พู ดถ้อยคํา
เท็จในนามของเรา ซึ่งเรามิ ได้ บัญชาเขา เราเป็นผู้ที่ รู และเราเป็
้
นพยาน� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
24 เจ้ าจงบอกเชไมอาห์ชาวเนเฮลามว่า 25 “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า
เจ้ าได้ ส่ง จดหมายในนามของเจ้า ไปยัง ประชาชนทัง้ ปวงผู้ อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และยัง เศฟัน ยาห์ บุ ตร
ชายมาอาเสอาห์ปุ โรหิต และยังปุโรหิตทัง้ ปวงว่า 26 ‘พระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทําเจ้าให้เป็นปุ โรหิตแทน
เยโฮยาดาปุโรหิต ให้เป็น เจ้า หน้าที่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ควบคุม คนบ้า ทุก คนที่ ตัง้ ตัว เองเป็น
ผู้ พยากรณ์ ให้ จับ เขาใส่ คุ กและใส่ คา � 27 ฉะนั ้น บัดนี้ ทําไมเจ้า มิ ได้ ต่อ ว่า เยเรมีย์ ชาวอานาโธทผู้ ซ่ึง ตัง้
ตัวเองเป็นผู้พยากรณ์ แก่เจ้า 28 เพราะเขาได้ส่งจดหมายมายังเราในบาบิโลนว่า ‘การที่เจ้าเป็นเชลยนั ้น
จะเนิ่ นนาน จงสร้างเรือนของเจ้าและอาศัยอยู่ในเรือนนั ้น และปลูกสวนและรับประทานผลที่ ได้ นั ้น� ”
29 เศฟัน ยาห์ ปุ โรหิ ตอ ่านจดหมายนี้ ให้ เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ฟัง 30 แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย
ังเยเรมีย์ ว่า 31 “จงเขียนไปถึง บรรดาผู้ เป็น เชลยทัง้ ปวงว่า ‘พระเยโฮวาห์ ตรัส เกี่ยวกับ เชไมอาห์ ชาวเน
เฮลามว่า เพราะว่า เชไมอาห์ได้ พยากรณ์ แก่ เจ้ าเมื่อ เรามิ ได้ ใช้เขา และได้ กระทํา ให้เจ้ าวางใจในคํา เท็จ
32 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะลงโทษเชไมอาห์ชาวเนเฮลามและเชื้อสายของเขา
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เขาจะไม่ มี สัก คนหนึ่ ง ที่ จะอาศัย อยู่ในท่ามกลางชนชาติ นี้ ทัง้ เขาจะมิ ได้ เห ็น ความดี ซ่ึง เราจะกระทํา แก่
ประชาชนของเรา เพราะเขาได้สอนให้กบฏต่อพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� ”

30
พระเจ้าทรงบัญชาให้เยเรมียเข
์ ียนพระวจนะของพระองค์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ังเยเรมีย์ว่า 2 “พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า จง
เขียนถ้อยคําทัง้ สินที
้ นหนึ่ ง 3 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะดูเถิด วันเวลา
้ เ่ ราได้บอกแก่เจ้าไว้ในหนั งสือมว
จะมาถึง เมื่อเราจะให้ประชาชนของเรา คื ออิสราเอลและยู ดาห์ที่ เป็นเชลยกลับคืนสู่ สภาพเดิม พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ และเราจะนําเขามายังแผ่นดินซึ่งเราได้ให้แก่บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย และเขา
ทัง้ หลายจะได้ถึงกรรมสิทธิที
์ ่ดินนั ้น� 4 ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับอิสราเอลและ
5
ยู ดาห์ ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้ยน
ิ เสียงร้องเพราะความกลัว ตัว สัน
่ ความสยดสยองและ
6
ความไร้สันติภาพ จงถามเถิดและดู ว่า ผู้ชายจะคลอดบุตรได้ หรือ ทําไมเราจึงเห็นผู้ชายทุกคนเอามือ
กดไว้ที่ เอวเหมือนผู้ หญิง จะคลอดบุตร ทําไมหน้าตาทุก คนจึง ซีด ไป 7 อนิ จจาเอ๋ย เพราะวัน นั ้น ใหญ่ โต
เหลือ เกิน ไม่มี วัน ใดเหมือน เป็น เวลาทุกข์ ใจของยาโคบ แต่ เขาก็ ยงั จะรอดวัน นั ้น ไปได้ 8 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นเหตุการณ์ จะเกิดขึ้น คือเราจะหักแอกจากคอของเจ้าทัง้ หลายเสีย และเราจะ
ระเบิดพันธนะของเจ้าเสีย และคนต่างชาติจะไม่ทําให้เขาเป็นทาสอีก
1

ผู้ที่ใหญ่กว่าดาวิดจะครอบครองในอิสราเอล

แต่ เขาทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย และดาวิ ดกษั ตริย์ ของเขาทัง้
หลายผู้ ซ่ึง เราจะตัง้ ขึ้น เพื่อ เขา 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า โอ ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของเราเอ๋ย อย่า กลัว เลย โอ
อิสราเอลเอ๋ย อย่าครันคร
่
้าม เพราะดูเถิด เราจะช่วยเจ้าจากที่ไกลให้รอด ทัง้ เชื้อสายของเจ้าจากแผ่นดิ
นทีเ่ ขาไปเป็นเชลย ยาโคบจะกลับมา และมีความสงบและความสบาย และจะไม่มีผูใดกระทํ
้
าให้เขากลัว
11 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราอยู่กับเจ้าเพื่อช่วยเจ้าให้รอด เราจะกระทําให้บรรดาประชาชาติ ทัง
้ สิน
้
ถึง อวสาน คือ ผู้ ซ่ึง เราได้ กระจายเจ้า ให้ไปอยู่ท่ามกลางเขานั ้น แต่ ส่วนเจ้า เราจะไม่ กระทํา ให้ถึง อวสาน
เราจะตี สอนเจ้า ตามขนาด และด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ ปล่อยเจ้า โดยไม่ ลงโทษ 12 เพราะพระเย
โฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า รอยฟกชํ้า ของเจ้า รักษาไม่ หาย และบาดแผลของเจ้า ก็ ฉกรรจ์ 13 ไม่มี ผู้ ใดที่ จะช่วย
คดีของเจ้า ไม่มีการรักษาบาดแผลของเจ้า ไม่มียารักษาเจ้า 14 คนรักทัง้ สิน
้ ของเจ้าได้ลืมเจ้าเสีย เขาทัง้
หลายไม่แสวงหาเจ้าแล้ว เพราะเราตี เจ้าอย่างการโบยตี ของศั ตรู เป็นการลงโทษอย่างของคนโหดร้าย
เพราะว่าความชัว่ ช้าของเจ้าก็มากมาย เพราะว่าบาปของเจ้าก็ทวีขึ้น 15 ไฉนเจ้าร้องเพราะความเจ็บของ
เจ้า ความเศร้าโศกของเจ้ารักษาไม่หาย เพราะว่าความชัว่ ช้าของเจ้ามากมาย เพราะว่าบาปของเจ้าทวี
ขึ้น เราได้ กระทําสิง่ เหล่านี้ แก่ เจ้า 16 เพราะฉะนั ้นทุกคนที่ กินเจ้า เขาจะถู กกิน ปรปักษ์ ของเจ้าหมดสิน
้
ทุกคนจะตกไปเป็นเชลย ผู้เหล่านั ้ นที่ปล้นเจ้า เขาจะเป็นของถูกปล้น และทุกคนที่กินเจ้าเป็นเหยื่อ เรา
จะทําเขาให้เป็นเหยื่อ 17 เพราะเราจะให้เจ้ากลับมาสู่สุขภาพดี และเราจะรักษาบาดแผลของเจ้าให้หาย
พระเยโฮวาห์ตรัส เพราะเขาทัง้ หลายเรียกเจ้าว่า พวกนอกคอก คือศิ โยนซึ่งไม่มีใครแสวงหา 18 พระเย
โฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะให้ เต็นท์ แห่ งยาโคบที่ เป็น เชลยกลับ สู่ สภาพเดิม และมี ความเอ็นดู ใน
เรือ
่ งที่อาศัยของเขา เขาจะสร้างเมืองนั ้นขึ้นใหม่บนเนิ นของเมือง และพระราชวังจะตัง้ อยู่ในที่ที่เคยอยู่
19 จะมีเพลงโมทนาพระคุณออกมาจากที่เหล่านั ้น และมีเสียงของผู้ที่รืน
่ เริง เราจะทวีเขาขึ้น และเขาจะ
ไม่มีเพียงน้ อยคน เราจะกระทําให้เขามีเกียรติ เขาจะไม่เป็นแต่ผู้เล็กน้ อย 20 ลูกหลานของเขาจะเป็นเห
มือนสมัยก่อน และชุมนุมของเขาจะได้ถูกสถาปนาไว้ต่อหน้าเรา และทุกคนที่บีบบังคับเขา เราจะลงโทษ
21 ขุนนางของเขาจะเป็ น คนหนึ่ ง ในพวกเขาทัง
้ หลาย ผู้ครอบครองของเขาจะออกมาจากท่ามกลางเขา
เอง เราจะกระทํา ให้ท่านนั ้น เข้า มาใกล้ และท่านนั ้น จะเข้า ใกล้ เรา เพราะใครเล่า ตัง้ ใจเข้า มาใกล้ เราได้
9
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เอง พระเยโฮวาห์ตรัส 22 และเจ้าทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า� 23 ดู
เถิด นั ่นลมหมุนของพระเยโฮวาห์ได้ออกไปแล้วด้วยพระพิโรธ เป็นลมหมุนกวาด มันจะตกลงอย่างเจ็บ
ปวดบนศีรษะของคนชัว่ 24 ความกริวอ
้ ันแรงกล้าของพระเยโฮวาห์จะไม่หยุดยัง้ จนกว่าพระองค์จะทรง
กระทํา และให้สําเร็จตามพระทัยพระองค์ประสงค์ ในวาระสุดท้าย เจ้าทัง้ หลายจะพิจารณาถึงข้อความ
นี้

31

อิสราเอลจะกลับไปอยูที
่ ่แผ่นดินของตน
1 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ในวาระนั ้น เราจะเป็ นพระเจ้าของบรรดาครอบครัวแห่งอิสราเอล และเขาทัง
้
2
หลายจะเป็น ประชาชนของเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ชนชาติ ที่ รอดตายจากดาบได้ ประสบพระ
กรุ ณาคุณที่ ในถิน
่ ทุรกันดาร คืออิสราเอล เมื่อเราให้เขาหยุดพัก 3 พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้า
แต่ก่อน ตรัสว่า ‘เราได้รก
ั เจ้าด้วยความรักนิ รน
ั ดร์ เพราะฉะนั ้นเราจึงชวนเจ้ามาด้วยความเมตตา 4 เรา
จะสร้างเจ้าอีก และเจ้าจะถูกสร้างใหม่นะ โอ อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย เจ้าจะตกแต่งตัวเจ้าด้วยรํามะนา
อีก และจะออกไปเต้นรํากับผู้ที่ สนุกสนานกัน 5 เจ้ าจะปลูกสวนองุ นที
่ ่บนภูเขาสะมาเรียอีก ผู้ปลู กก็จะ
ปลูก และจะกินผลนั ้น� 6 เพราะว่าจะมีวน
ั เมื่อคนเฝ้ายามที่อยูบนแดนเทื
่
อกเขาเอฟราอิมจะร้องเรียกว่า
‘จงลุกขึ้น ให้เราไปยังศิ โยนเถิด ไปเฝ้าพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเรา� ” 7 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
ว่า “จงร้องเพลงด้วยความยินดีเพราะยาโคบ และเปล่งเสียงโห่รอ
้ งเพราะประมุขของบรรดาประชาชาติ
จงป่าวร้อง สรรเสริญ และกล่าวว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยประชาชนของพระองค์ ให้ รอด
คือคนที่ เหลืออยู่ของอิสราเอล� 8 ดู เถิด เราจะนําเขามาจากแดนเหนื อ และรวบรวมเขาจากส่วนที่ ไกล
ที่สุดของพิภพ มีคนตาบอด คนง่อยอยู่ท่ามกลางเขา ผู้หญิงที่มีครรภ์และผู้หญิงที่คลอดบุตรจะมาด้วย
กัน เขาจะกลับมาที่ นี่ เป็นหมู่ ใหญ่ 9 เขาจะมาด้วยการร้องไห้ และด้วยการทูลวิงวอนเราก็ จะนําเขา เรา
จะให้เขาเดิน ตามแม่น้ํา เป็น ทางตรง ซึ่ง เขาจะไม่ สะดุด เพราะเราเป็น บิดาแก่ อิสราเอล และเอฟราอิม
เป็นบุตรหัวปีของเรา 10 โอ บรรดาประชาชาติเอ๋ย จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และจงประกาศพระ
วจนะนั ้น ในเกาะทัง้ หลายที่ หา่ งออกไป จงกล่าวว่า ‘ท่านที่ กระจายอิสราเอลนั ้น จะรวบรวมเขา และจะ
ดูแลเขาอย่างกับผู้เลี้ยงแกะดูแลฝูงแกะของเขา� 11 เพราะพระเยโฮวาห์ทรงไถ่ยาโคบไว้แล้ว และได้ไถ่
เขามาจากมือที่ แข็งแรงเกินกว่าเขา 12 เขาทัง้ หลายจึงจะมาร้องเพลงอยู่บนที่ สูงแห่งศิ โยน และเขาจะ
ไปอย่างราบรืน
่ เพราะความดี ของพระเยโฮวาห์ เพราะเมล็ด ข้าว นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน และเพราะลูก ของ
แกะและวัว ชีวิตของเขาทัง้ หลายจะเหมือนกับสวนที่มีน้าํ รด และเขาจะไม่โศกเศร้าอีกต่อไป 13 แล้วพวก
พรหมจารีจะเปรมปรีดิ ์ในการเต้นรํา ทัง้ คนหนุ่มกับคนแก่ด้วยกัน เราจะกลับความโศกเศร้าของเขาให้
เป็นความชื่นบาน เราจะปลอบโยนเขา และให้ความยินดีแก่เขาแทนความเศร้าโศก 14 เราจะเลี้ยงจิตใจ
ของปุโรหิตด้วยความอุดมสมบูรณ์ และประชาชนของเราจะพอใจด้วยความดีของเรา� พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ แหละ 15 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ได้ ยิน เสียงในรามา เป็น เสียงโอดครวญและรํา่ ไห้ ราเชล
ร้องไห้ ครํา่ ครวญเพราะบุตรทัง้ หลายของตน นางไม่ รบ
ั คํา เล้าโลมในเรือ
่ งบุตรทัง้ หลายของตน เพราะ
ว่าบุตรทัง้ หลายนั ้น ไม่ มี แล้ว � 16 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ระงับ เสียงร้องไห้ครํา่ ครวญไว้ และระงับน
้ํา ตาจากตาของเจ้า เสีย เพราะว่าการงานของเจ้า จะได้ รับ รางวัล พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ และเขา
ทัง้ หลายจะกลับ มาจากแผ่น ดิน ของศั ตรู � 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เรือ
่ งอนาคตของเจ้า ยั งม ี หวัง ว่า
ลูกหลานของเจ้าจะกลับมายังพรมแดนของเขาเอง 18 เราได้ยน
ิ เอฟราอิมครํา่ ครวญว่า ‘พระองค์ ทรงตี
สอนข้าพระองค์ และข้าพระองค์ ก็ ถู กตี สอน อย่างลูกวัวที่ยงั ไม่เชื่อง ขอทรงนําข้าพระองค์ กลับ เพื่อข้า
พระองค์ จะได้ กล ับ สู่ สภาพเดิม เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้า พระองค์ 19 เพราะ
แน่ นอนหลัง จากที่ ข้า พระองค์ หน
ั ไปเสีย ข้า พระองค์ ก็ กลับ ใจ และหลัง จากที่ ข้า พระองค์ รบ
ั คํา สัง่ สอน
แล้ว ข้าพระองค์ก็ทุบตีต้นขาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์อับอาย และข้าพระองค์ก็ขายหน้า เพราะว่าข้า
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พระองค์ ได้ ทนความหยามนํ้า หน้า ซึ่ง เกิด ขึ้น เมื่อ ยัง หนุ่ม อยู�
่ ” 20 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “เอฟราอิม เป็น
บุตรชายที่รก
ั ของเราหรือ เขาเป็นลูกที่รก
ั ของเราหรือ เพราะตัง้ แต่เราพูดกล่าวโทษเขาตราบใด เราก็ยงั
ระลึกถึงเขาอยู่ตราบนั ้น เพราะฉะนั ้นจิตใจของเราจึงอาลัยเขา เราจะมีความกรุ ณาต่อเขาแน่ 21 จงปัก
เสากรุ ยทางไว้สําหรับตน จงทําป้ายบอกทางไว้สําหรับตัว จงปักใจให้ดี ถึงทางหลวง คือทางซึ่งเจ้าได้ ไป
นั ้น โอ อิสราเอลพรหมจารีเอ๋ย จงกลับ เถิด จงกลับ มายัง หัว เมืองเหล่า นี้ ของเจ้า 22 โอ บุ ตรสาวผู้ กล ับ
สัตย์เอ๋ย เจ้าจะเถลไถลอยู่อีกนานสักเท่าใด เพราะพระเยโฮวาห์ได้สร้างสิง่ ใหม่บนพิภพแล้ว คือ ผู้หญิง
จะล้อมผูชาย
้
� 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า “เมื่อเราจะให้การเป็นเชลย
ของเขากลับ สู่ สภาพเดิม เขาจะใช้ถ้อยคํา ต่อ ไปนี้ ในแผ่น ดิน ของยู ดาห์ และในหัวเมืองทัง้ หลายอีก ครัง้
หนึ่ ง คือ โอ ที่อยูแห่
่ งความเที่ยงธรรมเอ๋ย ภูเขาบริสุทธิ์เอ๋ย ขอพระเยโฮวาห์ทรงอํานวยพระพรเจ้า 24 ยู
ดาห์และหัวเมืองทัง้ สิน
้ ่ท่องเที่ยวไปมาพร้อมกับฝูงแกะของเขา จะอาศัย
้ นั ้น ทัง้ บรรดาชาวนา บรรดาผูที
25
อยู่ด้วยกันที่นั ่น เพราะเราจะให้จิตใจที่ออ
่ นระอานั ้นอม
ิ่ และจิตใจที่โศกเศร้าทุกดวงเราจะให้บริบูรณ์
26
� เมื่อนั ้น ข้าพเจ้าตื่นขึ้นและมองดู และการหลับนอนของข้าพเจ้าก็เป็ นที ่ช่น
ื ใจข้าพเจ้า 27 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เราจะหว่านพืช คนและพืช สัตว์ในวงศ์ วานอิสราเอลและวงศ์
วานยูดาห์ 28 และจะเป็นไปอย่างนี้ คือเมื่อเราเฝ้าดูเขา เพื่อจะถอนออกและพังลงควํา่ เสีย ทําลาย และ
นํา เหตุ รา้ ยมาฉั นใด เราจะเฝ้า ดู เหนื อ เขาเพื่อ จะสร้างขึ้น และปลูก ฝัง ฉั น นั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ 29 “ในสมัยนั ้น เขาจะไม่กล่าวต่อไปอีกว่า ‘บิดารับประทานองุน
่ เปรีย
้ วและบุตรก็เข็ดฟัน� 30 แต่ทุ
กคนจะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าของตนเอง มนุษย์ทุกคนที่รบ
ั ประทานองุน
่ เปรีย
้ ว ก็จะเข็ดฟัน�
พันธสัญญาใหม่
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง ซึ่ง เราจะทํา พันธสัญญาใหม่ กับ วงศ์ วานอิสราเอล
และวงศ์ วานยู ดาห์ 32 ไม่ เหมือนกับ พันธสัญญาซึ่ง เราได้ กระทํา กับ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลาย ในวันที
่ เราจู งม ือ เขาเพื่อ นํา เขาออกมาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ เป็น พันธสัญญาของเราซึ่ง เขาผิด ถึง แม้ ว่า เราได้
เป็นสามีของเขา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 33 “แต่นี่ จะเป็นพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับวงศ์วาน
อิสราเอล ภายหลังสมัยนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ภายในเขา
ทัง้ หลาย และเราจะจารึก มัน ไว้ที่ ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา และเขาจะ
เป็นประชาชนของเรา 34 และทุกคนจะไม่สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่น้องของตนแต่ละคนอีกว่า ‘จงรู ้
จักพระเยโฮวาห์� เพราะเขาทัง้ หลายจะรู จ
้ ักเราหมด ตัง้ แต่คนเล็กน้ อยที่สุดถึงคนใหญ่โตที่สุด� พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ “เพราะเราจะให้อภัยความชัว่ ช้าของเขา และจะไม่จดจําบาปของเขาทัง้ หลายอีก
ต่อไป� 35 พระเยโฮวาห์ผูทรงให้
้
ดวงอาทิตย์เป็นสว่างกลางวัน และทรงให้ระเบียบตายตัวของดวงจันทร์
และทรงให้ บรรดาดวงดาวเป็น สว่างกลางคืน ผู้ ทรงกวนทะเลให้ คลื่น กําเริบ พระนามของพระองค์ คือ
พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสด ัง นี้ ว่า 36 “ถ้า ระเบียบตายตั วน ี้ ต้องพรากไปจากต่อ หน้า เรา แล ้ว เชื้อ สาย
ของอิสราเอลก็จะต้องหยุดยัง้ จากการเป็นประชาชาติหน่งึ ต่อหน้าเราเป็นนิ ตย์� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
แหละ 37 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ถ้าฟ้าสวรรค์เบื้องบนเป็นที่วด
ั ได้ และรากฐานของพิภพเบื้องล่างเป็
นที่ให้สํารวจได้ แล้วเราก็จะเหวีย
่ งเชื้อสายอิสราเอลทิง้ ไปเสียหมด ด้วยเหตุบรรดาการซึ่งเขาได้กระทํา
นั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 38 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง ที่เมืองนี้ จะต้องสร้าง
ขึ้นใหม่เพื่อพระเยโฮวาห์ตัง้ แต่หอคอยฮานั นเอลไปถึงประตูมุม 39 และเชือกวัดจะไปไกลกว่านั ้นตรงไป
ถึง เนิ น เขากาเรบ แล ้ วจะเลี้ยวไปถึง ตําบลโกอาห์ 40 หุบเขาแห่ง ซากศพและขี้ เถ้า ทัง้ สิน
้ นั ้น และทุ่ง นา
ทัง้ หมดไกลไปจนถึงลําธารขิดโรนจนถึ งมุมประตูม้าไปทางตะวันออก จะเป็ นที ่บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์
จะไม่เป็นที่ถอนรากหรือควํา่ ต่อไปอีกเป็นนิ ตย์�
31
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เยเรมียซ
์ ้ือนาแปลงหนึ่ ง
พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ ในปี ที่ สิ บแห่ง เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ ของยู ดาห์ ซึ่ง เป็น ปี
ที่ สิ บแปดของเนบู คัด เนสซาร์ 2 ครัง้ นั ้น กองทัพ ของกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนกําลัง ล้อมกรุ ง เยรู ซาเล็ม อยู่
และเยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ถู กขัง อยู่ ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ ซึ่ง อยู่ ในพระราชวัง ของกษั ตริย์ แห่ งยู
ดาห์ 3 เพราะเศเดคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ได้คุมขังท่านไว้ ตรัสว่า “ทําไมท่านจึงพยากรณ์ และกล่าวว่า
‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะให้เมืองนี้ ไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และเขาจะยึดเมืองนี้
4 เศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ จะหนี ไปไม่ พ้น จากมือ ของคนเคลเดีย แต่ จะถูก มอบไว้ในมือ ของกษั ตริ
ย์แห่งบาบิโลนเป็นแน่ และจะได้ พู ดกันปากต่อปาก และจะแลเห็นตาต่อตา 5 และเขาจะนําเศเดคี ยาห์
ไปยังบาบิโลน และท่านจะอยู่ที่นั ่นจนกว่าเราจะไปเยีย
่ มท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ ถึงแม้เจ้าจะ
ต่อสู้ กับชาวเคลเดีย เจ้าก็จะไม่เจริญ� ” 6 เยเรมีย์ทูลว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพระองค์
ว่า 7 ดูเถิด ฮานั มเอลบุตรชายชัลลูม อาของเจ้าจะมาหาเจ้าและกล่าวว่า ‘จงซื้อนาของข้าพเจ้าซึ่งอยูที
่ ่อา
8
นาโธท เพราะว่าสิทธิของการไถ่ด้วยการซื้อนั ้นเป็นของท่าน� แล้วฮานั มเอลลูกของอาของข้าพเจ้ามา
หาข้าพเจ้าที่บริเวณของทหารรักษาพระองค์ถูกต้องตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพูดกับข้าพเจ้า
ว่า ‘จงซื้อ นาของข้าพเจ้า ซึ่ง อยู่ ที่ อานาโธทในแผ่น ดิน เบนยามิน เพราะสิทธิของการถือ กรรมสิทธิแ
์ ละ
9
การไถ่ เป็น ของท่าน จงซื้อ ไว้เถิด � แล ้ว ข้า พระองค์ จึง ทราบว่า นี่ เป็น พระวจนะของพระเยโฮวาห์ และ
ข้า พระองค์ ก็ ซื้อ นาที่ อานาโธทจากฮานั ม เอลลูก ของอาของข้า พระองค์ และได้ ชงั ่ เงิน ให้แก่ เขา คือ เงิน
สิบ เจ็ด เชเขล 10 ข้า พระองค์ ก็ ลงนามในโฉนดประทับ ตราไว้ เป็น พยานและเอาตาชัง่ ชัง่ เงิน 11 แล ้ว ข้า
พระองค์ก็รับโฉนดของการซื้อทัง้ ฉบับที่ประทับตราแล้วตามกฎหมายและธรรมเนี ยมและฉบับที่เปิดอยู่
12 และข้าพระองค์ ก็ มอบโฉนดของการซื้อให้แก่ บารุ คบุตรชายเนริยาห์ ผู้เป็ นบุตรชายของมาอาเสอาห์
ต่อสายตาของฮานั มเอลลูกของอาของข้าพระองค์ ต่อหน้าพยานผู้ที่ลงนามในโฉนดการซื้อและต่อหน้า
บรรดาพวกยิว ผูซึ
้ ่งนั ่งอยูใ่ นบริเวณทหารรักษาพระองค์ 13 ข้าพระองค์ก็กําชับบารุ คต่อหน้าเขาทัง้ หลาย
ว่า 14 ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า จงเอาโฉนดเหล่านี้ ไปเสีย ทัง้ โฉนดของ
การซื้อที่ประทับตรากับฉบับที่เปิดนี้ และบรรจุไว้ในภาชนะดินเพื่อจะทนอยู่ได้หลายวัน 15 เพราะพระเย
โฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า บ้านเรือนและไร่นาและสวนองุน
่ จะมีการถือกรรมสิ
ทธิก
์ ันอีกในแผ่นดินนี้ �
1

เยเรมียเ์ ชื่อว่าอิสราเอลจะกลับมาสู่สภาพเดิม

16 หลังจากที่ข้าพระองค์มอบโฉนดการซื้อให้แก่บารุ คบุตรชายเนริยาห์แล้ว ข้าพระองค์ได้อธิษฐานต่อ

พระเยโฮวาห์ว่า 17 ‘ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ดูเถิด คือพระองค์เอง ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และ
แผ่น ดิน โลก ด้วยฤทธานุภาพใหญ่ ยงิ่ ของพระองค์ และด้วยพระกรซึ่ง เหยียดออกของพระองค์ สําหรับ
พระองค์ ไม่มี สิ ่ง ใดที่ ยากเกิน 18 ผู้ ทรงสําแดงความเมตตาต่อ คนเป็น พันๆ แต่ ทรงตอบสนองความ
ชัว่ ช้า ของบิดาให้ ตกถึง อกของลูก หลานสืบ ต่อ มา ข้า แต่ พระเจ้า ผู้ ใหญ่ ยิง่ และทรงฤทธิ์ พระนามของ
พระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา 19 พระองค์ ทรงเป็น ใหญ่ ในการให้ คํา ปรึกษา ทรงฤทธานุ ภาพใน
พระราชกิจ พระเนตรของพระองค์ เห ็ นทุก วิถี ทางบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ ประทานรางวัล แก่ ทุ กคน
ตามพฤติ การณ์ ของเขาและตามผลแห่ง การกระทํา ของเขา 20 ทรงเป็น ผู้ สําแดงหมายสําคัญ และการ
มหัศจรรย์ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และจนถึง สมัย นี้ ก็ ทรงสําแดงในอิสราเอลและท่ามกลางมนุษยชาติ และ
ทรงทําให้ พระนามเลื่องลือ ไปอย่างทุก วัน นี้ 21 พระองค์ ได้ ทรงนํา อิสราเอลประชาชนของพระองค์ ออก
จากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ด้วยหมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ และด้วยพระหัตถ์ เข้ม แข็ง และพระกรที่ เหย
ียดออก และด้วยความสยดสยองยิง่ นั ก 22 และพระองค์ประทานแผ่นดินนี้ แก่เขาทัง้ หลาย ซึ่งพระองค์
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ทรงปฏิญาณแก่ บรรพบุรุษ ของเขาทัง้ หลายว่า จะประทานแก่ เขา คือ แผ่น ดิน ซึ่ งม ี น้ํานมและนํ้า ผึ้ง ไห
ลบริบู รณ ์ 23 และเขาทัง้ หลายก็ ได้ เข ้า ไปและถือ กรรมสิทธิแผ่
์ นดิน นั ้น แต่ เขาทัง้ หลายมิ ได้ เชื่อ ฟัง พระ
สุรเสียงของพระองค์ หรือดําเนิ นตามพระราชบัญญัติของพระองค์ สิ่งทัง้ ปวงซึ่งพระองค์ทรงบัญชาเขา
ให้กระทํานั ้น เขาทัง้ หลายมิได้กระทําเสียเลย เพราะฉะนั ้นพระองค์ทรงกระทําให้เหตุร้ายทัง้ สิน
้ นี้ มาถึง
เขาทัง้ หลาย 24 ดูเถิด เชิงเทิ นที ่ล้อมอยู่ได้มาถึงกรุ งเพื่อจะยึดเอาแล้ว และเพราะเหตุด้วยดาบ การกัน
ดารอาหาร และโรคระบาด เมืองนี้ ก็ได้ ถู กมอบไว้ในมือของคนเคลเดียผู้กําลังต่อสู้ อยู่นั ้นแล้ว พระองค์
ตรัสส งิ่ ใดก็ เป็น ไปอย่างนั ้น แล้ว และดู เถิด พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น 25 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า พระองค์ยังตรัสแก่ข้าพระองค์ว่า “จงเอาเงินซื้อนาและหาพยานเสีย� แม้ว่าเมืองนั ้นจะถูกมอบ
ไว้ในมือของคนเคลเดีย� ”
กรุ งเยรู ซาเล็มจะถูกทําลายแล้วจะสร้างขึ้นมาใหม่
26 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ว่า 27 “ดู เถิด

เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของบรรดาเนื้ อ
หนั งทัง้ สิน
ดูเถิด เราจะมอบ
้ สําหรับเรามีสิ่งใดที่ยากเกินหรือ
เมืองนี้ ไว้ในมือ ของชาวเคลเดีย และในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน และเขาจะยึด เอา
แน่ 29 ชาวเคลเดีย ผู้ ต่อสู้ กับ เมืองนี้ จะมาเผาเมืองนี้ เสียด ้วยไฟให้ ไหม้ หมด ทัง้ บรรดาบ้านที่ เขาเผา
เครือ
่ งถวายพระบาอัลที่บนหลังคา และเทเครือ
่ งดื่มบูชาถวายแก่พระอื่นเพื่อยัว่ เย้าเราให้กริว้ 30 เพราะ
ประชาชนของอิสราเอลและประชาชนของยู ดาห์ ไม่ ได้ กระทํา อะไรเลย นอกจากความชัว่ ต่อ หน้า ต่อตา
ของเราตัง้ แต่ หน ุ่มๆมา พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ประชาชนอิสราเอลไม่ ได้ กระทํา อะไรเลย นอกจากยัว่ เย้า
เราให้กร ว
ิ้ ด้วยผลงานแห่งม ือ ของเขา 31 เมืองนี้ ได้ เร้า ความกริว้ และความพิโรธของเรา ตัง้ แต่ วัน ที่ ได้
สร้างมัน ขึ้น จนถึง วัน นี้ เพราะฉะนั ้น เราจะถอนออกไปเสีย จากหน้า ของเรา 32 เพราะว่า ความชั วท
่ ัง้ สิน
้
ของประชาชนอิสราเอล และประชาชนยูดาห์ซ่ึงเขาได้ กระทําอันยัว่ เย้าให้โกรธ คือทัง้ ตัวเขา บรรดากษั
ตริย์และเจ้านายของเขา บรรดาปุโรหิตและผู้พยากรณ์ ของเขา คนยูดาห์และชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม 33 เขา
ทัง้ หลายได้ หน
ั หลัง ให้ เรา มิใช่ หัน หน้า แม้ว ่า เราได้ สอนเขาอยู่ อย่างไม่ หยุด ยัง้ เขาก็ มิได้ ฟัง ที่ จะรับคํา
สัง่ สอนของเรา 34 แต่ เขาทัง้ หลายได้ ตัง้ สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของเขาไว้ในนิ เวศ ซึ่ง เรียกตามนามของ
เรา กระทําให้มีมลทิน 35 เขาทัง้ หลายได้ สร้างปู ชนียสถานสูงสําหรับพระบาอัลซึ่งอยู่ในหุบเขาแห่งบุตร
ชายของฮินโนม เพื่อให้บุตรชายและบุตรสาวของเขาลุยไฟถวายแก่พระโมเลค ซึ่งเรามิได้บัญชาเขาเลย
และไม่ ได้ มี อยู่ในจิตใจของเราว่า เขาควรจะกระทํา สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนนี้ เพื่อ เป็น เหตุ ให้ยู ดาห์กระทํา
ผิดบาปไป 36 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสเกี่ยวกับเมืองนี้ แก่เจ้าทัง้ หลาย
ว่า ‘เมืองนี้ จะถูกยกให้ไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรค
ระบาด� 37 ดู เถิด เราจะรวบรวมเขามาจากประเทศทัง้ ปวง ซึ่ง เราได้ ขับ ไล่ เขาให้ ไปอยู่ ด้วยความกริว้
ด้วยความพิโรธ และความขึ้งโกรธของเรานั ้น เราจะนําเขาทัง้ หลายกลับมายังที่ นี้ และจะกระทําให้เขา
อาศัย อยู่อย่างปลอดภัย 38 เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า ของเขา 39 เรา
จะให้ใจเดียวและทางเดียวแก่ เขา เพื่อ เขาจะยําเกรงเราอยู่เป็น นิ ตย์ เพื่อ เป็น ประโยชน์ แก่ เขา และแก่
ลูกหลานของเขาที่ตามเขามา 40 เราจะกระทําพันธสัญญานิ รน
ั ดร์กับเขาทัง้ หลายอันว่า เราจะไม่หน
ั จาก
การกระทําความดีแก่เขาทัง้ หลาย และเราจะบรรจุความยําเกรงเราไว้ในใจของเขาทัง้ หลาย เพื่อว่าเขา
จะมิ ได้ หัน ไปจากเรา 41 เออ เราจะเปรมปรีดิ ์ ในการที่ จะกระทํา ความดี แก่ เขา และเราจะปลูก เขาไว้ใน
แผ่นดินนี้ ด้วยความมุ่งมน
ั ่ ด้วยสุดใจของเราและสุดจิตของเรา 42 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า เรา
ได้นําเอาความร้ายยิง่ ใหญ่ทัง้ สิน
้ มาเหนื อชนชาตินี้ ฉั นใด เราก็จะนําความดีทัง้ สิน
้ ซึ่งเราได้สัญญาไว้นั้น
43
มาเหนื อเขาฉั นนั ้น และจะมีการซื้อนากันในแผ่นดินนี้ ซ่ึงเจ้ากล่าวถึงว่า เป็นทีร่ กร้างปราศจากมนุษย์
หรือ สัตว์ ถู กมอบไว้ ในมือ ของคนเคลเดีย 44 ที่ นาน น
ั ้ จะซื้ อก ัน ด้วยเงิน ใบโฉนดก็ จะต้องลงนามและ
28 เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า
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ประทับตรา และลงนามพยานที่ในแผ่นดินของเบนยามิน ในที่ต่างๆแถบกรุ งเยรู ซาเล็ม และในหัวเมือง
ยูดาห์ ในหัวเมืองแถบแดนเมืองเทือกเขา ในหัวเมืองแถบหุบเขา และในหัวเมืองแถบภาคใต้ เพราะเรา
จะให้การเป็นเชลยของเขาทัง้ หลายกลับสู่สภาพเดิม� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

33
กรุ งเยรู ซาเล็มถูกทําลายและอิสราเอลถูกนําไปเป็นเชลย

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเยเรมีย์ ครัง้ ที่ สอง เมื่อ ท่านยัง ถู กก ัก ตัว อยู่ ในบริเวณของทหาร
รักษาพระองค์ นั้ นว ่า 2 “พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงสร้าง พระเยโฮวาห์ผู้ ทรงปั้ นเพื่อ สถาปนาไว้ พระเยโฮวาห์
คือ พระนามของพระองค์ ตรัสด ัง นี้ ว่า 3 จงทูล เรา และเราจะตอบเจ้า และจะสําแดงสิง่ ที่ ใหญ่ ยิง่ และที่
มี อํานาจใหญ่ โต ซึ่ง เจ้า ไม่ รู นั
้ ้น ให้ แก่ เจ้า 4 เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลได้ ตรัสด ัง นี้ เก ี่
ยวด้วยเรือ
่ งบ้านในกรุ งนี้ และเกี่ยวด้วยเรือ
่ งพระราชวังของบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ ซึ่งถู กร้อ
ื ลง เพื่อ
ทําการต่อ ต้านเชิงเทิน และดาบ 5 เขาทัง้ หลายจะมารบกับ ชาวเคลเดียและทําให้คนเป็นศพไปเต็มบ้าน
เต็มเรือน เป็นคนที่ เราสังหารด้วยความกริว้ และความพิโรธของเรา เพราะได้ ซ่อนหน้าของเราจากกรุ ง
นี้ เนื่ องด้วยความชัว่ ของเขาทัง้ หลาย 6 ดูเถิด เราจะนําอนามัย และการรักษามาให้ และเราจะรักษาเขา
ทัง้ หลายให้ หาย และเผยสันติภาพและความจริง อย่างอุ ดม 7 เราจะให้ พวกเชลยแห่ง ยู ดาห์ และพวก
เชลยแห่งอิสราเอลกลับสู่สภาพเดิม และจะสร้างเขาทัง้ หลายเสียใหม่อย่างที่เขาเป็นมาแต่เดิมนน
ั ้ 8 เรา
จะชําระเขาจากบรรดาความชัว่ ช้าของเขาซึ่งเขาได้ กระทํา ต่อ เรา และจะให้อภัย บรรดาความชัว่ ช้า ของ
เขาซึ่ง เขาได้ กระทํา และการละเมิด ของเขาต่อ เรา 9 และกรุ ง นี้ จะให้เรามี ช่ื ออ ัน ให้ความชื่นบาน เป็ นที
่ สรรเสริญ และเป็น ศั กด ิ์ ศร ี ต่อ หน้า บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
ิ ถึง ความดี ทัง้
้ แห่ง แผ่น ดิน โลก ซึ่ง จะได้ยน
สิน
้ ซึ่ง เราได้ กระทํา เพื่อ เขาทัง้ หลาย เขาจะกลัว และสะทกสะท้าน เพราะความดี และความเจริญ ทัง้ สิน
้
ซึ่ง เราได้ จัดหาให้ เมืองนั ้น 10 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า และจะมี เสียงให้ ได้ ยิ นก ั นอ ีก ครัง้ ในสถานที่ นี้
ซึ่งเจ้ากล่าวว่า จะเป็ นที ่รกร้างปราศจากมนุษย์และปราศจากสัตว์ ในหัวเมืองแห่งยู ดาห์และตามถนน
ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ซึ่ง ร้างเปล่า ปราศจากมนุษย์ ปราศจากคนอาศัย และปราศจากสัตว์ใดๆ 11 ที่ นั ่น จะ
ได้ยน
ิ เสียงบันเทิง และเสียงรืน
่ เริง และเสียงเจ้า บ่าวและเสียงเจ้า สาว และเสียงบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่
ร้องเพลงอีก ขณะที่เขานําเครือ
่ งบูชาแห่งการสรรเสริญมายังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ว่า ‘จงสรรเส
ริญพระเยโฮวาห์จอมโยธา เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ ดํารงอยู่เป็น
นิ ตย์� เพราะเราจะให้พวกเชลยแห่งแผ่นดินนั ้นกลับสู่ สภาพเดิม พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 12 พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ในสถานที่ นี้ ซึ่งเป็ นที ่รกร้าง ปราศจากมนุษย์และปราศจากสัตว์ และใน
หัวเมืองทัง้ สิน
้ ของที่นี้ จะเป็นที่อาศัยของผู้เลี้ยงแกะทัง้ หลายให้แกะของเขาได้นอนลงอีก
1

ผู้สืบสายโลหิตของดาวิดจะครอบครองอีก
13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในหัวเมืองแถบแดนเทือกเขา ในหัวเมืองแถบหุบเขา ในหัวเมืองแถบภาคใต้
ในแผ่นดินแห่งเบนยามิน ตามสถานที่ รอบกรุ งเยรู ซาเล็ม ในหัวเมืองยูดาห์ จะมีฝูงแกะผ่านใต้ มือของ
ผู้ที่ นั บอีก 14 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด วันนั ้นจะมาถึง คือเมื่อเราจะให้สิ่งดีที่ เราสัญญาไว้ต่อวงศ์ วาน
อิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์สําเร็จ 15 ในวันเหล่านั ้นและในเวลานั ้น เราจะให้องก
ั ูรชอบธรรมเกิดมาเพื่อ
16
ดาวิด และท่านจะให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมในแผ่นดินนั ้น ในกาลครัง้ นั ้น ยูดาห์จะได้รบ
ั
การช่วยให้รอด และเยรู ซาเล็มจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย และนี่ เป็นชื่อซึ่งเขาจะเรียกเมืองนั ้นคือ ‘พระ
เยโฮวาห์ ทรงเป็น ความชอบธรรมของเรา� 17 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดาว ิด จะไม่ ขัดสนบุรุษ
ที่ จะประทับ บนพระที่นั่ง แห่ง วงศ์ วานอิสราเอล 18 และปุโรหิต คนเลวี จะไม่ ขัดสนบุรุษ ที่ อยู่ ต่อ หน้า เรา
เพื่อ ถวายเครือ
่ งเผาบู ชา และเผาเครือ
่ งธัญ ญบู ชา และกระทํา การสักการบูชาเป็น นิ ตย์� 19 พระวจนะ
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ของพระเยโฮวาห์ มาย ังเยเรมีย์ ว่า 20 “พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า หัก พันธสัญญาของเราด้วยวัน
และหักพันธสัญญาของเราด้วยคืน ได้ จนวันและคืน มาถึงตามเวลากําหนดไม่ ได้ 21 แล้วจึง จะหักพันธ
สัญญาของเราซึ่ งม ี ต่อ ดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราได้ จนท่านไม่ มี โอรสที่ จะเสวยราชย์ บนพระที่นั่ง ของท่าน
และหัก พันธสัญญาของเรา ซึ่ งม ี ต่อ ปุโรหิต คนเลวี ผู้ ปรนนิ บัติ ของเราเสีย ได้ 22 บริวารของฟ้า สวรรค์
จะนั บ ไม่ ได้ และเม็ด ทรายที่ ทะเลก็ ตวงไม่ ได้ ฉั นใด เราก็ จะให้เชื้อ สายของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราและคน
เลวีผู้ ปรนนิ บัติ ของเราทวีมากขึ้น ฉั น นั ้น� 23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง เยเรมีย์ ว่า 24 “เจ้ าไม่ ได้
พิจารณาดอกหรือว่า ประชาชนเหล่านี้ พูดกันอย่างไร คือพูดกันว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้ สองครอบ
ครัวท ี่ พระองค์ ทรงเลือกไว้เสีย แล้ว� ดังนี้ แหละ เขาทัง้ หลายได้ ดู หมิน
่ ประชาชนของเรา ฉะนี้ เขาจึง ไม่
25
เป็นประชาชาติต่อหน้าเขาทัง้ หลายอีกต่อไป พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเรามิได้สถาปนาพันธสัญญา
ของเรากับวันและคืน และสถาปนากฎต่างๆของฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแล้ว 26 เราจึงจะทอดทิง้ เชื้อ
สายของยาโคบและดาวิดผู้รับใช้ของเรา และจะไม่เลือกผู้หน่งึ จากเชื้อสายของเขาให้ครอบครองเหนื อ
เชื้อสายของอับราฮัม อิสอัคและยาโคบ เพราะเราจะให้การเป็นเชลยของเขากลับสู่ สภาพเดิม และจะมี
ความกรุ ณาเหนื อเขา�

34
เยเรมียต
์ ักเตือนเศเดคียาห์
พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ ถึง เยเรมีย์ เมื่อ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งเมืองบาบิ โลน และ
กองทัพ ทัง้ หมด ของ พระองค์ และ บรรดา ราช อาณาจักร ใน แผ่น ดิน โลก ซึ่ง อยู่ ใต้ การ ครอบ ครอง ของ
พระองค์ และชนชาติ ทัง้ หลายที่ ต่อสู้ กับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม และหัว เมืองทัง้ ปวงของกรุ งนั ้ นว ่า 2 “พระเย
โฮวาห์ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า จงไปพู ดก ับเศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และกล่าวแก่ ท่าน
ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบกรุ ง นี้ ไว้ในมือ กษั ตริย์ บาบิ โลน และเขาจะเผาเสีย ด้วย
ไฟ 3 ท่านจะไม่รอดไปจากมือของเขา แต่ จะถูกจับแน่ และถูกมอบไว้ในมือของเขา ท่านจะได้ เห็นกษั ตริ
ย์แห่งบาบิ โลนตาต่อตา และจะได้ พู ดก ัน ปากต่อ ปาก และท่านจะต้องไปยัง บาบิ โลน � 4 โอ ข้า แต่ เศเด
คี ยาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์ อย่างไรก็ ดีขอทรงสดับพระวจนะของพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ยวกับ
พระองค์ดังนี้ ว่า ท่านจะไม่ตายด้วยดาบ 5 ท่านจะตายด้วยความสงบ และเขาจะเผาเครือ
่ งหอมเพื่อศพ
บรรพบุรุษ ของท่าน คือ บรรดากษั ตริย์ ซ่ึง อยู่ ก่อนท่านฉั นใด คนเขาก็ จะเผาเครือ
่ งหอมเพื่อ ท่านฉั น นั ้น
และเขาจะครํา่ ครวญเพื่อท่านว่า ‘อนิ จจาเอ๋ย พระองค์ เจ้าข้า � เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาไว้แล้ว � พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ 6 แล้วเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ได้ทูลบรรดาพระวจนะเหล่านี้ ต่อเศเดคียาห์กษั ตริย์แห่งยู
ดาห์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 7 ขณะเมื่อกองทัพของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนกําลังสู้รบกรุ งเยรู ซาเล็มและหัวเมือง
แห่งยูดาห์ทัง้ สิ้นที่ยงั เหลืออยู่ คือ เมืองลาคีชและเมืองอาเซคาห์ เพราะยังเหลืออยู่สองเมืองนี้ เท่านั ้นที่
เป็นหัวเมืองยูดาห์ที่มีกําแพงป้อม
1

กรุ งเยรู ซาเล็มจะรับโทษเพราะได้บีบบังคับคนจน

8 พระวจนะซึ่งมาจากพระเยโฮวาห์ยง
ั เยเรมีย์

หลังจากที่กษั ตริยเศเดคี
์
ยาห์ได้ทรงกระทําพันธสัญญา
กับ บรรดาประชาชนในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ว่า จะประกาศราชกฤษฎีกาเรือ
่ งอิสรภาพแก่ เขาทัง้ หลาย ดังนี้
9 ให้ทุกคนปล่อยทาสฮีบรู ของตนทัง
้ ชายและหญิงเสียให้เป็นอิสระ เพื่อว่าจะไม่มีผู้ใดกระทําให้ยว
ิ พี่น้อง
ของตนเป็น ทาส 10 เมื่อ บรรดาเจ้า นายและบรรดาประชาชน ผู้ เข ้า กระทํา พันธสัญญาได้ ยิ นว ่า ทุ กคน
จะปล่อยทาสของตนทัง้ ชายและหญิง เพื่อ ว่า เขาทัง้ หลายจะไม่ ถู กกระทําให้เป็น ทาสอีก เขาทัง้ หลายก็
ได้ เชื่อ ฟัง และปล่อยทาสให้ เป็น อิสระ 11 แต่ ภายหลัง เขาได้ หวนกลับ และจับ ทาสชายและหญิง ซึ่ง เขา
ได้ ปล่อยให้ เป็ นอ ิ สระนั ้น มาให้ อยู่ ใต้ บังคับ ของการเป็น ทาสชายและหญิ งอ ีก 12 พระวจนะแห่ง พระเย
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โฮวาห์จึง มายัง เยเรมีย์ จากพระเยโฮวาห์ว่า 13 “พระเยโฮวาห์พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอลตรัสด ัง นี้ ว่า เราได้
กระทําพันธสัญญากับบรรพบุรุษของเจ้า ในวันทีเ่ รานําเขาออกมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ ออกจากเรือนทาส
ว่า 14 เมื่อ สิน
้ เจ็ด ปี แล ้ว เจ้า ทุก คนจะต้องปล่อยพี่ น้องฮีบรู ผู้ ที่ เขาเอามาขายไว้กับ เจ้า และได้ รับ ใช้ เจ้ า
มาหกปี เจ้าต้องปล่อยเขาให้เป็ นอิสระพ้นจากการรับใช้เจ้า แต่บรรพบุรุษของเจ้าไม่ฟังเราและไม่เงีย
่ หู
ฟังเรา 15 บัดนี้ เจ้าได้หน
ั กลับและกระทําสิง่ ที่ ถู กต้องในสายตาของเรา โดยการประกาศอิสรภาพทุกคน
ต่อ เพื่อนบ้านของตน และเจ้า ได้ กระทํา พันธสัญญาต่อ หน้า เราในนิ เวศซึ่ง เรียกตามนามของเรา 16 แต่
แล ้ว เจ้า ก็ หวนกลับ กระทํา ให้ นามของเราเป็น มลทิน ในเมื่อ เจ้า ทุก คนจับ ทาสชายหญิง ของเจ้า ซึ่ง เจ้า
ได้ปล่อยให้เป็ นอิสระไปตามความปรารถนาของเขาทัง้ หลายแล้ วนัน
้ กลับมาให้อยู่ใต้ บังคับของการเป็น
ทาสชายและหญิงอีก 17 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าทัง้ หลายมิได้ เชื่อฟังเราด้วยการ
ป่าวร้องเรือ
่ งอิสรภาพต่อ พี่ น้องและเพื่อนบ้านของตน พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราป่าวร้องว่า เจ้ า
ทัง้ หลายเป็ นอ ิ สระต่อ ดาบ ต่อ โรคระบาด และต่อ การกันดารอาหาร เราจะกระทํา เจ้า ให้ ยา้ ยไปอยู่ ใน
บรรดาราชอาณาจักรของแผ่น ดิน โลก 18 และคนที่ ละเมิด ต่อ พันธสัญญาของเรา และมิ ได้ กระทํา ตาม
ข้อตกลงในพันธสัญญาซึ่งเขาได้กระทําต่อหน้าเรานั ้น เป็นดังลูกวัวที่เขาตัดออกเป็นสองท่อน และเดิน
ผ่านกลางท่อนเหล่านั ้นไป 19 เจ้านายแห่งยูดาห์ก็ดี เจ้านายแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มก็ดี ขันทีก็ดี ปุโรหิตและ
บรรดาประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้นก็ดี ผู้ผ่านระหว่างท่อนลูกวัวนน
ั ้ 20 เราจะมอบเขาไว้ในมือศัตรู ของเขา
ิ ของเขา ศพของเขาจะเป็น อาหารของนกในอากาศและของสัตว์
และในมือ ของบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
21
ในแผ่น ดิน โลก ส่วนเศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ และเจ้า นายทัง้ หลายของเขานั ้น เราจะมอบไว้ใน
มือ ศั ตรู ของเขา และในมือ ของบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ในมือ ของกองทัพ แห่งกษั ตริย์ บาบิ โลน
22
ซึ่งได้ ถอยไปจากเจ้าแล้ วนัน
้
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดู เถิด เราจะบัญชาและจะกระทําให้เขากลับมายัง
กรุ งนี้ และเขาจะสู้รบกับกรุ งนี้ และยึดเอาจนได้ และเผาเสียด้วยไฟ เราจะกระทําให้หว
ั เมืองยูดาห์เป็นที่
รกร้างปราศจากคนอาศัย�
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วงศ์วานเรคาบเป็นแบบอย่างที่ดี
1 พระวจนะซึ่ง มาจากพระเยโฮวาห์ถึง เยเรมีย์ในรัช กาลเยโฮยาคิ มราชบุตรของโยสิ ยาห์กษั ตริย์แห่ง
ยูดาห์ว่า 2 “จงไปหาวงศ์วานเรคาบและพูดกับเขา และนําเขามาที่พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เข้ามาใน
ห้องเฉลียงห้องหนึ่ ง แล้วเชิญให้เขาดื่มเหล้าองุน
่ � 3 ดังนั ้น ข้าพเจ้าจึงนํายาอาซันยาห์ บุตรชายเยเรมีย์
ผูเป็
้ นบุตรชายฮาบาซินยาห์และพีน
่ ้ องของเขา และบุตรชายของเขาทัง้ หมด และวงศ์วานเรคาบทัง้ หมด
4 ข้าพเจ้า นํา เขามายัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ มาในห้องเฉลียงของบุตรชายของฮานั น ผู้ เป็ น บุตร
ชายอิกดาลิ ยาห์ ผู้เป็นคนของพระเจ้า ซึ่งอยู่ใกล้ กับห้องเฉลียงของเจ้านาย เหนื อห้องเฉลียงของมาอา
เสอาห์ บุ ตรชายชัลลูม ผู้ ดู แลธรณี ประตู 5 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ วางเหยือกเหล้า องุ ่นก ับ ถ้วยหลายลูก ไว้หน ้า
เหล่า บุตรชายแห่ง วงศ์ วานเรคาบ และข้าพเจ้า พู ดก ับ เขาทัง้ หลายว่า “เชิญ ดื่ม เหล้า องุน
่ � 6 แต่ เขาทัง้
หลายตอบว่า “เราจะไม่ด่ืมเหล้าองุน
่ เพราะโยนาดับบุตรชายเรคาบผู้เป็นบิดาของเราบัญชาเราว่า ‘เจ้า
ทัง้ หลายอย่าดื่มเหล้า องุน
่ ทัง้ ตัว เจ้าและลูกหลานของเจ้าเป็น นิ ตย์ 7 เจ้ าอย่าสร้างเรือน เจ้ าอย่าหว่าน
พืช เจ้ าอย่า ปลูก หรือม ี สวนองุน
่ และเจ้า จงอยู่ ในเต็นท์ ตลอดชีวต
ิ ของเจ้า เพื่อ เจ้า จะมี ชี วิต ยืนนานใน
8
แผ่น ดิน ซึ่ง เจ้า อาศัย อยู�
่
เราทัง้ หลายได้ เชื่อ ฟัง เสียงของโยนาดับ บุตรชายเรคาบผู้ เป็น บิดาของเรา
ในสิง่ ทัง้ ปวงซึ่ง ท่านได้ บัญชาเรา คือ ไม่ ด่ืม เหล้า องุน
่ ตลอดชีวต
ิ ของเรา ทัง้ ตัว เรา ภรรยา บุตรชาย บุ ต
รสาวของเรา 9 และไม่ สร้างเรือนเพื่อ จะอาศัย อยู่ เราไม่ มี สวนองุน
่ หรือ นาหรือ พืช 10 แต่ เราเคยอยู่ ใน
เต็นท์ และได้เชื่อฟังและกระทําทุกสิง่ ซึ่งโยนาดับบิดาของเราได้บัญชาเราไว้ 11 แต่ต่อมาเมื่อเนบูคัดเนส
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ซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ยกมาต่อสู้กับแผ่นดินนี้ เราพูดว่า ‘มาเถิด ให้เราไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพราะ
กลัวกองทัพคนเคลเดีย และเพราะกลัวกองทัพคนซีเรีย� ดังนั ้นเราจึงอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม� 12 แล้วพระ
วจนะแห่งพระเยโฮวาห์จึงมาถึงเยเรมียว่
์ า 13 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า
จงไปบอกบรรดาผู้ชายของยูดาห์ และบอกชาวกรุ งเยรู ซาเล็มว่า พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เจ้าจะไม่รบ
ั คําสัง่
สอนเพื่อจะเชื่อฟังถ้อยคําของเราหรือ 14 คําบัญชาซึ่งโยนาดับบุตรชายเรคาบให้ไว้แก่บุตรชายทัง้ หลาย
ของตน ไม่ ให้ ดื่ม เหล้า องุน
่ นั ้น เขาก็ ได้ รักษากัน ไว้แล้ว และเขาทัง้ หลายมิ ได้ ดื่ม เลยจนถึง วัน นี้ เพราะ
เขาทัง้ หลายได้ เชื่อ ฟัง คํา บัญชาแห่ งบ ิ ดาของเขา แต่ เราได้ พู ดก ับ พวกเจ้า อย่างไม่ หยุด ยัง้ แต่ เจ้ าทัง้
หลายหาได้ฟังเราไม่ 15 เราได้ส่งบรรดาผู้รับใช้ของเราคือผู้พยากรณ์ มาหาเจ้า ส่งเขามาอย่างไม่หยุดยัง้
กล่าวว่า ‘บัดนี้ เจ้ าทุก คนจงหัน กลับ จากทางชัว่ ของตน และแก้ไขการกระทํา ของเจ้า ทัง้ หลายเสีย อย่า
ไปติดตามพระอื่นเพื่อปรนนิ บัติพระเหล่านั ้น แล้วเจ้าจะได้อาศัยอยู่ในแผ่นดิน ซึ่งเราได้ประทานแก่เจ้า
และบรรพบุรุษของเจ้า� แต่เจ้ามิได้เงีย
่ หูหรือเชื่อฟังเรา 16 บุตรชายทัง้ หลายของโยนาดับบุตรชายของ
เรคาบได้กระทําตามคําบัญชาซึ่งบิดาของเขาได้สัง่ ไว้ แต่ชนชาตินี้ ไม่ได้เชื่อฟังเรา 17 เหตุฉะนี้ พระเยโฮ
วาห์พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่งเราประกาศ
ไว้มาเหนื อ ยู ดาห์ และบรรดาชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม เพราะว่า เราพู ดก ับ เขาทัง้ หลายและเขาก็ ไม่ ฟัง เราได้
เรียกเขาและเขาไม่ขานตอบ� 18 แต่เยเรมียได้
์ พูดกับวงศ์วานเรคาบว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า
แห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า เพราะว่าเจ้าได้เชื่อฟังคําบัญชาของโยนาดับบิดาของเจ้า และถือรักษาข้อบัง
คับของท่านทัง้ สิน
้ และกระทําทุกอย่างที่ท่านบัญชาเจ้า 19 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า
แห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า โยนาดับบุตรชายเรคาบจะไม่ขัดสนผู้ชายที่ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าเราเลยเป็นนิ ตย์�

36
เยเรมียบ
์ ันทึกคําพยากรณ์ ต่างๆของท่าน
1 ต่อ มาในปี ที่ สี่ แห่งรัช กาลเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ พระวจนะต่อ ไปนี้ มา
จากพระเยโฮวาห์ถึง เยเรมีย์ว่า 2 “เจ้ าจงเอาหนั ง สื อม ้ วนม้วนหนึ่ ง และเขียนถ้อยคํา นี้ ทัง้ สิน
้ ลงไว้ เป็น
คําที่เราได้พูดกับเจ้าปรักปรําอิสราเอลและยูดาห์ และบรรดาประชาชาติทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่วันที่เราได้พูดกับ
เจ้า ตัง้ แต่รัชกาลโยสิ ยาห์จนถึงวันนี้ 3 ชะรอยวงศ์ วานยูดาห์จะได้ยน
ิ ถึงความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่งเราประสงค์
จะกระทํา แก่ เขาทัง้ ปวง เพื่อ ว่า ทุก คนจะหัน กลับ จากทางชัว่ ร้ายของเขา และเพื่อ เราจะอภัยโทษความ
ชัว่ ช้าของเขาและบาปของเขา� 4 แล้วเยเรมีย์จึงเรียกบารุ คบุตรชายเนริยาห์ให้บารุ คเขียนพระวจนะทัง้
สิน
้ ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์ ตรัส แก่ เยเรมีย์ ตามคํา บอกของท่านไว้ในหนั ง สื อม ้ วน 5 และเยเรมีย์
ก็ สัง่ บารุ ค ว่า “ข้าพเจ้า ถู กห ้ามไม่ ให้ไปยัง พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 6 ฉะนั ้น เจ้า ต้องไป และในวัน ถือ
อดอาหาร เจ้าจงอ่านพระวจนะของพระเยโฮวาห์จากหนั งสือม้วน ซึ่งเจ้าเขียนไว้ตามคําบอกของเราให้
ประชาชนทัง้ สิน
ิ เจ้ าจงอ่านให้ คนทัง้ ปวงแห่ง ยู ดาห์ ผู้ ออกมาจาก
้ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ได้ยน
7
หัว เมืองของเขาให้เขาได้ยน
ิ ด้วย ชะรอยเขาจะถวายคํา ทูล วิงวอนของเขาต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์
และทุกคนจะหันกลับจากทางชัว่ ของตน เพราะความกริว้ และความพิโรธซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประกาศ
เป็น โทษเหนื อ ชนชาติ นี้ นั ้น ใหญ่ หลวงนั ก� 8 และบารุ คบ ุตรชายเนริยาห์ได้ กระทํา ทุก อย่างตามซึ่ง เยเร
มีย์ผู้ พยากรณ์ สัง่ เขา ถึง เรือ
่ งให้อา่ นพระวจนะของพระเยโฮวาห์จากหนั ง สื อม ้ วนในพระนิ เวศของพระ
9
เยโฮวาห์ ต่อ มาในปี ที่ ห้า แห่ง รัช กาลเยโฮยาคิ ม ราชบุตรของโยสิ ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ณ เดือนที่
เก้า เขาได้ป่าวร้องแก่ประชาชนทัง้ สิน
้ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและประชาชนทัง้ สิน
้ ผู้มาจากหัวเมืองแห่งยูดาห์
ยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ให้ถืออดอาหารต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 10 แล้วบารุ คจึงได้อา่ นถ้อยคําของเยเรมีย์
จากหนั งสือมว
้ นให้ประชาชนทัง้ สิน
้ ฟัง ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ในห้องเฉลียงของเกมาริยาห์ บุตร
ชายชาฟาน ผูเป็
้ นเลขานุการ ซึ่งอยูใ่ นลานบนตรงทางเข้าของประตูใหม่แห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
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11 เมื่อมีคายาห์

บุตรชายเกมาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายชาฟาน ได้ยินพระวจนะทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์จาก
หนั งสือม้วนแล้ว 12 ท่านได้ลงมาที่พระราชวังของกษั ตริย์เข้าไปในห้องราชเลขา และดูเถิด เจ้านายทัง้ สิ้
นก็นั่งอยู่ที่นั่น คือเอลีชามาราชเลขา เดไลยาห์บุตรชายเชไมอาห์ เอลนาธันบุตรชายอัคโบร์ เกมาริยาห์
บุตรชายชาฟาน เศเดคียาห์บุตรชายฮานั นยาห์ และบรรดาเจ้านายทัง้ สิน
้ 13 และมีคายาห์ก็เล่าถ้อยคํา
ทัง้ สิน
้ ซึ่งท่านได้ยิน เมื่อบารุ คอ่านจากหนั งสือม้วนให้ประชาชนฟังนั ้น 14 เหตุดังนั ้นบรรดาเจ้านายจึงใช้
เยฮูดีบุตรชายเนธานิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเชเลมิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของคูชี ให้ไปพูดกับบารุ คว่า “จง
ถือหนั งสือม้วนซึ่งเจ้าอ่านให้ประชาชนฟังนั ้นมา� ดังนั ้นบารุ คบุตรชายเนริยาห์จึงถือหนั งสือม้วนนั ้นมา
หาเขาทัง้ หลาย 15 และเขาทัง้ หลายจึงพูดกับเขาว่า “จงนั ่งลงอ่านหนั งสือนั ้นให้เราฟัง� บารุ คจึงอ่านให้
เขาฟัง 16 ต่อมาเมื่อเขาได้ยน
ิ คําทัง้ หมดนั ้ นก็หน
ั มาหากันด้วยความกลัว เขาทัง้ หลายจึงพูดกับบารุ คว่า
“เราจะต้องบอกบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ต่อกษั ตริย์� 17 แล้วเขาทัง้ หลายจึงถามบารุ คว่า “จงบอกเราว่า เจ้
าเขียนถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ อย่างไร เขียนตามคําบอกของเขาหรือ� 18 บารุ คตอบเขาทัง้ หลายว่า “ท่าน
ได้ บอกถ้อยคําเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ แก่ ข้าพเจ้า ฝ่ายข้าพเจ้าก็ เขียนมันไว้ด้วยหมึกในหนั งสื อม้วน� 19 แล้วเจ้า
นายทัง้ หลายบอกบารุ คว่า “ทัง้ เจ้าและเยเรมีย์จงไปซ่อนเสีย อย่าให้ผู้ใดทราบว่าเจ้าอยู่ที่ไหน� 20 แล้ว
เขาทัง้ หลายก็เข้าไปในท้องพระโรงเพื่อเฝ้ากษั ตริย์ เมื่อเอาหนั งสื อม้วนเก็บไว้ในห้องของเอลี ชามาราช
เลขาแล้ว เขาก็กราบทูลถ้อยคําทัง้ สิน
้ นั ้นแก่กษั ตริย์
กษั ตริยเยโฮยาคิ
์
มเผาพระวจนะของพระเจ้าเสีย

21 กษั ตริยก็
์ รับสัง่ ให้เยฮูดีไปเอาหนั งสือมว
้ นนั ้นมา เขาก็ไปเอามาจากห้องของเอลีชามาราชเลขา และ

เยฮู ดี ก็ อ่านถวายกษั ตริย์และแก่ บรรดาเจ้า นายทัง้ สิน
ื อยู่ข้างๆกษั ตริย์ 22 เวลานั ้น เป็น เดือนที่ เก้า
้ ผู้ ยน
กษั ตริย์ประทับอยู่ในพระราชวังเหมันต์ และมีไฟลุกอยู่ในโถไฟหน้าพระพักตร์ 23 ต่อมาเมื่อเยฮูดีอ่านไป
ได้สามหรือสี่ แถบ กษั ตริย์ทรงเอามีดอาลักษณ์ ตัดออก และทรงโยนเข้าไปในไฟที่ ในโถไฟ จนหนั งสื อม
้ วนนั ้น ถูก ไฟที่ ในโถไฟเผาผลาญหมด 24 ถึง กระนั ้น กษั ตริย์ หรือ ข้าราชการของพระองค์ ผู้ ได้ ยิน บรรดา
ถ้อยคําเหล่านี้ หาได้ เกรงกลัวหรือฉี กเสื้อผ้าของตนไม่ 25 แม้ว่าเมื่อเอลนาธันและเดลายาห์และเกมาริ
ยาห์ ได้ทูลวิงวอนกษั ตริย์มิให้พระองค์ทรงเผาหนั งสือม้วน พระองค์หาทรงฟังไม่ 26 กษั ตริย์ทรงบัญชา
ให้เยราเมเอลบุตรชายฮามเมเลค และเสไรอาห์บุ ตรชายอัสรีเอล และเชเลมิยาห์บุ ตรชายอับเดเอล ให้
จับบารุ คเสมียนและเยเรมียผู
์ ้พยากรณ์ แต่พระเยโฮวาห์ทรงซ่อนท่านทัง้ สองเสีย
พระเจ้าทรงให้เยเรมียบ
์ ันทึกพระวจนะอีกครัง้

27 หลังจากที่กษั ตริย์ทรงเผาหนั งสือม้วนอันมีถ้อยคําซึ่งบารุ คเขียนตามคําบอกของเยเรมียแล้
์ ว

พระ
วจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมีย์ว่า 28 “จงเอาหนั งสื อม้วนอีกม้วนหนึ่ งและจงเขียนถ้อยคําแรกซึ่ง
อยู่ในหนั งสือม้วนก่อนลงไว้ทัง้ หมด คือซึ่งเยโฮยาคิมกษั ตริย์แห่งยูดาห์ทรงเผาเสียนั ้น 29 และเกี่ยวกับ
เรือ
่ งเยโฮยาคิมกษั ตริย์ยูดาห์นั้นเจ้าจงกล่าวดังนี้ ว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ท่านได้เผาหนั งสื อม้วน
นี้ เสียและกล่าวว่า ทําไมเจ้าจึงได้เขียนไว้ในนั ้นว่า “กษั ตริย์บาบิโลนจะมาทําลายแผ่นดินนี้ เป็นแน่ และ
จะตัดมนุษย์และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดินนั ้น� 30 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ เกยวด
ี่
้วยเยโฮ
ยาคิมกษั ตริย์แห่งยูดาห์ว่า เยโฮยาคิมจะไม่มีบุตรที่จะประทับบนพระที่นั่งของดาวิด และศพของท่านจะ
ถูก ทิง้ ไว้ให้ตากแดดกลางวัน และตากนํ้าค้างแข็ง เวลากลางคืน 31 เราจะลงโทษท่านและเชื้อ สายของ
ท่านและข้าราชการของท่าน เพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย เราจะนําเหตุรา้ ยทัง้ สินที
้ เ่ ราได้ประกาศ
ต่อพวกเขา แต่เขาไม่ฟังนั ้น ให้ตกลงบนเขา และบนชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม และบนคนยูดาห์� ” 32 แล้วเยเร
มียจ
์ ึงเอาหนั งสือมว
้ นอีกม้วนหนึ่ ง มอบให้บารุคบุตรชายเนริยาห์เสมียน ผูเข
้ ียนถ้อยคําทัง้ สิน
้ ในนั ้นตาม
คําบอกของเยเรมีย์ คือถ้อยคําทัง้ สิน
้ นซึ่งเยโฮยาคิมกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้เผาเสียในไฟ และ
้ ในหนั งสือมว
มีถ้อยคําเป็นอันมากที่คล้ายคลึงกันเพิม
่ ขึ้น
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37
เยเรมียถู
์ กคุมขัง

เศเดคี ยาห์ ราชบุตรของโยสิ ยาห์ ผู้ ซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ตัง้ ให้ เป็นกษั ตริย์ ใน
แผ่นดินยูดาห์ ได้เสวยราชย์แทนโคนิ ยาห์ราชบุตรของเยโฮยาคิม 2 แต่ท่านเองก็ดี หรือข้าราชการของ
ท่านก็ ดี หรือ ประชาชนแห่ง แผ่นดิ นก ็ ดี หาได้ ฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง พระองค์ ตรัส โดยเยเร
มีย์ผู้พยากรณ์ ไม่ 3 กษั ตริย์เศเดคียาห์ทรงใช้เยฮูคัลบุตรชายเชเลมิยาห์ และเศฟันยาห์ปุโรหิตบุตรชาย
มาอาเสอาห์ให้ไปยังเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ กล่าวว่า “ขออธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราเผื่อเรา�
4 ฝ่ายเยเรมีย์ นั้น ยัง เข้า นอกออกในท่ามกลางประชาชนอยู่ เพราะท่านยั งม ิ ได้ ถู กจํา ขัง 5 กองทัพ ของ
ฟาโรห์ ได้ ออกมาจากอียป
ิ ต์ และเมื่อ คนเคลเดีย ผู้ ซ่ึง กําลัง ล้อมกรุ ง เยรู ซาเล็ม อยู่ ได้ ยิน ข่าวนั ้น เขาทัง้
หลายก็ถอยทัพไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม 6 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
ว่า 7 “พระเย
โฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า เจ้าจงไปบอกกษั ตริย์แห่งยูดาห์ ผู้ซึ่งใช้เจ้ามาถามต่อเราว่า ‘ดู
เถิด กองทัพของฟาโรห์ซ่ึงได้มาช่วยเจ้ากําลังจะกลับไปอียป
ิ ต์ ไปยังแผ่นดินของเขา 8 และคนเคลเดียจะ
กลับมาต่อสู้กับกรุ งนี้ อีก เขาทัง้ หลายจะยึดไว้และเผาเสียด้วยไฟ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า อย่าล่อลวง
ตัว เจ้า โดยกล่าวว่า “คนเคลเดีย จะถอยออกไปจากเราที เดียวแน่ � เพราะว่า เขาจะไม่ ถอยออกไปเลยที
เดียว 10 ถึง แม้ ว่า เจ้า กระทํา ให้กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของคนเคลเดีย ที่ กําลัง ต่อสู้ เจ้ าให้พ่ายแพ้ และมี เหลือ แต่
คนทีบ
่ าดเจ็บเท่านั ้น เขาทัง้ หลายจะลุกขึ้น ทุกคนในเต็นท์ของเขา และเผากรุ งนี้ เสียด้วยไฟ� ” 11 ต่อมา
เมื่อกองทัพของคนเคลเดียได้ถอยจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เพราะกองทัพของฟาโรห์เข้ามาประชิด 12 เยเรมีย์
ก็ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มมุ่งไปยังแผ่นดินเบนยามิน เพื่อจะรับส่วนของท่านท่ามกลางประชาชนที่นั ่น
13 เมื่อท่านอยูที
่ ่ประตูเบนยามิน ทหารยามคนหนึ่ งอยูที
่ ่นั่น ชื่ออรี
ิ ยาห์บุตรชายเชเลมิยาห์ ผูเป็
้ นบุตรชาย
14
ฮานั นยาห์ได้จับเยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
กล่าวว่า “ท่านกําลังหนี ไปหาคนเคลเดีย� และเยเรมียต
์ อบว่า “ไม่
จริงเลย ข้าพเจ้ามิได้ กําลังหนี ไปหาคนเคลเดีย� แต่ อิรียาห์ไม่ฟังท่าน และจับเยเรมีย์นํามาหาพวกเจ้า
นาย 15 และบรรดาเจ้านายก็เดือดดาลต่อเยเรมีย์ และเขาทัง้ หลายก็ตีท่านและขังท่านไว้ในเรือนของโย
นาธานเลขานุการ เพราะได้ทําให้เป็นคุก 16 เมื่อเยเรมีย์เข้าไปในคุกใต้ดินและในห้องเล็กแล้ว เยเรมีย์ก็
ค้างอยู่ที่ นั ่น หลายวัน แล้ว 17 กษั ตริย์เศเดคี ยาห์ใช้ให้คนไปเอาตั วท ่า นออกมา กษั ตริย์ได้ สอบถามท่าน
เป็น ความลั บท ี่ ในพระราชวัง ว่า “มี พระวจนะอัน ใดมาจากพระเยโฮวาห์บ้างหรือ� เยเรมีย์ทูล ว่า “มี พ่ะ
ย่ะค่ะ� แล้วท่านทูลอีกว่า “พระองค์ จะถูกมอบไว้ในมือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน� 18 เยเรมีย์ได้ ทูลกษั
ตริย์เศเดคียาห์อีกว่า “ข้าพระองค์ได้กระทําอะไรผิดต่อพระองค์ หรือต่อข้าราชการของพระองค์ หรือต่อ
ชนชาตินี้ พระองค์จึงได้จําขังข้าพระองค์ไว้ในคุก 19 ผูพยากรณ์
้
ของพระองค์ผูได้
้ พยากรณ์ ให้พระองค์ว่า
‘กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนจะไม่มาต่อสู้พระองค์ หรือต่อสู้แผ่นดินนี้ � นั ้นอยูที
่ ่ไหน 20 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ โอ ข้า
แต่กษั ตริย์ผู้เป็นเจ้านายของข้าพระองค์ ขอพระองค์สดับฟัง ขอคําทูลของข้าพระองค์เป็ นที่โปรดปราน
ต่อพระพักตร์ของพระองค์ ขออย่าส่งข้าพระองค์กลับไปที่เรือนของโยนาธานเลขานุการนั ้นเลย เกรงว่า
ข้าพระองค์จะตายเสียที่ นั ่น� 21 กษั ตริย์เศเดคียาห์จึงมีรบ
ั สัง่ ให้เขามอบเยเรมีย์ไว้ที่ บริเวณทหารรักษา
พระองค์ และเขาให้ขนมปังแก่ท่านวันละก้อนจากถนนช่างทําขนมจนขนมปังในกรุ งนั ้นหมด เยเรมียจ
์ ึง
ค้างอยูใ่ นบริเวณทหารรักษาพระองค์อย่างนั ้น
1

38
เยเรมียถู
์ กหย่อนลงไปในคุกใต้ดิน
1 ฝ่ายเชฟาทิ ยาห์บุ ตรชายมัทธาน เกดาลิ ยาห์บุ ตรชายปาชเฮอร์ และยู คาลบุตรชายเชเลมิยาห์ และ
ปาชเฮอร์บุ ตรชายมัลคิ ยาห์ได้ ยินถ้อยคําของเยเรมีย์ที่ กล่าวแก่ ประชาชนทุกคนว่า 2 “พระเยโฮวาห์ตรั
สดังนี้ ว่า ผู้ใดอยูใ่ นกรุ งนี้ จะต้องตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด แต่ผู้ใดที่ออก
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ไปหาคนเคลเดีย จะมี ชี วิตอยู่ เขาจะมี ชี วิต เป็น บําเหน็ จ แห่ง การสงคราม และยั งม ี ชี วิตอยู่ 3 พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า แน่ นอนกรุ งนี้ จะต้องมอบไว้ในมือของกองทัพของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนและท่านจะยึด
ไว้� 4 และบรรดาเจ้านายจึงทูลกษั ตริย์ว่า “ขอประหารชายคนนี้ เสีย เพราะเขากระทําให้มือของทหารซึ่ง
เหลืออยู่ในเมืองนี้ ออ
่ นลง ทังม
้ ือของประชาชนทัง้ หมดด้วย โดยพูดถ้อยคําเช่นนี้ แก่เขาทัง้ หลาย เพราะ
ว่าชายคนนี้ มิได้แสวงหาความอยูเ่ ย็นเป็นสุขของชนชาตินี้ แต่หาความทุกข์ยากลําบาก� 5 กษั ตริยเศเด
์
คียาห์ตรัสว่า “ดูเถิด ชายคนนี้ อยู่ในมือของท่านทัง้ หลายแล้ว เพราะกษั ตริย์จะทําอะไรขัดท่านทัง้ หลาย
ได้ เล่า � 6 เขาจึง จับ เยเรมีย์ หย่อนลงไปในคุก ใต้ ดิ นของมัลคิ ยาห์ บุ ตรชายฮามเมเลคซึ่ง อยู่ ในบริเวณ
ทหารรักษาพระองค์ เขาเอาเชือกหย่อนเยเรมีย์ลงไป ในคุก ใต้ ดิ นนั ้น ไม่ มีน้าํ มี แต่ โคลน และเยเรมีย์ก็
จมลงไปในโคลน

เอเบดเมเลคช่วยเยเรมีย์
เมื่อ เอเบดเมเลคคนเอธิโอเปีย ขั นที คนหนึ่ ง ในพระราชวัง ได้ ยิ นว ่า เขาหย่อนเยเรมีย์ ลงไปในคุก ใต้
ดิ นนั ้น ฝ่ายกษั ตริย์ประทั บอยู่ที่ ประตู เบนยามิน 8 เอเบดเมเลคก็ ออกไปจากพระราชวังและทูลกษั ตริย์
ว่า 9 “ข้าแต่กษั ตริยผู
์ ้เป็นเจ้านายของข้าพระองค์ คนเหล่านี้ ได้กระทําความชัว่ ร้ายในบรรดาการที่เขาได้
กระทําต่อเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ โดยที่ได้ทิง้ ท่านลงไปในคุกใต้ดิน ท่านคงหิวตายที่นั ่น เพราะในกรุ งนี้ ไม่มี
ขนมปัง เหลือ อยู่ เลย � 10 แล ้ วกษั ตริย์ มี รับสัง่ ให้เอเบดเมเลคคนเอธิโอเปีย ว่า “จงเอาคนไปจากที่ นี่ กับ
เจ้าสามสิบคน แล้วฉุ ดเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ออกมาจากคุกใต้ดินก่อนเขาตาย� 11 เอเบดเมเลคจึงเอาคน
ไปด้วยและไปที่พระราชวังไปยังเรือนพัสดุเพื่อเอาผ้าเก่าๆและเสื้อผ้าขาดๆ ซึ่งเขาเอาเชือกผูกหย่อนลง
ไปให้เยเรมียที
์ ่ในคุกใต้ดิน 12 แล้วเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปียพูดกับเยเรมียว่
์ า “ท่านจงคล้องผ้าและเสื้อ
เก่า นั ้น ไว้ใต้ รักแร้และเชือก � เยเรมีย์กระทํา ตาม 13 แล ้ว เขาก็ ฉุ ดเยเรมีย์ข้น
ึ มาด้วยเชือก และยกท่าน
ขึ้นมาจากคุกใต้ดิน และเยเรมียก็
์ ยังค้างอยูใ่ นบริเวณทหารรักษาพระองค์
7

เศเดคียาห์ทรงขอคําแนะนําจากเยเรมีย์

14 กษั ตริย์เศเดคี ยาห์ทรงใช้คนไปนําเยเรมีย์ผู้ พยากรณ์ มาที่ทางเข้าพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ชอ
่ ง

ที่สาม กษั ตริย์ตรัสกับเยเรมีย์ว่า “เราจะถามท่านสักข้อหนึ่ ง ขออย่าปิดบังไว้จากเราเลย� 15 เยเรมีย์จึง
ทูล เศเดคี ยาห์ ว่า “ถ้า ข้า พระองค์ จะทูล พระองค์ พระองค์ จะประหารข้า พระองค์ แน่ มิใช่ หรือ และถ้า ข้า
พระองค์ จะถวายคําปรึกษา พระองค์ จะไม่ ฟังข้าพระองค์ มิใช่หรือ� 16 แล้วกษั ตริย์เศเดคี ยาห์ก็ ทรงปฏิ
ญาณแก่เยเรมียเ์ ป็นการลับว่า “พระเยโฮวาห์ผู้ทรงสร้างวิญญาณของเราทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด เรา
17
จะไม่ ประหารท่านหรือ มอบท่านไว้ในมือ ของคนเหล่า นี้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของท่านฉั น นั ้น� แล ้วเยเรมีย์
ทูลเศเดคียาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ พระเจ้าจอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ถ้าพระองค์จะยอม
มอบตัวแก่ พวกเจ้านายแห่งกษั ตริย์บาบิโลนแล้ว เขาจะไว้ชีวิตของพระองค์ และกรุ งนี้ จะไม่ ต้องถูกไฟ
เผา พระองค์ และวงศ์ วานของพระองค์ จะมีชีวิตอยู่ได้ 18 แต่ ถ้าพระองค์ ไม่ยอมมอบตัวแก่ พวกเจ้านาย
แห่งกษั ตริย์ ของบาบิ โลนแล้ว กรุ งนี้ จะต้องถูก มอบไว้ในมือ ของชนเคลเดีย และเขาทัง้ หลายจะเอาไฟ
เผาเสีย และพระองค์จะหนี ไม่รอดไปจากมือของเขาทัง้ หลาย� 19 กษั ตริย์เศเดคียาห์จึงตรัสกับเยเรมีย์
ว่า “เรากลัว พวกยิว ซึ่ง เล็ดลอดไปหาคนเคลเดีย เกรงว่า เราจะถูก มอบไว้ในมือ ของพวกเหล่า นั ้น และ
เขาทัง้ หลายจะกระทํา ความอัปยศแก่ เรา � 20 เยเรมีย์ทูล ว่า “เขาจะไม่ มอบพระองค์ ไว้ ขอพระองค์ เชื่อ
ฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ตามสิง่ ซึ่งข้าพระองค์ได้ทูลพระองค์ และพระองค์ก็จะเป็นสุข และเขา
ก็จะไว้พระชนม์ของพระองค์ 21 แต่ถ้าพระองค์ไม่ยอมมอบตัว ต่อไปนี้ เป็นพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรง
สําแดงต่อ ข้า พระองค์ 22 ดู เถิด บรรดาผู้ หญิง ที่ เหลือ อยู่ในวัง ของกษั ตริย์แห่งยู ดาห์จะได้ ถู กนํา ออกไป
ให้พวกเจ้านายของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และผู้หญิงเหล่านั ้นจะว่า ‘เพื่อนทัง้ หลายของพระองค์ได้หลอก
ลวงพระองค์ และได้ ชนะพระองค์ แล้ว พระบาทของพระองค์ จมลงในโคลนแล้ว และเขาทัง้ หลายก็ หน
ั
ไปจากพระองค์� 23 เขาจะพาบรรดาสนมและมเหสีและบุตรของพระองค์ไปให้คนเคลเดีย และพระองค์
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เองก็จะไม่ทรงรอดไปจากมือของเขาทัง้ หลาย แต่พระองค์จะถูกกษั ตริย์แห่งบาบิโลนจับได้ และพระองค์
จะเป็น เหตุ ที่ พวกเขาเผากรุ ง นี้ เสียด ้วยไฟ� 24 แล ้วเศเดคี ยาห์ตรัส กับ เยเรมีย์ว่า “อย่า ให้ผู้ ใดรู ถ
้ ้อยคํา
เหล่านี้ และท่านจะไม่ตาย 25 แต่ถ้าพวกเจ้านายได้ยนว
ิ ่าเราได้พูดกบท
ั ่าน และมาหาท่านพูดว่า ‘จงบอก
มาว่า เจ้า พูด อะไรกับ กษั ตริย์ และกษั ตริย์ ตรัส อะไรกับ เจ้า อย่า ซ่อนอะไรจากเราเลย และเราจะไม่ ฆ่า
เจ้า� 26 ท่านจงบอกเขาทัง้ หลายว่า ‘ข้าพเจ้าได้ทูลขอต่อพระพักตร์กษั ตริย์มิให้พระองค์ทรงส่งข้าพเจ้า
กลับ ไปที่ เรือนของโยนาธานเพื่อ ให้ตายเสีย ที่ นั ่น � ” 27 และเจ้า นายทัง้ ปวงก็ มาหาเยเรมีย์และซัก ถาม
ท่าน และท่านก็ตอบเขาตามบรรดาถ้อยคําเหล่านี้ ที่กษั ตริยทรงรั
์
บสัง่ ท่าน เขาทัง้ หลายจึงหยุดถามท่าน
28
เพราะการสนทนานั ้น ไม่ มี ใครได้ ยิน และเยเรมีย์ ก็ ค้างอยู่ ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ จนถึง วันที ่
เยรู ซาเล็มถูกยึด ท่านอยูใ่ นที่นั่นเมื่อเยรู ซาเล็มถูกยึด

39
ครัง้ สุดท้ายที่ยูดาห์ถูกนําไปเป็นเชลย

1 ในปี ที่ เก้าแห่งเศเดคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์

ในเดือนที่สิบ เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนและ
กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของท่านได้ มาสู้ รบกรุ ง เยรู ซาเล็ม และได้ ล้อมไว้ 2 ในปี ที่ สิ บเอ็ด แห่ง รัช กาลเศเดคี ยาห์
เมื่อ วันที ่ เก ้า ของเดือนที่ สี ่ กรุ งนั ้ นก ็ แตก 3 แล ้ว บรรดาเจ้า นายของกษั ตริย์ แห่งบาบิ โลนได้ เข ้า มานั ่ง ที่
ประตูกลาง มีเนอร์กัลชาเรเซอร์ สัมการ์เนโบ สารเสคิม รับสารีส เนอร์กัลชาเรเซอร์ รับมัก และบรรดา
เจ้านายที่ เหลืออยู่ทัง้ สิน
้ ของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน 4 ต่อมาเมื่อเศเดคียาห์กษั ตริย์แห่งยูดาห์และบรรดา
ทหารได้ เห ็น แล้ว เขาทัง้ หลายได้ หนี ออกจากกรุ ง ในเวลากลางคืน ไปทางอุทยานของกษั ตริย์ ออกทาง
ประตู ระหว่างกําแพงทัง้ สอง และท่านได้ หนี ไปยังทางที่ ราบ 5 แต่ กองทัพของคนเคลเดียได้ ติ ดตามเขา
ทัง้ หลาย ไปทัน เศเดคี ยาห์ ที่ ราบเมืองเยรีโค และเมื่อ เขาทัง้ หลายจั บท ่านได้ แล้ว เขาได้ นํา ท่านไปยัง
เนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ ตําบลริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท และพระองค์ ก็ พิพากษาโทษท่าน
6 กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ฆ่า บรรดาบุตรชายของเศเดคี ยาห์ ที่ ตําบลริบ ลาห์ ต่อ หน้า ต่อตาของท่าน และ
กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ประหารพวกขุนนางทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์ เสีย 7 พระองค์ ทรงทํา นั ยน์ ตาของเศเดคี
ยาห์ให้บอดไป แล้วตีตรวนท่านไว้เพื่อจะนําไปบาบิโลน 8 คนเคลเดียได้เผาพระราชวังและบ้านเรือนของ
ประชาชน และพังกําแพงกรุ งเยรู ซาเล็มเสีย 9 แล้วเนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้จับ
ส่วนประชาชนที่เหลืออยู่ในกรุ งเป็นเชลยพาไปยังบาบิโลน ทัง้ คนที่เล็ดลอด คือคนที่เล็ดลอดมาหาท่าน
และส่วนคนที่ เหลือ อยู่ 10 เนบู ซาระดาน ผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ ทิง้ คนจนแห่ง ประชาชนที่
ไม่มีสมบัติอะไรไว้ในแผ่นดินยูดาห์บ้าง และในเวลาเดียวกันได้มอบสวนองุน
่ และไร่นาให้แก่เขา
เนบูคัดเนสซาร์รบ
ั สัง่ ให้ดูแลรักษาเยเรมีย์

เนบู คัด เนส ซาร์ กษั ตริย์ แห่ งบา บิ โลน ได้ ประทาน บัญชา เกี่ ยวด ้วยเยเร มีย์ ทาง เนบู ซา ระ ดาน ผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ว่า 12 “จงรับท ่านไป ดู แลท่านให้ ดี และอย่า ทํา อันตรายแก่ ท่าน แต่ จง
กระทํา แก่ ท่านตามที่ ท่านจะบอกให้� 13 ดัง นั ้น เนบู ซาระดานผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ เนบูชส
ั
14
บาน รับสารีส เนอร์กัลชาเรเซอร์ รับมัก และบรรดาเจ้านายของกษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ ใช้คนไป คือ
พวกท่านได้ ใช้ คนไปนํา เยเรมีย์ มาจากบริเวณทหารรักษาพระองค์ เขาทัง้ หลายมอบท่านไว้กับ เกดาลิ
ยาห์ บุ ตรชายอาหิคัม ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ให้ นํา ท่านไปบ้าน ดัง นั ้น ท่านจึง ได้ อยู่ ท่ามกลางประชาชน
15 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเยเรมีย์ ขณะที่ ท่านถูก ขัง อยู่ ในบริเวณทหารรักษาพระองค์ นั้ นว ่า
16 “จงไปบอกเอเบดเมเลคคนเอธิโอเปี ยว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ ว่า ดู
เถิด เราจะให้ถ้อยคําของเราที่มีอยู่ต่อกรุงนี้ สําเร็จในทางร้ายไม่ใช่ทางดี และจะสําเร็จต่อหน้าเจ้าในวัน
นั ้น 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่เราจะช่วยเจ้าให้พ้นในวันนั ้น และเขาจะไม่มอบเจ้าไว้ในมือของคนที่เจ้า
11
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กลัว 18 เพราะเราจะช่วยเจ้าให้พ้นเป็นแน่ และเจ้าจะไม่ล้มลงด้วยดาบ แต่เจ้าจะมีชีวิตเป็นบําเหน็ จแห่ง
การสงคราม เพราะเจ้าได้ไว้วางใจในเรา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ�

40
เยเรมียพยากรณ์
์
ท่ามกลางประชาชนซึ่งเหลืออยูใ่ นยูดาห์

พระ วจนะ ซึ่ง มา จาก พระ เย โฮ วาห์ ถึง เยเร มีย์ หลัง จาก ที่ เนบู ซา ระ ดาน ผู้ บัญชาการ ทหาร รักษา
พระองค์ ได้ ปล่อยให้ ท่านไปจากรามาห์ ครัง้ เมื่อ เขาจั บท ่านตีตรวนมาพร้อมกับ บรรดาเชลยพวกกรุ ง
เยรู ซาเล็มและยูดาห์ ผู้ที่ ถู กกวาดไปเป็นเชลยยังบาบิโลน 2 ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ นําเยเร
มีย์มาแล้วพู ดกับท่านว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประกาศความร้ายนี้ ต่อสถานที่ นี้ 3 พระเย
โฮวาห์ทรงกระทํา ให้เป็น ไปและทรงกระทํา ตามที่ พระองค์ ตรัส ไว้ เพราะท่านทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ
พระเยโฮวาห์ และไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ สิ ่งนี้ จึงได้เป็นมาเหนื อท่าน 4 ดูเถิด วันนี้ ข้าพเจ้า
ปล่อยท่านจากโซ่ ตรวนที่ มือ ของท่าน ถ้า ท่านเห็น ชอบที่ จะมายัง กรุ ง บาบิ โลนกับ ข้าพเจ้า ก็ จงมาเถิด
ข้าพเจ้าจะดูแลท่านให้ดี แต่ถ้าท่านไม่เห็นชอบที่จะมายังกรุ งบาบิโลนกับข้าพเจ้า ก็อย่ามา ดูซิ แผ่นดิน
ทัง้ หมดนี้ อยู่ต่อ หน้า ท่าน ท่านจะไปที่ไหนก็ ได้ ตามแต่ ท่านเห็นดี เห ็น ชอบที่ จะไป� 5 ขณะเมื่อ ท่านยัง ไม่
กลับไป เขากล่าวว่า “ท่านจงกลับไปหาเกดาลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตรชายชาฟาน ผู้ซึ่งกษั ตริย์
แห่งบาบิโลนได้แต่งตัง้ ให้เป็นผู้วา่ ราชการบรรดาหัวเมืองยูดาห์ และอยูก
่ ับเขาท่ามกลางประชาชน หรือ
จะไปที่ใดที่ท่านเห็นชอบจะไปก็ได้� ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์จึงสังอน
่
ุมัติเสบียงและให้ของขวัญ
แก่เยเรมีย์ แล้วก็ปล่อยท่านไป 6 เยเรมีย์ก็ไปหาเกดาลิยาห์ บุตรชายอาหิคัมที่มิสปาห์ และอาศัยอยู่กับ
เขาท่ามกลางประชาชนซึ่งเหลืออยู่ในแผ่นดินนั ้น 7 เมื่อบรรดาหัวหน้าของกองทหารที่ในทุ่งนา คือพวก
เขาและคนของเขาทัง้ หลายได้ ยินว่า กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ แต่ งตัง้ เกดาลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัมให้เป็น
ผู้ วา่ ราชการในแผ่น ดิน นั ้น และได้ มอบชายหญิ งก ับ เด็ก ผู้ ที่ เป็น คนจนในแผ่น ดิน ซึ่ งม ิ ได้ ถู กกวาดไป
เป็นเชลยยังบาบิโลนไว้ให้ท่านนั ้น 8 เขาทัง้ หลายก็ ไปหาเกดาลิ ยาห์ที่ มิสปาห์ มีอิชมาเอลบุตรชายเนธา
นิ ยาห์ โยฮานั นและโยนาธานบุตรชายคาเรอาห์ เสไรอาห์บุตรชายทันหุเมท บรรดาบุตรชายของเอฟาย
ชาวเนโทฟาห์ เยซันยาห์บุตรชายชาวมาอาคาห์ ทัง้ ตัวเขาและคนของเขา 9 เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม
ผู้เป็นบุตรชายชาฟานก็ได้ปฏิญาณให้แก่เขาและคนของเขา กล่าวว่า “อย่ากลัวในการที่จะปรนนิ บัติคน
เคลเดีย จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและปรนนิ บัติกษั ตริย์แห่งบาบิโลน แล้วท่านทัง้ หลายก็จะอยูเ่ ย็นเป็นสุข
10 ส่วนตัวข้าพเจ้า ดูเถิด ข้าพเจ้าจะอาศัยอยูที
่ ่มิสปาห์ เพื่อจะปรนนิ บติ
ั คนเคลเดีย ผูซึ
้ ่งจะมาหาเรา แต่
ฝ่ายท่านจงเก็บน้าํ องุน
่ ผลไม้ฤดูรอ
้ น และนํ้ามันและเก็บไว้ในภาชนะ และจงอยูใ่ นหัวเมืองซึ่งท่านยึดได้
นั ้น � 11 ในทํานองเดียวกัน เมื่อ พวกยิวท ัง้ หลาย ซึ่ง อยู่ที่ โมอับ และท่ามกลางคนอัม โมน และในเอโดม
และในแผ่นดินอ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ ได้ยินว่ากษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ทิง้ คนให้เหลือไว้ส่วนหนึ่ งในยูดาห์และได้แต่
งตัง้ ให้เกดาลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัม ผู้เป็นบุตรชายชาฟานให้เป็นผู้วา่ ราชการเหนื อเขาทัง้ หลาย 12 แล้ว
พวกยิวทัง้ ปวงก็ได้กลับมาจากทุกที่ซ่ึงเขาถูกขับไล่ให้ไปอยูนั
่ ้น และมายังแผ่นดินยูดาห์มาหาเกดาลิยาห์
ที่มิสปาห์ และเขาทัง้ หลายได้เก็บน้าํ องุน
่ และผลไม้ในฤดูรอ
้ นได้เป็นอันมาก
1

อิชมาเอลวางแผนร้ายฆ่าเกดาลิยาห์

13 ฝ่ายโยฮานั นบุตรชายของคาเรอาห์และบรรดาประมุขของกองทหารที่ ในทุ่งนาได้มาหาเกดาลิ ยาห์

ที่ มิ สปาห์ 14 และกล่าวแก่ ท่านว่า “ท่านทราบหรือ ไม่ ว่า บาอาลิ สกษั ตริย์ ของคนอัม โมนได้ ส่ง ให้อิ ชมา
เอลบุตรชายเนธานิ ยาห์มาเอาชีวต
ิ ของท่าน� ฝ่ายเกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมไม่เชื่อเขาทัง้ หลาย 15 แล
้ว โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ได้ พู ดก ับ เกดาลิ ยาห์เป็น การลั บท ี่ มิ สปาห์ว่า “จงให้ข้าพเจ้า ไปฆ่า อิ ชมาเอ
ลบุตรชายเนธานิ ยาห์ เสีย และจะไม่ มี ใครทราบเรือ
่ ง ทําไมจะให้ เขาเอาชีวต
ิ ของท่าน แล ้ว พวกยิ วท ัง้
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หลายซึ่งมารวบรวมอยู่กับท่านจะกระจัดกระจายกันไป และคนยูดาห์ที่ เหลืออยู่นี้ ก็ จะพินาศ� 16 แต่ เก
ดาลิ ยาห์บุ ตรชายอาหิคัมพู ดกับโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ว่า “ท่านอย่าทําสิง่ นี้ เลย เพราะที่ ท่านพูดถึ
งอิชมาเอลนั ้นเป็นความเท็จ�

41
อิชมาเอลฆ่าเกดาลิยาห์
ต่อ มาในเดือนที่ เจ ็ดอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายเอลี ชามาเชื้อ พระวงศ์ พร ้ อมกับ
เจ้านายสิบคนของกษั ตริย์ ได้มาหาเกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัมทมิ
ี่ สปาห์ แล้วพวกเขารับประทานอาหาร
2
อยู่ ด้วยกั นที ่ มิ สปาห์ แล ้ วอ ิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ กับ คนทัง้ สิ บท ี่ อยู่ กับ เขาก็ ได้ ลุ กขึ้น ฆ่า เกดา
ลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคัม ผู้ เป็น บุตรชายชาฟาน ผู้ ที่ กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ แต่ งตัง้ ให้ เป็น ผู้ วา่ ราชการที่
แผ่ นดิน นั ้น เสีย ด้วยดาบจนตาย 3 อิ ชมาเอลได้ ฆ่า พวกยิ วท ัง้ หลายที่ อยู่ กับ เกดาลิ ยาห์ ที่ มิ สปาห์ และ
คนเคลเดียซึ่งได้ พบอยู่ที่ นั ่นพร้อมกับพวกทหารด้วย 4 ต่อมาอีกสองวันหลังจากวันที ่เกดาลิ ยาห์ถู กฆ่า
ก่อนที่ใครๆรูเรื
้ อ
่ ง 5 มีชายแปดสิบคนมาจากเมืองเชเคมและเมืองชีโลห์และเมืองสะมาเรีย มีหนวดเครา
โกนเสียและเสื้อผ้าขาด และกรีดตัวเอง นําเครือ
่ งธัญญบูชาและกํายานมาถวายที่พระนิ เวศของพระเย
โฮวาห์ 6 และอิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ มาจากมิส ปาห์ พบเขาเหล่า นั ้น เข้า อิ ชมาเอลเดิน มาพลาง
ร้องไห้พลาง และต่อมาเมื่อเขาพบคนเหล่านั ้นจึงพู ดกับเขาทัง้ หลายว่า “เชิญเข้ามาหาเกดาลิ ยาห์บุตร
ชายอาหิคัมเถิด� 7 เมื่อเขาทัง้ หลายเข้ามาในเมือง อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์และคนที่อยู่กับท่านก็
ฆ่า เขาทัง้ หลายเสีย และโยนเขาลงไปในที่ ขัง นํ้า 8 แต่ ในพวกนั ้ นม ี อยู่ สิ บคนด้วยกั นที ่ พู ดก ับอิ ชมาเอล
ว่า “ขออย่าฆ่าเราเสียเลย เพราะเรามีของมีค่า คือข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ นํ้ามัน และนํ้าผึ้งซ่อนไว้ในทุ่ง
นา� ดัง นั ้น เขาจึง งดไม่ ฆ่า เขาทัง้ หลายกับ พี่ น้องเสีย 9 ที่ ขัง นํ้า ซึ่ งอ ิ ชมาเอลโยนศพทัง้ ปวงของผู้ ที่ เขา
ฆ่าตายลงไปเพราะเหตุเกดาลิยาห์นั ้น เป็นที่ซ่ึงกษั ตริย์อาสาสร้างไว้เพื่อป้องกันบาอาชากษั ตริย์แห่งอิส
ราเอล อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ก็ใส่ คนที ่ถู กฆ่าไว้จนเต็ม 10 แล้วอิชมาเอลก็จับคนทัง้ หมดที่ เหลือ
อยู่ในมิสปาห์ไปเป็นเชลย คือพวกราชธิดาและประชาชนทัง้ ปวงที่เหลืออยู่ที่มิสปาห์ ผู้ที่เนบูซาระดานผู้
บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้มอบหมายให้แก่เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม อิชมาเอลบุตรชายเนธานิ
ยาห์ได้จับเขาเป็นเชลย และออกเดินข้ามฟากไปหาคนอัมโมน
1

โยฮานั นช่วยพวกเชลยให้รอดพ้น
แต่ เมื่อโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหัวหน้าของกองทหารซึ่งอยู่กับเขา ได้ ยินเรือ
่ งความ
12
ชัว่ ร้ายทัง้ หลายซึ่ งอ ิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ได้ กระทํา แล้ วน น
ั้
เขาก็ จัด เอาคนทัง้ หมดของเขา
ไปต่อสู้ กับอิชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ เขาทัง้ หลายปะทะเขาที่ สระใหญ่ซ่ึงอยู่ที่ เมืองกิเบโอน 13 และ
ต่อ มาเมื่อ ประชาชนทัง้ ปวงผู้ ซ่ึง อยู่กับ อิชมาเอลเห็น โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์และบรรดาหัวหน้า กอง
ทหารที่ อยู่กับเขา เขาทัง้ หลายก็เปรมปรีดิ์ 14 ประชาชนทัง้ ปวงซึ่งอิชมาเอลจับเป็นเชลยมาจากมิสปาห์
จึง หัน หลัง และกลับ ไป เขาไปหาโยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์ 15 แต่ อิ ชมาเอลบุตรชายเนธานิ ยาห์ ได้ หนี
รอดจากโยฮานั น พร้อมกับ ชายแปดคนไปหาคนอัม โมน 16 แล ้ว โยฮานั น บุตรชายคาเรอาห์และบรรดา
หัวหน้า ของกองทหารซึ่ง อยู่ กั บท ่าน ได้ นํา ประชาชนที่ เหลือ อยู่ ทัง้ หมด ซึ่ง เอากลับ คืน มาจากอิ ชมาเอ
ลบุตรชายเนธานิ ยาห์ซ่ึงมาจากมิสปาห์หลังจากที่ ได้ฆ่าเกดาลิ ยาห์บุตรชายอาหิคัมแล้ วนัน
้ คือทหาร ผู้
17
หญิง เด็ก และขันที ผู้ซึ่งโยฮานั นนํากลับมายังกิเบโอน และเขาทัง้ หลายก็ไปอยู่ที่ที่อาศัยของคิมฮาม
ใกล้ เบธเลเฮม ตัง้ ใจจะไปยังอียป
ิ ต์ 18 เนื่ องด้วยคนเคลเดีย เพราะเขากลัว เพราะว่าอิชมาเอลบุตรชาย
เนธานิ ยาห์ ได้ ฆ่า เกดาลิ ยาห์ บุ ตรชายอาหิคัม ผู้ ซึ่ง กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ตัง้ ให้ เป็น ผู้ วา่ ราชการเหนื อ
แผ่นดินนั ้นเสีย
11
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42
คนยูดาห์ที่เหลืออยูขอคํ
่
าแนะนําจากเยเรมีย์ แต่ได้ปฏิเสธคํานั ้นเสีย
1 บรรดาหัวหน้าของกองทหารและโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์

และเยซันยาห์บุตรชายโฮชายาห์ และ
ประชาชนทัง้ ปวงจากผู้ น้อยที่สุด ถึง ผู้ ใหญ่ ที่ สุด ได้ เข ้า มาใกล้ และพู ดก ับเยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ ว่า “ขอ
ให้ คํา อ้อนวอนของข้าพเจ้า ทัง้ หลายเป็ นที ่ ยอมรับ ต่อ หน้า ท่าน และขอท่านอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของท่านเพื่อ เราทัง้ หลาย เพื่อ คนที่ เหลือ อยู่นี้ ทัง้ สิน
้ (เพราะเรามี เหลือ น้ อยจากคนมาก ตามที่
ท่านเห็นอยูก
่ ับตาแล้ว� 3 ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านสําแดงหนทางแก่เราว่า เราควรจะดําเนิ นไป
ทางไหน และขอสําแดงสิง่ ที่ เราควรจะกระทํา� 4 เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ กล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ ท่านแล้ว ดู เถิด ข้าพเจ้า จะอธิษฐานต่อ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านตามคําขอร้องของท่านทัง้
หลาย และต่อ มาพระเยโฮวาห์จะทรงตอบท่านประการใด ข้าพเจ้า จะบอกแก่ ท่าน ข้าพเจ้า จะไม่ ปิดบัง
สิง่ ใดไว้จากท่านเลย� 5 แล้วเขาทัง้ หลายพูดกับเยเรมียว่
์ า “ขอพระเยโฮวาห์จงเป็นพยานที่สัตย์จริงและ
สัตย์ซ่ือ ในระหว่างข้าพเจ้า ทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายมิ ได้ กระทํา ตามบรรดาพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์พระเจ้าของท่านผู้ทรงใช้ท่าน 6 ไม่ ว่าจะดี หรือร้าย ข้าพเจ้าทัง้ หลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ผู้ซึ่งข้าพเจ้าทัง้ หลายส่งท่านให้ไปหานั ้น เพื่อเราจะอยูเ่ ย็นเป็นสุข เมื่อเราเชื่อ
ฟัง พระสุรเสียงแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรา� 7 ต่อ มาครัน
้ สิน
้ สิบ วัน แล้ว พระวจนะของพระเยโฮ
8
วาห์มายังเยเรมีย์ แลวท
้ ่านจึงให้ตามตัวโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผูห
้ ว
ั หน้าของกองทหาร
ผู้อยูกั
่ บท่าน และประชาชนทัง้ ปวงตัง้ แต่คนเล็กที่สุดถึงคนใหญ่ที่สุด 9 และบอกเขาทัง้ หลายว่า “พระเย
โฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ซึ่งท่านได้ใช้ให้ข้าพเจ้านําเอาคําอ้อนวอนของท่านไปเสนอต่อพระพักตร์
พระองค์นั ้น ได้ตรัสดังนี้ ว่า 10 ถ้าเจ้าทัง้ หลายจะอยูต
่ ่อไปในแผ่นดินนี้ เราจะสร้างเจ้าทัง้ หลายขึ้นและไม่
ทําลายลง เราจะปลูกเจ้า ไว้และไม่ ถอนเจ้าเสีย เพราะเราได้ กลับใจจากเหตุ รา้ ยซึ่ง เราได้ กระทําไปแล้ว
11 อย่ากลัวกษั ตริย์แห่งบาบิโลนผู้ซ่ึงเจ้ากลัวอยู่นั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสว่า อย่ากลัวเขาเลย เพราะเราอยู่
กับเจ้าทัง้ หลายเพื่อช่วยเจ้าให้รอด และช่วยเจ้าให้พ้นจากมือของเขา 12 เราจะให้ความกรุ ณาแก่เจ้า เพื่อ
เขาจะได้กรุ ณาเจ้า และยอมให้เจ้ากลับไปอยู่ในแผ่นดินของเจ้าเอง 13 แต่ถ้าเจ้าทัง้ หลายพูดว่า ‘เราจะ
ไม่อยู่ในแผ่นดินนี้ � โดยไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 14 และกล่าวว่า ‘ไม่เอา
เราจะเข้าไปในแผ่นดินอียป
ิ ต์ ที่ ซึ่งเราจะไม่เห็นสงคราม จะไม่ได้ยินเสียงแตร จะไม่หว
ิ ขนมปัง และเรา
ทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ที่นั่น� 15 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ คนยูดาห์ที่เหลืออยู่เอ๋ย ขอฟังพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเจ้ามุ่งหน้าจะเข้าอียป
ิ ต์ และไปอาศัย
ที่ นั ่น 16 แล ้ว ต่อ มาดาบซึ่ง เจ้า กลัว อยู่ นั้น จะตามทัน เจ้า ที่ นั่น ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และการกันดารอาหาร
17
ซึ่งเจ้ากลัวอยู่นั้นจะติดตามเจ้าไปถึ งอียป
ิ ต์ และเจ้าจะตายที่ นั ่น ทุกคนซึ่งมุ่งหน้าไปยังอียป
ิ ต์ เพื่อจะ
อยู่ที่ นั ่นจะตายเสียด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร ด้วยโรคระบาด เขาจะไม่มีคนที ่เหลืออยู่หรือที่ รอด
ตายจากเหตุรา้ ยซึ่งเราจะนํามาเหนื อเขา 18 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสด
ังนี้ ว่า เราเทความกริว้ ของเราและความพิโรธของเราลงเหนื อชาวเยรู ซาเล็มอย่างไร เราจะเทความกริว้
ของเราเหนื อเจ้าทัง้ หลายเมื่อเจ้าจะเข้าไปยังอียป
ิ ต์อย่างนั ้น เจ้าจะเป็นคําสาป เป็นทีน
่ ่าตกตะลึง เป็นคํา
แช่งและเป็นทีนิ
่ นทา เจ้าจะไม่เห็นทีนี
่ ่ อีก 19 โอ คนยูดาห์ที่ยังเหลืออยูเอ๋
่ ย พระเยโฮวาห์ได้ตรัสเกี่ยวกับท
่านแล้ วว่า ‘อย่าไปยังอียป
ิ ต์� จงรู เป็
้ นแน่ ว่า ในวันนี้ ข้าพเจ้าได้ ตักเตือนท่าน 20 ว่าท่านทัง้ หลายได้ หลง
เจิน
่ ไปในใจของท่านเอง เพราะท่านได้ใช้ข้าพเจ้าไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านว่า ‘ขออธิษฐานเพื่อ
เราต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะตรัสประการใด ขอบอกแก่ เรา
และเราจะกระทํา ตาม� 21 และในวัน นี้ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศพระวจนะนั ้น แก่ ท่านทัง้ หลายแล้ว แต่ ท่าน
มิ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงแห่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของท่านในสิง่ ใดๆซึ่ง พระองค์ ทรงใช้ ข้าพเจ้า มาบอก
2
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ท่าน 22 เพราะฉะนั ้นบัดนี้ จงทราบเป็นแน่ ว่า ท่านทัง้ หลายจะตายด้วยดาบ ด้วยการกันดารอาหาร และ
ด้วยโรคระบาด ในสถานที่ซ่ึงท่านทัง้ หลายปรารถนาจะไปอาศัยอยู�
่
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เยเรมียไ์ ปยังอียป
ิ ต์พร้อมกับพวกที่เหลืออยู่

1 ต่อมาเมื่อเยเรมียจ
์ บการพูดต่อประชาชนทัง้ ปวงถึงพระวจนะเหล่านี้ ทัง้ สิน
้ ของพระเยโฮวาห์พระเจ้า

ของเขาทัง้ หลาย ซึ่ง พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาได้ ทรงใช้ ท่านให้ ไปพูด พระวจนะทัง้ สิน
้ นี้ กับ เขาทัง้
หลายนั ้นแล้ว 2 อาซาริยาห์บุ ตรชายโฮชายาห์และโยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์ และบรรดาผู้ชายที่ โอหัง
ได้ พู ดก ับเยเรมีย์ ว่า “ท่านพู ดม ุสา พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเรามิ ได้ ใช้ ท่านให้ มาพูด ว่า ‘อย่า ไปอียป
ิ ต์
3
ที่ จะอาศัยอยู่ที่ นั่น� แต่ บารุ คบุตรชายเนริยาห์ได้ ยุท่านให้ต่อสู้ กับเรา เพื่อจะมอบเราไว้ในมือของคน
เคลเดีย เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้ ฆ่าเรา หรือกวาดเราไปเป็นเชลยในบาบิโลน� 4 โยฮานั นบุตรชายคาเรอ
าห์ และบรรดาหัวหน้าของกองทหาร และประชาชนทัง้ สิน
้ ไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์ที่ จะ
5
อาศัยอยู่ในแผ่นดินยูดาห์ แต่โยฮานั นบุตรชายคาเรอาห์และบรรดาผู้หว
ั หน้าของกองทหารได้พาคนยู
ดาห์ทุกคนที่เหลืออยูไป
่ คือผูซ
้ ่ึงกลับมาอยูใ่ นแผ่นดินยูดาห์ จากบรรดาประชาชาติที่เขาถูกขับไล่ให้ไปอยู่
นั ้น 6 คือพวกผู้ชายผูหญิ
้
ง เด็ก บรรดาธิดา และทุกคนซึ่งเนบูซาระดานผูบ
้ ัญชาการทหารรักษาพระองค์
ได้เหลือไว้ให้แก่เกดาลิยาห์บุตรชายอาหิคัม ผูเป็
้ นบุตรชายชาฟาน ทัง้ เยเรมียผู
์ พยากรณ์
้
และบารุคบุตร
7
ชายเนริยาห์ และเขาทัง้ หลายได้มายังแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพราะเขาทัง้ หลายไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระ
8
เยโฮวาห์ และเขาก็มาถึงนครทาปานเหส แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเยเรมียใ์ นนครทาปาน
เหสว่า 9 “จงถื อก ้อนหิน ใหญ่ๆ ไว้ จงซ่อนไว้ที่ ในปูน สอในเตาเผาอิฐ ซึ่ง อยู่ที่ ทางเข้าไปสู่ พระราชวัง ของ
ฟาโรห์ ในนครทาปานเหสท่ามกลางสายตาของคนยู ดาห์ 10 และจงกล่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮ
วาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะใช้และนําเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบา
บิโลน ผู้รบ
ั ใช้ของเรา และท่านจะตัง้ พระที่นั่งของท่านเหนื อหินเหล่านี้ ซึ่งเราได้ซ่อนไว้ และท่านจะกาง
พลับพลาหลวงของท่านเหนื อหินเหล่านี้ 11 เมื่อท่านมาถึง ท่านจะโจมตีแผ่นดินอียป
ิ ต์มอบผูที
้ ่กําหนดให้
ถึงความตายจะไปหาความตาย ผู้ถูกกําหนดให้เป็นเชลยแก่การเป็นเชลย และผู้ที่ถูกกําหนดให้ถูกดาบ
ให้แก่ดาบ 12 และเราจะก่อไฟในวิหารของพระแห่งอียป
ิ ต์ และท่านจะเผาเสียและเก็บไปเป็นเชลย และ
ท่านจะปกคลุมตัวเองด้วยแผ่นดินอียป
ิ ต์ เหมือนผู้เลี้ยงแกะปกคลุมตัวเองด้วยเสื้อคลุม และท่านจะไป
เสีย จากที่ นั่น ด้วยสันติ ภาพ 13 ท่านจะหัก เสาศั กด ิ์สิทธิแห่
ิ ต์ เสีย
์ งเมืองเบธเชเมชซึ่ง อยู่ในแผ่นดิ นอ ียป
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
2
โนฟ และในแผ่นดินปัทโรส ว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า เจ้าทัง้ หลาย
ได้เหน
็ บรรดาเหตุรา้ ยที่เรานํามาเหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม และเหนื อหัวเมืองยูดาห์ทัง้ สิน
้ ดูเถิด ทุกวันนี้ เมือง
เหล่านั ้นก็เป็นที่รกร้าง ไม่มีผู้ใดอาศัยอยูใ่ นนั ้น 3 เพราะความชัว่ ซึ่งเขาทัง้ หลายได้กระทําได้ยว
ั ่ เย้าเราให้
มีความโกรธ ด้วยการที่ เขาทัง้ หลายไปเผาเครือ
่ งหอม และปรนนิ บัติ พระอื่นซึ่งเขาไม่รู จ
้ ัก ไม่ว่าเขาเอง
4
หรือ เจ้า ทัง้ หลาย หรือ บรรพบุรุษ ของเจ้า อย่างไรก็ ดี เราได้ ใช้ บรรดาผู้ รับ ใช้ ของเราคือ ผู้ พยากรณ์ ไป
หาเจ้าโดยได้ลุกขึ้นแต่เนิ่ นๆ และใช้เขาไปกล่าวว่า ‘โอ อย่ากระทําสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนนี้ ซึ่งเราเกลียด
ชัง� 5 แต่ เขาไม่ฟังหรือเงีย
่ หูฟัง เพื่อจะหันกลับจากความชัว่ ร้ายของเขา และไม่เผาเครือ
่ งหอมแก่ พระ
6
อื่น เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ เทความเดือดดาลและความโกรธของเราออกให้ พลุ ่ง ขึ้น ในหัว เมืองยู ดาห์
1
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และในถนนหนทางของกรุ งเยรู ซาเล็ม และเมืองเหล่านั ้ นก็ถู กทิง้ ไว้เสียเปล่าและรกร้างไป อย่างทุกวัน
นี้ 7 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า จอมโยธา พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า ทําไมเจ้า
ทัง้ หลายจึงทําความชัว่ ร้ายยิง่ ใหญ่นี้ แก่จิตใจเจ้าเอง และตัดเอาผู้ชายผู้หญิงทัง้ เด็กและเด็กที่ยงด
ั ูดนม
8
เสียจากเจ้า เสียจากท่ามกลางยูดาห์ ไม่มีชนที่เหลืออยู่ไว้แก่เจ้าเลย ทําไมเจ้าทัง้ หลายจึงยัว่ เย้าเราให้
โกรธด้วยการที่ มือ ของเจ้า กระทํา ด้วยการเผาเครือ
่ งหอมให้ แก่ พระอื่น ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ที่ ที่ เจ้ ามาอยู่
นั ้น เพื่อเจ้าจะต้องถูกตัดออกและเป็นทีสาปแช่
่
ง และเป็นทีน
่ ิ นทาท่ามกลางบรรดาประชาชาติแห่งแผ่น
9
ดินโลก เจ้าได้ลืมความชัว่ ของบรรพบุรุษของเจ้า ความชัว่ ของบรรดากษั ตริย์แห่งยูดาห์ บรรดาความ
ชัว่ ของนางสนมและมเหสี ของเขาทัง้ หลาย ความชัว่ ของเจ้าเองและความชัว่ ของภรรยาของเจ้า ซึ่งเขา
ทัง้ หลายได้กระทําในแผ่นดินยูดาห์ และในถนนหนทางของกรุ งเยรู ซาเล็มเสียแล้วหรือ 10 แม้กระทัง่ วัน
นี้ แล้วเขาทัง้ หลายก็ยังมิได้ถ่อมตัวลง หรือเกรงกลัว หรือดําเนิ นตามราชบัญญัติหรือตามกฎเกณฑ์ของ
เรา ซึ่ง เราให้ มี ไว้หน ้า เจ้า ทัง้ หลายและหน้า บรรพบุรุษ ของเจ้า 11 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอล จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมุ่ง หน้า ของเราต่อสู้ เจ้ าให้เก ิ ดการร้าย และจะตัด ยู
ดาห์ออกเสียให้สิน
ิ ต์ เพื่อจะอาศัยอยู่นั ้น
้ 12 เราจะเอาชนยูดาห์ที่ เหลืออยู่ ผู้ซึ่งมุ่งหน้ามาที่ แผ่นดิ นอียป
และเขาทัง้ หลายจะถูกผลาญเสียหมด เขาจะล้มลงในแผ่นดินอียป
ิ ต์ เขาจะถูกผลาญด้วยดาบและด้วย
การกันดารอาหาร ตัง้ แต่ คนเล ็ กน้ อยที่สุด จนถึง คนใหญ่ โตที่ สุด เขาทัง้ หลายจะตายด้วยดาบและด้วย
การกันดารอาหาร และเขาจะกลายเป็นคําสาป เป็ นที่น่าตกตะลึง เป็นคําแช่งและเป็ นที่นิ นทา 13 เราจะ
ต้องลงโทษคนเหล่า นั ้น ผู้ อาศัย อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ดัง ที่ เราลงโทษกรุ ง เยรู ซาเล็ มด ้วยดาบ ด้วยการ
กันดารอาหาร และด้วยโรคระบาด 14 จนคนยู ดาห์ ที่ เหลือ อยู่ ผู้ ซึ่ง มาอาศัย ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ นั้น จะไม่
รอดพ้นหรือเหลือกลับไปยังแผ่นดินยูดาห์ ที่ซึ่งเขาปรารถนาจะกลับไปอาศัยอยู่ เพราะว่าเขาจะไม่ได้กล
ับไป นอกจากผู้ หนี พ้น บางคน� 15 แล ้ว บรรดาผู้ชายผู้ รู ว่
้ า ภรรยาของตัว ได้ ถวายเครือ
่ งหอมแก่ พระอื่น
และบรรดาผู้หญิงที่ยน
ื อยู่ใกล้เป็ นที่ชุมนุมใหญ่ คือบรรดาประชาชนผู้อาศัยในปัทโรส ในแผ่นดินอียป
ิ ต์
16
ได้ตอบเยเรมีย์ว่า “สําหรับถ้อยคําซึ่งท่านได้บอกแก่เราในพระนามของพระเยโฮวาห์นั ้น เราจะไม่ฟัง
ท่าน 17 แต่เราจะกระทําทุกสิง่ ที่เราได้พูดไว้ คือเผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ
่ ง
ดื่มถวายแก่พระนางเจ้าดังที่เราได้กระทํา ทัง้ พวกเราและบรรพบุรุษของเรา บรรดากษั ตริย์และเจ้านาย
ของเรา ในหัวเมืองยูดาห์และในถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ม ทําอย่างนั ้นแล้วเราจึงมีอาหารบริบูรณ์และ
อยูเ่ ย็นเป็นสุข และไม่เห็นเหตุรา้ ยอย่างใด 18 ตัง้ แต่เรางดการเผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์
และเทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระนางเจ้า เราก็ขัดสนทุกอย่าง และถูกผลาญด้วยดาบและด้วยการกันดาร
อาหาร 19 เมื่อเราเผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระนางเจ้า ที่เรา
ได้ทําขนมถวายเพื่อนมัสการพระนางเจ้า และที่ ได้เทเครือ
่ งดื่มถวายแก่พระนางเจ้านั ้น เรากระทํานอก
เหนื อความเห็นชอบของสามีของเราหรือ� 20 แล้วเยเรมีย์ได้ ตอบบรรดาประชาชน ทัง้ พวกผู้ชายและผู้
หญิง คือ ประชาชนทัง้ ปวงผู้ ให้คํา ตอบแก่ ท่านว่า 21 “สําหรับ เครือ
่ งหอมที่ ท่านได้ เผาถวายในหัว เมืองยู
ดาห์ และในถนนหนทางกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัง้ ตั วท่าน บรรพบุรุษของท่าน บรรดากษั ตริย์และเจ้านายของ
ท่าน และประชาชนแห่ง แผ่น ดิน พระเยโฮวาห์ มิได้ ทรงจดจํา ไว้ดอกหรือ พระองค์ ไม่ ได้ ทรงนึ กถึง หรือ
22 จนพระเยโฮวาห์ จะทรงทนต่อ ไปอีก ไม่ ไหวแล้ว เพราะเหตุ จากการกระทํา อัน ชัว
่ ร้ายของท่าน และ
เพราะเหตุจากการอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งท่านได้กระทํานั ้น เพราะฉะนั ้นแผ่นดินของท่านจึงได้กลายเป็
นที ่รา้ งเปล่าและเป็ นที ่น่าตกตะลึง และเป็ นที ่สาปแช่ง ปราศจากคนอาศัยดังทุกวันนี้ 23 เพราะว่าท่าน
ได้ เผาเครือ
่ งหอม และเพราะว่าท่านได้ กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ และไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระ
เยโฮวาห์ หรือดําเนิ นตามพระราชบัญญัติของพระองค์ ตามกฎเกณฑ์ของพระองค์ และตามพระโอวาท
ของพระองค์ ความร้ายนี้ จึง ได้ ตกแก่ ท่าน ดัง ทุก วัน นี้ � 24 เยเรมีย์ ได้ กล ่าวแก่ ประชาชนทัง้ สิน
้ และแก่
พวกผู้หญิงทัง้ สิ้นว่า “บรรดาท่านทัง้ หลายแห่งยูดาห์ผู้อยู่ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ จงฟังพระวจนะของพระเย
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โฮวาห์ 25 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า ตัวเจ้าและภรรยาของเจ้าได้ยน
ื ยัน
ด้วยปากของเจ้า ทัง้ หลายเอง และได้ กระทํา ด้วยมือ ของเจ้า ทัง้ หลายให้ สําเร็จ กล่าวว่า ‘เราจะทํา ตาม
การปฏิญาณของเราซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แน่ นอน คือเผาเครือ
่ งหอมถวายเจ้าแม่แห่งฟ้าสวรรค์ และเท
เครือ
่ งดื่ม ถวายแก่ พระนางเจ้า � แล้ว ก็ ดํารงการปฏิญาณของเจ้า และทํา ตามการปฏิญาณของเจ้า แน่
นอน 26 เพราะฉะนั ้นบรรดาเจ้าทัง้ หลายแห่งยูดาห์ผู้อยู่ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮ
วาห์ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ดูเถิด เราได้ปฏิญาณโดยชื่อใหญ่ยงิ่ ของเราว่า ปากของคนใดแห่งยูดาห์ตลอด
ทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์จะไม่ออกนามของเราโดยกล่าวว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าทรงพระชนม์อยูตราบใด
่
27
� ดู เถิด เราคอยดู อยู่ เพื่อ ให้ เก ิด ความร้าย มิใช่ ความดี ชนยู ดาห์ ทัง้ สิน
ิ ต์ จะถูก
้ ผู้ อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ผลาญเสียด้วยดาบ และด้วยการกันดารอาหาร จนกว่าจะถึงที่สุดของเขา 28 และบรรดาผู้ที่หนี พ้นดาบ
จะกลับจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ไปยังแผ่นดินยูดาห์ มีจํานวนน้ อย และคนยูดาห์ที่เหลืออยู่ทัง้ สิน
้ ซึ่งมาอาศัย
อยู่ที่ แผ่นดิ นอียป
ิ ต์ จะทราบว่าคําของใครจะยัง่ ยืน เป็นคําของเราหรือคําของเขาทัง้ หลาย 29 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า นี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่เจ้า คือเราจะลงโทษเจ้าในที่ นี้ เพื่อเจ้าจะได้ทราบว่า คําของเราจะ
ตั ้งม น
ั ่ คงอยู่ ต่อ เจ้า ให้ เก ิด ความร้ายเป็น แน่ 30 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบฟาโรห์ โฮฟ
รากษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ ไว้ในมือศั ตรู ของเขา และในมือของคนเหล่านั ้ นที ่แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ดังที่ เราได้
มอบเศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ไว้ในมือ ของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน ผู้ ซึ่ง เป็น ศั ตรู ของ
เขา และแสวงหาชีวต
ิ ของเขา�

45
พระเจ้าทรงปลอบโยนบารุ ค

ถ้อย คํา ซึ่ง เยเร มีย์ ผู้ พยากรณ์ บอก แก่ บา รุ คบ ุตร ชาย เน ริ ยาห์ เมื่อ เขา เขียน ถ้อยคํา เหล่า นี้ ลง ใน
หนั งสือตามคําบอกของเยเรมีย์ ในปี ที่สี่แห่งรัชกาลเยโฮยาคิม ราชบุตรของโยสิยาห์ กษั ตริย์แห่งยูดาห์
ว่า 2 “โอ บารุ ค เอ๋ย พระเยโฮวาห์ พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัส แก่ ท่านดังนี้ ว่า 3 เจ้ าว่า ‘บัดนี้ วิบัติ แก่ ข้า
เพราะพระเยโฮวาห์ทรงเพิม
่ ความทุกข์เข้าที่ความเศร้าโศกของข้า ข้าก็เหน็ ดเหนื่ อยด้วยการครํา่ ครวญ
ของข้า ข้า ไม่ ประสบความสงบเลย� 4 เจ้ าจงบอกเขาว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด สิ ่ง ใดที่ เรา
ก่อสร้างขึ้น เราจะทําลายลง และสิง่ ใดที่ เราได้ปลูก เราจะถอนขึ้นคือแผ่นดินนี้ ทัง้ หมด 5 และเจ้าจะหา
สิง่ ใหญ่ โตเพื่อ ตัว เองหรือ อย่า หามัน เลย เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ดู เถิด เราจะนํา เหตุ รา้ ยมาเหนื อ
เนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ แต่เราจะให้ชีวิตของเจ้าแก่เจ้าเป็นบําเหน็ จแห่งการสงครามในทุกสถานที่ที่เจ้าจะไป�
1

46
คําพยากรณ์ เรือ
่ งอียป
ิ ต์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง มายัง เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งบรรดาประชาชาติ 2 เรือ
่ ง
อียป
ิ ต์ เกี่ยวด้วยกองทัพของฟาโรห์เนโค กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งอยู่ที่ริมแม่น้ํายูเฟรติส ที่เมืองคารเคมิช
และซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้โจมตีแตกในปี ที่สี่แห่งรัชกาลเยโฮยาคิมราชบุตรของโย
สิยาห์กษั ตริยแห่
์ งยูดาห์ว่า 3 “จงเตรียมดัง้ และโล่ และประชิดเข้าสงคราม 4 จงผูกอานม้า พลม้าเอ๋ย จง
ขึ้นม้าเถิด จงสวมหมวกเหล็กของเจ้าเข้าประจําที่ จงขัดหอกของเจ้า จงสวมเสื้อเกราะของเจ้าไว้ 5 ทําไม
เราเห็น เขาทัง้ หลายครันคร
่
้ามและหัน หลัง กลับ นั กรบของเขาทัง้ หลายถูก ตี ล้ม ลงและได้ เร่งหนี ไป เขา
ทัง้ หลายไม่ เหลียวกลับ ความสยดสยองอยู่ทุ กด ้าน พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 6 คนเร็วก ็ หนี ไปไม่ ได้
นั กรบก็ หนี ไปไม่ รอด เขาทัง้ หลายจะสะดุด และล้ม ลงในแดนเหนื อ ข้างแม่ น้ํา ยู เฟรติ ส 7 นี่ ใครนะ โผล่
ขึ้นมาดัง่ นํ้าท่วม เหมือนแม่น้ําซึ่งนํ้าของมันซัดขึ้น 8 อียป
ิ ต์โผล่ขึ้นมาอย่างนํ้าท่วม เหมือนแม่น้ําของมัน
ซัดขึ้น เขาว่า ‘ข้าจะขึ้น ข้าจะคลุมโลก ข้าจะทําลายหัวเมืองและชาวเมืองนั ้นเสีย� 9 ม้าทัง้ หลายเอ๋ย รุ ด
1
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หน้า ไปเถิด รถรบทัง้ หลายเอ๋ย เดือดดาลเข้า เถิด จงให้นักรบออกไป คือ คนเอธิโอเปีย และคนพูต ผู้ ถือ
โล่ คนลู ดิ ม นั กถือ และโก่ง ธนู 10 วันนี้ เป็ นวันแห่งองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า จอมโยธา เป็ นวันแห่งการ
แก้ แค้ นที ่จะแก้ แค้นศั ตรู ของพระองค์ ดาบจะกินจนอิม
่ และดื่มโลหิตของเขาจนเต็มคราบ เพราะองค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาทําการบูชาในแดนเหนื อข้างแม่น้ํายู เฟรติ ส 11 โอ ธิดาพรหมจารีแห่งอ
ียป
ิ ต์ เอ๋ย จงขึ้น ไปที่ กิ เลอาด และไปเอาพิมเสน เจ้ าได้ ใช้ ยาเป็ นอ ัน มากแล้ว และก็ ไร้ผล สําหรับ เจ้า นั ้
นรักษาไม่หาย 12 บรรดาประชาชาติได้ยินถึงความอายของเจ้า และแผ่นดินก็เต็มด้วยเสียงร้องของเจ้า
เพราะว่านั กรบสะดุ ดกัน เขาทัง้ หลายได้ ล้มลงด้วยกัน� 13 พระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับเยเรมีย์ผู้
พยากรณ์ เรือ
่ งการมาของเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่งบาบิ โลน เพื่อ จะโจมตี แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ ว่า 14 “จง
ประกาศในอียป
ิ ต์ และป่าวร้องในมิ กดล จงป่าวร้องในโนฟและทาปานเหส จงกล่าวว่า ยืน ให้ พร ้ อมไว้
และเตรียมตัว พร้อม เพราะว่า ดาบจะกิน อยู่ รอบตัว เจ้า 15 ทําไมชายที่ กล ้า หาญของเจ้า จึง หนี เสีย เล่า
พวกเขาไม่ ยืนม ั น
่ อยู่ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ได้ ทรงผลัก เขาล้ม ลง 16 พระองค์ ทรงทํา ให้คนเป็ นอ ัน มาก
สะดุด เออ เขาล้มลงกันและกัน และเขาทัง้ หลายพูดว่า ‘ลุกขึ้นเถอะ ให้เรากลับไปยังชนชาติของเรา ไป
ยังแผ่นดินที ่เราถือกําเนิ ด เพราะเรือ
่ งดาบของผู้บีบบังคับ� 17 พวกเขาได้เรียกชื่อฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอ
ียป
ิ ต์ว่า ‘ผู้อึกทึกผู้ปล่อยให้โอกาสผ่านไป� 18 เพราะบรมมหากษั ตริย์ ผู้ซึ่งพระนามของพระองค์คือพระ
เยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสว่า เรามีชีวิตอยูตราบใด
่
เขาทาโบร์อยูท่
่ ามกลางภูเขาทัง้ หลาย และภูเขาคารเมล
อยู่ข้างทะเลฉั นใด จะมีผู้หน่ึงมาฉั นนั ้น 19 โอ ธิดาผู้อาศัยในอียป
ิ ต์เอ๋ย จงเตรียมข้าวของสําหรับตัวเจ้า
เพื่อ การถูก กวาดไปเป็น เชลย เพราะว่า เมืองโนฟจะถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่าๆ และรกร้าง ปราศจากคนอาศัย
20 อียป
ิ ต์เป็นเหมือนวัวสาวตัวงาม แต่การทําลายจากทิศเหนื อมาจับเธอ 21 ทหารรับจ้างที่อยู่ท่ามกลาง
เธอ ก็เหมือนลูกวัวทได้
ี่ ขุนไว้ให้อ้วน เออ ด้วยเขาทัง้ หลายหันกลับและหนี ไปด้วยกัน เขาทัง้ หลายไม่ยอม
ยืนหยัด เพราะวันแห่ง หายนะของเขาได้ มาเหนื อ เขาทัง้ หลาย และเป็น เวลาแห่ง การลงโทษเขา 22 เธอ
ทํา เสียงเหมือนงู ที่ กําลัง เลื้อยออกไป เพราะศั ตรู ของเธอจะเดิน กระบวนเข้า มาด้วยกําลัง ทัพ และมาสู้
กับ เธอด้วยขวาน เหมือนอย่างคนเหล่านั ้ นที ่ โค ่น ต้นไม้ 23 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เขาทัง้ หลายจะโค่น ป่า
ของเธอลง แม้ว่าป่านั ้นใครจะเข้าไปค้นหาไม่ได้ เพราะว่าพวกเขาทัง้ หลายมีจํานวนมากกว่าตัก
๊ แตน นั บ
ไม่ ถ้วน 24 ธิดาของอียป
ิ ต์ จะถูก กระทํา ให้ได้ อาย เธอจะถูก มอบไว้ในมือ ของชนชาติ หน่งึ จากทิศ เหนื อ�
25 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสว่า “ดูเถิด เราจะนําการลงโทษมาเหนื อเหล่าฝูงชน
ของโนและฟาโรห์ และอียป
ิ ต์และบรรดาพระและกษัตริย์ทัง้ ปวงของเมืองนั ้น ลงเหนื อฟาโรห์และคนทัง้
หลายที่ วางใจในท่าน 26 เราจะมอบเขาทัง้ หลายไว้ในมือ ของบรรดาผู้ ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา ในมือ ของ
เนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลน และในมือข้าราชการของท่าน พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ภายหลังอียป
ิ ต์
จึงจะมีคนอาศัยอยู่อย่างสมัยก่อน 27 โอ ยาโคบ ผู้รบ
ั ใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย โอ อิสราเอลเอ๋ย อย่า
ครันคร
่
้ามเลย เพราะดู เถิด เราจะช่วยเจ้า ให้ รอดได้ จากที่ ไกล และช่วยเชื้อ สายของเจ้า จากแผ่นดิ นที ่
เขาเป็นเชลย ยาโคบจะกลับมาและมีความสงบและความสบาย และไม่มีผู้ใดกระทําให้เขากลัว 28 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ยาโคบผู้รับใช้ของเราเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะเราอยู่กับเจ้า เราจะกระทําให้บรรดา
ประชาชาติทัง้ สิน
่ ้น แต่ส่วนเจ้าเราจะไม่กระทําให้
้ มาถึงซึ่งอวสาน คือประชาชาติที่เราได้ขับเจ้าให้ไปอยูนั
ถึงอวสานทีเดียว เราจะตีสอนเจ้าตามขนาด เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าไม่ถูกทําโทษเป็นอันขาด�

47
คําพยากรณ์ เรือ
่ งชาวฟีลิสเตียและเมืองไทระ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึง มายัง เยเรมีย์ผู้ พยากรณ์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งฟี ลิสเตี ยก่อนที่ ฟาโรห์โจมตี

เมืองกาซา 2 “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด นํ้าทัง้ หลายกําลังขึ้นมาจากทิศเหนื อ และจะกลายเป็นกระ
แสนํ้าท่วม มันจะท่วมแผ่นดินและสารพัดซึ่งอยู่ในนั ้น ทัง้ เมืองและผู้ที่อาศัยอยู่ในเมือง คนจะร้องรํา่ ไร

เยเรมีย์ 47:3

797

เยเรมีย์ 48:21

และชาวแผ่นดินนั ้นทุกคนจะครํา่ ครวญ 3 เมื่อได้ยน
ิ เสียงกีบม้าตัวแข็งแรงของเขากระทืบ และเสียงรถ
รบของเขากรู กันมา และเสียงล้อรถดังกึกก้อง พวกพ่อก็จะมิได้หันกลับมาดูลูกทัง้ หลายของตน เพราะ
มือของเขาอ่อนเปลี้ยเต็ มทีแล้ว 4 เพราะวันที ่จะมาถึงซึ่งจะทําลายฟี ลิสเตียทัง้ สิน
้ และจะตัดผู้อุปถัมภ์
ทุกคนที่เหลืออยู่ออกจากเมืองไทระและเมืองไซดอน เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงทําลายคนฟีลิสเตีย คือ
คนที่เหลืออยู่ในแถบคัฟโทร์นั ้น 5 เมืองกาซาก็ล้านเลี่ยน และเมืองอัชเคโลนก็ถูกตัดออกพร้อมด้วยคน
ที่ เหลือ อยู่ในหุบเขาของเขา เจ้ าจะเชือดเนื้ อ เถือ หนั ง ของเจ้า อีกนานเท่าใด 6 โอ ดาบแห่งพระเยโฮวาห์
เจ้าข้า อี กนานเท่าไรท่านจึง จะสงบ จงสอดตัว เข้า ไว้ในฝัก เสีย เถิด จงหยุด พัก และอยู่ นิ่งๆเสียที 7 เมื่อ
พระเยโฮวาห์ ทรงกําชับ มัน จะสงบได้ อย่างไรเล่า พระองค์ ทรงบัญชาและแต่ง ตัง้ ให้ ดาบนั ้น ต่อ สู้ อช
ั เค
โลนและต่อสู้ชายทะเล�

48
โมอับจะถูกทําลาย

เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งโมอับ พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า “วิบัติ แก่ เนโบ เพ
ราะเป็ นที ่ ถู กทิง้ ร้าง คี ร ิยาธาอิม ได้ อาย มัน ถูก ยึด แล้ว มิ สกาบก็ ได้ อายและคร้ามกลัว 2 จะไม่ มี การ
สรรเสริญ โมอับ อีก ต่อ ไป ในเมืองเฮชโบนคนเหล่า นั ้น ได้ วางแผนปองร้ายต่อ โมอับ ว่า ‘มาเถอะ ให้ เรา
ตั ดม ัน ออกเสีย จากการเป็น ประชาชาติ� โอ เมืองมัด เมนเอ๋ย เจ้ าจะถูก ตัด ลงมาเหมือนกัน ดาบจะไล่
ตามเจ้าไป 3 จะมีเสียงร้องมาแต่โฮโรนาอิมว่า ‘การร้างเปล่าและการทําลายอย่างใหญ่หลวง� 4 เมืองโม
อับถูกทําลายเสียแล้ว ได้ ยินเสียงร้องไห้จากพวกเด็กเล็กๆของเธอ 5 เพราะเขาทัง้ หลายจะขึ้นไปร้องไห้
ที่ ทางขึ้น เมืองลู ฮี ท เพราะพวกศั ตรู ได้ ยิน เสียงร้องไห้ เพราะการทําลาย ที่ ทางลงจากเมืองโฮโรนาอิม
6 หนี เถิด เอาตัว รอดเถิด จงเป็ น เหมือนพุ่ม ไม้ ที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 7 เพราะว่า เจ้า ได้ วางใจในผลงานและ
ในทรัพย์ สมบัติ ของเจ้า เจ้ าจะต้องถูก ยึด ด้วย และพระเคโมชจะต้องถูก กวาดไปเป็น เชลย พร ้ อมกับ
ปุโรหิตและเจ้านายของเขา 8 ผู้ทําลายจะมาเหนื อเมืองทุกเมืองและไม่มีเมืองใดจะรอดพ้นไปได้ หุบเขา
จะต้องพินาศและที่ราบจะต้องถูกทําลาย ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงลัน
่ พระวาจาไว้ 9 จงให้ปี กแก่โมอับ เพื่อ
ว่ามันจะหนี รอดไปได้ เพราะหัวเมืองของมันจะกลายเป็นที่รกร้าง ปราศจากสิง่ ใดอาศัยอยูใ่ นนั ้น 10 ผู้ใด
กระทํางานของพระเยโฮวาห์อย่างไม่ซื่อ ผู้นั ้นก็ถูกสาป ผู้ที่กันไม่ให้ดาบของตนกระทําให้โลหิตตก ผู้นั ้น
จะถูกสาป 11 โมอับสบายตัง้ แต่หนุ่มๆมา และได้ตกตะกอน มันไม่ได้ถูกถ่ายออกจากภาชนะนี้ ไปภาชนะ
นั ้น หรือ ต้องถูก กวาดไปเป็น เชลย ดัง นั ้น รสจึง ยัง อยู่ ในนั ้น และกลิ่ นก ็ ไม่ เปลี่ยนแปลง � 12 พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะส่งนั กท่องเที่ยวมาให้เขาเพื่อทําให้เขาท่อง
เที่ยวไป และเทภาชนะของเขาให้เกลี้ยง และทุบไหของเขาให้แตกเป็นชิน
้ ๆ 13 แล้วโมอับก็จะได้ อายเพ
ราะพระเคโมช อย่างที่ วงศ์ วานอิสราเอลได้ อายเพราะเบธเอล อันเป็ นที ่วางใจของเขา 14 เจ้าว่าอย่างไร
ได้ ว่า ‘เราเป็น พวกวีรชนและทแกล้ว ทหารสําหรับ สงคราม� 15 เมืองโมอับ ถูก ทําลายและขึ้น ไปจากหัว
เมืองของมันแล้ว และคนหนุ่มๆที่คัดเลือกแล้วของเมืองก็ลงไปสู่การถูกฆ่า พระบรมมหากษั ตริย์ผู้ทรง
พระนามว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธา ตรัสด ัง นี้ แหละ 16 ภัย พิบัติ ของโมอับอย ู่ ใกล้ แค่ คืบ แล้ว และความ
ทุกข์ใจของเขาก็เร่งก้าวเข้ามา 17 บรรดาท่านที่ อยู่รอบเขา จงเสียใจด้วยเขาเถิด และบรรดาท่านที่ รู จั
้ ก
18
ชื่อ เขาด้วย จงกล่าวว่า ‘ไม้ ธารพระกรอัน ทรงฤทธิห
ั เสีย แล้ว คือ คทาอั นร ุ่ง โรจน์ นั ้น � ธิดาผู้ อาศัย
์ ก
เมืองดีโบนเอ๋ย จงลงมาจากสง่าราศี ของเจ้าและนั ่ งด้วยความกระหาย เพราะผู้ทําลายโมอับจะมาสู้กับ
เจ้า เขาจะทําลายที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของเจ้า 19 โอ ชาวเมืองอาโรเออร์เอ๋ย จงยืน เฝ้า อยู่ ข้างทาง จงถาม
ชายที่ หนี มาและผู้หญิงที่ รอดพ้นมาว่า ‘เกิดเรือ
่ งอะไรขึ้น� 20 โมอับถูกกระทําให้ได้ อาย เพราะมันแตก
เสีย แล้ว ครํา่ ครวญและร้องรํา่ ไรอยู่ จงบอกแถวแม่ น้ํา อารโนนว่า ‘โมอับ ถูก ทําลายเสีย แล้ว� 21 การ
1
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พิพากษาได้ตกเหนื อที่ราบ เหนื อโฮโลน และยาฮาส และเมฟาอาท 22 และดีโบน และเนโบ และเบธดิบ
ลาธาอิม 23 และคีรย
ิ าธาอิม และเบธกามุล และเบธเมโอน 24 และเคริโอท และโบสราห์ และหัวเมืองทัง้
สิน
้ ของแผ่นดินโมอับ ทัง้ ไกลและใกล้ 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เขาของโมอับถูกตัดออกแล้ว และแขนขอ
งมันก็หก
ั ไป 26 จงทําให้เขามึนเมา เพราะว่าเขาได้พองตัวขึ้นต่อพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นโมอับจะต้อง
กลิง้ เกลือกอยู่ในอาเจียนของตัว และเขาจะถูก เยาะเย้ยด้วย 27 อิสราเอลไม่ ถู กเจ้าเยาะเย้ยหรือ ไปพบ
เขาท่ามกลางโจรหรือ เมื่อเจ้าพูดถึงเขา เจ้ าจึงกระโดดขึ้นด้วยความปี ติ ยินดี 28 โอ ชาวเมืองโมอับเอ๋ย
จงออกเสียจากหัวเมืองไปอาศัยอยูใ่ นหิน จงเป็นเหมือนนกเขาซึ่งทํารังอยูที
่ ่ข้างปากซอก 29 เราได้ยน
ิ ถึง
ความเห่อเหิมของโมอับ (เขาเห่อเหิมมาก� ได้ยินถึงความยโส ความจองหองของเขา และความเห่อเหิม
ของเขา และถึง ความยกตนข่ มท ่านในใจของเขา 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เรารู ค
้ วามโกรธของเขา แต่
31
มันจะไม่สําเร็จ ความเท็จทัง้ หลายของเขาจะไม่ถึงความสําเร็จ เพราะฉะนั ้น เราจะครํา่ ครวญเพื่อโม
อับ เราจะร้องรํา่ ไรเพื่อโมอับทัง้ มวล ใจของเราจะโอดครวญเพื่อคนของคีรเ์ ฮเรส 32 โอ เถาองุน
่ แห่งสิบ
มาห์เอ๋ย เราจะร้องไห้เพื่อ เจ้า มากกว่า เพื่อ ยาเซอร์ กิง่ ทัง้ หลายของเจ้า ยื่น ข้ามทะเลจนถึง ทะเลของยา
เซอร์ ผู้ ทําลายได้ โจมตี ผลไม้ ฤดู ร้อนและการเก็บ องุน
่ ของเจ้า 33 ความยินดี และความชื่นบานได้ ถู กก
วาดออกไปเสีย จากเรือกสวนไร่นาและแผ่น ดิน ของโมอับ เราได้ กระทํา ให้เหล้า องุน
่ หยุด ไหลจากบ่อ ยํ่า
องุน
่ ไม่มี คนยํ่า ด้วยเสียงโห่ ร้อง เสียงโห่ รอ
้ งนั ้น ไม่ ใช่ เสียงโห่ รอ
้ งเลย 34 เมืองเฮชโบนและเมืองเอเลอ
าเลห์ได้ร้องรํา่ ไห้ เขาทัง้ หลายส่งเสียงร้องไกลถึงเมืองยาฮาส จากโศอาร์ถึงโฮโรนาอิม ดังวัวตัวเมียอายุ
สามปี เพราะสายนํ้าทัง้ หลายแห่งนิ มริมก็จะร้างเปล่าด้วย 35 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะนําอวสานมาสู่
ผู้ ที่ ถวายเครือ
่ งบูชาในปู ชน ีย สถานสูง และเผาเครือ
่ งหอมถวายพระของเขาในโมอับ 36 เพราะฉะนั ้น ใจ
ของเราจะโอดครวญเพื่อโมอับเหมือนอย่างปี่ และใจของเราจะโอดครวญเหมือนปี่ เพื่อคนเมืองคีรเ์ ฮเรส
เพราะทรัพย์สมบัติที่เขาได้มาก็ได้พินาศ 37 ทุกศีรษะจะถูกโกน และทุกเคราจะถูกตัด บนมือทัง้ ปวงจะมี
รอยเชือดเฉื อน และจะมีผ้ากระสอบที่บัน
้ เอว 38 บนหลังคาเรือนทัง้ สิน
้ ของโมอับและตามถนนทัง้ หลาย
ในเมืองนั ้น จะมี แต่ เสียงโอดครวญทัว่ ไป เพราะเราทุบ โมอับ เหมือนเราทุบ ภาชนะที่ เราไม่ พอใจ พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 39 เขาทัง้ หลายจะครํา่ ครวญว่า ‘โมอับแตกแล้วหนอ โมอับหันหลังกลับด้วยความ
อับอายแล้วหนอ� ดังนั ้นแหละโมอับได้กลายเป็ นที่เยาะเย้ย และเป็ นที่หวาดเสียวแก่บรรดาผู้ที่อยู่ล้อม
รอบเขา� 40 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด ผู้ หน่งึ จะโฉบลงเหมือนนกอินทรี และกางปีก ออกสู้ โม
อับ 41 เคริโอทถูกจับไปและที่ กําบังเข้มแข็งถูกยึด จิ ตใจของบรรดานั กรบแห่งโมอับในวันนั ้นจะเหมือน
จิตใจของผู้ หญิง ซึ่ง กําลัง เจ็บ ครรภ์ คลอดบุตร 42 โมอับ จะถูก ทําลายและไม่ เป็น ชนชาติ หน ่ึ งอ ีก ต่อ ไป
เพราะว่าเขาพองตัวขึ้นต่อพระเยโฮวาห์ 43 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ชาวเมืองโมอับเอ๋ย ความสยดสยอง
หลุมพรางและกับดัก จะอยู่เหนื อเจ้า 44 ผู้ใดที่ หนี จากความสยดสยองจะตกหลุมพราง และผู้ที่ ปี นออก
มาจากหลุม พรางก็ จะติ ดก ับ เพราะเราจะนํา สิง่ เหล่า นี้ มาเหนื อ โมอับ ในปี แห่ งการลงโทษเขา พระเย
โฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 45 ผู้ ลี้ ภัย ได้ ไปยืน อยู่ อย่างหมดแรงที่ ในเงาเมืองเฮชโบน เพราะว่า ไฟจะออกมา
จากเฮชโบน เปลวไฟจะออกมาจากท่ามกลางสิโหน มันจะทําลายดินแดนของโมอับและกระหม่อมของ
บรรดาคนแห่ง ความอลเวง 46 โอ โมอับ เอ๋ย วิบัติ แก่ เจ้า ชนชาติ แห่ งพระเคโมชกํา ลัง วอดวายอยู่ แล้ว
เพราะบรรดาบุตรชายของเจ้าถูกจับไปเป็นเชลย และบุตรสาวของเจ้าก็เข้าในความเป็นเชลย 47 แต่เรา
ยังจะให้โมอับกลับสู่สภาพเดิมในกาลต่อไป พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ� เท่านี้ เป็นข้อพิพากษาโมอับ
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งคนอัมโมน
เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งคนอัม โมน พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “อิสราเอลไม่ มี บุ ตรชายหรือ เขาไม่ มี ทายาทหรือ
แล้วทําไมกษั ตริย์ของพวกเขาจึงรับกาดเป็นมรดก และประชาชนของท่านอาศัยอยู่ในหัวเมืองของท่าน
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พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง เมื่อ เราจะกระทํา ให้ ได้ ยิน เสียงสัญญาณ
สงครามในนครรับบาห์ของคนอัมโมน มันจะกลายเป็นกองซากปรักหักพัง และธิดาทัง้ หลายของเมือง
นั ้นจะถูกเผาเสียด้วยไฟ แล้วอิสราเอลจะเป็นทายาทของคนเหล่านั ้ นที ่เคยเป็นทายาทของเขาอีก พระ
เยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 3 โอ เฮชโบนเอ๋ย จงครํา่ ครวญ เพราะเมือ งอัย ถูก ทําลาย บุ ตรสาวแห่ง นคร
รับบาห์เอ๋ย จงร้องรํา่ ไร จงเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ จงโอดครวญ วิง่ ไปวิง่ มาอยู่ท่ามกลางรัว้ ต้นไม้ เพ
ราะกษั ตริย์ของพวกเขาจะต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย พร้อมกับปุโรหิตและเจ้านายของมัน 4 โอ บุตรสาว
ผู้กลับสัตย์เอ๋ย ทําไมเจ้าโอ้อวดบรรดาหุบเขา หุบเขาของเจ้ามี น้ําไหล ผู้วางใจในสมบัติ ของตนว่า ‘ใคร
จะมาสู้ ฉัน นะ� 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จอมโยธาตรัสว ่า ดู เถิด เราจะนํา ความสยดสยองมาเหนื อ
เจ้า จากทุกคนที่อยูรอบตั
่
วเจ้า และเจ้าจะถูกขับไล่ออกไป ชายทุกคนตรงหน้าเขาออกไป และจะไม่มีใคร
รวบรวมคนลี้ภัยได้ 6 แต่ภายหลังเราจะให้คนอัมโมนกลับสู่สภาพเดิม� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
2

คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเอโดม
เก ี่ย วกับ เรือ
่ งเมืองเอโดม พระเยโฮวาห์ จอมโยธา ตรัสด ัง นี้ ว่า “สติ ปัญญาไม่ มี ในเทมานอีก แล้ว
หรือ คําปรึกษาพินาศไปจากผูเ้ ฉลียวฉลาดแล้วหรือ สติปัญญาของเขาหายสูญไปเสียแล้วหรือ 8 โอ ชาว
เมืองเดดานเอ๋ย จงหนี จงหัน กลับ จงอาศัย ในที่ ลึก เพราะว่า เราจะนํา ภัย พิบั ติ ของเอซาวมาเหนื อ เขา
เวลาเมื่อเราจะลงโทษเขา 9 ถ้าคนเก็บองุน
่ มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้ องุน
่ ตกค้างไว้บ้างหรือ ถ้าขโมยมาเวลา
10
กลางคืน เขาจะไม่ ทําลายเพียงพอแก่ ตัว เขาเท่านั ้น หรือ แต่ เราได้ เปล ือยเอซาวให้ เปล ือยเลย เรา
ได้ เปิดที่ ซ่อนของเขา และเขาไม่ สามารถซ่อนตัวได้ เชื้อสายของเขาถูกทําลาย และพี่น้องของเขา และ
เพื่อนบ้านของเขา ไม่มี เขาอีก แล้ว 11 จงทิง้ เด็ก กําพร้า พ่อ ของเจ้า ไว้เถิด เราจะให้เขามี ชีวิตอยู่ และให้
แม่ม่ายของเจ้าวางใจในเราเถิด� 12 เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด ถ้าคนที่ยงั ไม่สมควรจะดื่ม
จากถ้วยนั ้นยังต้องดื่ม เจ้าจะพ้นโทษไปได้หรือ เจ้าจะพ้นโทษไปไม่ได้ เจ้าจะต้องดื่ม 13 พระเยโฮวาห์ตรั
สว่า เราได้ปฏิญาณต่อตัวของเราเองว่า โบสราห์จะต้องกลายเป็ นที ่รกร้าง เป็ นที ่ตําหนิ ติเตียน เป็ นที ่ที่
ถู กทิง้ ไว้เสียเปล่า และเป็นคําสาปแช่ง และหัวเมืองทัง้ สิน
้ ของเขาจะเป็ นที ่ที่ ถู กทิง้ ไว้เสียเปล่าอยู่เนื อง
14
นิ ตย์� ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ข่าวลือจากพระเยโฮวาห์ ทูตคนหนึ่ งถูกส่งไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ บอก
ว่า “จงรวบรวมเจ้าทัง้ หลายเข้า และมาต่อสู้ เมืองนั ้น และลุกขึ้นเพื่อกระทําสงครามเถิด 15 เพราะว่า ดู
เถิด เราจะกระทําเจ้าให้เล็กท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้เป็นทีดู
่ หมิน
่ ท่ามกลางมนุษย์ 16 เพราะความ
หวาดเสียวของเจ้า ได้ หลอกลวงเจ้า ทัง้ ความเห่อเหิม แห่ง ใจของเจ้า โอ เจ้ าผู้ ซ่ึง อาศัย อยู่ ในซอกหิน ผู้
ยึด ยอดภูเขาไว้เอ๋ย แม้ เจ้ าทํา รัง ของเจ้า สูง เหมือนอย่างรังนกอินทรี เราจะฉุ ด เจ้า ลงมาจากที่ นั ่น พระ
เยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 17 เอโดมจะกลายเป็ นที่รกร้าง ทุกคนที่ผ่านเอโดมจะตกตะลึง และจะเย้ยหยัน
ในภัยพิบัติทัง้ สิน
้ ของมัน 18 อย่างเมื่อเมืองโสโดม และเมืองโกโมราห์ และหัวเมืองใกล้ เคียงของมันถูก
ทําลายล้าง พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ไม่มี ใครจะพํานั ก อยู่ ที่ นั่น ไม่มี บุ ตรของมนุษย์ คนใดจะอาศัย ในเมือง
นั ้น 19 ดู เถิด เขาจะขึ้นมาอย่างสิงโตจากคลื่นของลุ่มแม่น้ําจอร์แดนโจนเข้าใส่ คอกของแกะที่ แข็งแรง
แต่ เราจะกระทํา ให้ เขาวิง่ หนี เธอไปอย่างฉั บ พลัน และใครเป็น ผู้ ที่ เลือกสรรไว้ ที่ เราจะแต่ง ตัง้ ไว้เหนื อ
เธอ ใครเป็นอย่างเราเล่า ใครจะนั ดเราเล่า ผู้เลี้ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู่ต่อหน้าเราได้ 20 เพราะฉะนั ้น
จงฟังคําปรึกษาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเตรียมไว้ต่อสู้เมืองเอโดม และพระประสงค์ทัง้ หลายซึ่งพระองค์ได้
ดําริไว้ต่อสู้ ชาวเมืองเทมาน แน่ ล่ะ ถึง ตัว เล็ก ที่ สุด ในฝู งก ็ จะต้องถูก ลากเอาไป แน่ ละ พระองค์ จะทรง
กระทํา ให้ ที่ อาศัย ของเขาร้างเปล่า ไปพร้อมกับ เขาด้วย 21 แผ่ นดิน โลกสัน
่ สะเทือนเพราะเสียงที่ มัน ล้ม
เสียงครํา่ ครวญของเขาได้ยน
ิ ถึง ทะเลแดง 22 ดู เถิด ผู้ หน่งึ จะเหาะขึ้น และโฉบลงเหมือนนกอินทรี และ
กางปีกของมันออกสู้โบสราห์ และจิตใจของนั กรบแห่งเอโดมในวันนั ้นจะเป็นเหมือนจิตใจของหญิงปวด
ท้องคลอดบุตร
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คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองดามัสกัส
เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งเมืองดามัสกัส เมืองฮามั ท และเมือ งอารปัด ได้ ขายหน้า เพราะเขาทัง้ หลายได้ยน
ิ
ข่าวร้าย เขาก็ กลัวลาน ทะเลก็ ทุรนทุราย มันสงบลงไม่ได้ 24 เมืองดามัสกัสก็ ออ
่ นเพลียแล้ว เธอหันหนี
และความกลัวจนตัวสัน
่ จับเธอไว้ ความแสนระทมและความเศร้ายึดเธอไว้อย่างผู้หญิงกําลังคลอดบุตร
25 เมืองแห่ง การสรรเสริญ นั ้น ถูก ทอดทิง
้ แล้ว หนอ คือ เมืองที่ เต็ มด ้วยความชื่น บานนั ่น น่ ะ 26 เพราะ
ฉะนั ้นคนหนุ่มๆของเมืองนั ้นจะล้มลงตามถนนทัง้ หลายในเมืองนั ้น และบรรดาทหารของเมืองนั ้นจะถูก
ตัดออกในวันนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 27 และเราจะก่อไฟขึ้นในกําแพงเมืองดามัสกัส
และไฟนั ้นจะกินพระราชวังของเบนฮาดัดเสีย
23

คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเคดาร์

28 เกี่ยวด้วยเรือ
่ งคนเคดาร์และราชอาณาจักรฮาโซร์ ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนจะโจมตี

พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า จงลุกขึ้น รุ ดเข้าไปสู้คนเคดาร์ จงทําลายประชาชนแห่งตะวันออกเสีย 29 เต็นท์
และฝูง แพะแกะของเขาจะถู กร ิบ เสีย ทั ้งม ่านและภาชนะทัง้ สิน
้ ของเขา อูฐ ของเขาจะถูก นํา เอาไปจาก
เขา และคนจะร้องแก่เขาว่า ‘ความสยดสยองทุกด้าน� 30 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ ชาวเมืองฮาโซร์เอ๋ย
หนี เถิด จงสัญจรไปไกล ไปอาศัย ในที่ ลึก เพราะเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนได้ ดําริแผนงาน
ต่อสู้ เจ้า และก่อ ตัง้ ความประสงค์ ไว้สู้ เจ้า 31 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า จงลุก ขึ้น รุ ด หน้า ไปสู้ ประชาชาติ หน
่ึงที่ มัง่ มี ซึ่งอาศัยอยู่อย่างมัน
่ คง ไม่มีประตู เมืองและไม่มีดาลประตู อยู่แต่ ลําพัง 32 อูฐของเขาทัง้ หลาย
จะกลายเป็นของที่ปล้นมาได้ และฝูงวัวอันมากมายของเขาจะเป็นของที่รบ
ิ มา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เรา
จะกระจายเขาไปทุก ทิศ ลม คือ คนที่ อยู่ ในมุ มท ี่ ไกลที่ สุด และเราจะนํา ภัย พิบั ติ มาจากทุ กด ้า นของเขา
33 เมืองฮาโซร์จะเป็ นทีอ
่ าศัยของมังกร เป็นทีที
่ ่ถูกทิง้ ไว้ให้รกร้างอยูเป็
่ นนิ ตย์ ไม่มีใครจะพํานั กที่นั ่น ไม่มี
บุตรของมนุษย์คนใดจะอาศัยในเมืองนั ้น�
คําพยากรณ์ เรือ
่ งเมืองเอลาม
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่ง มายัง เยเรมีย์ ผู้ พยากรณ์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งเมืองเอลามในตอนต้ นร
35
ัช กาลเศเดคี ยาห์ กษั ตริย์ แห่ งยู ดาห์ ว่า “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะหั กค ัน ธนู
ของเอลาม ซึ่งเป็นหัวใจแห่งกําลังของเขาทัง้ หลาย 36 และเราจะนําลมทัง้ สี่ ทิศจากฟ้าทัง้ สี่ ส่วนมาสู้ เอ
ลาม และเราจะกระจายเขาไปตามลมเหล่านั ้นทัง้ หมด จะไม่มีประชาชาติ ใดซึ่งผู้ถู กขับไล่ ออกไปจากเอ
ลามจะมาไม่ ถึง 37 ด้วยว่าเราจะกระทําให้เอลามสยดสยองต่อหน้าศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย และต่อหน้าผู้
ที่ แสวงหาชีวต
ิ ของเขา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะนําเหตุ รา้ ยมาถึงเขาทัง้ หลาย คือความพิโรธอันแรง
กล้า เราจะใช้ให้ดาบไล่ตามเขาทัง้ หลาย จนกว่าเราจะได้เผาผลาญเขาเสีย 38 และเราจะตัง้ พระที่นั่งของ
เราในเอลาม และจะทําลายกษั ตริย์และบรรดาเจ้านายของเขาทัง้ หลาย พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 39 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า แต่ในกาลต่อไปเราจะให้เอลามกลับสู่สภาพเดิม�
34

50
คําพยากรณ์ เรือ
่ งกรุ งบาบิโลนและชาวเคลเดีย

1 พระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกล่าวด้วยเรือ
่ งบาบิโลน

เกี่ยวด้วยเรือ
่ งแผ่นดินของชาวเคลเดีย โดย
เยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ว่า
จงตัง้ ธงขึ้นและป่าวร้อง
อย่าปิดบังไว้เลย และว่า ‘บาบิโลนถูกยึดแล้ว พระเบลก็ ได้ อาย พระเมโรดัคก็ ถู กทุบแหลกเป็นชิน
้ ๆ รู ป
3
เคารพทัง้ หลายของเมืองนั ้นถูกกระทําให้ได้อาย และรู ปปั้ นทัง้ หลายก็ถูกทุบแหลกเป็นชิน
้ ๆ� เพราะว่า
มีประชาชาติหน่ึงออกจากทิศเหนื อมาต่อสู้เมืองนั ้น ซึ่งจะกระทําให้แผ่นดินของเธอเป็นที่รกร้าง และจะ
ไม่มีสิ่งใดอาศัยในนั ้นเลย ทัง้ มนุษย์และสัตว์จะย้ายออกไปและจะออกไปเสีย 4 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ใน
วันเหล่านั ้นและในเวลานั ้น ประชาชนอิสราเอลและประชาชนยูดาห์จะมารวมกัน มาพลางร้องไห้พลาง
2 “จงประกาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติ และป่ าวร้อง
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และเขาทัง้ หลายจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา 5 เขาทัง้ หลายจะถามหาทางไปศิ โยนโดย
หันหน้าตรงไปเมืองนั ้น กล่าวว่า ‘มาเถิด ให้พวกเรามาติดสนิ ทกับพระเยโฮวาห์โดยทําพันธสัญญาเนื อง
นิ ตย์ซ่ึงจะไม่ลืมเลย� 6 ประชาชนของเราเป็นแกะที่หลง บรรดาผู้เลี้ยงของเขาทัง้ หลายได้พาเขาหลงไป
หัน เขาทัง้ หลายไปเสียบนภู เขา เขาทัง้ หลายได้ เดิน จากภูเขาไปหาเนิ น เขา เขาลืม คอกของเขาเสีย แล้ว
7 บรรดาผู้ที่ พบเข้าก็ กินเขา และศั ตรู ของเขาได้ กล่าวว่า ‘เราไม่มีความผิด เพราะเขาทัง
้ หลายได้กระทํา
บาปต่อ พระเยโฮวาห์ผู้ เป็ นที ่ อยู่ อัน เที่ยงธรรมของเขาทัง้ หลาย คือ พระเยโฮวาห์อน
ั เป็น ความหวัง ของ
8
บรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย� จงหนี จากท่ามกลางบาบิโลน จงออกไปเสียจากแผ่นดินของชาวเคลเดีย
และเป็นเหมือนแพะตัวผู้นําหน้าฝูง 9 เพราะ ดูเถิด เราจะเร้าและนําบรรดาประชาชาติใหญ่หมู่หน่งึ จาก
ประเทศเหนื อมาต่อสู้บาบิโลน และเขาทัง้ หลายจะเรียงรายพวกเขามาต่อสู้กับเธอ ตรงนั ้นแหละเธอจะ
ถูกยึด ลูกธนูของเขาทัง้ หลายก็ เหมือนนั กรบที่ มี ฝีมือ ไม่มีคนใดจะกลับมือเปล่า 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า ประเทศเคลเดียจะถูกปล้น บรรดาผู้ที่ปล้นเธอจะอิม
่ หนํา 11 โอ บรรดาผู้ปล้นมรดกของเราเอ๋ย แม้ว่า
เจ้าเปรมปรีดิ์ แม้ว่าเจ้าลิงโลด แม้เจ้าอ้วนพีอย่างวัวสาวอยู่ที่หญ้า และร้องอย่างวัวตัวผู้ 12 มารดาของ
เจ้าจะละอายอย่างอดสู และนางที่คลอดเจ้าจะต้องอับอาย ดูเถิด ที่รัง้ ท้ายแห่งบรรดาประชาชาติจะเป็น
ถิน
่ ทุรกันดาร ที่ แห้งแล้งและทะเลทราย 13 เมืองนั ้นจะไม่มีคนอาศัยเพราะพระพิโรธของพระเยโฮวาห์
แต่ จะเป็ นที ่ รกร้างทัง้ หมด ทุ กคนที่ ผ่านเมืองบาบิ โลนไปจะตกตะลึง และจะเย้ย หยัน ในภัย พิบั ติ ทัง้ สิน
้
ของเมืองนั ้น 14 จงเรียงรายตัว ของเจ้า ทัง้ หลายเข้า มาสู้ บาบิ โลนให้รอบข้าง บรรดาเจ้า ที่ โก่ งคัน ธนูจง
ยิงเธอ อย่าเสียดายลูกธนู เพราะเธอได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ 15 จงเปล่งเสียงโห่รอ
้ งสู้เธอให้รอบ
ข้าง เธอยอมแพ้ แล้ว รากฐานของเธอล้ม ลงแล้ว กําแพงของเธอถูก พัง ลงมาแล้ว เพราะนี่ เป็นการแก้
แค้นของพระเยโฮวาห์ จงทําการแก้แค้นเธอ ทํากับเธออย่างที่เธอได้กระทํามาแล้ว 16 จงตัดผูห
้ ว่านเสีย
จากบาบิ โลน และตัด ผู้ ที่ ถือ เคียวในฤดู เกี่ยว เหตุ เพราะดาบของผู้ บีบ บัง คั บท ุก คนจึง หัน เข้าหาชนชาติ
ของตน และทุกคนจะหนี ไปยังแผ่นดินของตน 17 อิสราเอลเป็นเหมือนแกะที่ ถู กกระจัดกระจายไปแล้ว
พวกสิงโตได้ ขับ ล่า เขาไป ที แรกกษั ตริย์ อส
ั ซี เรียก ิน เขา ในที่ สุด นี้ เนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลน
18
ได้ หก
ั กระดูก ของเขา เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้า แห่งอ ิส ราเอล ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด
เราจะลงโทษกษั ตริย์แห่งบาบิ โลนและแผ่น ดิน ของท่าน ดัง ที่ เราได้ ลงโทษกษั ตริย์แห่งอ ัส ซีเรีย 19 เรา
จะให้อส
ิ ราเอลกลับสู่ ลานหญ้าของเขา และเขาจะกินอยู่บนคารเมลและในบาชาน และเขาจะอิม
่ ใจบน
20
เนิ นเขาเอฟราอิมและในกิ เลอาด พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันเหล่านั ้นและในเวลานั ้น จะหาความชัว่
ช้าในอิสราเอลและจะหาไม่ ได้ เลย จะหาบาปในยู ดาห์ก็ หาไม่ ได้ เลย เพราะเราจะให้อภัยแก่ ชนเหล่านั ้น
ผู้ที่เราเหลือไว้ให้ 21 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า จงขึ้นไปสู้แผ่นดินเมราธาอิม และต่อสู้ชาวเมืองเปโขด จงฆ่า
เขาและตามทําลายเสียให้สิน
้ เชิง และจงกระทําทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ 22 เสียงสงครามอยูใ่ น
แผ่นดิน และเสียงการทําลายอย่างใหญ่หลวงก็อยูในนั
่
้น 23 ค้อนทุบของแผ่นดินโลกทัง้ หมดได้ถูกตัดลง
และถู กหักเสียแล้วหนอ บาบิโลนได้กลายเป็ นที่รกร้างท่ามกลางบรรดาประชาชาติแล้วหนอ 24 โอ บาบิ
โลนเอ๋ย เราวางบ่วงดักเจ้าและเจ้าก็ติดบ่วงนั ้น และเจ้าไม่รู เ้ รือ
่ ง เขามาพบเจ้าและจับเจ้า เพราะเจ้าได้
25
ขันสู้กับพระเยโฮวาห์ พระเยโฮวาห์ได้ทรงเปิดคลังอาวุธของพระองค์ และทรงให้อาวุธแห่งพระพิโรธ
ของพระองค์ ออกมา เพราะนี่ แหละเป็นพระราชกิจแห่งองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาในแผ่นดิน
แห่งชาวเคลเดีย 26 จงมาต่อสู้ กับเธอจากทุกเสี้ยวโลก จงเปิดบรรดาฉางของเธอ จงกองเธอไว้เหมือน
อย่างกองข้าวและทําลายเสีย จนสิน
้ เชิง อย่า ให้เธอเหลือ อยู่เลย 27 จงฆ่า วัว ผู้ ของเธอให้หมด ให้มัน ทัง้
หลายลงไปยังการฆ่า วิบัติแก่มันทัง้ หลาย เพราะวันเวลาของมันมาถึงแล้ว คือเวลาแห่งการลงโทษมัน
28 เสียงของเขาทัง
้ หลายที่ ได้ หนี และรอดพ้น จากแผ่น ดิน บาบิ โลน ไปประกาศการแก้ แค้น ของพระเย
โฮวาห์พระเจ้าของเราในศิ โยน คือการแก้แค้นแทนพระวิหารของพระองค์ 29 จงเรียกนั กธนูมาต่อสู้ กับ
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บาบิโลน คือบรรดาคนที่ โก่ งธนู จงตัง้ ค่ายไว้รอบมัน อย่าให้ผู้ใดหนี รอดพ้นไปได้ จงกระทํากับเธอตาม
การกระทําของเธอ จงกระทําแก่เธออย่างที่เธอได้กระทําแล้ว เพราะเธอจองหองลองดีกับพระเยโฮวาห์
พระองค์ผูบ
้ ริสุทธิแห่
์ งอิสราเอล 30 เพราะฉะนั ้น คนหนุ่มๆของเธอจะล้มลงตามถนนทัง้ หลาย และทหาร
ของเธอทัง้ สิน
้ จะถูกตัดออกในวันนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 31 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธาตรั
สว่า โอ ผู้จองหองเอ๋ย ดูเถิด เราต่อสู้กับเจ้า เพราะว่าวันเวลาของเจ้ามาถึงแล้ว คือเวลาที่เราจะลงโทษ
เจ้า 32 ผู้ จองหองจะสะดุด และล้ม ลง จะไม่ มี ผู้ ใดพยุง เขาขึ้น ได้ และเราจะก่อ ไฟในบรรดาหัว เมืองของ
เขา และไฟจะกินบรรดาที่ อยู่รอบเขาเสียสิน
้ 33 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ประชาชนอิสราเอล
และประชาชนยู ดาห์ถู กบ ีบ บัง คั บด ้ว ยกัน บรรดาผู้ ที่ จับ เขาทัง้ หลายไปเป็น เชลยได้ ยด
ึ เขาไว้มัน
่ เขาทัง้
หลายปฏิเสธไม่ ยอมให้ เขาไป 34 พระผู้ ไถ่ ของเขาทัง้ หลายนั ้น เข้ม แข็ง พระนามของพระองค์ คือ พระเย
โฮวาห์ จอมโยธา พระองค์ จะทรงแก้ คดี ของเขาโดยตลอด เพื่อ พระองค์ จะประทานความสงบแก่ แผ่น
ดิน แต่ ประทานความไม่สงบแก่ ชาวเมืองบาบิโลน 35 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ให้ดาบอยู่เหนื อชาวเคลเดีย
และเหนื อชาวเมืองบาบิโลน และเหนื อเจ้านายและนั กปราชญ์ของเธอ 36 ให้ดาบอยูเ่ หนื อผู้มุสา เพื่อเขา
จะกลายเป็นคนโง่ไป ให้ดาบอยู่เหนื อบรรดานั กรบของเธอ เพื่อเขาทัง้ หลายจะครันคร
่
้าม 37 ให้ดาบอยู่
เหนื อม ้า ทัง้ หลายของเขาและรถรบของเขา และอยู่ เหนื อ บรรดาชนที่ ปะปนกันท่า มกลางเขา เพื่อ เขา
ทัง้ หลายจะกลายเป็นผู้หญิงไป ให้ดาบอยู่เหนื อทรัพย์สมบัติทัง้ สิน
้ ของเขา เพื่อว่าทรัพย์สมบัตินั ้นจะถูก
ปล้น เสีย 38 ให้ความแห้ง แล้ง อยู่ เหนื อ นํ้า ทัง้ หลายของเธอ เพื่อน้าํ ทัง้ หลายนั ้น จะได้ แห ้งไป เพราะเป็น
แผ่น ดิน แห่ง รู ป เคารพสลัก และเขาทัง้ หลายก็ บ้า รู ปน น
ั ้ 39 เพราะฉะนั ้น สัตว์ ป่า ทัง้ หลายและบรรดา
หมาจิง้ จอกจะอาศัยในบาบิโลน และนกเค้าแมวจะอาศัยอยูใ่ นนั ้น เมืองนั ้นจะไม่มีประชาชนอยูอี
่ กต่อไป
เป็นนิ ตย์ คือไม่มีชาวเมืองอาศัยอยูต
่ ลอดชัว่ อายุ 40 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เมื่อพระเจ้าได้ทรงควํา่ เมืองโส
โดมและเมืองโกโมราห์และหัว เมืองใกล้ เคียง ดัง นั ้น จะไม่ มี คนพํานั ก อยู่ที่ นั่น และไม่ มี บุ ตรของมนุษย์
คนใดอาศัยอยูใ่ นเมืองนั ้น 41 ดูเถิด ชนชาติหน่งึ จะมาจากทิศเหนื อ ประชาชาติอันเข้มแข็งชาติหนึ่ ง และ
กษั ตริย์ หลายองค์ จะถูก เร้า ให้มาจากที่ ไกลที่สุด ของแผ่น ดิน โลก 42 เขาทัง้ หลายจะจับ คัน ธนูและหอก
เขาทัง้ หลายดุ ร้าย และจะไม่ มี ความกรุ ณา เสียงของเขาทัง้ หลายจะเหมือนเสียงทะเลคะนอง เขาทัง้
หลายจะขี่ ม้า เรียงรายกัน เป็น คนเข้า สู้ สงครามกับ เจ้า นะ โอ บุ ตรสาวแห่ง บาบิ โลนเอ๋ย 43 กษั ตริย์ แห่
งบาบิโลนได้ยน
ิ ข่าวเรือ
่ งนั ้น และพระหัตถ์ ของพระองค์ ก็ อ่อนลง ความแสนระทมจับหัวใจเขา เจ็บปวด
อย่างผู้ หญิง กําลัง คลอดบุตร 44 ดู เถิด เขาจะขึ้น มาอย่างสิงโตจากคลื่น ของลุ่ม แม่น้ํา จอร์แดนโจนเข้า
ใส่ คอกของแกะที่ แข็ง แรง แต่ เราจะกระทํา ให้ เขาวิง่ หนี เธอไปอย่างฉั บ พลัน และใครเป็น ผู้ ที่ เลือกสรร
ไว้ ที่ เราจะแต่งตัง้ ไว้เหนื อเธอ ใครเป็นอย่างเราเล่า ใครจะนั ดเราเล่า ผู้เลี้ยงแกะคนใดจะทนยืนอยู่ต่อ
หน้า เราได้ 45 เพราะฉะนั ้น จงฟัง แผนงานซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ไว้ต่อสู้ บาบิ โลน และบรรดาพระ
ประสงค์ ซ่ึง พระองค์ ได้ ดําริขึ้น ต่อสู้ กับ แผ่น ดิน ของชาวเคลเดีย แน่ ละตัว เล็ก ที่สุด ที่ อยู่ ในฝู งก ็ ต้องถูก
ลากเอาไป แน่ ละคอกของเขานั ้นจะรกร้างไป 46 แผ่นดินโลกสัน
่ สะเทือนเพราะเสียงของการที่ บาบิโลน
ถูกจับเป็นเชลย และเสียงครํา่ ครวญดังไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ�

51
พระเจ้าจะทรงพิพากษากรุ งบาบิโลน
1 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ดูเถิด เราจะปลุกกระแสลมแห่งการทําลาย ต่อสู้กับบาบิโลน และต่อสู้กับ

คนที่อาศัยท่ามกลางพวกที่ลุกขึ้นสู้กับเรา 2 เราจะส่งผู้ฝัดไปยังบาบิโลนและเขาทัง้ หลายจะฝัดเธอ และ
เขาทัง้ หลายจะทําให้แผ่ นดิน ของเธอว่างเปล่า เมื่อ เขาทัง้ หลายมาล้อมเธอไว้ทุ กด ้าน ในวัน แห่ง ความ
ยากลําบาก 3 อย่าให้นักธนูโก่งคันธนูได้ อย่าให้เขาสวมเสื้อเกราะลุกขึ้นได้ อย่าไว้ชีวิตคนหนุ่มๆของเธอ
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เลย จงทําลายพลโยธาของเธอทัง้ หมด 4 ดังนั ้นเขาทัง้ หลายจะถูกฆ่าล้มลงในแผ่นดินของชาวเคลเดีย
และจะถูก แทงทะลุ ที่ ถนนเมืองนั ้น 5 เพราะว่า อิสราเอลและยู ดาห์ มิได้ ถู กทอดทิง้ โดยพระเจ้า ของเขา
ทัง้ หลายพระเยโฮวาห์จอมโยธา ถึงแม้แผ่นดินของเขาเต็มด้วยความผิดบาปต่อองค์บริสุทธิแห่
์ งอิสรา
6
เอล จงหนี เสียจากท่ามกลางบาบิโลน ให้ทุกคนเอาชีวต
ิ ของตนให้รอดพ้นเถิด เจ้าอย่าถูกตัดออกด้วย
ความชัว่ ช้าของเธอเลย เพราะนี่ เป็นเวลาแห่งการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงตอบสนอง
ต่อเธอสักครัง้ 7 บาบิโลนได้เคยเป็นถ้วยทองคําในพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ กระทําให้แผ่นดินโลกทัง้ สิ้
นมึนเมาไป บรรดาประชาชาติได้ดื่มเหล้าองุน
่ ของเธอ เพราะฉะนั ้นประชาชาติต่างจึงบ้าไป 8 บาบิโลนได้
ล้ม ลงและแตกไปอย่างฉั บ พลัน จงครํา่ ครวญเพื่อ เธอเถิด จงเอาพิมเสนมาให้เธอบรรเทาปวด ชะรอย
จะรักษาเธอให้หายได้ กระมัง 9 เราทัง้ หลายอยากจะรักษาบาบิโลนให้หาย แต่ เธอไม่ หาย ละทิง้ เธอเสีย
เถิด และให้เราไป ต่างไปยังประเทศของตน เพราะว่าการพิพากษาเธอได้ข้น
ึ ไปถึงฟ้าสวรรค์ และได้ถู ก
10
ยกขึ้น ถึง ฟากฟ้า พระเยโฮวาห์ทรงนํา ความชอบธรรมออกมาให้ เรา มาเถิด ให้เราประกาศพระราช
กิจของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราที่ ในศิ โยน 11 จงฝนลูกธนู จงหยิบโล่ ข้น
ึ มา พระเยโฮวาห์ทรงเร้าใจ
บรรดากษั ตริย์ คนมีเดีย เพราะว่า พระประสงค์ ของพระองค์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งบาบิ โลน ก็ คือ การทําลาย
มัน เสีย เพราะนั ่น แหละเป็นการแก้ แค้น ของพระเยโฮวาห์ คือ การแก้ แค้น แทนพระวิหารของพระองค์
12 จงปั ก ธงชิด บรรดากําแพงของบาบิ โลน จงทํา คนเฝ้า ให้ เข้ม แข็ง จงตัง
้ คนยามขึ้น จงเตรียมกองซุ่ม
ไว้ เพราะพระเยโฮวาห์ทรงวางแผนงานและทัง้ ทรงกระทําเสร็จตามที่ พระองค์ทรงลัน
่ พระวาจาเกี่ยวด
้วยชาวเมืองบาบิ โลน 13 โอ เจ้ าผู้ อาศัย ตามนํ้า มากหลาย ผู้ มี สมบัติ มากมายเอ๋ย อวสานของเจ้า มาถึง
แล้ว เส้นความโลภของเจ้าได้ถูกตัดขาดเสียแล้ว 14 พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงปฏิญาณต่อพระองค์
เองว่า แน่ ละ เราจะให้ เจ้ ามี คนเต็ม เมืองให้ มากอย่างตัก
๊ แตน และเขาทัง้ หลายจะเปล่ง เสียงโห่ รอ
้ งมี
ชัยเหนื อเจ้า 15 พระองค์ ทรงสร้างโลกด้วยฤทธิเ์ ดชของพระองค์ พระองค์ ทรงสถาปนาพิภพไว้ด้วยพระ
สติ ปัญญาของพระองค์ และทรงคลี่ ท้องฟ้าออกด้วยความเข้าใจของพระองค์ 16 เมื่อพระองค์ ทรงเปล่ง
พระสุรเสียงก็ มี เสียงนํ้า คะนองในท้องฟ้า และทรงกระทํา ให้ หมอกลอยขึ้น จากปลายพิ ภพ ทรงกระทํา
ฟ้าแลบเพื่อ ฝน และทรงนํา ลมมาจากพระคลัง ของพระองค์ 17 มนุษย์ทุ กคนโฉดในทางความรู ข
้ องตน
ช่างทองทุกคนจะได้อายเพราะรู ปเคารพสลักของตน เพราะรู ปเคารพหล่อของเขาเป็นของเท็จ และไม่มี
ลมหายใจในรู ปเคารพนั ้น 18 มันเป็นของไร้ค่า และเป็นผลงานแห่งความผิดพลาด มันจะต้องพินาศเมื่อ
ถึงเวลาการลงโทษ 19 พระองค์ผูทรงเป็
้
นส่วนของยาโคบไม่เหมือนสิง่ เหล่านี้ เพราะพระองค์ทรงเป็นผูที
้ ่
ก่อร่างทุกสิง่ ขึ้น และอิสราเอลเป็นตระกูลที่เป็นมรดกของพระองค์ พระเยโฮวาห์จอมโยธาเป็นพระนาม
ของพระองค์ 20 เจ้ าเป็นค้อนและยุทโธปกรณ์ ของเรา เราจะทุบบรรดาประชาชาติ เป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เรา
จะทําลายราชอาณาจักรทัง้ หลายด้วยเจ้า 21 เราจะทุบม้าและคนขี่เป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบบรรดารถ
รบและคนขับ ให้ เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า 22 เราจะทุบ ผู้ชายและผู้ หญิง เป็น ชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบ คนแก่ และ
คนหนุ่มเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบคนหนุ่มและหญิงพรหมจารีเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า 23 เราจะทุบผูเ้ ลี้ยงแกะ
และฝูงแกะเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบชาวนาและวัวคู่ แอกของเขาเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า เราจะทุบเจ้าเมือง
และปลัดเมืองเป็นชิน
้ ๆด้วยเจ้า 24 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะสนองบาบิโลนและบรรดาชาวประเทศเคล
เดียท่ามกลางสายตาของเจ้า ซึ่งบรรดาความชัว่ ร้ายอันเขาได้กระทําในศิโยน 25 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า โอ
ภูเขาซึ่งทําลายเอ๋ย ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า เจ้าผู้ทําลายแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ เราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้
เจ้า และกลิง้ เจ้าลงมาจากหน้าผา และจะกระทําให้เจ้าเป็นภูเขาที่ถูกไหม้ 26 เขาจะไม่เอาหินจากเจ้าไป
ทําศิลามุมเอก และไม่เอาหินไปทํารากฐาน แต่เจ้าจะถูกทิง้ ร้างเป็นนิ ตย์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 27 จงตัง้
ธงไว้บนแผ่นดิน จงเป่าแตรท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย จงเตรียมประชาชาติทัง้ หลายไว้ทําสงคราม
กับเธอ จงเรียกราชอาณาจักรต่อไปนี้ มาสู้ กับเธอ อารารัต มินนี และอัชเคนั ส จงตัง้ จอมทัพไว้ต่อสู้ เธอ
จงทําม้าขึ้นเหมือนบุ้งคันระเกะระกะ 28 จงเตรียมบรรดาประชาชาติมาทําสงครามกับเธอ คือเตรียมบร
รดากษั ตริย์แห่งมีเดีย พร้อมทัง้ เจ้าเมืองและปลัดเมืองทัง้ หลาย และทุกแผ่นดินที่ข้น
ึ แก่มีเดีย 29 แผ่น
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ดินนั ้นจะสะเทือนสะท้านและโศกเศร้า เพราะบรรดาพระประสงค์ ของพระเยโฮวาห์จะเกิดขึ้นเพื่อต่อสู้
บาบิโลน เพื่อ จะกระทํา ให้แผ่นดินบาบิโลนเป็ นที ่รกร้างปราศจากคนอาศัย 30 นั กรบแห่งบาบิโลนหยุด
รบแล้ว เขาทัง้ หลายค้างอยูใ่ นที่กําบังเข้มแข็งของเขา กําลังของเขาถอยเสียแล้ว เขาทัง้ หลายกลายเป็น
เหมือนผู้หญิง เขาได้เผาที่อาศัยของเธอแล้ว และดาลประตูของเธอก็หัก 31 นั กวิง่ คนหนึ่ งวิง่ ไปพบนั กวิ่
งอีกคนหนึ่ ง ทูตคนหนึ่ งวิง่ ไปพบทูตอีกคนหนึ่ ง เพื่อทูลกษั ตริย์แห่งบาบิโลนว่า เมืองของพระองค์ถูกยึด
ไว้ทุกด้านแล้ว 32 ท่าลุยข้ามก็ถู กยึดแล้ว ที่ เป็นบึงเป็นหนองก็ถู กไฟไหม้และบรรดาทหารก็ระสํ่าระสาย
33 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าแห่งอิสราเอล ตรัสดังนี้ ว่า บุตรสาวแห่งบาบิโลนก็เหมือนลาน
นวดข้าว ณ เวลาที่เธอถูกเหยียบยํ่า อีกสักประเดีย
๋ ว เวลาเกี่ยวก็จะมาถึงแล้ว� 34 ให้ชาวเมืองศิโยนพูด
ว่า “เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้กินข้าพเจ้าเสียแล้ว ท่านได้ขยํ้าข้าพเจ้า ท่านได้ทําให้ข้าพเจ้า
เป็นภาชนะว่างเปล่า ท่านได้กลืนข้าพเจ้าดังม
่ ังกร ท่านได้อิมท
่ ้องด้วยของอร่อยของข้าพเจ้า แล้วท่านก็
คายข้าพเจ้า ทิง้ เสีย 35 ความทารุ ณ ที่ ได้ กระทํา แก่ ข้าพเจ้า และแก่ เนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า จงตกเหนื อ บา
บิโลน� ให้เยรู ซาเล็มกล่าวว่า “ให้ความรับผิดชอบสําหรับเลือดตกของเราอยู่แก่ ชาวประเทศเคลเดีย�
36 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะแก้ คดี ของเจ้า และกระทํา การแก้ แค้น เพื่อ เจ้า
เราจะทําทะเลของเธอให้แห้ง และกระทําแหล่งนํ้าของเธอให้เหือด 37 และบาบิโลนจะกลายเป็นกองซาก
ปรักหักพัง เป็นที่อยูอาศั
่
ยของมังกร เป็นที่น่าตกตะลึง และเป็นที่เย้ยหยัน ปราศจากคนอาศัย 38 เขาทัง้
หลายจะคํารามด้วยกันอย่างสิงโต เขาทัง้ หลายจะคํารามอย่างลูกสิงโต 39 ขณะที่ เขาทัง้ หลายผ่าวร้อน
เราจะเตรียมการเลี้ยงให้ และกระทํา ให้เขาทัง้ หลายมึนเมา เพื่อ เขาทัง้ หลายจะปลาบปลื้ม ยินดี จนเขา
ทัง้ หลายจะนอนหลั บอย ู่ ชัว่ กาลนาน ไม่ ตื่น เลย พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 40 เราจะนํา เขาทัง้ หลาย
ลงมาดุจ ลูก แกะไปยัง การฆ่า เหมือนแกะผู้ และแพะผู้ 41 เชชัก ถูก ยึด แล้ว หนอ ซึ่ง เป็ นที ่ สรรเสริญ ของ
ทัว่ แผ่น ดิน โลกถูก จับ แล้ว เล่า บาบิ โลนได้ กลายเป็ นที ่ น่า ตกตะลึง ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ เสีย แล้ว
หนอ 42 ทะเลขึ้นมาเหนื อบาบิโลน คลื่นอย่างมากมายคลุมเธอไว้ 43 หัวเมืองของเธอกลายเป็ นที ่รกร้าง
เป็นแผ่นดิ นที ่แห้งแล้งและเป็น ถิน
่ ทุ รกันดาร เป็น แผ่นดิ นที ่ไม่มีผู้ ใดอาศัยอยู่และไม่ มี บุ ตรของมนุษย์
คนใดข้ามไป 44 และเราจะลงโทษพระเบลในบาบิโลน ท่านกลืนอะไรเข้าไปแล้ว เราจะเอาออกจากปาก
ท่านเสีย บรรดาประชาชาติ จะไม่ ไหลไปหาท่านอีก เออ กําแพงแห่ง บาบิ โลนจะล้ม ลง 45 ประชาชนของ
เราเอ๋ย จงออกไปเสีย จากท่ามกลางเธอ ให้ทุ กคนเอาชีวต
ิ ของตนรอดจากความพิโรธอั นร ้อนแรงของ
พระเยโฮวาห์เถิด 46 อย่าให้ใจของเจ้าวิตก และอย่าให้กลัวต่อข่าวลือซึ่งได้ยน
ิ ในแผ่นดินนั ้น จะมีข่าวลือ
เรือ
่ งหนึ่ ง มาในปี หนึ่ ง และหลังจากนั ้ นอีกปี หน่ึงก็มี ข่าวลือเรือ
่ งหนึ่ ง มา และความทารุ ณก็ มี อยู่ในแผ่น
47
ดินและผูค
้ รอบครองก็ต่อสู้กับผูครอบครอง
้
เพราะฉะนั ้น ดูเถิด วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะลงโทษรู ป
เคารพสลักแห่งบาบิโลน แผ่นดินทัง้ สิน
้ ของเธอจะต้องได้อาย และบรรดาชาวบาบิโลนซึ่งถูกฆ่าจะล้มลง
ที่ท่ามกลางเธอ 48 แล้วฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกและสรรพสิง่ ที่มีอยู่ในนั ้น จะร้องเพลงเหนื อบาบิโลน
เพราะว่าผู้ทําลายจะมาจากทิศเหนื อต่อสู้กับเธอ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ 49 บาบิโลนทําให้คนอิสราเอลที่
ถูกฆ่าล้มลงฉั นใด คนที่ถูกฆ่าแห่งแผ่นดินโลกทัง้ มวลจะต้องล้มลงที่บาบิโลนฉั นนั ้น 50 เจ้าทัง้ หลายผู้ที่
รอดพ้นไปจากดาบ หนี ไปเถิด อย่ายืนนิ่ งอยู่ จงระลึกถึงพระเยโฮวาห์จากที่ไกล และให้กรุงเยรู ซาเล็มเข้า
มาในจิตใจของเจ้า 51 เราได้ อาย เพราะเราได้ยน
ิ คําเยาะเย้ย ความอัปยศคลุมหน้าเราไว้ เพราะคนต่าง
ชาติได้เข้าในสถานบริสุทธิแห่
์ งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 52 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เพราะฉะนั ้น ดูเถิด
วันเวลาจะมาถึง เมื่อเราจะลงโทษรู ปเคารพสลักของเธอ และคนที่บาดเจ็บจะครํา่ ครวญอยู่ทัว่ แผ่นดิน
ทัง้ สิน
้ ของเธอ 53 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ถึงแม้บาบิโลนจะขึ้นไปบนสวรรค์ และถึงแม้เธอจะสร้างป้อมกันที
่สูงอันเข้มแข็งของเธอไว้ บรรดาผู้ทําลายก็ยงั จะมาจากเราเหนื อเธอ 54 มีเสียงร้องมาจากบาบิโลน และ
เสียงการทําลายอย่างใหญ่หลวงจากแผ่นดินของคนเคลเดีย 55 เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําให้บา
บิโลนเป็ นที่ทิง้ ร้าง และกระทําเสียงที่ใหญ่โตของเธอให้เงียบ เมื่อคลื่นของเธอคะนองเหมือนสายนํ้าอัน
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ยิง่ ใหญ่ เสียงอึกทึกของเขาก็เปล่งออกมา 56 เพราะว่าผู้ทําลายได้มาเหนื อเธอ มาเหนื อบาบิโลน บรรดา
นั กรบของเธอถูก ยึด แล้ว คัน ธนู ของเขาทัง้ หลายถู กห ัก เป็น ชิน
้ ๆ เพราะพระเยโฮวาห์ ทรงเป็น พระเจ้า
แห่งการตอบแทน พระองค์จะทรงสนองเป็นแน่ 57 เราจะกระทําให้เจ้านายของเธอและนั กปราชญ์ของ
เธอ เจ้ าเมืองของเธอ ผู้บังคับบัญชาของเธอ และนั กรบของเธอมึนเมา จนเขาทัง้ หลายจะนอนหลั บอยู่
ชัว่ กาลนาน ไม่ตื่นเลย พระบรมมหากษั ตริย์ผู้ทรงพระนามว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ 58 พระเย
โฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า กําแพงอันกว้างขวางของบาบิโลนจะถูกปราบลงให้เรียบเสมอพื้นดิน และ
ประตู เมืองสูง ของเธอจะถูก เผาด้วยไฟ บรรดาประชาชนจะทํางานอย่างไร้ผล และชนชาติ ทัง้ หลายจะ
เหน็ ดเหนื่ อยก็เพื่อเผาไฟเสียเท่านั ้น� 59 ถ้อยคําซึ่งเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ได้บัญชาแก่เสไรอาห์บุตรชายเน
ริยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายมาอาเสอาห์ เมื่อ เขาไปยัง บาบิ โลนกับ เศเดคี ยาห์กษั ตริย์ แห่งยู ดาห์ ในปี ที่ สี่ แห่ง
รัชกาลของท่านนั ้น เสไรอาห์เป็นหัวหน้าจัดที่ พัก 60 เยเรมีย์ได้ เขียนบรรดาความร้ายทัง้ สิน
้ ซึ่งจะมาถึง
61
บาบิโลนนั ้นไว้ในหนั งสือ บรรดาถ้อยคําเหล่านี้ เป็นคําที่ เขียนไว้เกี่ยวด้วยเรือ
่ งบาบิโลน และเยเรมีย์
พู ดก ับ เสไรอาห์ ว่า “เมื่อ ท่านมาถึง บาบิ โลนแล้ว ท่านจะเห็น และท่านจงอ่านถ้อยคํา เหล่า นี้ ทัง้ หมดนะ
62 และท่านจงกล่าวว่า ‘โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ได้ ตรัส ต่อสู้ กับ สถานที่ นี้ ว่า จะทรงตัด ออกเสีย
เพื่อ ว่า จะไม่ มี อะไรเหลือ อยู่ ในนั ้น เลย ไม่ ว่า มนุษย์ หรือ สัตว์ แต่ จะเป็ นที ่ รกร้างเป็น นิ ตย์� 63 ต่อ มาเมื่อ
ท่านอ่านหนั งสือนี้ จบแล้ว จงเอาหินก้อนหนึ่ งมัดติดมันไว้ และโยนมันทิง้ ไปกลางแม่น้ํายูเฟรติส 64 และ
จงกล่าวว่า ‘บาบิโลนจะจมลงอย่างนี้ แหละ จะไม่ลอยขึ้นอีกเลยเนื่ องด้วยความร้ายซึ่งเราจะนํามาเหนื อ
เธอ และพวกเขาจะเหน็ ดเหนื่ อย� ” ถ้อยคําของเยเรมียมี
์ เพียงนี้

52
รัชสมัยของเศเดคียาห์
เศเดคี ยาห์มี พระชนมายุ ยี่สิ บเอ็ดพรรษาเมื่อท่านขึ้นเสวยราชย์ และท่านครอบครองในกรุ งเยรู ซา
เล็ มสิ บเอ็ด ปี พระมารดาของท่านมีช่อ
ื ว่า ฮามุ ทาล เป็น บุตรสาวของเยเรมีย์ แห่งลิ บนาห์ 2 และท่านได้
กระทําสิง่ ที่ชว
ั ่ ร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ ตามการทุกอย่างที่เยโฮยาคิมได้กระทํานั ้น 3 เป็นเพราะ
พระพิโรธของพระเยโฮวาห์เป็นแน่ สิ่งต่างๆได้เป็นไปถึงเพียงนี้ ในกรุ งเยรู ซาเล็มและยูดาห์ จนพระองค์
ทรงเหวีย
่ งเขาทัง้ หลายออกไปเสียจากพระพักตร์ของพระองค์ และเศเดคียาห์ได้กบฏต่อกษั ตริย์แห่งบา
บิโลน
1

การล่มสลายของกรุ งเยรู ซาเล็ม
4 และต่อมาในปี ที่เก้าแห่งรัชกาลของท่าน ในวันทีสิ
่ บของเดือนที่สิบ เนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
์ งเมือง
บาบิโลน พร้อมกับกองทัพทัง้ สิน
่ ง
้ ของท่านได้มาต่อสู้กับกรุ งเยรู ซาเล็มและล้อมเมืองไว้ และสร้างเครือ
5
6
ล้อมไว้รอบ กรุ งนั ้น จึง ถู กล ้ อมอยู่ จนปี ที่ สิ บเอ็ด แห่ งกษั ตริย์เศเดคี ยาห์ เมื่อ วันที ่ เก ้า ของเดือนที่ สี ่
การกันดารอาหารในกรุ งนั ้ นร้ายกาจมาก จนไม่มีอาหารเลยสําหรับประชาชนแห่งแผ่นดิน 7 แล้วกรุ งนั ้
นก็แตกและทหารทัง้ หมดก็หนี ออกไปจากกรุ งในกลางคืน ไปตามทางประตูเมืองระหว่างกําแพงทัง้ สอง
ไปตามทางราชอุทยาน (ฝ่ายคนเคลเดียก็ล้อมอยู่รอบกรุ ง� และเขาทัง้ หลายไปทางที่ราบ 8 แต่กองทัพ
ของคนเคลเดียได้ไล่ติดตามกษั ตริย์ไป และไปทันเศเดคียาห์ในที่ราบเมืองเยรีโค และกองทัพทัง้ สิน
้ ของ
ท่านก็กระจัดกระจายไปจากท่าน 9 และเขาก็จับกษั ตริย์ นําขึ้นมาถวายแก่กษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ ตําบล
ริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท และกษั ตริย์ก็ได้พิพากษาโทษท่าน 10 กษั ตริย์แห่งบาบิโลนได้ประหารบุตรชาย
ทัง้ หลายของเศเดคี ยาห์ต่อ หน้า ต่อตาท่าน และได้ ประหารเจ้า นายทัง้ สิน
้ แห่ง ยู ดาห์เสียที ่ ตําบลริบ ลาห์
11 ท่านทํา ตาของเศเดคี ยาห์ ให้ บอดไป และกษั ตริย์ แห่ งบาบิ โลนตีตรวนไว้ และนํา ท่านไปยัง บาบิ โลน
และขังท่านไว้ในคุกจนวันที่ท่านสิน
ิ
้ ชีวต
คนยูดาห์ถูกนําไปเป็นเชลย
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12 เมื่อวันที ่สิบในเดือนที่ ห้า

ซึ่งเป็นปี ที่สิบเก้าของรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน เนบูซา
ระดานผูบ
้ ังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์ ผูปรนนิ
้
บัติกษั ตริยบาบิ
์
โลน ได้เข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 และ
เขาได้ เผาพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และพระราชวัง และบรรดาเรือนทัง้ สิน
้ ของกรุ ง เยรู ซาเล็ม เสีย
14
ท่านเผาบ้านของผู้ ยิง่ ใหญ่ ทัง้ หลายเสีย หมดทุก หลัง และกองทัพ ทัง้ สิน
้ ของคนเคลเดีย ผู้ อยู่ กับ ผู้
บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ได้ ทลายกําแพงทัง้ หมดที่ อยู่ รอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม ลง 15 และเนบู ซาระ
ดานผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ได้ จับ ประชาชนบางคนที่ ยากจนและประชาชนที่ เหลือ อยู่ ผู้ ซึ่ง
เหลือ อยู่ในกรุ ง และผู้ ที่ หลบหนี ผู้ หนี ไปหากษั ตริย์แห่งบาบิ โลนพร้อมกับ ฝูง ชนที่ เหลือ อยู่ไปเป็น เชลย
16 แต่ เนบู ซาระดานผู้ บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ได้ ละคนจนในแผ่น ดิน ไว้บ้าง ให้ เป็ น คนทํา สวน
องุน
่ และเป็นคนทําไร่ไถนา 17 บรรดาเสาทองสัมฤทธิซ
์ ่ึงอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และเชิงและ
ขัน สาครทองสัมฤทธิ์ ซึ่ง อยู่ ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ นั ้น คนเคลเดีย ได้ ทุ บเสีย เป็น ชิน
้ ๆ และขน
เอาทองสัมฤทธิท
์ ัง้ หมดไปยังบาบิโลน 18 และเขาได้ขนเอาหม้อขนาดใหญ่ด้วย อีกทัง้ พลัว่ ตะไกรตัดไส้
ตะเกียง และชามและช้อน และภาชนะทองสัมฤทธิทั
์ ง้ สิน
้ ซึ่งใช้ในการปรนนิ บัติ 19 ทั ้งอ่าง ถาดรองไฟ
และชาม และหม้อขนาดใหญ่ และเชิงเทียน และช้อน และอ่างนํ้า อะไรที่ ทําด้วยทองคํา ผู้บังคับบัญชา
ทหารรักษาพระองค์ ก็ เอาไปเป็น ทองคํา อะไรที่ ทํา ด้วยเงินก ็ เอาไปเป็น เงิน 20 ส่วนเสาสองเสา และขัน
สาครหนึ่ งลูก กับวัวทองสัมฤทธิสิ
์ บสองตัวซึ่งอยู่ใต้ เชิงทัง้ หลาย ซึ่งกษั ตริย์ซาโลมอนได้ สร้างไว้สําหรับ
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ทองสัมฤทธิของสิ
ง่ ของเหล่า นี้ ทัง้ สิ้นก ็ชั งก
่ ัน ไม่ ไหว 21 ส่วนเสานั ้น เสาต้น
์
หนึ่ ง สูง สิบ แปดศอก วัด รอบสิบ สองศอก และความหนาของมัน เป็น สี่ นิว
้ กลางกลวง 22 บนเสานี้ มี บัว
ควํา่ ยอดทองสัมฤทธิ์ บัวควํา่ ยอดอันหนึ่ งสูงห้าศอก มีตาข่ายและลูกทับทิม ทัง้ หมดทําด้วยทองสัมฤทธิ์
อยู่รอบบัวควํา่ ยอด และเสาที่สองก็มีเหมือนกัน ทัง้ ลูกทับทิมด้วย 23 ข้างๆมีลูกทั บทิมเก้าสิบหกลูก บน
ตาข่ายโดยรอบนั ้ นม ี ลูก ทั บท ิ มท งั ้ หมดหนึ่ ง ร้อยลูก 24 และผู้ บัญชาการทหารรักษาพระองค์ ได้ จับ เสไร
อาห์ปุ โรหิต ใหญ่ และเศฟัน ยาห์ปุ โรหิต ที่ สอง และผู้ เฝ้า ธรณี ประตู อี กสามคน 25 และจากกรุ ง นั ้น ท่าน
จับขันทีคนหนึ่ ง ผู้บังคับทหาร และที่ปรึกษาของกษั ตริย์เจ็ดคน ซึ่งพบอยูใ่ นกรุ งนั ้น และเลขานุการของ
ผู้ บังคับ บัญชาของกองทัพ ผู้ ซึ่ง เกณฑ์ ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน และประชาชนแห่ง แผ่นดิ นอ ีก หกสิบ คน
ซึ่งพบอยู่ท่ามกลางกรุ งนั ้น 26 และเนบู ซาระดานผู้บังคับ บัญชาทหารรักษาพระองค์ ได้ จับคนเหล่านี้ นํา
ไปถวายกษั ตริย์แห่งบาบิโลนที่ตําบลริบลาห์ 27 และกษั ตริย์แห่งบาบิโลนทรงตีเขา และประหารเขาเสีย
ที่ ตําบลริบ ลาห์ ในแผ่น ดิน ฮามั ท ดัง นั ้น แหละ ยู ดาห์ ก็ได้ ถู กนํา ไปเป็น เชลยออกไปจากแผ่น ดิน ของตน
28 ต่อ ไปนี้ เป็ น จํานวนประชาชนซึ่ง เนบู คัด เนสซาร์จับ ไปเป็ น เชลย ในปี ที่ เจ็ด พวกยิว สามพัน ยี่ สิ บสาม
คน 29 ในปี ที่ สิ บแปดแห่ง รัช กาลเนบู คัด เนสซาร์ ท่านขนเชลยจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม แปดร้อยสามสิบ สอง
คน 30 ในปีที่ยีสิ
่ บสามแห่งรัชกาลเนบูคัดเนสซาร์ เนบูซาระดานผูบ
้ ังคับบัญชาทหารรักษาพระองค์จับยิว
เป็นเชลยเจ็ดร้อยสี่สิบห้าคน รวมคนทัง้ หมดเป็นสี่พันกับหกร้อยคน
เยโฮยาคีนออกจากคุกในบาบิโลน (2 พกษ 25:27-30)

31 และต่อมาในปี ที่ สามสิบเจ็ดแห่งการเป็ นเชลยของเยโฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยูดาห์นั ้น

เมื่อวันที ่ยี่สิ บ
ห้าในเดือนที่สิบสอง เอวิลเมโรดักกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ในปีที่ท่านขึ้นเสวยราชย์ ท่านได้ยกศีรษะของเย
โฮยาคี นกษั ตริย์แห่งยู ดาห์ขึ้น และได้ นําท่านออกมาจากคุก 32 พระองค์ ตรัสอย่างเมตตาต่อท่าน และ
ให้นั่งบนที่ นั่งเหนื อกว่าบรรดากษั ตริย์ทัง้ หลายที่ อยู่ในบาบิโลน 33 ดังนั ้นเยโฮยาคีนจึงถอดเครือ
่ งแต่ง
กายนั กโทษออกเสีย และท่านได้ รบ
ั ประทานที่ โต ๊ะ เสวยต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ ทุ กวัน ตลอดชีวต
ิ 34 ส่วน
งบประมาณที่ให้นั ้นท่านก็ได้รับพระราชทานจากกษั ตริย์แห่งบาบิโลนตามความต้องการรายวันอยูเสมอ
่
ตลอดเมื่อท่านมีชีวิตอยูจ
่ 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 และการที่ เยเรมีย์ ติ ด
คุกอย่างไม่ยุติธรรม ความทุกข์ของเยเรมียเ์ ป็นความทุกข์ที่ได้รับการดลใจจากพระเจ้า เยเรมียร์ ก
ั ยูดาห์
เหมือนอย่างบิ ดารักล ูก และภรรยารัก สามี ของตน บทเพลงครํา่ ครวญนี้ พู ดถึง พระเมตตากรุ ณาของ
พระเจ้าด้วย (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 ้ นร่าํ
ไห้สะอื้นในราตรีกาล และนํ้าตาของเธอก็อาบแก้ม เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รก
ั เธอให้มาปลอบเธอก็
หาไม่พบ บรรดาพวกเพื่อนของเธอสิน
ทุ
ก
คนได้
ท
รยศต่
อ
เธอ
เขาทั
ง
้
ปวงกลั
บ
เป็
น
ศั
ตรูของเธอ 3 ยูดาห์ได้
้
ถู กกวาดไปเป็น เชลย ได้ รับ ความทุกข์ ใจ ต้องทํางานอย่างทาส เธอต้องพํานั ก อยู่ ท่ามกลางประชาชาติ
ทัง้ หลาย เธอไม่พบที่หยุดพักสงบเลย บรรดาผูข
้ ่มเหงได้ไล่ทันเธอเมื่อเวลาเธอทุกข์ใจ 4 ถนนหนทางที่เข
้าเมืองศิ โยนก็ ครํา่ ครวญอยู่ เพราะไม่ มี ผู้ใดเดินไปในงานเทศกาลที่ เคร่งครัดทัง้ หลายนั ้น บรรดาประตู
เมืองของเธอก็รกร้างเสียแล้ว พวกปุโรหิตของเธอได้พากันถอนใจ สาวพรหมจารีทัง้ หลายของเธอก็ต้อง
ทนทุกข์ และตัวเธอเองก็ได้รับความขมขื่นยิง่ นั ก 5 พวกคู่อริของเธอกลายเป็นหัวหน้า พวกศัตรู ของเธอ
ได้ จําเริญขึ้น ด้วยว่าพระเยโฮวาห์ได้ ทรงกระทําให้เธอทนทุกข์ เพราะความทรยศอันมหันต์ ของเธอ ลูก
เต้าทัง้ หลายของเธอตกไปเป็นเชลยต่อหน้าคู่อริ 6 และความโอ่อา่ ตระการได้พรากไปจากธิดาแห่งศิโยน
เสีย แล้ว พวกเจ้า นายของเธอก็ กล ับ เป็น ดุจ ฝูง กวางที่ หาทุ่ง หญ้า เลี้ยงชีวต
ิ ไม่ ได้ และได้ วงิ่ ป้อแป้ หนี ไป
7
ข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม เยรู ซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลําเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิง่ ประเสริฐ
ที่ ตนเคยมี ในครัง้ กระโน้ น เมื่อ พลเมืองของเธอตกอยู่ ในมือ ของคู่ อริ และหามี ผู้ ใดจะสงเคราะห์เธอไม่
พวกคู่อริเห็นเธอแล้วก็เยาะเย้ยวันสะบาโตทัง้ หลายของเธอ 8 เยรู ซาเล็มได้ทําบาปอย่างใหญ่หลวง เหตุ
ฉะนี้ เธอจึงถูกไล่ออก บรรดาคนที่เคยให้เกียรติเธอก็ลบหลู่เธอ เพราะเหตุเขาทัง้ หลายเห็นความเปลือย
เปล่าของเธอ เออ เธอเองได้ ถอนใจยิง่ และหันหน้าของเธอไปเสีย 9 มลทินของเธอก็ กรังอยู่ในกระโปรง
ของเธอ และเธอหาได้ คํานึ งถึงอนาคตของเธอไม่ ดังนั ้นเธอจึงได้ เสื่อมทรามลงเร็วอย่างน่าใจหาย เธอ
ก็ไม่มีผู้ใดจะเล้าโลม “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรความทุกข์ใจของข้าพระองค์ เพราะพวก
ศั ตรู ได้ พองตัวขึ้นแล้ว� 10 พวกศั ตรู ได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ ด้วยเธอได้เห
็ นบรรดาประชาชาติ บุ กรุ กเข้า มาในสถานบริสุทธิ์ ของเธอ คือ คนที่ พระองค์ ได้ ทรงห้ามไม่ ให้เข ้า มาในชุ
มนุมชนของพระองค์ 11 บรรดาพลเมืองของเธอได้ถอนใจใหญ่ เขาทัง้ หลายเสาะหาอาหาร และพวกเขา
ได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน เพื่อจะได้ประทังชีวต
ิ “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงทอด
พระเนตรและพิจารณา เพราะข้าพระองค์ เป็ นที ่เหยียดหยามเสียแล้ว� 12 “ดู ก่อน ท่านทัง้ หลายที่ เดิน
ผ่านไป ท่านไม่เกิดความรู ส
้ ึกอะไรบ้างหรือ ดูเถิด จงดูซิว่ามีความทุกข์อันใดบ้างไหมที่เหมือนความทุกข์
ที่มาสู่ข้าพเจ้า เป็นความทุกข์ซ่ึงพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําแก่ข้าพเจ้าในวันที่พระองค์ทรงกริว้ ข้าพเจ้า
อย่างเกรีย
้ วกราดนั ้น 13 พระองค์ ได้ ทรงส่ง เพลิง ลงมาจากเบื้องบนให้ เข ้า ไปเหนื อ กระดูก ทัง้ หลายของ
ข้าพเจ้า และเพลิง นั ้ นก ็ มี ชัยชนะต่อ กระดูก เหล่า นั ้น พระองค์ ได้ ทรงกางตาข่ายไว้ดัก เท้า ของข้าพเจ้า
1
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พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ ข้าพเจ้า ต้องหัน กลับ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ ข้าพเจ้า โดดเดี่ยวอ้างว้าง และ
อ่อนระอาตลอดทัง้ วัน 14 แอกแห่งการละเมิดทัง้ มวลของข้าพเจ้าก็ถูกรวบเข้าโดยพระหัตถ์ของพระองค์
ทรงรวบมัด ไว้ แอกนั ้ นร ัด รึง รอบคอข้าพเจ้า พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้ กําลัง ข้าพเจ้า ถอยไป องค์ พระผู้
เป็นเจ้าได้ทรงมอบข้าพเจ้าไว้ในมือของเขาทัง้ หลาย ซึ่งข้าพเจ้าไม่สามารถต่อต้านได้ 15 องค์พระผู้เป็น
เจ้าได้ทรงเหยียบบรรดาผูมี
้ กําลังแข็งแกร่งของข้าพเจ้าไว้ใต้พระบาทท่ามกลางข้าพเจ้า พระองค์ได้ทรง
เกณฑ์ชุมนุมชนเข้ามาต่อสู้ ข้าพเจ้า เพื่อจะขยี้ชายฉกรรจ์ของข้าพเจ้าให้แหลกไป องค์พระผู้เป็นเจ้าได้
ทรงยํ่าบุตรสาวพรหมจารีแห่งยูดาห์ ดัง่ เหยียบผลองุน
่ ลงในบ่อยํ่าองุน
่ 16 เพราะเรือ
่ งเหล่านี้ ข้าพเจ้าจึง
ร้องไห้ นั ยน์ ตาของข้าพเจ้า เออ นั ยน์ ตาของข้าพเจ้ามีน้ําตาไหลลงมา เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบ
ประโลมใจข้าพเจ้าก็อยูไกลจากข้
่
าพเจ้า ลูกๆของข้าพเจ้าก็โดดเดี่ยวอ้างว้าง เพราะพวกศัตรูได้ชัยชนะ�
17 เมืองศิโยนได้เหยียดมือทัง
้ สองออก แต่ก็ไม่มีใครที่เล้าโลมเธอได้ พระเยโฮวาห์ทรงมีพระบัญชาเรือ
่ ง
ยาโคบว่า ให้พวกคู่ อริล้อมยาโคบไว้ เยรู ซาเล็ม เป็น ดัง่ ผู้ หญิง เมื่ อม ี ประจํา เดือนท่ามกลางเขาทัง้ หลาย
18 “พระเยโฮวาห์ ทรงชอบธรรมแล้ว เพราะข้าพเจ้า ได้ กบฏต่อ พระบัญญั ติ ของพระองค์ ดู ก่อนบรรดา
ชนชาติ ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอท่านได้ ฟัง และขอมามองดู ความทนทุกข์ ของข้าพเจ้า สาวพรหมจารีของ
ข้าพเจ้า และหนุ่มๆของข้าพเจ้า ตกไปเป็น เชลยแล้ว 19 ข้าพเจ้า ได้ รอ
้ งเรียกบรรดาคนรัก ของข้าพเจ้า
แต่ เขาทัง้ หลายได้ หลอกลวงข้าพเจ้า พวกปุโรหิต และพวกผู้ ใหญ่ ของข้าพเจ้า ก็ ตายที่ กลางเมือง ขณะ
เมื่อ เขาออกหาอาหารเพื่อ ประทัง ชีวต
ิ ของตน 20 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ โปรดทอดพระเนตร เพราะข้า
พระองค์ มี ความทุกข์ จิ ตใจของข้า พระองค์ มี ความทุรนทุ ราย จิ ตใจของข้า พระองค์ ยุ ่ง เหยิง เพราะข้า
พระองค์ มัก กบฏอย่างร้ายกาจ นอกบ้านมี คนต้องคมดาบตาย ในบ้านก็ เหมือนมฤตยู 21 เขาทัง้ หลาย
ได้ยินว่า ข้าพระองค์ถอนใจอย่างไร หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ ไม่ บรรดาศั ตรู ของข้าพระองค์ ได้ ยิน
ถึงเหตุรา้ ยที่ตกแก่ข้าพระองค์ เขาทัง้ หลายก็พากันดีใจที่พระองค์ได้ทรงกระทําอย่างนี้ พระองค์จะทรง
นําวาระที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง และเขาทัง้ หลายจะเป็นอย่างที่ข้าพระองค์เป็นอยู่นี้ 22 ขอ
ให้ บรรดาการชัว่ ของเขาทัง้ หลายมาปรากฏต่อ พระพักตร์พระองค์ และขอทรงกระทํา แก่ เขาทัง้ หลาย
เหมือนที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา แก่ ข้า พระองค์ เพราะการละเมิด ทัง้ สิน
้ ของข้า พระองค์ เถิด ด้วยความ
สะท้อนถอนใจของข้าพระองค์นั้นมากมายหลายครัง้ และจิตใจของข้าพระองค์ก็อ่อนเพลียเต็มทีแล้ว�
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ด้วยพระพิโรธ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงใช้ เมฆบัง ธิดาของศิ โยนหนอ พระองค์ ได้ ทรงเหวีย
่ งสง่า ราศี
ของอิสราเอลให้ ตกลงจากฟ้า ถึ งด ิน พระองค์ มิได้ ทรงระลึก ถึง แท่น รองพระบาทของพระองค์ เลยใน
ยามที่ พระองค์ ทรงกริว้ 2 องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงกลื นที ่อยู่ทัง้ สิน
้ ของยาโคบเสียแล้ว และไม่ ทรงเมตตา
พระองค์ได้ทรงพังป้อมปราการทัง้ หลายของธิดาแห่งยูดาห์ให้ลงด้วยพระพิโรธของพระองค์ พระองค์ได้
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 และพระองค์
ทรงเผาผลาญคนยาโคบดุจ เพลิง ลุก โพลงไหม้ ไปรอบๆ 4 พระองค์ ทรงโก่ง ธนู ของพระองค์ อย่างศั ตรู
ทรงยกพระหัตถ์ เบื้องขวาทีท่าปัจจามิตร และได้ทรงประหารบรรดาคนที่ ตาของเราจะอวดได้นั้นเสียใน
กระโจมของธิดาแห่ง ศิ โยน พระองค์ ได้ ทรงระบายพระพิโรธของพระองค์ ออกมาดุจ เพลิง 5 องค์ พระผู้
เป็น เจ้า ทรงเป็น เหมือ นศั ตรู พระองค์ ได้ ทรงกลืน พวกอิสราเอลเสีย พระองค์ ได้ ทรงกลืน บรรดาวัง ของ
เขาหมด และได้ ทรงทําลายที่ กําบัง ของเขาให้ ทรงทวี ความเศร้า โศกและการครํา่ ครวญในธิดาแห่ง ยู
ดาห์ 6 พระองค์ได้ทรงพังพลับพลาของพระองค์เสียเหมือนหนึ่ งเป็นเพิงในสวน ทรงทําลายสถานที่ประ
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ชุมทงั ้ หลายของพระองค์ พระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทําทัง้ เทศกาลตามกําหนดและวันสะบาโตให้ลืมเลือน
ไปในศิ โยน ด้วยพระพิโรธอัน เดือดดาลพระองค์ ทรงดู ถู กองค์ กษั ตริย์ และปุโรหิต 7 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ได้ทรงทิง้ แท่นบูชาของพระองค์เสีย พระองค์ทรงเกลียดสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ กําแพงวังทัง้ หลาย
นั ้น พระองค์ ได้ ทรงมอบไว้ในเงื้อมมือศั ตรู เขาทัง้ หลายได้ ส่งเสียงอึกทึกในพระนิ เวศแห่งพระเยโฮวาห์
เหมือนอย่างในวันเทศกาลตามกําหนด 8 พระเยโฮวาห์ได้ทรงตัง้ พระทัยไว้แล้วว่าจะทําลายกําแพงของ
ธิดาแห่ง ศิ โยนเสีย พระองค์ ได้ ทรงขึง เส้ นว ัด ไว้แล้ว พระองค์ มิได้ ทรงหดพระหัตถ์ เลิก การทําลาย เหตุ
ฉะนี้ พระองค์ ได้ ทรงกระทําให้เนิ นดินและกําแพงนั ้ นคร่าํ ครวญ ให้ทรุ ดโทรมร่วงโรยไปด้วยกัน 9 ประตู
เมืองศิโยนทัง้ สิน
้ ทรุ ดลงในดินแล้ว พระองค์ได้ทรงทําลายและทรงหักดาลประตูทัง้ ปวงเสียสิน
้ กษั ตริย์
และเจ้า นายทัง้ หลายแห่ง ศิ โยนก็ ตกอยู่ ท่ามกลางประชาชาติ ไม่มี พระราชบัญญัติ อีก ต่อ ไป บรรดาผู้
พยากรณ์ แห่งเมืองศิ โยนหาได้รบน
ั ิมิตจากพระเยโฮวาห์อีกไม่ 10 พวกผู้ใหญ่ของธิดาแห่งศิ โยนก็กําลัง
นั ่งเงียบอยู่บนพื้นแผ่นดิน เขาทัง้ หลายเอาผงคลีดินซัดขึ้นบนศีรษะของตัว และนุ่งห่มผ้ากระสอบ สาว
พรหมจารีทัง้ หลายแห่ง กรุ ง เยรู ซาเล็ม คอตกไปถึ งด ิน 11 นั ยน์ ตาของข้าพเจ้า ก็ รว่ งโรยเพราะร้องไห้ จิ
ตวิญญาณของข้าพเจ้า ก็ ระทม เพราะความพินาศของธิดาแห่ง ชนชาติ ของข้าพเจ้า ตับ ของข้าพเจ้า เท
ออกบนพื้น ดิน และเพราะเหล่า เด็ก เล็ก และเด็ก ที่ ยั งด ูด นมนั ้น เป็น ลมสลบอยู่ ตามถนนในกรุ ง 12 ลูก
ทัง้ หลายถามแม่ ของตั วว ่า “แม่ จ๋า ข้าวและนํ้า องุน
่ อยู่ ที่ไหน � ขณะเมื่อ เขาเป็น ลมดุจ คนที่ ถู กบาดเจ็บ
ตามถนนในกรุ ง เมื่อ ชีวต
ิ ของเขาต้องเทออกที่ อกแม่ ของเขาทัง้ หลาย 13 โอ ธิดาแห่ง เยรู ซาเล็ม เอ๋ย
ข้าพเจ้าจะเอาอะไรมาเป็นพยานฝ่ายเจ้า ได้ ข้าพเจ้าจะเปรียบเจ้ากับ อะไร โอ ธิดาพรหมจารีแห่งศิ โยน
เอ๋ย ข้าพเจ้าจะหาอะไรที่มาเทียบกับเจ้าได้เล่า เพื่อข้าพเจ้าจะเล้าโลมเจ้าได้ เพราะความอับปางของเจ้า
ก็ ใหญ่เทียมเท่าสมุทร ผู้ใดจะรักษาเจ้าได้ เล่า 14 ผู้พยากรณ์ ทัง้ หลายของเจ้าได้ เห็นสิง่ ที่ โง่เขลาและไร้
สาระมาบอกเจ้า แทนที่เขาจะเผยความชัว่ ช้าของเจ้าออกมาให้ประจักษ์ เพื่อจะให้เจ้ากลับสู่สภาพดี เขา
ทัง้ หลายกลับได้เห็นภาระที่เทียมเท็จอันเป็นเหตุให้เกิดการเนรเทศ 15 บรรดาคนที่ได้ผ่านไปมาก็ตบมือ
เยาะเย้ยเจ้า เขาทัง้ หลายได้เย้ยหยันและได้สัน
่ ศีรษะใส่ธด
ิ าแห่งเยรู ซาเล็มแล้วว่า “นี่ หรือคือกรุ งที่คนทัง้
หลายได้ขนานนามว่า งามหมดจด ว่า เป็นความชื่นชมยินดีของคนทัวท
่ ัง้ โลก� 16 บรรดาศัตรู ของเจ้าได้
อ้าปากตะโกนโพนทะนาเจ้า เขาทัง้ หลายเย้ยหยันและขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เขาพากันรอ
้ งว่า “พวกเราได้กล
ืนเมืองนี้ แล้ว วันนี้ แหละคือวันที่พวกเราได้จ้องมองหา พวกเราได้พบแล้ว พวกเราเห็นแล้ว� 17 พระเย
โฮวาห์ได้ทรงกระทําตามพระประสงค์แล้ว ได้ทรงกระทําให้พระดํารัสของพระองค์สําเร็จ ตามที่พระองค์
ได้บัญชาไว้นานแล้ว พระองค์ก็ได้ทรงทําลายอย่างไม่มีพระเมตตา พระองค์ทรงกระทําให้ศัตรู เปรมปรีดิ์
เย้ยเจ้า พระองค์ได้ทรงชูเขาของพวกศัตรู ของเจ้าขึ้น 18 จิตใจของเขาทัง้ หลายร้องทูลองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า
โอ กําแพงของธิดาแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จงให้ น้ําตาไหลลงดุจ สายนํ้า ทัง้ กลางวัน และกลางคืน อย่า ให้ เจ้ าได้
หยุดพัก อย่าให้แก้วตาของเจ้าหยุดหย่อนเลย 19 จงลุกขึ้นร้องไห้ในกลางคืน ในต้นยามจงระบายความ
ในใจของเจ้าออกอย่างนํ้าตรงพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า จงชูมือทัง้ สองของเจ้าขึ้นตรงไปยังพระองค์
เพื่อขอชีวต
ิ ของบรรดาลูกเล็กเด็กแดงของเจ้า ที่หิวจนเป็นลมสลบไป ตามหัวถนนหนทางทุกแห่ง 20 โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทอดพระเนตรและพิจารณาเถิดว่า พระองค์ได้ทรงกระทําการเช่นนี้ แก่ผู้ใด ควร
ที่ พวกผู้ หญิง จะกิน ลูก ของตนหรือ จะกิน ทารกที่ ยังอ ุ้ มอยู่หรือ พวกปุโรหิต และพวกผู้ พยากรณ์ ควรจะ
ถูกประหารในสถานบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ 21 คนหนุ่มและคนแก่นอนเหยียดอยู่ตามพื้นดิน
ในถนน สาวพรหมจารีและชายหนุ่มของข้าพระองค์ ถู กคมดาบหวดล้มลงแล้ว พระองค์ ได้ ทรงประหาร
เขาในวันเมื่อพระองค์ทรงกริว้ ได้ทรงสังหารเขาเสียโดยปราศจากพระกรุ ณา 22 พระองค์ได้ทรงเรียกผู้
ที่ข้าพระองค์กลัวรอบทุกด้านมาอย่างในวันเทศกาล พอถึงวันที่พระเยโฮวาห์ทรงพระพิโรธก็ไม่มีสักคน
หนึ่ งหนี เอาตัวรอดได้ หรือคงเหลือตกค้างรอดตายอยู่ ผู้ที่ข้าพระองค์ได้อุม
้ ชูและเลี้ยงดูมานน
ั ้ ศัตรู ของ
ข้าพระองค์ได้เผาผลาญเสียหมดแล้ว
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เพลงครํา่ ครวญบทที่สาม

1 ข้าพเจ้าเป็ นคนที่ ได้ เห็นความทุกข์ใจ

โดยไม้เรียวแห่งพระพิโรธของพระองค์ 2 พระองค์ทรงนําและ
พาข้าพเจ้ามาในความมืดและไม่ใช่ในความสว่าง 3 แท้จริงพระองค์ทรงหันมาต่อสู้ข้าพเจ้า พระองค์ทรง
พลิกพระหัตถ์ ของพระองค์ต่อสู้ ข้าพเจ้าอยู่ตลอดวันร่าํ ไป 4 เนื้ อและหนั งข้าพเจ้าพระองค์ทรงกระทําให้
ซูบซีดไป พระองค์ทรงหักกระดูกข้าพเจ้าแล้ว 5 พระองค์ทรงสร้างรัว้ ขังข้าพเจ้า ทรงเอาความขมขื่นและ
ความทุกข์ยากลําบากล้อมข้าพเจ้าไว้ 6 พระองค์ได้ทรงบังคับข้าพเจ้าให้อยูในที
่
่มืด ดุจคนที่ตายนานแล้ว
7 พระองค์ ทรงกระทํา รัว
้ ต้นไม้ ล้อมข้าพเจ้า ไว้ เพื่อ จะกัก ไม่ ให้ ออกไปได้ พระองค์ ทรงตี ตรวนหนั กล ่าม
ข้าพเจ้าไว้ 8 ยิง่ กว่านั ้น เมื่อข้าพเจ้าร้องและตะโกน พระองค์มิทรงฟังคําอธิษฐานของข้าพเจ้า 9 พระองค์
ทรงล้อมทางทัง้ หลายของข้าพเจ้า ด้วยก้อนหิ นที ่ สกัด พระองค์ ทรงกระทํา ให้ หนทางข้าพเจ้า คดเคี้ยว
ไป 10 ที ข้าพเจ้า พระองค์ ทรงทําท่า ดุจ หมี คอยตระครุ บ และดัง่ สิงโตแอบซุ่ม อยู่ ในที่ ลับ 11 พระองค์
ทรงหันเหทางของข้าพเจ้าไปเสีย และฉี กข้าพเจ้าเป็นชิน
้ ๆ พระองค์ทรงกระทําให้ข้าพเจ้าต้องโดดเดี่ยว
อ้างว้าง 12 พระองค์ทรงโก่งธนูของพระองค์และเอาข้าพเจ้าตัง้ เป็นเป้าสําหรับลูกธนู 13 พระองค์ทรงเอา
ลูกธนูในแล่งของพระองค์ ยิงเข้าในหัวใจของข้าพเจ้าแล้ว 14 ข้าพเจ้าได้กลายเป็ นที่นินทาให้ชนชาติทัง้
หลายหัวเราะเยาะ เป็น เนื้ อ เพลงให้เขาร้องเล่ นว ัน ยัง คํ่า 15 พระองค์ ทรงให้ข้าพเจ้า บริโภคผัก รสขมจน
ชํ่า พระองค์ทรงให้ข้าพเจ้าเมาไปด้วยบอระเพ็ด 16 พระองค์กระทําให้ฟันข้าพเจ้าหักโดยเคี้ยวก้อนกรวด
และทรงปกคลุม ข้าพเจ้า ด้วยขี้ เถ้า 17 พระองค์ กระทํา ให้จิ ตวิญญาณของข้าพเจ้า ขาดความสงบสุข จน
ข้าพเจ้า ลืม ความมัง่ คัง่ ว่า เป็น อะไร 18 ข้าพเจ้า จึง ว่า “กําลัง และความหวัง ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ จากพระเยโฮ
วาห์ก็ดับหมด� 19 ขอทรงจําความทุกข์ใจและความทรมานของข้าพเจ้า อันเป็นบอระเพ็ดและดีหมี 20 จิ
ตวิญญาณของข้าพเจ้า ยัง นึ ก ถึง เนื องๆ และต้องค้อมลงภายในตัว ข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้า หวนคิด ขึ้น มาได้
ข้าพเจ้าจึ งมีความหวัง 22 เพราะเหตุ พระเมตตาของพระเยโฮวาห์เราจึงไม่สูญสิน
้ ไป เพราะพระเมตตา
23
ของพระองค์ ไม่มี สิน
้ สุด เป็น ของใหม่ อยู่ ทุ กเวลาเช้า ความสัตย์ ซื่อ ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ นั ก 24 จิ ตใจ
ของข้าพเจ้าว่า “พระเยโฮวาห์ทรงเป็นส่วนของข้าพเจ้า เหตุฉะนี้ ข้าพเจ้าจะหวังในพระองค์� 25 พระเย
โฮวาห์ทรงดีต่อคนทัง้ ปวงที่คอยท่าพระองค์อยู่ และทรงดีต่อจิตวิญญาณที่แสวงหาพระองค์ 26 เป็นการ
ดีที่คนเราจะหวังใจและรอคอยความรอดจากพระเยโฮวาห์ด้วยความสงบ 27 เป็นการดีที่คนเราจะแบก
แอกในปฐมวัย 28 ให้เขานั ่งเงียบๆอยู่แต่ ลําพัง เพราะพระองค์ ทรงวางแอกนั ้นเอง 29 ให้เขาเอาปากจด
ไว้ในผงคลี ดิน ถ้าทําดังนั ้นชะรอยจะมีหวัง 30 ให้เขาเอียงแก้มให้ผู้ที่ ตบเขา ให้เขายอมรับความอับอาย
อย่างเต็มเปี่ ยมเถิด 31 ด้วยว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงละทิง้ เป็นนิ ตย์ดอก 32 แม้พระองค์ทรงกระทํา
ให้ เก ิด ความเศร้า โศก พระองค์ จะทรงพระกรุ ณาตามความเมตตาอัน ล้น เหลือ ของพระองค์ 33 เพราะ
พระองค์ ทรงกระทํา ให้ใครเกิด ความทุกข์ ใจ หรือ ให้บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ มี ความโศกด้วยชอบพระทั
ยก ็ หามิได้ 34 การเหยียบยํ่า บรรดาเชลยแห่ง แผ่น ดิน โลกไว้ ใต้ เท ้าก็ ดี 35 การตัด สิทธิ์ของมนุษย์ ผู้ หน
่ึง ผู้ ใดต่อ พระพักตร์ผู้ใหญ่ ยิง่ สูง สุ ดก ็ ดี 36 การตัดสิน กลับ สัตย์ ในคดี ของมนุษย์ ก็ดี องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ไม่ ทรงพอพระทัยเลย 37 ผู้ใดจะสัง่ และให้เป็นไปได้ นอกจากเมื่อองค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงบัญชาให้เป็นไป
38 จากพระโอษฐ์ ของพระผู้ สูงสุ ด นั ้น ไม่ ใช่ มี มาทัง
้ ร้ายและดี หรือ 39 มนุษย์ เป็นๆจะไปบ่น เอากับ ใคร คื
อมนุษย์ที่ ถู กทําโทษเพราะบาปของตน 40 ให้พวกเราทดสอบและพิจารณาวิถีของพวกเรา และกลับมา
หาพระเยโฮวาห์เถิด 41 ให้พวกเรายกจิตใจและมือของพวกเราขึ้นต่อพระเจ้าในฟ้าสวรรค์ทูลว่า 42 “พวก
ข้า พระองค์ ได้ ทรยศและได้ กบฏแล้ว และพระองค์ ยงั ไม่ ได้ ทรงอภัยโทษ 43 พระองค์ ทรงห่ม ความกริว้
และข่มเหงพวกข้าพระองค์ ได้ ทรงประหารอย่างไม่สงสาร 44 พระองค์ ทรงคลุมพระองค์ ไว้เสียด้วยเมฆ
เพื่อว่าการอธิษฐานของพวกข้าพระองค์ จะไม่ ทะลุ ไปถึง พระองค์ ได้ 45 พระองค์ ได้ ทรงกระทํา ให้พวกข้า
พระองค์ เป็น เหมือ นหยากเหยื่อ และมูลฝอยอยู่ ในท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลาย 46 บรรดาศั ตรู ของพวก
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ข้า พระองค์ ได้ อ้า ปากตะโกนโพนทะนาว่า พวกข้า พระองค์ 47 ความหวาดและกั บด ัก มาถึง ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย ทัง้ การรกร้างว่างเปล่าและความพินาศ 48 นํ้าตาของข้าพระองค์ไหลเป็นแม่น้ําเนื่ องด้วยความ
พินาศแห่งธิดาของชนชาติของข้าพระองค์ 49 นํ้าตาของข้าพระองค์ไหลลงไม่หยุดและไม่มีเวลาสร่างเลย
50 กว่า พระเยโฮวาห์จะทอดพระเนตรลงแลดู จากสวรรค์ 51 นั ยน์ ตาของข้า พระองค์ ทําให้ใจข้า พระองค์
ระทมเพราะเหตุ บรรดาบุตรสาวแห่ง กรุ ง ข้า พระองค์ 52 พวกที่ ตัง้ ตนเป็น ศั ตรู ต่อ ข้า พระองค์ โดยไม่ มี
เหตุ นั ้น ได้ ขับ ไล่ ข้า พระองค์ ดัง ขับ ไล่ นก 53 เขาทัง้ หลายจะตัด ชีวต
ิ ของข้า พระองค์ เสีย ในคุก ใต้ ดิน และ
54
เอาหินก้อนหนึ่ งทุ่มใส่ ข้าพระองค์ นํ้าได้ ท่วมศีรษะของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ว่า ‘ข้าพเจ้าถูกผลาญ
แน่ แล้ว � 55 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ ข้า พระองค์ ได้ ร้องออกพระนามของพระองค์ จากที่ ลึก ในคุก ใต้ ดิน
56 พระองค์ทรงสดับเสียงข้าพระองค์ที่วา
่ ‘ขออย่าทรงจุกพระกรรณต่อลมหายใจและการร้องทูลของข้า
พระองค์� 57 พระองค์ ทรงเข้ามาใกล้ ในวันที ่ข้าพระองค์ รอ
้ งทูลพระองค์ พระองค์ ตรัสว่า ‘ไม่ ต้องกลัว�
58 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระองค์ ได้ ทรงเข้า กับ คดี ของจิตใจข้า พระองค์ แล้ว พระองค์ ทรงไถ่ ชี วิต
ข้า พระองค์ 59 โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงเห็ นที ่ เขาผิด ต่อ ข้า พระองค์ แล้ว ขอทรงพิพากษา
คดีของข้าพระองค์เถิด 60 พระองค์ได้ทรงเห็นการแก้แค้นทัง้ สิน
้ ของเขา และบรรดาแผนการทําร้ายข้า
61
พระองค์ แล้ว โอ ข้า แต่ 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
ขอพระองค์ทรงสนองเขาทัง้ หลายตามการกระทําแห่งนํ้ามือของเขา 65 ขอพระองค์ทรงกระทําให้ใจของ
เขาทัง้ ปวงโศกเศร้า ขอให้ คํา สาปของพระองค์ ตกเหนื อ เขา 66 ขอพระองค์ ทรงรังควานและทําลายเขา
เสียด้วยพระพิโรธจากใต้ฟ้าสวรรค์ของพระเยโฮวาห์�
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นี่ อย่างไรหนอ ทองคําจึ งมีสี สลัวและทองคําเนื้ อดีก็ เปลี่ยนไป เพชรพลอยแห่งสถานบริสุทธิ์ทิง้ อยู่
เกล่อ
ื นกลาดตามทุกหัวถนน 2 บุตรชายผู้ประเสริฐของกรุ งศิโยนมีค่าเปรียบได้กับทองคําเนื้ อดีนั ้น ถูกตี
ราคาเพียงเท่าหม้อดนที
ิ ป
่ ั้ นขึ้นด้วยมือของช่างหม้อเท่านั ้นหนอ 3 แม้แต่สัตว์ประหลาดทะเลยังได้เอานม
ออกให้ลูกของมันดูด แต่ธิดาแห่งชนชาติของข้าพเจ้าก็ใจร้าย ดุจนกกระจอกเทศในถิน
่ ทุรกันดาร 4 ลิน
้
ของทารกที่ ยงั ไม่หย่านมกระหายจนติดเพดาน พวกเด็กได้ขออาหาร แต่ไม่มีใครยื่นให้เขา 5 คนทัง้ ปวง
ที่ เคยรับ ประทานอาหารอย่างเลิศ หรู กล ับ ต้องโดดเดี่ยวอยู่ตามถนน คนทัง้ หลายที่ เติบโตมาด้วยเสื้อ สี
แดงสดกลับต้องกอดกองมูลสัตว์ 6 เพราะโทษความชัว่ ช้าของธิดาแห่งชนชาติข้าพเจ้านั ้นก็ใหญ่โตกว่า
โทษบาปของเมืองโสโดมที่ ต้องควํา่ ทลายลงในพริบตาเดียว โดยไม่มีมือใครได้แตะต้องเลย 7 พวกนาศี
ร์ของเธอบริสุทธิ์ กว่า หิ มะ และขาวกว่า นํ้านม ผิว พรรณของเขาเปล่งปลัง่ ยิง่ กว่า มุกดา เขามี รู ปร่า งงา
มดัง่ ไพทูรย์ 8 บัดนี้ ผิวพรรณของเขาก็ ดํายิง่ กว่าถ่านหิน ใครๆตามถนนก็ จําเขาไม่ได้ หนังของเขาเหีย
่ ว
หุม
้ กระดูกและซูบราวกับไม้เสียบ 9 คนทีต
่ ายด้วยคมดาบยังดก
ี ว่าคนที่ต้องอดอยากตาย เพราะคนเหล่า
นี้ ค่อยผอมค่อยตายไป ถู กแทงทะลุ เพราะขาดผลจากท้องนา 10 มือ ของหญิง ที่ ใจอ่อนกลับ เอาลูก ของ
ตัวต้มกิน ลูกที่ถูกต้มเป็นอาหารนั ้นกินกันเมื่อยามหายนะมาสู่ธด
ิ าแห่งชนชาติของข้าพเจ้า 11 พระเยโฮ
วาห์ทรงบันดาลโทโสออกมาแล้ว พระองค์ ทรงเทพระพิโรธอันเกรีย
้ วกราดของพระองค์ ลงแล้ว และได้
12
ทรงจุดไฟขึ้นในกรุ งศิโยน ซึ่งเผาผลาญรากของเมืองนั ้น กษั ตริยทั
์ ง้ ปวงแห่งแผ่นดินโลก และบรรดา
ชาวพิภพพากันไม่เชื่อว่าคู่อริหรือศั ตรู จะได้เข้าไปในประตูกรุ งเยรู ซาเล็มได้ 13 เพราะความผิดบาปของ
พวกผู้พยากรณ์ ของกรุ งศิ โยน และเพราะความชัว่ ช้าของพวกปุโรหิตของกรุ งนั ้น ที่ ได้กระทําโลหิตของ
คนชอบธรรมให้ ไหลออกในท่ามกลางกรุ ง 14 เขาทัง้ หลายเดิน เปะปะและตาบอดไปตามถนน ทําตัว ให้
มลทินด้วยโลหิต จนคนจะจับต้องไม่ได้ที่เสื้อผ้าของเขา 15 คนทัง้ หลายร้องบอกเขาว่า “ไปซิ มลทินจริง
1
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ไปเถอะ ไป ๊ อย่า มาถูก ต้องนะ� เมื่อ เขาเหล่า นั ้น หนี ไป เป็น คนพเนจร พลเมืองของประชาชาติ พู ดก ั นว
่า “เขาต้องไม่อยู่ที่นี่อีกต่อไป� 16 พระพิโรธของพระเยโฮวาห์ทรงกระทําให้เขาทัง้ ปวงกระจัดกระจายไป
พระองค์จะไม่ทรงสนพระทัยในเขาอีกเลย คนทัง้ หลายจึงไม่นับถือพวกปุโรหิต ไม่ทําคุณต่อพวกผู้ใหญ่
17 นั ยน์ ตาของพวกเรามองหาความช่วยเหลือ การช่วยเหลือ นั ้น ไร้ประโยชน์ ส่วนการเฝ้า รอคอย พวก
เราได้คอยประเทศที่ไม่อาจจะช่วยเราให้รอดได้ 18 มีคนสะกดรอยตามเรา จนพวกเราเดินตามถนนของ
พวกเราไม่ ได้ เบื้องปลายของพวกเราก็ ใกล้ เข้ามาแล้ว วันเดือนทัง้ หลายของพวกเราก็ จะจบอยู่ เพราะ
บัน
้ ปลายของพวกเรามาถึง 19 พวกที่ข่มเหงเราก็เร็วกว่านกอินทรีในท้องฟ้า เขาทัง้ หลายวิง่ ไล่กวดพวก
เราบนภู เขา เขาทัง้ หลายซุ่ม คอยจับ เราในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 20 ลมปราณทางจมูก ของพวกข้าพเจ้า คือ ผู้ ที่
พระเยโฮวาห์ ทรงเจิม ไว้นั ้น ก็ ตกหลุม พรางของเขาทัง้ หลายแล้ว คือ พวกเรากล่าวถึง พระองค์ ท่านว่า
“เราจะดํารงชีวต
ิ ของเราท่ามกลางประชาชาติ ได้ ก็ ด้วยอาศัย ร่ม เงาของพระองค์ ท่าน � 21 โอ ธิดาแห่ง
เมืองเอโดม ที่อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินอูส จงเปรมปรีดิแ
์ ละยินดีเถิด ถ้วยนั ้นจะผ่านมาถึงเจ้าด้วย เจ้าจะต้อง
เมามาย และจะกระทําให้ตัวเองเปลือยเปล่าไป 22 โอ ธิดาแห่งกรุ งศิโยนเอ๋ย การลงโทษเพราะความชัว่
ช้าของเจ้าก็ครบแล้ว พระองค์จะไม่ทรงพาเจ้าออกไปให้เป็นเชลยอีกต่อไป โอ ธิดาแห่งเมืองเอโดมเอ๋ย
พระองค์จะทรงลงโทษเพราะความชัว่ ช้าของเจ้า พระองค์จะทรงเผยบาปของเจ้าให้ประจักษ์

5

เพลงครํา่ ครวญบทที่ห้า
1 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงระลึกว่ามีอะไรตกถึงข้าพระองค์ ขอทรงพิจารณาและทอดพระเนตร
ความอดสู ของข้า พระองค์ 2 มรดกของพวกข้า พระองค์ ได้ ไปตกอยู่ กับ พวกต่างประเทศ บ้านเรือนของ
พวก ข้า พระองค์ เป็น ของ คน ต่างด้าว 3 พวก ข้า พระองค์ เป็น คน กําพร้า และ คน กําพร้า พ่อ และ เหล่า
มารดาของข้าพระองค์เป็นดัง่ หญิงม่าย 4 นํ้าก็ต้องซื้อเขาดื่ม ฟืนก็ต้องซื้อเขาใช้ 5 ผู้ข่มขี่ได้ขี่คอพวกข้า
พระองค์ไว้ พวกข้าพระองค์ทํางานหนั กและไม่มีเวลาพักเลย 6 พวกข้าพระองค์พนมมือให้คนอียป
ิ ต์และ
คนอัส ซีเรีย เพื่อ จะได้ อาหารรับ ประทานอิม
่ หนึ่ ง 7 บรรพบุรุษ ของพวกข้า พระองค์ ได้ กระทํา บาป และก็
ตายหมดแล้ว พวกข้าพระองค์ต้องถูกโทษเพราะความชัว่ ช้าของเขา 8 ทาสกลับปกครองพวกข้าพระองค์
ไม่มี ผู้ ใดช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้ นม ือ ของเขาได้ 9 ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ อาหารมาโดยเอาชีวต
ิ เข้า เสี่ยง
10
เพราะดาบแห่ง ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร ผิวหนั ง ของพวกข้า พระองค์ ก็ ร้อนปานเตาอบ เพราะความเดือดร้อน
ของทุพภิกขภัย 11 เขาทัง้ หลายขืนใจพวกผู้หญิงในกรุ งศิ โยน และข่มใจสาวพรหมจารีในหัวเมืองแห่งยู
ดาห์ 12 พวกเจ้านายต้องถูกผูกมือแขวน ไม่มีใครแสดงความนั บถือต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ 13 พวกคนหนุ่ม
ถู กบังคับให้โม่ แป้ง และพวกเด็กต้องแบกฟืนหนั กล้มลุกคลุกคลาน 14 พวกผู้ใหญ่หายตัวไปจากประตู
เมือง พวกคนหนุ่มได้หยุดดีดสีตีเป่าแล้ว 15 ความปลาบปลื้มก็ประลาตไปจากใจของพวกข้าพระองค์สิน
้
การเต้นรําของพวกข้าพระองค์ กลายเป็นการรํา่ ไห้ 16 มงกุฎ ได้ รว่ งหล่นจากศีรษะข้าพระองค์ แล้ว วิบัติ
แก่ พวกข้า พระองค์ เพราะพวกข้า พระองค์ กระทํา บาปไว้ 17 เหตุ นี้ เองใจพวกข้า พระองค์ จึ งอ ่อ นกํา ลัง
เพราะการเหล่า นี้ เองนั ยน์ ตาข้า พระองค์ จึ งม ัวไป 18 เหตุ ด้วยภู เขาศิ โยนซึ่ง รกร้างไป พวกสุนัข จิง้ จอก
จึงมาเดินเพ่นพ่านอยู่บนนั ้น 19 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ แต่ พระองค์ ทรงสถิตอยู่เป็นนิ ตย์ พระที่นั่งของ
พระองค์ ดํารงอยู่ ทุ กชั ่วอายุ 20 เป็น ไฉนพระองค์ ทรงลืม พวกข้า พระองค์ เสีย เป็น นิ ตย์ เป็น ไฉนได้ ทรง
ทอดทิง้ พวกข้าพระองค์เสียนานดังนี้ 21 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้กลับสู่พระองค์
เถิด แล้วพวกข้าพระองค์ จะกลับสู่ พระองค์ ขอทรงฟื้ นเดือนปี ของข้าพระองค์ ให้เหมือนดั งก่อน 22 เว้น
เสียแต่พระองค์ทรงสลัดทิง้ พวกข้าพระองค์เสียแล้ว และพระองค์ทรงกริว้ พวกข้าพระองค์อย่างล้นพ้น
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเสเคียล

คําว่า “ข้าพเจ้าอยู�
่ และ “ข้าพเจ้าได้เห็น� ในข้อ 1 พิสูจน์ ว่า เอเสเคียลเป็นผู้เขียนเล่มนี้ เอเสเคียล
เป็นทัง้ ปุโรหิตและศาสดาพยากรณ์ ในเวลาที่ อส
ิ ราเอลเป็นเชลย เอเสเคี ยลอยู่ที่ เทลอาบิบริมแม่น้ําเค
บาร์ในบาบิโลนในระหว่างพวกเชลย เขาสมรสแล้ว และมีบ้านส่วนตัว ทัง้ เอเสเคียลกับดาเนี ยลถูกกวาด
ไปเป็นเชลยในบาบิโลนในปีก่อน ค�ศ� 597 พร้อมกับกษั ตริย์เยโฮยาคีน (2 พกษ 24:11-16; อสค 1:2)
เพราะฉะนั ้น เขาพยากรณ์ ที่ กรุ งบาบิ โลนเท่านั ้น เขาอยู่ สม ัย เดีย วกั นก ับ ดาเนี ย ลและเยเรมีย์ และเขา
ทํางานในรัชกาลหลวงของบาบิโลน เอเสเคียลได้เรียนรู มากจากเยเรมี
้
ยซ
์ ่ึงอยูก
่ ับชาวยูดาห์ที่เหลือในคา
นาอัน และประเทศอียป
ิ ต์ เอเสเคี ยลพยากรณ์ เก ี่ย วกับ พวกยู ดาห์ และพวกอิสราเอล (ภาคเหนื อ) ด้วย
พระเจ้า เรียกเอเสเคี ยลว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์� ซึ่ง หมายความว่า คํา พยากรณ์ ของเขาสําหรับ เราทุก คน
เขาพยากรณ์ เกี่ยวกับการที่อส
ิ ราเอลจะกลับไปอยู่ในคานาอันอีก เกี่ยวกับเวลาแห่งความทุกข์ลําบาก 7
ปี การสงครามที่ หุบเขาอารมาเกดโดน การกลับ ใจเสีย ใหม่ ของอิสราเอล และอาณาจั กร 1000 ปี ของ
พระเยซู
ดูเหมือนว่าเป้าหมายแห่งการพยากรณ์ ของเอเสเคียลคือให้หนุนใจพวกยูดาห์ในตอนที่ เขาเป็นเชลย
ในบาบิโลน และให้เขามองล่วงหน้าถึงเวลาที่เขาจะกลับไปอยูที
่ ่คานาอันอีก
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 21 ปี
นิ มิตถึงสิง่ ที่มีชีวิตอยูสี
่ ่ตัวแห่งสวรรค์
1 อยู่มา ในวันที ่หา
้ เดือนที่สี่ปี ที่สามสิบ ขณะเมื่อข้าพเจ้าอยู่ที่ริมแม่น้ําเคบาร์ในหมู่พวกเชลย ท้องฟ้า
เบิก ออก และข้าพเจ้า ได้ เห ็นนิ มิ ตจากพระเจ้า 2 เมื่อ วั นที ่ หา้ เดือนนั ้น คือ ในปี ที่ ห้า ที่ กษั ตริย์ เยโฮยา
คีน ต้องเป็น เชลย 3 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง เอเสเคี ยลปุโรหิต บุ ตรชายบุ ซี ในแผ่น ดิน ของคน
เคลเดียริมแม่น้ําเคบาร์ ณ ที่ นั ่นพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์มาอยู่เหนื อท่าน 4 ดู เถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดู
ลมหมุ นก ็ พัด มาจากทางเหนื อ มี เมฆก้อนใหญ่ ที่ มี ความสว่างอยู่ รอบ และมี ไฟลุก วาบออกมาอยู่ เสมอ
ท่ามกลางไฟนั ้น ดู ประหนึ่ ง ทองสัมฤทธิที
์ ่ แวบวาบ ซึ่ง ออกมาจากท่ามกลางไฟนั ้น 5 และจากท่ามกลาง
ไฟนี้ มีร่างดังสิง่ ที่มีชีวิตอยูสี
่ ต
่ ัวออกมา รูปร่างของสิง่ ที่มีชีวิตอยูน
่ ั ้นเป็นเช่นนี้ คือมส
ี ัณฐานเหมือนมนุษย์
6 แต่สิ ่งที่ มีชีวิตอยู่ทุกตัวมีหน้าสี่ หน้า และมีปี กสี่ ปี กทุกตัว 7 เท้าของสิง
่ ที่มีชีวิตอยู่นั้นตรง และฝ่าเท้าก็
8
เหมือนฝ่าตีนลูกวัว และเป็นประกายอย่างทองสัมฤทธิขั
์ ด ที่ใต้ปีกข้างตัวทงั ้ สี่ข้างมีเป็นมือคน สิ่งที่มีชี
วิตอยูท
่ ัง้ สี่มีหน้าและมีปีกดังนี้ 9 คือปีกของมันต่างก็จดปีกของกันและกัน มันบินตรงไปข้างหน้า ขณะที่
ไปก็ ไม่หันเลย 10 สัณฐานหน้าของสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่ทัง้ สี่ มีหน้าเหมือนหน้าคน ทัง้ สี่ มีหน้าสิงโตอยู่ด้านขวา
ทัง้ สี่มีหน้าวัวอยู่ด้านซ้าย ทัง้ สี่มีหน้านกอินทรีด้วย 11 หน้าของมันเป็นดังนี้ แหละ ปี กของมันกางแผ่ข้น
ึ
12
ข้างบน ปี กสองปีก ของแต่ละตัว จดปีก ของกัน และกัน ส่วนอีก สองปีก คลุม กายของมัน สิ ่ง ที่ มี ชี วิตอ
ยู่ ทุ กตัว บิน ตรงไปข้างหน้า ไม่ ว่าว ิญ ญาณจะไปทางไหน มั นก ็ ไปทางนั ้น เมื่อ ไปก็ ไม่ หัน เลย 13 สัณฐาน
ของสิง่ ที่มีชีวิตอยูนั
่ ้น มีสิ่งหนึ่ งที่ดูเหมือนถ่านคุเหมือนคบเพลิงหลายอัน เคลื่อนไปมาอยูใ่ นหมู่สิ่งที่มีชีวิ
ตอยู่เหล่านั ้น ไฟนั ้นสุกใสและมีแสงฟ้าแลบออกมาจากไฟนั ้น 14 สิ่งที่มีชีวิตอยู่ก็พุ่งไปพุ่งมาดัง่ ฟ้าแลบ
แปลบปลาบ 15 ขณะเมื่อข้าพเจ้ามองดูสิ่งที่ มีชีวิตอยู่นั ้น ดูเถิด วงล้ ออันหนึ่ งอยู่บนพิภพข้างสิ่งมีชีวิตอ
ยู่ที่มีหน้าสี่หน้านั ้น 16 ลักษณะและทรวดทรงของวงล้อเหล่านั ้นแวบวาบอย่างพลอยเขียว วงล้อทัง้ สี่ก็มี
สัณฐานเหมือนกัน ส่วนลักษณะและทรวดทรงนั ้นเหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อ 17 เมื่อจะไปก็ไปข้างใดในสี่
ข้างของมันได้ เมื่อไปก็ไม่หันเลย 18 ขอบวงล้อนั ้นสูงและน่าสะพรึงกลัว และทัง้ สี่นั้นทีข
่ อบมีนั ยน์ ตาเต็ม
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อยู่รอบๆ 19 เมื่อ สิง่ ที่ มี ชีวิตอยู่นั้น ไป วงล้ อก ็ ตามไปข้างๆด้วย เมื่อ สิง่ ที่ มี ชีวิตอยู่เหาะขึ้น จากพิ ภพ วงล้
อก็เหาะขึ้นด้วย 20 วิญญาณจะไปที่ ไหน สิ ่งที่ มีชีวิตอยู่นั้นก็ไป คือวิญญาณของมันไปที่ นั ่น และวงล้อนั ้
นก็เหาะตามไปด้วย เพราะว่าวิญญาณของสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่ได้ อยู่ในวงล้อ 21 เมื่อสิง่ ที่ มีชีวิตอยู่ไป วงล้ อก็
ไปด้วย เมื่อสิง่ ที่มีชีวิตอยู่หยุด วงล้อก็หยุด เมื่อสิง่ ที่มีชีวิตอยู่เหาะขึ้นจากพิภพ วงล้อก็เหาะตามไปด้วย
เพราะว่าวิญญาณของสิง่ ที่มีชีวิตอยูได้
่ อยูในวงล้
่
อ
นิ มิตถึงสง่าราศีของพระเจ้า

22 เหนื อศีรษะของสิง
่ ั ้นมล
ี ักษณะเหมือนท้องฟ้า ทอแสงอย่างแก้วผลึกที่น่ากลัว แผ่กว้าง
่ ที่มีชีวิตอยูน

อยู่เหนื อ ศีรษะของสิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่ นั ้น 23 ใต้ ท้องฟ้า นี้ ปี กกางออกตรง กางออกไปหากัน สิ ่ง ที่ มี ชี วิตอยู่ ทุ
กตัว มี ปี กคลุม กายข้างนี้ สองปีก และมี ปี กคลุม กายข้างนั ้น สองปีก 24 และเมื่อ สิง่ ที่ มี ชี วิ ตอยู่ เหล่า นี้
ไป ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงของปีก เหมือนเสียงของนํ้า มากหลาย ดัง พระสุรเสียงขององค์ ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์
เสียงโกลาหล เหมือนเสียงพลโยธา เมื่อสิง่ ที่มีชีวิตอยู่เหล่านั ้นหยุดนิ่ งก็หุบปีกลง 25 และมีเสียงมาจาก
ท้องฟ้าเหนื อศีรษะของมัน เมื่อสิง่ ที่มีชีวิตอยู่เหล่านั ้นหยุดนิ่ งก็หุบปีกลง 26 และเหนื อท้องฟ้าที่อยู่เหนื อ
ศีรษะของสิง่ ที่มีชีวิตอยูน
่ ั ้นมสิ
ี ่งคล้ายบัลลังกมี
์ ลักษณะเหมือนไพทูรย์ และบนสิง่ ที่เหมือนบัลลังก์นั้นกมี
็
27
ลักษณะเหมือนมนุษย์ และข้าพเจ้าเห็นประหนึ่ งทองสัมฤทธิที
์ ่ แวบวาบ เหมือนไฟที่ บังไว้อยู่รอบข้าง
เหนื อสิง่ ที่เหมือนบัน
้ เอวของผู้นั้นขึ้นไป และจากสิง่ ที่เหมือนบัน
้ เอวลงมา ข้าพเจ้าเห็นเหมือนไฟ และมี
ความสุกใสที่อยู่รอบท่านผู้นั ้น 28 ลักษณะความสุกใสที่อยู่รอบนั ้นเหมือนกับสัณฐานของรุ ง้ ที่ปรากฏใน
เมฆในวันที่ฝนตก ลักษณะทรวดทรงแห่งสง่าราศีของพระเยโฮวาห์เป็นดังนี้ แหละ และเมื่อข้าพเจ้าเห็น
แล้ว ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงท่านผู้หน่งึ ตรัส

2
เอเสเคียลประกอบด้วยพระวิญญาณ

พระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ยืนขึ้น เราจะพู ดกับเจ้า� 2 และเมื่อ พระองค์ ตรัส
กับ ข้าพเจ้า พระวิญญาณได้ เข ้า ไปในข้าพเจ้า และตัง้ ข้าพเจ้า ให้ ยน
ื ขึ้น และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระองค์ นั้น ผู้
ตรัสกับข้าพเจ้า
1

พระเจ้าทรงเรียกเอเสเคียลให้เป็นผู้พยากรณ์
และพระองค์ ตรัสส ัง่ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เราส่ง เจ้า ไปยัง คนอิสราเอล ถึง ประชาชาติ ที่
มักกบฏ ผู้ซึ่งได้กบฏต่อเรา ทัง้ ตัวเขาและบรรพบุรุษของเขาได้ละเมิดต่อเราจนกระทัง่ วันนี้ 4 ประชาชน
ก็หน้าด้านและดื้อดึงด้วย เราใช้เจ้าไปหาเขา และเจ้าจะพูดกับเขาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ ว่า� 5 เขาจะฟังหรือปฏิ เสธไม่ฟังก็ตาม (เพราะว่าเขาเป็นวงศ์ วานที่ มักกบฏ� เขาก็ จะทราบว่า ได้ มี
ผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง ในหมู่ พวกเขาแล้ว 6 เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าอย่า กลัว เขา หรือ อย่า เกรงคํา พูด
ของเขา ถึง แม้ ว่า หนามย่อยหนามใหญ่ อยู่ กับ เจ้า และเจ้า อยู่ ท่ามกลางแมลงป่อง อย่า เกรงคํา พูด ของ
เขาเลย อย่าท้อถอยเมื่อเห็นหน้าเขา เพราะเขาเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ 7 และเจ้าจะกล่าวถ้อยคําของเรา
ให้เขาฟัง เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังกต
็ ามเถอะ เพราะเขาเป็นผูที
้ ่มักกบฏ 8 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ฝ่ายเจ้า
จงฟังสิง่ ที่เรากล่าวแก่เจ้า อย่าเป็นคนมักกบฏอย่างวงศ์วานที่มักกบฏนั ้น จงอ้าปากขึ้นและกินสิง่ ที่เรา
ให้เจ้า� 9 ดู เถิด เมื่อข้าพเจ้ามองดู ก็ เห็นพระหัตถ์ ข้างหนึ่ งเหยียดออกมายังข้าพเจ้า และดู เถิด ในพระ
หัตถ์ นั้นมีหนังสื ออยู่ม้วนหนึ่ ง 10 พระองค์ ทรงคลี่ หนังสื อม้วนนั ้นออกต่อหน้าข้าพเจ้า และมีตัวหนั งสือ
เขียนอยูท
่ ังด
้ ้านหน้าและด้านหลัง มีบทครํา่ ครวญ คําไว้ทุกข์และคําวิบติ
ั เขียนอยูบ
่ นนั ้น
3

เอเสเคียล 3:1

815

เอเสเคียล 3:23

3
เอเสเคียลจะประกาศพระวจนะของพระเจ้า
“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับประทานสิง่ ที่เจ้าได้พบ จงรับประทานหนั ง
สื อม้วนนี้ และจงไปพู ดกับวงศ์ วานอิสราเอล� 2 ข้าพเจ้าจึ งอ้าปาก และพระองค์ ทรงให้ข้าพเจ้ารับประ
ทานหนั งสือม้วนนั ้น 3 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับประทานหนั งสือม้วน
นี้ ซ่ึง เราได้ ให้แก่ เจ้า และบรรจุ ให้เต็ มท ้ องของเจ้า� แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ รับ ประทาน และเมื่อ หนั ง สื อม ้ วน
นั ้น อยู่ ในปากของข้าพเจ้า ก็ หวานเหมือนนํ้า ผึ้ง 4 และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย
เจ้ าจงไปยังวงศ์ วานอิสราเอลและกล่าวถ้อยคําของเราแก่ เขา 5 เพราะเรามิ ได้ ใช้เจ้ าไปหาชนชาติ ที่ พู ด
ภาษาต่างด้าวและภาษาที่ พู ดยาก แต่ ให้ไปหาวงศ์ วานอิสราเอล 6 มิใช่ให้ไปหาชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน
มากที่ พู ดภาษาต่างด้าวและภาษาที่ พู ดยาก เป็นคําที่ เจ้ าจะเข้าใจไม่ ได้ ที่ จริงถ้าเราใช้เจ้ าไปหาคนเช่น
นั ้น เขาทัง้ หลายจะฟัง เจ้า 7 แต่ วงศ์ วานอิสราเอลจะไม่ ยอมฟัง เจ้า เพราะเขาไม่ ยอมฟัง เรา เพราะว่า
วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ เป็น คนหัวแข็ง และจิต ใจดื้ อด ึง 8 ดู เถิด เราได้ กระทําให้หน ้าของเจ้า ขมึงทึง ต่อ
หน้าของเขา และให้หน้าผากของเจ้าขึงขังต่อหน้าผากของเขา 9 เราได้กระทําให้หน้าผากของเจ้าแข็งขัน
อย่างเพชรที่ แข ็ งกว่า หินเหล็กไฟ อย่า กลัว เขาเลย อย่า ท้อถอยเมื่อ เห็น หน้า เขา เพราะเขาเป็น วงศ์ วาน
ที่ มัก กบฏ� 10 พระองค์ ตรัสกับ ข้าพเจ้า อีกว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงรับถ้อยคํา ทัง้ สิน
้ ของเราที่ พู ดกับ
11
เจ้าไว้ในใจของเจ้า และจงฟังไว้ด้วยหูของเจ้า ไปเถอะ เจ้าจงไปหาพวกที่เป็นเชลย คือชนชาติของเจ้า
นั ้น จงพู ดกับเขา และกล่าวแก่ เขาว่า ‘องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า� ถึงเขาจะฟังหรือปฏิ เสธ
ไม่ฟังก็ช่างเถิด� 12 พระวิญญาณจึงยกข้าพเจ้าขึ้น และข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงกระหึ่มอยู่ข้างหลังข้าพเจ้า
ว่า “จงสรรเสริญแด่สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ซ่ึงขึ้นมาจากสถานที่ของพระองค์� 13 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ
14
เสียงปีก สิง่ ที่ มี ชี วิ ตอยู่ ที่ ถู กต้องกัน และเสียงวงล้อ ข้างๆสิง่ ที่ มี ชี วิ ตอยู่ นั ้น เป็น เสียงกระหึ่ม พระ
วิญญาณก็ยกข้าพเจ้าขึ้นและพาข้าพเจ้าไป ข้าพเจ้าก็ไปด้วยความขมขื่น ใจข้าพเจ้าเดือดร้อน พระหัตถ์
ของพระเยโฮวาห์ก็หนักอยูบ
่ นข้าพเจ้า 15 ข้าพเจ้าจึงมาถึงพวกที่เป็นเชลยที่เทลอาบิบ ผู้ที่อาศัยอยูที
่ ่ริม
แม่น้ําเคบาร์ และที่ ที่ เขานั ่งอยู่ข้าพเจ้าก็นั่งอยู่ และยังคงอยู่อย่างมึนซึมท่ามกลางเขาเจ็ดวัน 16 ต่อมา
พอสิน
้ เจ็ดวัน พระวจนะแห่งพระเยโฮวาห์ก็มาถึงข้าพเจ้าว่า
1 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า

พระเจ้าทรงตัง้ เอเสเคียลให้เป็นยามเฝ้าจิตวิญญาณแห่งวงศ์วานอิสราเอล
“บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราได้ กระทําให้เจ้ าเป็นยามเฝ้าวงศ์ วานอิสราเอล เจ้ าได้ยน
ิ ถ้อยคําจากปาก
ของเราเมื่อไร เจ้ าจงกล่าวคํา ตัก เตือนเขาจากเรา 18 ถ้า เราจะบอกแก่ คนชั วว
่ ่า ‘เจ้ าจะต้องตายแน่ ๆ �
และเจ้าไม่ตักเตือนเขาหรือกล่าวเตือนคนชัว่ ให้ละทิง้ ทางชัว่ ของตนเสีย เพื่อจะช่วยชีวต
ิ เขาให้รอด คนชั ่
19
วนัน
้ จะตายเพราะความชัว่ ช้าของเขา แต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้า แต่ถ้าเจ้าได้ตัก
เตือนคนชัว่ และเขามิได้หันกลับจากความชัว่ ของเขา หรือจากทางชัว่ ของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่
ช้าของเขา แต่เจ้าจะได้ชว
ิ ของเจ้าให้รอดพ้นมาได้ 20 อีกประการหนึ่ ง ถ้าคนชอบธรรมหันกลับจาก
่ ยชีวต
ความชอบธรรมของเขา และได้กระทําความชัว่ ช้า และเราวางสิง่ ที่สะดุดไว้ตรงหน้าเขา เขาจะต้องตาย
เพราะว่า เจ้า มิ ได้ ตัก เตือนเขา เขาจะตายเพราะบาปของเขา และจะไม่ มี ใครจดจํา การกระทํา อัน ชอบ
ธรรมของเขาไว้ เลย แต่ เราจะเรียกร้องโลหิต ของเขาจากมือ ของเจ้า 21 แต่ ถ้า เจ้า ได้ ตัก เตือนคนชอบ
ธรรมไม่ให้กระทําบาปและเขามิได้กระทําบาป เขาจะมีชีวิตอยู่ได้แน่ เพราะเขารับคําตักเตือน และเจ้าก็
ได้ ช่วยชีวต
ิ ของเจ้าให้รอดพ้นมาได้� 22 ณ ที่ นั ่นพระหัตถ์ แห่งพระเยโฮวาห์ได้ มาอยู่เหนื อข้าพเจ้า และ
พระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงลุกขึ้นออกไปยังที่ ราบ และเราจะพู ดกับเจ้าที่ นั ่น� 23 ดังนั ้นข้าพเจ้าจึง
ลุกขึ้นออกไปยังที่ ราบ และดู เถิด สง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ อยู่ที่ นั ่นอย่างเดียวกับสง่าราศี ซ่ึงข้าพเจ้า
ได้เห็นที่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ และข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดิน
17
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24 แต่ พระวิญญาณได้ เสด็จเข้าในข้าพเจ้ากระทําให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น

และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า และ
ทรงบอกข้าพเจ้าว่า “จงไป ขังตัวเจ้าไว้ภายในเรือนของเจ้า
โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ดูเถิด เขาจะ
เอาเชือกพัน เจ้า และผูกมัด เจ้า ไว้ด้วยเชือกนั ้น เจ้ าจึง ออกไปท่ามกลางเขาไม่ ได้ 26 และเราจะกระทํา
ให้ลิน
้ ของเจ้า ติ ดก ับ เพดานปากของเจ้า ดัง นั ้น เจ้า จะเป็น ใบ้ ไม่ สามารถว่า กล่าวเขาได้ เพราะว่า เขาทัง้
หลายเป็น วงศ์ วานที่ มัก กบฏ 27 แต่ เมื่อ เราพู ดก ับ เจ้า เราจะให้ เจ้ าหายใบ้ และเจ้า จะกล่าวแก่ เขาทัง้
หลายว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า� ผู้ที่จะฟังก็ให้เขาได้ฟัง และผู้ที่จะปฏิเสธไม่ฟังก็ให้เขา
ปฏิเสธ เพราะเขาทัง้ หลายเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ�
25 เจ้า

4
หมายสําคัญแห่งการล้อมนครเยรู ซาเล็มไว้

1 “เจ้า

บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงเอาก้อนอิฐมาวางไว้ข้างหน้าเจ้า และแกะรู ปเมืองหนึ่ งไว้บนนั ้นคือ
นครเยรู ซาเล็ม 2 จงล้อมนครนั ้น ไว้และก่อ กําแพงล้อมไว้รอบนครนั ้น ด้วย และก่อ เชิง เทิน ไว้สู้ นครนั ้น
และตัง้ ค่ายรอบนครไว้ และตัง้ เครือ
่ งทะลวงกําแพงไว้รอบนคร 3 จงหากระทะเหล็กมา และวางกระทะ
เหล็ก นั ้น ต่างเป็น กําแพงเหล็ก ระหว่างเจ้า กับ นครนั ้น และเจ้า จงหัน หน้า สู่ นครนั ้น ให้ นครนั ้น ถู กล ้ อม
แล้วเจ้าจงกระชับการล้อมเข้าไป นี่ เป็นหมายสําคัญสําหรับวงศ์ วานอิสราเอล 4 แล้วเจ้าจงนอนตะแคง
ข้างซ้ายและเราจะวางความชัว่ ช้า แห่ง วงศ์ วานอิสราเอลไว้เหนื อ เจ้า เจ้ านอนทั บอย ู่ กี่ วัน เจ้ าจะแบก
ความชัว่ ช้าของนครนั ้นเท่านั ้ นวัน 5 เพราะเราได้ กําหนดวันให้แก่ เจ้ าแล้ว คือสามร้อยเก้าสิบวันเท่ากับ
จํานวนปี แห่ งความชัว่ ช้า ของเขา เจ้ าจะต้องแบกความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานอิสราเอลนานเท่านั ้น 6 และ
เมื่อ เจ้า กระทํา เช่น นี้ ครบวัน แล้ว เจ้ าจะต้องนอนลงเป็ นคร ัง้ ที่ สอง แต่ นอนตะแคงข้างขวา และเจ้า จะ
แบกความชัว่ ช้า ของวงศ์ วานยู ดาห์ เรากําหนดให้ เจ้ าสี่ สิ บวันว ัน แทนปี 7 และเจ้า ต้องตัง้ หน้า ตรงการ
ล้อมเยรู ซาเล็ม ไว้ด้วยแขนเปลือยเปล่า และเจ้า จงพยากรณ์ สู้ นครนั ้น 8 และ ดู เถิด เราจะเอาเชือกมัด
เจ้าไว้ เจ้าจะพลิกจากข้างนี้ ไปข้างโน้ นไม่ได้จนกว่าเจ้าจะครบการล้อมนครตามกําหนดวันของเจ้า 9 เจ้
าจงเอาข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย ์ ถัว่ ยาง และถัว่ แดง ข้าวฟ่าง และเทียนแดง มาใส่ ในภาชนะลูก เดียวใช้
ทําเป็นขนมปังให้เจ้า ระหว่างที่เจ้านอนตะแคงตามกําหนดวันสามร้อยเก้าสิบวันนั ้น เจ้าจะรับประทาน
อาหารนี้ 10 และอาหารที่ เจ้ ารับ ประทานจะต้องชัง่ เป็ นว ัน ละยี่ สิ บเชเขล เจ้ าจงรับ ประทานตามเวลา
กําหนด 11 และนํ้าเจ้าต้องตวงดื่ม คือหนึ่ งในหกของฮินหนึ่ ง เจ้ าจงดื่ มน้าํ ตามเวลากําหนด 12 และเจ้า
จะต้องรับ ประทานต่างขนมปัง ข้าวบาร์เลย ์ ใช้ ไฟอุจจาระมนุษย์ ปิ้งท่ามกลางสายตาของเขาทัง้ หลาย�
13 และพระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ประชาชนอิสราเอลจะต้องรับ ประทานขนมปั ง ของเขาอย่างมลทิน อย่างนี้
แหละ ณ ท่ามกลางประชาชาติ ซึ่งเราจะขับไล่ เขาไปอยู�
่ 14 แล้วข้าพเจ้าจึงกล่าวว่า “ข้าแต่ องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ข้า ดู เถิด จิ ตใจของข้า พระองค์ ไม่ เคยเป็น มลทิน เลย เพราะตัง้ แต่ หน ุ่มๆมาจนบัดนี้ ข้า
พระองค์ ไม่ เคยรับ ประทานสิง่ ที่ ตายเอง หรือ ที่ ถู กสัตว์ฉีก จนแหลกเป็น ชิน
้ ๆ ไม่มี เนื้ อ สัตว์ที่ พึง รังเกียจ
15
เข้าไปในปากของข้าพระองค์เลย� แล้วพระองค์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ดูเถิด เราจะยอมให้เจ้าใช้มูล
วัวแทนอุจจาระของมนุษย์ ซึ่งเจ้าจะใช้เตรียมขนมปังของเจ้า� 16 พระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “บุ ตร
แห่ง มนุษย์ เอ๋ย ดู เถิด เราจะทําลายอาหารหลัก ในเยรู ซาเล็ม เสีย เขาจะต้องชัง่ ขนมปัง รับ ประทาน ทัง้
รับประทานด้วยความหวาดกลัว และเขาจะตวงนํ้าดื่ม ทั งด
้ ่ืมด้วยอาการอกสัน
่ ขวัญหาย 17 เพื่อให้ขาด
ขนมปังและนํ้า ให้ต่างคนต่างอกสัน
่ ขวัญหาย และซูบผอมไปเพราะความชัว่ ช้าของเขาทัง้ หลาย�

5
การที่เอเสเคียลตัดผมเปรียบได้กับโทษสามอย่าง
บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าจงเอามีดคมเล่มหนึ่ ง จงเอามีดโกนของช่างตัดผม จงโกนศีรษะและ
โกนเคราของเจ้า เอาตาชัง่ สําหรับชัง่ มา แบ่งผมนั ้นออก 2 เมื่อวันการล้อมครบถ้วนแล้ว เจ้าจงเผาหนึ่ ง
1 “เจ้า
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ในสามส่วนเสียในไฟที่ กลางเมือง และเอาหนึ่ งในสามอีกส่วนหนึ่ งมา เอามีดฟันให้รอบเมือง และหนึ่ ง
ในสามอีกส่วนหนึ่ งนั ้น เจ้าจงให้ลมพัดกระจายไป และเราจะชักดาบออกตามไป 3 และเจ้าจงเอาเส้นผม
นั ้นมาหน่ อยหนึ่ งมัดติดไว้ที่เสื้อคลุมของเจ้า 4 และเจ้าจงเอาผมเหล่านี้ มาอีกบ้าง จงโยนเข้าไปในไฟให้
ไหม้เสียในไฟนั ้น จากที่นั่นจะมีไฟเข้าไปในวงศ์วานอิสราเอลทัง้ หมด 5 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ ว่า นี่ คือเยรู ซาเล็ม เราตัง้ เธอไว้ในท่ามกลางประชาชาติและประเทศทัง้ หลายที่อยู่ล้อมรอบเธอ 6 และ
เยรู ซาเล็ม ได้ เปล ี่ยนคํา ตัดสิน ของเราให้เป็น สิง่ ที่ ชว
ั ่ ร้ายยิง่ กว่า ประชาชาติ ใดๆ และได้ เปล ี่ย นกฎเกณฑ์
ของเรามากยิง่ กว่าประเทศที่อยูล้
่ อมรอบ โดยปฏิเสธไม่รบ
ั คําตัดสินของเรา และไม่ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์
ของเรา 7 เพราะฉะนั ้น องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะเหตุวา่ เจ้าดันทุรงั ยิง่ กว่าประชาชาติ
ที่ อยู่ รอบเจ้า และมิ ได้ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ หรือ รักษาคํา ตัดสิน ของเรา แต่ ได้ ประพฤติ ตามคํา ตัดสิน
ของประชาชาติที่อยูรอบเจ้
่
า 8 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา แม้ว่าเรานี่
แหละเป็นปฏิปักษ์ กับเจ้า เราจะพิพากษาลงโทษท่ามกลางเจ้าท่ามกลางสายตาของประชาชาติทัง้ หลาย
9 และเพราะการอัน น่า สะอิดสะเอียนทัง
้ สิน
้ ของเจ้า เราจะกระทําท่ามกลางเจ้าอย่างที่ เราไม่เคยกระทํา
มาก่อนเลย และเราจะไม่กระทําอย่างนั ้ นอีกต่อไป 10 เพราะฉะนั ้นบิดาจะกินบุตรชายของตนท่ามกลาง
เจ้า ทัง้ หลาย และบรรดาบุตรชายจะกิน บรรดาบิดาของเขาทัง้ หลาย และเราจะพิพากษาลงโทษเจ้า ผู้
ใดในพวกเจ้าที่ เหลืออยู่ เราจะให้กระจัดกระจายไปตามลมทุกทิศานุทิศ 11 เพราะฉะนั ้นองค์ พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด แน่ ที เดียวเพราะเจ้าได้กระทําให้สถานบริสุทธิ์ของเราเป็น
มลทินไปด้วยสิง่ น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า และด้วยสิง่ ลามกทัง้ สิน
้ ของเจ้า เพราะฉะนั ้นเราจะตัด
เจ้าลง นั ยน์ ตาของเราจะไม่ปรานี เราจะไม่สงสารด้วย 12 พวกเจ้าหนึ่ งในสามส่วนจะล้มตายเพราะโรค
ระบาด และถูก ผลาญด้วยการกันดารอาหารในหมู่ พวกเจ้า อี กหนึ่ ง ในสามส่วนจะล้ม ตายด้วยดาบอยู่
รอบเจ้า และอีกหนึ่ งในสามส่วนเราจะให้กระจัดกระจายไปตามลมทุกทิศานุทิศ และเราจะชักดาบออก
ไล่ ตามเขาทัง้ หลายไป 13 เช่นนี้ แหละ ความกริว้ ของเราจะมอดลง และเราจะระบายความโกรธของเรา
จนหมดและพอใจ และเขาทัง้ หลายจะได้ ทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ได้ กล ่าวเช่น นี้ ด้วยใจจดจ่อ เมื่อ
ความโกรธของเราต่อเขามอดลงแล้ว 14 ยิง่ กว่านั ้น เราจะกระทําให้เจ้าถูกทิง้ ไว้ให้เสียไปเปล่าๆ และเป็
นที ่ ถู กตําหนิ ติ เตียนท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ ล้อมรอบเจ้า และในสายตาของบรรดาผู้ ที่ ผ่าน
ไปมา 15 เจ้ าจะเป็ นที ่ เขาประณามและเย้ย หยัน เป็น คํา สัง่ สอนและเป็ นที ่ น่า หวาดเสียวแก่ ประชาชาติ
ที่ อยู่ ล้อมรอบเจ้า เมื่อ เราจะพิพากษาลงโทษเจ้า ด้วยความกริว้ และความเกรีย
้ วกราด และการต่อว่า
อย่างรุ นแรงของเรา เรา พระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาเช่นนี้ แล้ว 16 เมื่อเราจะปล่อยลูกธนูมฤตยูแห่งการกัน
ดารอาหาร คือลูกธนูแห่งการทําลายในท่ามกลางเจ้า ซึ่งเราจะปล่อยไปทําลายเจ้า และเมื่อเราเพิม
่ การ
17
กันดารอาหารให้เจ้า และทําลายอาหารหลักของเจ้าเสีย เราจะส่งการกันดารอาหารและสัตว์ป่าร้าย
มาสู้ เจ้า และมัน จะริบลู กหลานของเจ้า ไปเสีย โรคระบาดและโลหิต จะผ่านเจ้า และเราจะนํา ดาบมา
เหนื อเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาเช่นนี้ แล้ว�

6

ทรงสาปแช่งภูเขาทัง้ หลายของอิสราเอล
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงมุ่ง หน้า ของเจ้า ตรงที่ ภู เขา
ทัง้ หลายของอิสราเอล และจงพยากรณ์ กล่าวโทษภูเขานั ้น 3 และกล่าวว่า ภู เขาทัง้ หลายของอิสราเอล
เอ๋ย จงฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แก่ภูเขาทัง้ หลาย
และแก่ เนิ น เขา และห้วยและหุบเขาทัง้ หลายว่า ดู เถิด เราจะนํา ดาบมาเหนื อ เจ้า และเราจะทําลายปู
ชน ีย สถานสูง ของเจ้า เสีย 4 แท่น บูชาทัง้ หลายของเจ้า จะรกร้าง และพวกรู ป เคารพของเจ้า จะแตกหัก
เสีย และเราจะเหวีย
่ งคนที่ ถู กฆ่าสังเวยของเจ้านั ้นลงต่อหน้ารู ปเคารพของเจ้า 5 และเราจะวางศพคน
อิสราเอลไว้หน ้า รู ป เคารพของเขา และเราจะกระจายกระดูก ของเจ้า รอบแท่น บูชาของเจ้า 6 เจ้ าอาศัย
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อยูที
่ ่ไหนๆ เมืองของเจ้าจะร้างและปูชนียสถานสูงของเจ้าจะรกร้าง ดังนั ้นแหละแท่นบูชาของเจ้าจะร้าง
และรกร้าง รู ปเคารพของเจ้า จะหัก และสิน
้ สุด ลง รู ปเคารพทัง้ หลายของเจ้า จะถูก ตัด ลง และการงาน
ของเจ้าจะถูกกวาดทิง้ เสียสิน
้ 7 และคนที่ถูกฆ่าจะล้มลงท่ามกลางเจ้า และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเย
โฮวาห์

บางคนจะรอดจากความตาย
แต่ เราจะให้ เจ้ าเหลือ อยู่ บ้างเป็น บางคน เพื่อ เจ้า จะมี บางคนท่ามกลางประชาชาติ ที่ หนี พ้น ดาบไป
เมื่อ เจ้า จะกระจายไปอยู่ ในประเทศต่างๆ 9 แล ้ว คนในพวกเจ้า ที่ หนี ไปได้ นั ้น จะระลึก ถึง เราท่ามกลาง
ประชาชาติ ทัง้ หลาย ซึ่ง เขาถูก กวาดไปเป็น เชลยนั ้น เพราะใจของเราแหลกสลายเนื่ องด้วยใจแพศยา
ของเขาซึ่งได้ พรากจากเราไป และเนื่ องด้วยตาของเขาที่ มองดู รู ปเคารพด้วยใจแพศยานั ้น และเขาจะ
เกลียดตัวเองเนื่ องจากความชัว่ ร้ายซึ่งเขาได้กระทําในสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาด้วย 10 เขาจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เรามิได้พูดพล่อยๆว่า เราจะกระทําการร้ายนี้ แก่เขา�
8

โรคระบาดในแผ่นดิน
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงตบมือ และกระทืบ เท้า ของเจ้า และกล่าวว่า อนิ จจา
สําหรับ การกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ แห่ง วงศ์ วานอิสราเอล เหตุ ว่า เขาทัง้ หลายจะล้ม ลงด้วย
ดาบ ด้วยการกันดารอาหารและด้วยโรคระบาด 12 ผู้ที่ อยู่ห่างไกลออกไปจะตายด้วยโรคระบาด ผู้ที่ อยู่
ใกล้ ก็ จะล้ม ตายด้วยดาบ และผู้ ที่ เหลือ อยู่ และถู กล ้ อมไว้จะตายด้วยการกันดารอาหาร เราจะให้ความ
เกรีย
้ วกราดของเรามีเหนื อเขาจนกว่าจะมอดลง เช่นนี้ แหละ 13 และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
เมื่อคนที่ถูกฆ่านอนอยู่ท่ามกลางรู ปเคารพของเขารอบแท่นบูชาของเขา บนเนิ นเขาสูงทุกแห่ง บนยอด
เขาทัง้ สิน
้ ที่ ใต้ ต้นไม้ เข ียวทุก ต้น และใต้ ต้น โอ๊ก ใบดกทุก ต้น ไม่ ว่าที่ ใดๆที่ เขาถวายกลิ่ นที ่ พึงใจแก่ รู ป
เคารพทัง้ สิน
้ ของเขา 14 และเราจะยื่นมือของเราออกต่อสู้ เขา และกระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้าง และทิง้
ร้างตลอดที่อาศัยทัง้ สิน
้ ของเขา คือรกร้างมากกว่าถิน
่ ทุรกันดารที่ไปทางดิบลา แล้วเขาจึงจะรู ว้ า่ เราคือ
พระเยโฮวาห์�
11

7

พระเจ้าทรงพิพากษาอิสราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าอีกว่า 2 “เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้า

ตรัสกับแผ่นดินอิสราเอลดังนี้ ว่า อวสาน ความสิน
้ ปลาย
้ สุดได้มาถึงทัง้ สี่มุมของแผ่นดินแล้ว 3 บัดนี้ บัน
ก็ มาถึง เจ้า แล้ว และเราจะปล่อยความโกรธของเรามาเหนื อ เจ้า ทัง้ หลาย และจะพิพากษาเจ้า ตามวิถี
ทางทัง้ หลายของเจ้า และเราจะตอบสนองการกระทําอันน่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้าแก่ เจ้า 4 นั ยน์
ตาของเราจะไม่ เมตตาเจ้า และเราจะไม่ สงสาร แต่ เราจะตอบสนองต่อ วิถี ทางทัง้ หลายของเจ้า แก่ เจ้
าเอง และสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า จะอยู่ ท่ามกลางเจ้า แล ้ว เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์
5 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า วิบัติ แล ้ วว ิบั ติ เล่า ดู เถิด วิบัติ มาถึง แล้ว 6 ความสิน
้ สุด มาถึง
แล้ว อวสานนั ้นมาถึง มันตื่นขึ้นต่อสู้เจ้า ดูเถิด วิบัติมาถึงแล้ว 7 โอ ชาวแผ่นดินเอ๋ย เวลาเช้ามาถึงแล้ว
เวลามาถึงแล้ว วันแห่งความโกลาหลใกล้เข้ามาแล้ว และไม่ใช่เสียงโห่รอ
้ งยินดีที่บนภูเขา 8 บัดนี้ ไม่ช้า
แล้ว เราจะเทความเดือดดาลของเราลงบนเจ้า และกระทํา ให้ความโกรธของเราซึ่ งม ี ต่อ เจ้า ถึงที่ สําเร็จ
และเราจะพิพากษาเจ้า ตามวิถี ทางทัง้ หลายของเจ้า และเราจะตอบสนองเจ้า สําหรับ การกระทํา อัน น่า
สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า 9 นั ยน์ ตาของเราจะไม่เมตตา และเราจะไม่สงสาร เราจะตอบสนองเจ้าตาม
วิถีทางทัง้ หลายของเจ้า และตามการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้าซึ่งอยูท
่ ่ามกลางเจ้า แล้วเจ้าจะ
ทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ผู้โบยตี 10 ดูเถิด วันนั ้น ดูเถิด มาถึงแล้ว เวลาเช้าออกมาแล้ว พลองก็บาน
แล้ว ความเย่อหยิงก
็ ดอก 11 ความทารุ ณได้เจริญเป็นพลองชัว่ ร้าย จะไม่มีใครเหลืออยูเลย
่
ประชาชน
่ ผลิ
12
ของเขาก็ไม่มี สิ่งของของเขาก็ไม่มี ไม่มใครร้
ี
องครํา่ ครวญเผื่อพวกเขาเลย เวลานั ้นมาถึงแล้ว วันนั ้นก็
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ใกล้เข้า อย่าให้ผู้ซื้อดีใจ อย่าให้ผู้ขายเสียใจ เพราะพระพิโรธอยู่เหนื อประชาชนทัง้ สิน
้ ของเธอ 13 เพราะ
ว่าผู้ ขายจะไม่ ได้ กลับไปยังสิง่ ที่ เขาได้ ขายไป ขณะเมื่อ เขายังมีชีวิตอยู่ เพราะว่านิ มิ ตนันก
้ ็เกี่ยวข้องกับ
ประชาชนทัง้ มวล และจะไม่หันกลับ และเพราะความชัว่ ช้าของเขา จึงจะไม่มีผู้ใดรักษาชีวต
ิ ไว้ได้ 14 เขา
ได้เป่าแตรแล้ว และได้เตรียมทุกอย่างไว้พร้อม แต่ไม่มีใครเข้าสงคราม เพราะว่าพิโรธของเราอยู่เหนื อ
ประชาชนทัง้ สิน
้ ของเธอ 15 ดาบก็อยู่ข้างนอก โรคระบาดและการกันดารอาหารก็อยู่ข้างใน ผู้ที่อยู่ในทุ่ง
นาจะตายเสียด้วยดาบ และผู้ที่อยู่ในเมืองการกันดารอาหารและโรคระบาดจะกินเสีย 16 แต่ผู้หน่งึ ผู้ใด
ที่ รอดตายได้ จะหนี ไปอยู่ บนภูเขาเหมือนนกเขาแห่ง หุบเขา ทุ กคนก็ รอ
้ งครวญครางเพราะความชัว่ ช้า
17
18
ของตน มือ ทัง้ สิน
้ จะอ่อนแอ และเข่า ทัง้ หมดจะอ่อนเหมือนนํ้า เขาทัง้ หลายจะคาดเอวไว้ด้วยผ้า
กระสอบ และความสัน
่ สะท้านจะครอบเขาไว้ ความละอายจะอยู่ที่ ใบหน้า ของเขาทุก คน และศีรษะของ
เขาจะล้านหมด 19 เขาจะโยนเงินของเขาไปในถนน และทองคําของเขาจะถูกเอาออกไปเสีย เงินและทอง
ของเขาไม่อาจที่จะช่วยเขาให้พ้นในวันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เขาจะให้หายหิว หรือบรรจุให้เต็
มทอ
้ งด้วยเงินทองก็ไม่ได้ เพราะว่าเป็นสิง่ ที่สะดุดให้เขาทําความชัว่ ช้า 20 เขานําความงดงามแห่งเครือ
่ ง
ประดับของเขามาแสดงออกถึงความสง่าผ่าเผย และเขาสร้างรู ปเคารพด้วยสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนและ
น่าเกลียดน่าชังของเขาไว้ภายในเครือ
่ งประดั บนัน
้ เพราะฉะนั ้นเราจะกระทําให้สิ ่งนี้ อยู่ห่างไกลจากเขา
21 และเราจะมอบสิง
่ เหล่านั ้นไว้ในมือของชนต่างด้าวให้เป็นของริบ และแก่คนชัว่ ในแผ่นดินโลกให้เป็น
ของปล้น ได้ และเขาทัง้ หลายจะกระทํา ให้ เป็น มลทิน 22 เราจะหัน หน้า ของเราไปเสีย จากเขาด้วย แล ้ว
เขาจึง จะกระทํา สถานที่ ลับ ของเราให้ มัว หมอง โจรจะเข้า มาในสถานที่ ลั บน ัน
้ และกระทํา ให้ เป็น มลทิน
23 จงทําโซ่ตรวน เพราะว่าแผ่นดินนั ้นเต็มด้วยคดีที่ แปดเปื้ อนด้วยโลหิต และเมืองก็เต็มด้วยความทารุ
ณ 24 ฉะนั ้นเราจะนําประชาชาติที่ชัว่ ร้ายที่สุดมาถือกรรมสิทธิบ
์ ้านเรือนของเขา และเราจะให้ทิฐิของคน
ที่แข็งแรงนั ้นสิน
นมลทิน 25 เมื่อการทําลายมาถึง เขาจะแสวงหา
้ สุดลง และสถานที่บริสุทธิของเขาจะเป็
์
สันติภาพ แต่ก็ไม่มีเลย 26 วิบัติมาถึงแล้ว วิบัติจะมาถึงอีก ข่าวลือจะเกิดตามข่าวลือ เขาจะแสวงหานิ มิ
ตจากผู้พยากรณ์ แต่ พระราชบัญญัติจะพินาศไปจากปุโรหิต และคําปรึกษาจะปลาตไปจากพวกผู้ใหญ่
27 กษั ตริยจะไว้
์
ทุกข์ และเจ้านายจะคลุมกายด้วยความทอดอาลัย และมือของประชาชนแห่งแผ่นดินนั ้น
จะสัน
่ เทา เราจะกระทํา แก่ เขาตามทางของเขา และเราจะพิพากษาเขาตามสมควรแก่ การกระทํา ของ
เขา และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

8
เอเสเคียลนิ มิตเห็นคนอิสราเอลไหว้รู ปเคารพ

ต่อ มาเมื่อ วันที ่ ห้า เดือนที่ หก ในปี ที่ หก ขณะที่ ข้าพเจ้า นั ่ง อยู่ ในเรือนของข้าพเจ้า และพวกผู้ ใหญ่
ของพวกยู ดาห์ นั่ง อยู่ หน ้า ข้าพเจ้า พระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ลงมาบนข้าพเจ้า ณ ที่ นั ้น
2 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ มองดู และดู เถิด มี สัณฐานอย่างไฟ เบื้องล่างของส่วนที่ มองเห็น เป็ น เอวนั ้น เป็ น ไฟ
เหนื อเอวขึ้นไปเหมือนความสุกปลัง่ ประหนึ่ งทองสัมฤทธิที
์ ่แวบวาบ 3 ท่านยื่นส่วนที่มีสัณฐานเป็นมือนั ้น
ออกมาจับผมของข้าพเจ้าปอยหนึ่ ง และพระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้นระหว่างพิภพและสวรรค์ และนํา
ข้าพเจ้ามาถึงเยรู ซาเล็มในนิ มิตของพระเจ้า มายังทางเข้าประตูด้านเหนื อของลานชัน
่ ัง้ รู ป
้ ใน ซึ่งเป็นทีต
ของความหวงแหน ซึ่งกระทําให้บังเกิดความหวงแหน 4 ดูเถิด สง่าราศี ของพระเจ้าของอิสราเอลก็อยู่ที่
นั ่น เหมือนอย่างนิ มิ ตที่ ข้าพเจ้าได้ เห็นในที่ ราบ 5 แล้วพระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
บัดนี้ จงเงยหน้า ขึ้น ไปดู ทางทิศ เหนื อ� ข้าพเจ้า จึง เงยหน้า ขึ้น มองไปดู ทางทิศ เหนื อ และดู เถิด ทางทิศ
เหนื อของประตูแท่นบูชาในทางเข้า รู ปความหวงแหนนี้ อยู่ที่นั่น 6 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้ายิง่ กว่านั ้
นอีกว่า “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าไม่เห็นหรือว่าเขาทําอะไร คือการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนที่ ยิง่ ใหญ่
ซึ่ง วงศ์ วานอิสราเอลกระทํา กันอยู่ที่ นี่ ซึ่ง จะทําให้เราออกไปให้ไกลจากสถานบริสุทธิ์ของเรา แต่ เจ้ าจง
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หันกลับมาอีกแล้วจะได้เห็นสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนที่ ยิง่ ใหญ่กว่านี้อีก� 7 และพระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามา
ถึงประตูลาน และเมื่อข้าพเจ้ามองดู ดู เถิด ก็ เห็นช่องหนึ่ งอยู่ในกําแพง 8 แล้วพระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเจาะเข้าไปในกําแพง� และเมื่อข้าพเจ้าได้เจาะเข้าไปในกําแพงแล้ว ดูเถิด มี
ประตูอยู่ประตูหนึ่ ง 9 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงเข้าไปดูสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนอันชัว่ ร้ายซึ่งเขา
กระทํากั นที ่ นี่ � 10 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง เข้าไปและได้ เห็น ดู เถิด มี ภาพสัตว์เลื้อยคลานในทุ กรู ปแบบ และ
สัตว์ที่ พึงรังเกียจและรู ปเคารพทัง้ สิน
้ ของวงศ์ วานอิสราเอลปรากฏอยู่บนผนั งโดยรอบ 11 และมีพวกผู้
ใหญ่ แห่ งวงศ์ วานอิสราเอลเจ็ด สิบ คนยืน อยู่ ข้างหน้า รู ป เหล่า นั ้น และมี ยาอาซัน ยาห์ บุ ตรชายชาฟาน
ยืน อยู่ ในหมู่ พวกเขาทัง้ หลาย ต่างก็ มี กระถางไฟอยู่ ในมือ และควัน หนาทึบ แห่ง เครือ
่ งบูชาก็ ข้น
ึ ไปข้าง
12
บน แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าได้ เห ็น แล้ว มิ ใช่ หรือ ว่า พวกผู้ ใหญ่ ของ
วงศ์วานอิสราเอลกระทําอะไรอยู่ในที่มืด ทุกคนต่างก็อยู่ในห้องรู ปภาพของตนเพราะเขาทัง้ หลายพูดว่า
‘พระเยโฮวาห์ไม่ทอดพระเนตรเห็นเรา พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้ แผ่นดินนี้ เสียแล้ว� ” 13 พระองค์ตรัส
กับข้าพเจ้าด้วยว่า “เจ้าจงหันกลับมาอีกแล้วเจ้าจะเห็นสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งเขากระทํายิง่ กว่านี้ อีก�
14 แล้วพระองค์ ทรงนําข้าพเจ้ามาถึงทางเข้าประตู พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ด้านเหนื อ และดู เถิด ที่ นั ่
นมีผู้หญิงหลายคนนั ่งร้องไห้อาลัยเจ้าพ่อทัมมุส 15 แล้วพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “โอ บุตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย เจ้ าได้ เห ็น แล้ว ใช่ ไหม เจ้ าจงหัน กลับ มาอีก แล้ว จะเห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนยิง่ กว่า สิง่ เหล่า นี้ อีก �
16 แล้วพระองค์ทรงนําข้าพเจ้าเข้ามาในลานชัน
้ ในแห่งพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ ดูเถิด ตรงประตูพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ ระหว่างมุขและแท่นบูชา มีชายประมาณยีสิ
่ บห้าคนหันหลังให้พระวิหารแห่งพระ
เยโฮวาห์ หน้าของเขาหันไปทางทิศตะวันออก กําลังนมัสการพระอาทิตย์ตรงทิศตะวันออกนั ้น 17 แล้ว
พระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “โอ บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าได้ เห็นแล้วใช่ไหม ที่ วงศ์ วานยู ดาห์กระทําสิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนซึ่งเขากระทําอยูที
่ ่นี่ เป็นสิง่ เล็กน้ อยหรือ ด้วยว่าเขากระทําให้แผ่นดินเต็มไปด้วยความ
รุ นแรง และกลับมายัว่ ยุให้เราโกรธแล้ว ดูเถิด เขาทัง้ หลายเอากิง่ ไม้มาแตะจมูกของเขา 18 เพราะฉะนั ้น
เราจะกระทําด้วยความพิโรธ นั ยน์ ตาของเราจะไม่ปรานี และเราจะไม่สงสาร แม้ว่าเขาจะร้องด้วยเสียง
อันดังใส่หูของเรา เราจะไม่ฟังเขา�
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แล ้ว พระองค์ ทรงเปล่ง พระสุรเสียงดัง เข้าหู ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าทัง้ หลายผู้ เป็น พนั กงานทําโทษประจํา
เมือง จงเข้า มาใกล้ ให้ ต่างคนถือ อาวุธ สําหรับ ทําลายมาด้วย� 2 และ ดู เถิด มี ชายหกคนเข้า มาจาก
ทางประตู บน ซึ่ง หัน หน้า ไปทางเหนื อ ทุ กคนถือ อาวุธ สําหรับ ฆ่า มา มี ชายคนหนึ่ ง นุ่ง ห่ม ผ้า ป่าน หนี บ
หีบ เครือ
่ งเขียนมากับ คนเหล่า นั ้น ด้วย และเขาทัง้ หลายเข้าไปยืน อยู่ ที่ ข้างแท่น ทองสัมฤทธิ์ 3 สง่า ราศี
ของพระเจ้าของอิสราเอลได้ เหาะขึ้นไปจากเครู บ แล้วซึ่งเป็ นที ่เคยสถิตไปยังธรณี ประตู พระนิ เวศ และ
พระองค์ ตรัสเรียกชายผู้ที่ นุ่งห่มผ้าป่าน ผู้ที่ หนี บหีบเครือ
่ งเขียน 4 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับเขาว่า “จง
ผ่านไปท่ามกลางนครนั ้นให้ตลอด คือตลอดท่ามกลางกรุ งเยรู ซาเล็ม และทําเครือ
่ งหมายไว้บนหน้าผาก
ของประชาชนที่ถอนหายใจ และรํา่ ไห้เพราะสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิ้นที่กระทํากันท่ามกลางนครนั ้น�
5 และพระองค์ ตรัส กับ คนอื่นๆซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ยิ นว ่า “จงผ่านไปตลอดนครตามชายคนนั ้น ไปและฆ่า ฟัน
เสีย นั ยน์ ตาของเจ้า อย่า ได้ ปรานี และเจ้า อย่า สงสารเลย 6 จงฆ่า ให้ ตายทัง้ คนแก่ คนหนุ่มๆ สาวๆ ทัง้
เด็กๆ และผู้หญิง แต่อย่าเข้าใกล้ผู้ที่มีเครือ
่ งหมาย และจงเริม
่ ต้นที่สถานบริสุทธิ์ของเรา� ดังนั ้นเขาจึง
ตัง้ ต้นกับพวกคนแก่ผู้ซึ่งอยูหน
่ ้าพระนิ เวศนั ้น 7 แล้วพระองค์ตรัสกับพวกเขาว่า “จงกระทําให้พระนิ เวศ
เป็น มลทิน จงทิง้ ผู้ ที่ ถู กฆ่า ให้ เต็ มลาน จงไปเถิด� เขาทัง้ หลายจึง ออกไปและฆ่า ฟั นที ่ ในนคร 8 ต่อ มา
ขณะที่เขากําลังฆ่าฟันอยูน
่ ั ้นเหลือข้าพเจ้าแต่ลําพัง ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงถึงดินร้องว่า “อนิ จจา องค์พระ
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ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า พระองค์ จะทรงทําลายคนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ นั ้น ทัง้ สิน
้ ในการที่ พระองค์ ทรงระบาย
ความกริว้ ของพระองค์ เหนื อ เยรู ซาเล็ม หรือ� 9 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “ความชัว่ ช้า ของวงศ์
วานอิสราเอลและยู ดาห์ ใหญ่ ยิง่ นั ก แผ่ นดิ นก ็ เต็ม ไปด้วยโลหิต และความอยุ ติ ธรรมก็ เต็ม นคร เพราะ
เขากล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิง้ แผ่นดินนี้ แล้ว และพระเยโฮวาห์ไม่ทอดพระเนตรอีก� 10 สําหรับ
เรา นั ยน์ ตาของเราจะไม่ปรานี และเราจะไม่สงสาร แต่เราจะตอบสนองตามการประพฤติของเขาเหนื อ
ศีรษะของเขาทัง้ หลาย� 11 และดูเถิด ชายคนที่น่ งุ ห่มผ้าป่านหนี บหีบเครือ
่ งเขียนนั ้น ได้นําถ้อยคํากลับ
มากล่าวว่า “ข้าพระองค์ได้กระทําตามที่พระองค์ทรงบัญชาข้าพระองค์ไว้นั ้นแล้ว�
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แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ มองดู ดู เถิด ที่ ท้องฟ้า ซึ่ง อยู่ เหนื อ ศีรษะของเหล่า เครู บ มี อะไรปรากฏขึ้น เหนื อ เครู
บน ัน
้ เหมือนไพทูร ย์ มี สัณฐานคล้ายพระที่ นั ่ง 2 และพระองค์ ตรัส กับ ชายที่ น่ งุ ห่ม ผ้า ป่านว่า “จงเข้าไป
ท่ามกลางวงล้อ ซึ่ง อยู่ภายใต้ เครู บ จงเอามือ กอบถ่านคุ จากท่ามกลางเหล่า เครู บ นํา ไปโปรยเหนื อ นคร
นั ้น� และชายคนนั ้ นก ็ เข ้า ไปท่ามกลางสายตาของข้าพเจ้า 3 ฝ่ายเหล่า เครู บน ัน
้ ยื นที ่ ด้านขวาของพระ
นิ เวศ ขณะเมื่อ ชายคนนั ้น เข้าไป และเมฆก็ คลุม อยู่ เต็ม ลานชัน
้ ใน 4 และสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ก็
ขึ้นจากเครู บไปยังธรณี ประตู พระนิ เวศ และพระนิ เวศนั ้ นก็มีเมฆคลุมอยู่เต็ม และลานนั ้ นก็เต็มไปด้วย
ความสุกใสแห่ง สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ 5 และเสียงปีก ของเหล่า เครู บน ั ้นก ็ ได้ ยิน ไปถึง ลานชัน
้ นอก
6
เหมือนพระสุรเสียงของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิเมื
์ ่ อพระองค์ตรัส และต่อมาเมื่อพระองค์มีพระบัญชา
สัง่ ชายที่ น่ งุ ห่ม ผ้า ป่านว่า “จงไปเอาไฟมาจากกลางวงล้อ และจากกลางเหล่า เครู บ� ชายคนนั ้ นก ็ เข ้า
ไปยืน อยู่ ข้างๆวงล้อ เหล่า นั ้น 7 เครู บ ตนหนึ่ ง ได้ ย่ื นม ือ ของตนออกมาระหว่างเหล่า เครู บ ไปยัง ไฟซึ่ง อยู่
ระหว่างเหล่าเครู บ หยิบไฟขึ้นมาบ้าง และใส่มือของชายที่น่ งุ ห่มผ้าป่าน ชายนั ้นก็นําไฟออกไป
1

สิ่งที่มีชีวิตอยู่ (คือเครู บ� เป็นตัวแทนพระเจ้า

8 ปรากฏว่าในเหล่าเครู บนนม
ั้ อ
ี ะไรอยูใต้
่ ปีกอย่างมือมนุษย์ 9 และข้าพเจ้ามองดู

ดูเถิด มีวงล้ออยูสี
่ อ
่ น
ั
10
ข้างๆเหล่าเครู บ อยู่ข้างเครู บตนละหนึ่ งวงล้อ ลักษณะของวงล้อนั ้นเหมือนแสงพลอยเขียว ลักษณะ
สัณฐานวงล้อทัง้ สี่นั้นก็เหมือนกัน เหมือนวงล้อซ้อนในวงล้อ 11 เมื่อวงล้อนี้ ไป ก็ไปได้ข้างหนึ่ งข้างใดใน
ข้างทัง้ สี่ โดยไม่ต้องหันเลยในเวลาไป ถ้าอันหน้ามุ่งหน้าไปทางไหน วงล้ ออันอ่ืนก็ตามไปโดยไม่ต้องหัน
ในขณะที่ไป 12 และทัง้ ตัว ด้านหลัง มือ ปีก และวงล้อมนั
ี ยน์ ตาเต็มอยูรอบ
่
ทัง้ สี่นั้นกมี
็ วงล้อของตัว 13 วง
ล้อเหล่านั ้น ที่ ข้าพเจ้าได้ ยินกับหูเขาเรียกว่า “โอ วงล้ อกังหันเอ๋ย� 14 มีหน้าสี่ หน้าทัง้ นั ้น หน้าแรกเป็น
หน้าเครู บ หน้าที่ สองเป็นหน้ามนุษย์ และหน้าที่ สามเป็นหน้าสิงโต และที่ สี ่เป็นหน้านกอินทรี 15 และเห
ล่าเครู บก็เหาะขึ้น เป็นสิง่ ที่ มี ชีวิตอยู่ที่ ข้าพเจ้าเคยเห็นอยู่รม
ิ แม่ น้ําเคบาร์ 16 เมื่อเหล่าเครู บไป วงล้ อก็
ตามข้างไปด้วย และเมื่อเหล่าเครู บกางปีกออกเพื่อบินขึ้นจากพิภพ วงล้อเหล่านั ้ นก็ไม่ หันไปจากข้างๆ
เหล่าเครู บเลย 17 เมื่อเหล่าเครู บหยุดนิ่ ง เหล่าวงล้ อก็หยุดนิ่ ง เมื่อเหล่าเครู บเหาะขึ้น เหล่าวงล้ อก็เหาะ
ขึ้น ไปด้วย เพราะว่า วิญญาณของสิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่ นั้น อยู่ ในวงล้อ 18 แล ้ว สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ได้ ไป
จากธรณี ประตูพระนิ เวศ สถิตเหนื อเหล่าเครู บ 19 เมื่อเหล่าเครู บออกไปก็กางปีกออกบินขึ้นไปจากพิภพ
ท่ามกลางสายตาของข้าพเจ้า วงล้ อก ็ ตามข้างไปด้วย และไปยืน อยู่ ที่ ทางเข้า ประตู ด้านตะวัน ออกของ
พระนิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ และสง่า ราศี ของพระเจ้า ของอิสราเอลก็ อยู่ เหนื อ เครู บ เหล่า นั ้น 20 เหล่า นี้
เป็น สิง่ ที่ มี ชี วิตอยู่ ซ่ึง ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นภายใต้ พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลที่ รม
ิ แม่ น้ํา เคบาร์ และข้าพเจ้า ทราบ
21
ว่า เป็น เหล่า เครู บ เครู บท ุก ตนมี สี ่ หน ้า และสี่ ปีก และภายใต้ ปี กมี สัณฐานเหมือ นมื อมนุษย์ 22 ส่วน
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สัณฐานของหน้าเหล่านั ้น เป็นหน้าทัง้ รู ปทัง้ ตัว ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นที่รม
ิ แม่น้ําเคบาร์ เครู บทุกตนออกตรง
ไปข้างหน้าของตน

11

พระเจ้าทรงพระพิโรธพวกเจ้านายที่มุสา
1 พระวิญญาณได้ ยกข้าพเจ้า ขึ้น และนํา ข้าพเจ้า มายัง ประตู ด้านตะวัน ออกของพระนิ เวศแห่ง พระ
เยโฮวาห์ ซ่ึง หัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ออก ดู เถิด ที่ ทางเข้า ประตู มี ผู้ ชายอยู่ ยี ่ สิ บห้า คน และท่ามกลางนั ้น
ข้าพเจ้า เห็น ยาอาซัน ยาห์ บุ ตรชายอัส ซูร ์ และเป-ลาที ยาห์ บุ ตรชายเบไนยาห์ เจ้ านายแห่ง ประชาชน
2 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย คนเหล่านี้ คือผู้ที่ออกอุบายทําความบาปผิด และ
เป็นผู้ให้คําปรึกษาที่ ชว
ั ่ ร้ายในนครนี้ 3 ผู้กล่าวว่า ‘เวลายังไม่มาใกล้ เลย ให้เราปลู กบ้านเถิด นครนี้ เป็น
หม้อ ขนาดใหญ่ และเราเป็น เนื้ อ� 4 โอ บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา จง
พยากรณ์ เถิด� 5 พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ลงมาประทับบนข้าพเจ้า และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้า
ว่า “จงกล่าวเถิด ว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าคิด ดัง นั ้น และเรารู สิ
้ ่ง ทัง้
หลายที่ เข ้า มาในใจของเจ้า 6 เจ้ าได้ ทวีคนที ่ เจ้ าได้ ฆ่า ในนครนี้ และทิง้ คนที่ ถู กฆ่า เต็ม ตามถนนหนทาง
ไปหมด 7 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า คนทัง้ หลายที่ เจ้ าได้ ฆ่า ซึ่ง เจ้า ได้ ทิง้
ไว้ ท่ามกลางนครนี้ เขาทัง้ หลายเป็น เนื้ อ และนครนี้ เป็น หม้อ ขนาดใหญ่ แต่ เราจะนํา เจ้า ออกมาจาก
ท่ามกลางนั ้น 8 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เจ้ ากลัว ดาบ และเราจะนํา ดาบมาเหนื อ เจ้า 9 เราจะ
นําเจ้าออกมาจากท่ามกลางนั ้น และมอบเจ้าไว้ในมือของคนต่างด้าว และจะทําการพิพากษาลงโทษเจ้า
10 เจ้าจะถูกดาบล้มลง เราจะลงโทษเจ้าที่ พรมแดนอิสราเอล และเจ้าจะได้ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
11 นครนี้ จะไม่ใช่หม้อขนาดใหญ่ของเจ้า ที่เจ้าจะเป็ นเนื้ อในท่ามกลางนั ้น เราจะพิพากษาเจ้าที่พรมแดน
อิสราเอล 12 และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เพราะเจ้า มิ ได้ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา หรือ
ปฏิ บัติ ตามคํา ตัดสินของเรา แต่ ได้ ประพฤติ ตามลักษณะท่าทางของประชาชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่รอบเจ้า�
13 อยู่ มาเมื่อ ข้าพเจ้า กําลัง พยากรณ์ อยู่ เป-ลาที ยาห์บุ ตรชายเบไนยาห์ก็ สิน
ิ แล้วข้าพเจ้าก็ ซบหน้า
้ ชีวต
ลงถึงดนร
ิ อ
้ งเสียงดังว่า “องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า เจ้าข้า พระองค์จะทรงกระทําให้คนอิสราเอลที่เหลือ
อยูนั
่ ้นสิน
้ สุดเลยทีเดียวหรือ พระเจ้าข้า�
คนสัตย์ซ่ือบางคนจะได้รอดพ้น
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 15 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย พี่ น้ องของเจ้า คือ พี่ น้อง
ของเจ้า เอง คือ ญาติ ที่ มี สิทธิ์ไถ่ คืน สิ ้ นทั ้งวงศ์ วานอิสราเอลหมดด้วยกัน คื อบ ุคคลที่ ชาวเยรู ซาเล็ม ได้
กล่าวว่า ‘เจ้ าทัง้ หลายจงเหิน ห่างไปจากพระเยโฮวาห์ แผ่ นดิน นี้ ทรงมอบไว้ แก่ เราเป็น กรรมสิทธิ�
์
16 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวว่า ‘องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า แม้ เราได้ ยา
้ ยเขาให้ หา่ งออกไปอยู่
ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย แม้ เราได้ กระจายเขาไปอยู่ ท่ามกลางประเทศทัง้ ปวง เราก็ จะเป็น สถาน
บริสุทธิ์อน
ั เล็กสําหรับเขาในประเทศที่เขาจะได้ไปอยู�
่
14

อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับความรอด
เพราะฉะนั ้น จงกล่าวว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะรวบรวมเจ้า มาจากชนชาติ
ทัง้ หลาย และชุ มนุมเจ้าจากประเทศที่ เจ้ากระจัดกระจายไปอยู่นั ้น และเราจะมอบแผ่นดินอิสราเอลให้
แก่ เจ้า� 18 และเขาจะมาที่ นั ่น เขาจะเอาสิง่ ที่ น่ารังเกียจทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้น และสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียน
ทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้นออกไปเสียจากที่ นั ่น 19 และเราจะให้จิตใจเดียวแก่เขา และเราจะบรรจุจิตวิญญาณ
ใหม่ไว้ในเจ้า เราจะนําใจหินออกไปเสียจากเนื้ อของเขา และจะให้ใจเนื้ อแก่เขา 20 เพื่อเขาจะดําเนิ นตาม
กฎเกณฑ์ของเรา และรักษากฎของเราและกระทําตาม เขาทัง้ หลายจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะ
เป็นพระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 21 แต่คนเหล่านั ้นทีใ่ จของเขาดําเนิ นตามจิตใจแห่งสิง่ ที่น่ารังเกียจของเขา
17
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และสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของเขา เราจะตอบสนองต่อวิถีทางของเขาเหนื อศีรษะของเขาเอง องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
สง่าราศีของพระเจ้าออกจากกลางนครเยรู ซาเล็ม เอเสเคียลถูกนํากลับไปยังเมืองเคลเดีย
22 แล ้ว เหล่า เครู บก ็ กางปี ก ออก วงล้ อก ็ อยู่ ข้างๆ และสง่า ราศี ของพระเจ้า ของอิสราเอลก็ อยู่ เหนื อ
สิง่ เหล่า นั ้น 23 สง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ข้น
ึ ไปจากกลางนคร ไปสถิต อยู่ บนภูเขาซึ่ง อยู่ ทางด้านตะวัน
24
ออกของนครนั ้น ต่อมาพระวิญญาณได้ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้ามาด้วยนิ มิตโดยพระวิญญาณ
ของพระเจ้าถึงเมืองเคลเดีย มาสู่ พวกที่ ถู กกวาดไปเป็นเชลย แล้วนิมิตที่ ข้าพเจ้าได้เห็นนั ้ นก็ข้น
ึ ไปจาก
ข้าพเจ้า 25 ข้าพเจ้า จึง ได้ บอกถึง บรรดาสิง่ ต่างๆซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า ให้ พวกที่ ถู กก
วาดไปเป็นเชลยทราบ

12
หมายสําคัญถึงเวลาที่ยูดาห์ออกจากเยรู ซาเล็ม

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าอาศัยอยูท
่ ่ามกลางวงศ์วานที่

มักกบฏ ผู้มีตาเพื่อดู แต่ดูไม่เห็น ผู้มีหูเพื่อฟัง แต่ฟังไม่ได้ยน
ิ เพราะเขาทัง้ หลายเป็นวงศ์วานที่มักกบฏ
3 เพราะฉะนั ้น บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงจัด เตรียมข้าวของสําหรับ ตนเพื่อ การถูก กวาดไปเป็ น เชลย
และจงไปเป็นเชลยในเวลากลางวันท่ามกลางสายตาของเขา เจ้าจะต้องไปเป็นเชลยจากสถานที่ของเจ้า
ไปยั งอ ีก ที่ หน ่งึ ในสายตาของเขา บางที เขาอาจจะพินิจ พิ เคราะห์ ดู ได้ แม้ว ่า เขาเป็น วงศ์ วานที่ มัก กบฏ
4 เจ้ าจงเอาข้าวของของเจ้า ออกมาในเวลากลางวัน ท่ามกลางสายตาของเขา เหมือนข้าวของเพื่อ การ
ถูกกวาดไปเป็นเชลย เจ้ าจงออกไปในเวลาเย็นท่ามกลางสายตาของเขา ออกไปอย่างผู้ถู กกวาดไปเป็น
เชลย 5 จงเจาะกําแพงท่ามกลางสายตาของเขา แล้วออกไปตามรู กําแพงนั ้น 6 จงยกข้าวของใส่บ่าของ
เจ้าท่ามกลางสายตาของเขา แล้วแบกออกไปในเวลามืด เจ้าจงคลุมหน้าเสีย อย่าให้เห็นแผ่นดิน เพราะ
เรากระทํา เจ้า ให้เป็น หมายสําคัญ แก่ วงศ์ วานอิสราเอล� 7 ข้าพเจ้า ก็ กระทํา ตามที่ ข้าพเจ้า รับ บัญชามา
ข้าพเจ้า นํา ข้าวของออกมาในเวลากลางวัน เหมือนข้าวของเพื่อ การถูก กวาดไปเป็น เชลย ในเวลาเย็น
ข้าพเจ้า ก็ เจาะกําแพงด้วยมือ ของข้าพเจ้า เอง ข้าพเจ้า ออกไปในเวลามืด แบกสัมภาระของข้าพเจ้า ไป
ท่ามกลางสายตาของเขา 8 ในเวลาเช้า พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 9 “บุ ตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย วงศ์ วานอิสราเอลคือ วงศ์ วานที่ มัก กบฏนั ้น ได้ พู ดก ับ เจ้า มิ ใช่ หรือ ว่า ‘เจ้ าทํา อะไร� 10 จงกล่าวแก่
เขาว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ภาระเกี่ยวกับ เจ้า นายคนนั ้น ในเยรู ซาเล็ม และวงศ์ วาน
อิสราเอลทัง้ หมดซึ่ง อยู่ ในนครนั ้น� 11 จงกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้า เป็น หมายสําคัญ สํา หรับท ่าน ที่ ข้าพเจ้า ได้
กระทํา แล้ วน ี้ เขาทัง้ หลายจะถูก กระทํา อย่างเดียวกัน เขาจะถูก กวาดไปเป็น เชลย� 12 และเจ้า นายคน
นั ้นผู้อยู่ท่ามกลางเขา จะยกข้าวของขึ้นใส่บ่าในเวลามืดและออกไป เขาทัง้ หลายจะเจาะกําแพงและนํา
ออกไปทางนั ้น ท่านจะคลุมหน้าของท่าน เพื่อว่าท่านจะไม่แลเห็นแผ่นดินด้วยตาของท่านเอง 13 และเรา
จะกางข่ายของเราคลุมท่าน และท่านจะติดกับของเรา และเราจะนําท่านเข้าไปในบาบิโลนแผ่นดินของ
คนเคลเดีย ถึง กระนั ้น ท่านจะยัง แลไม่ เห ็น แผ่น ดิน นั ้น และท่านจะต้องตายที่ นั ่น 14 บรรดาผู้ ที่ อยู่ รอบ
ท่านนั ้น เราจะกระจายเขาไปตามลมทุกทิศานุทิศ รวมทัง้ ผูช
้ ว
่ ยและบรรดากองทัพของท่านด้วย และเรา
จะชักดาบออกไล่ตามเขาไป 15 และเมื่อเราให้เขากระจัดกระจายไปอยูท
่ ่ามกลางประชาชาติ และกระจาย
16
เขาไปตามประเทศต่างๆ เขาจึงจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ แต่เราจะละบางคนในพวกเขาไว้จาก
ดาบ จากการกันดารอาหาร และจากโรคระบาด เพื่อเขาจะได้ เล่าถึงการกระทําอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้
สิน
่ ้น และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
้ ของเขาท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเขาไปอยูนั
การเป็นเชลยและการร้างเปล่าใกล้เข้ามาแล้ว
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17 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึง ข้าพเจ้า อีกว่า 18 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงรับประทานอาหารของ
เจ้า ด้วยตัว สัน
่ และดื่ มน้าํ ด้วยความสะทกสะท้านและด้วยความระมัดระวัง 19 และกล่าวแก่ ประชาชน
ของแผ่นดินนั ้นว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ เกี่ยวกับพลเมืองแห่งกรุ งเยรู ซาเล็มและเกี่ยวกับ
แผ่นดิ นอ ิส ราเอลว่า เขาจะรับ ประทานอาหารของเขาด้วยความระมัดระวัง และดื่ มน้าํ ด้วยอกสัน
่ ขวัญ
หาย เพราะว่าสารพัดที่มีอยู่ในแผ่นดินของเขาจะสูญหายไปหมด เนื่ องด้วยความรุ นแรงของคนทัง้ ปวง
ที่ อยู่ ในแผ่น ดิน นั ้น 20 และเมืองที่ มี คนอาศัย อยู่ จะถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า และแผ่น ดิน นั ้ นก ็ จะรกร้าง และ
เจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์� 21 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 22 “บุตรแห่งมนุษย์
เอ๋ย สุภาษิ ต ซึ่ง เจ้า ทัง้ หลายมี ที่ กล ่าวถึง แผ่นดิ นอ ิส ราเอลว่า ‘วัน นั ้ นก ็ ไกลออกไป และนิ มิ ตทุก เรือ
่ งก็
23
เหลว� นั ้น เจ้าหมายว่ากระไร เพราะฉะนั ้นจงบอกเขาว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เรา
จะให้สุภาษิ ตบทนี้ สิ้นสุดเสียที เขาจะไม่ใช้เป็นสุ ภาษิ ตอีกในอิสราเอล แต่จงกล่าวแก่เขาว่า วันนั ้นก็ใกล้
แค่ คืบ และนิ มิ ตทุก เรือ
่ งก็ จะสําเร็จ 24 เพราะจะไม่ มีน ิ มิ ตปลอมหรือ คํา ทํานายประจบประแจงในวงศ์
วานอิสราเอลอีกเลย 25 แต่เราคือพระเยโฮวาห์จะพูดคําที่เราจะพูด และจะต้องเป็นไปตามคํานั ้น จะไม่
ล่าช้า ต่อ ไปอีก แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า โอ วงศ์ วานที่ มัก กบฏเอ๋ย ในสมัย ของเจ้า นี่ แหละ
เราจะลัน
่ วาจาและจะกระทําตามนั ้น� ” 26 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 27 “ดูเถิด บุ
ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย วงศ์วานของอิสราเอลกล่าวว่า ‘นิ มิตที่เขาเห็นเป็นเรือ
่ งของอีกหลายวันข้างหน้า และ
28
เขาพยากรณ์ ถึงเวลาที่หา่ งไกลโน้ น� เพราะฉะนั ้นจงกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ ว่า บรรดาถ้อยคําของเราจะไม่ล่าช้าอีกต่อไปเลย แต่วาจาที่เราลัน
่ ออกมานั ้นจะต้องเป็นไปจริง องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

13
บรรดาผู้พยากรณ์ เท็จต้องระวังตัว
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เจ้ าจงพยากรณ์ กล ่าวโทษผู้
พยากรณ์ ของอิสราเอลที่พยากรณ์ และกล่าวแก่คนเหล่านั ้นที่พยากรณ์ ตามอําเภอใจของตนว่า ‘จงฟัง
พระวจนะของพระเยโฮวาห์� 3 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า วิบัติ แก่ ผู้ พยากรณ์ โฉดเขลา ผู้
ติ ดตามวิญญาณของตนเอง และไม่ เคยได้ เห ็ นอะไรเลย 4 โอ อิสราเอลเอ๋ย ผู้ พยากรณ์ ของเจ้า เหมือน
สุนัข จิง้ จอกท่ามกลางสิง่ ปรักห ัก พัง 5 เจ้ าไม่ ได้ ขึ้น ไปถึงที่ ชํารุ ด และไม่ ได้ สร้างรัว้ ต้นไม้ เพื่อ วงศ์ วาน
อิสราเอล เพื่อให้ตัง้ อยูได้
่ ในสงครามในวันแห่งพระเยโฮวาห์ 6 เขาทัง้ หลายเห็นนิ มิตเท็จและทํานายมุสา
เขากล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสว่า� ในเมื่อพระเยโฮวาห์มิได้ ทรงใช้เขาไป เขาทําให้คนอื่นหวังว่าเขาจะ
รับรองถ้อยคําของเขา 7 เจ้ าได้ เคยเห็นนิ มิ ตเท็จ และเคยทํานายมุ สามิใช่หรือ ในเมื่อเจ้ากล่าวว่า ‘พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า� ทัง้ ที่เรามิได้พูดเลย� 8 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเจ้า
กล่าวเท็จและได้เห็นนิ มิตมุสา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เพราะฉะนั ้นดูเถิด เราเป็นปฏิปักษ์ กับ
เจ้า 9 มือของเราจะต่อสู้ผู้พยากรณ์ ผู้เห็นนิ มิตเท็จและผู้ให้คําทํานายมุสา เขาจะไม่ได้เข้าอยูใ่ นสภาแห่ง
ประชาชนของเรา หรือขึ้นทะเบียนอยู่ในทะเบียนของวงศ์ วานอิสราเอล และเขาจะไม่ได้เข้าในแผ่นดินอ
ิสราเอล และเจ้าจะทราบว่าเราคือองค์ พระผู้ เป็น เจ้าพระเจ้า 10 เพราะว่า เออ เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้
นําประชาชนของเราให้หลง โดยกล่าวว่า ‘สันติภาพ� เมื่อไม่มีสันติภาพเลย และเพราะว่าเมื่อมค
ี นสร้าง
11
กําแพง ดูเถิด คนอื่นกฉ
็ าบด้วยปูนขาว จงกล่าวแก่ผูที
้ ่ฉาบปูนขาวนั ้นว่า กําแพงนั ้นจะพัง จะมีฝนตก
ท่วม และเจ้า โอ ลูกเห็บใหญ่เอ๋ย จะตกลงมา และลมพายุจะฉี กมัน 12 ดูเถิด เมื่อกําแพงพังลง เขาจะไม่
พู ดกับท่านหรือว่า ‘ปู นขาวที่ เจ้ าได้ ฉาบนั ้นอยู่ที่ ไหนเล่า� 13 เพราะฉะนั ้นองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สดังนี้ ว่า เราจะกระทําให้ลมพายุฉี กมันด้วยความกริว้ ของเรา และด้วยความโกรธของเราจะมีฝนท่วม
ด้วยความกริว้ ของเราจะมี ลูกเห็บ ใหญ่ ทําลายเสีย 14 และเราจะพัง กําแพงซึ่ง เจ้า ฉาบด้วยปูน ขาวนั ้น
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และให้พังลงถึงดิน รากกําแพงนั ้นจึงจะปรากฏ เมื่อกําแพงพัง เจ้าทัง้ หลายจะพินาศอยู่ที่กลางกําแพง
และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 15 เราจะให้ ความพิโรธของเราสําเร็จ บนกําแพงและบนคนเห
ล่านั ้ นที ่ฉาบกําแพงด้วยปูนขาว และเราจะพูดกับเจ้าว่า ‘กําแพงไม่มีอีกแล้ว ผู้ที่ ฉาบปูนขาวก็ไม่มีด้วย
� 16 คือผู้พยากรณ์ แห่งอิสราเอลซึ่งพยากรณ์ เกี่ยวถึงกรุ งเยรู ซาเล็มและได้เห็นนิ มิตแห่งสันติภาพของ
เมืองนั ้น ในเมื่อไม่มีสันติภาพ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 17 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้า
จงมุ่งหน้าต่อสู้บรรดาบุตรสาวแห่งชนชาติของเจ้า ผู้พยากรณ์ ตามอําเภอใจของตนเอง จงพยากรณ์ กล
่าวโทษเขา 18 และกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า วิบัติแห่งหญิงที่เย็บปลอกไสยศาสตร์
สําหรับ ใส่ ชอ
่ งแขนเสื้อ ทัง้ สิน
้ และทํา ผ้า คลุม ศีรษะให้ คนทุกขนาดเพื่อ ล่า วิญญาณ เจ้ าจะล่า วิญญาณ
ซึ่งเป็นของประชาชนของเรา และจะรักษาวิญญาณอื่นๆให้คงชีวต
ิ อยู่เพื่อผลกําไรของเจ้าหรือ 19 เจ้าจะ
กระทําให้เรามัวหมองท่ามกลางประชาชนของเรา ด้วยเห็นแก่ข้าวบาร์เลยเ์ พียงหลายกํามือ และขนมปัง
เพียงหลายชิน
้ เพื่อ สังหารคนที่ ไม่ สมควรจะตาย และไว้ชี วิต คนที่ ไม่ ควรจะมี ชี วิตอยู่ โดยการมุสาของ
เจ้าต่อประชาชนของเราที่ ฟังคํามุ สานัน
้ 20 ด้วยเหตุนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรา
ต่อสู้ปลอกไสยศาสตร์ของเจ้า ซึ่งเจ้าใช้ล่าวิญญาณเพื่อให้เขาบินไป และเราจะฉี กปลอกไสยศาสตร์นั้น
เสียจากแขนของเจ้าทัง้ หลาย และเราจะปล่อยวิญญาณเหล่านั ้นไป คือวิญญาณที่ เจ้ าล่าเพื่อให้เขาบิน
ไป 21 ผ้าคลุมของเจ้าเราก็จะฉี กเสียด้วย และช่วยประชาชนของเราให้พ้นจากมือของเจ้า และเขาจะไม่
เป็น เหยื่อ ในมือ ของเจ้า ต่อ ไป และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 22 เพราะเจ้า ได้ กระทํา ให้คนชอบ
ธรรมท้อใจด้วยการมุสา ทัง้ ที่เราไม่ได้กระทําให้เขาเศร้าใจเลย และเจ้าได้ทําให้มือของคนชัว่ แข็งแรงขึ้น
เพื่อมิให้เขาหันกลับจากทางชัว่ ของเขา โดยสัญญาว่าเขาจะได้ชีวิตรอด 23 เพราะฉะนั ้นเจ้าจะไม่ได้เห็น
เรือ
่ งเหลวไหลหรือทํานายเหตุการณ์ ในอนาคตอีก ด้วยว่าเราจะช่วยประชาชนของเราให้พ้นจากมือของ
เจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

14
พระเจ้าทรงตักเตือนพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล

พวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลบางคนมาหาข้าพเจ้า และมานั ่งอยู่หน้าข้าพเจ้า 2 และพระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 3 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย คนเหล่านี้ ได้ ยึดเอารู ปเคารพของเขาไว้ในใจ และวาง
สิง่ ที่ สะดุด ให้ ทําความชัว่ ช้า ไว้ข้างหน้า เขา ควรที่ เราจะยอมตัว ให้ เขาถามเราหรือ 4 เพราะฉะนั ้น จงพู
ดก ับ เขาและกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า คนใดในวงศ์ วานอิสราเอลเอารู ป
เคารพของเขาไว้ในใจ และวางสิง่ ที่ สะดุด ให้ ทําความชัว่ ช้า ไว้ข้างหน้า เขาและยัง มาหาผู้ พยากรณ์ เรา
คือพระเยโฮวาห์จะตอบเขาเองด้วยเรือ
่ งรู ปเคารพมากมายของเขานั ้น 5 เพื่อเราจะได้ ยด
ึ จิตใจของวงศ์
6
วานอิสราเอล ผู้ เห ิน ห่างไปจากเราทุก คนด้วยเรือ
่ งรู ป เคารพของเขา เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่ วงศ์
วานอิสราเอลว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า จงกลับ ใจและหัน กลับ จากรู ป เคารพของเจ้า
เสีย และจงหัน หน้า ของเจ้า เสีย จากบรรดาสิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า 7 เพราะว่า คนใดในวงศ์ วาน
อิสราเอล หรือคนต่างด้าวคนใดที่อาศัยอยูใ่ นอิสราเอล ผู้ซึ่งแยกตัวเขาจากเรา ยึดเอารู ปเคารพของเขา
ไว้ในใจของเขา และวางสิง่ ที่ สะดุดให้ทําความชัว่ ช้าไว้ตรงหน้าของเขา แล้วยังจะมาหาผู้พยากรณ์ เพื่อ
ขอถามเขาเกี่ยวกับ เรา เราคือ พระเยโฮวาห์จะตอบเขาเอง 8 และเราจะมุ่ง หน้า ของเราต่อสู้ คนนั ้น เรา
จะทําให้ เขาเป็น หมายสําคัญ และเป็น คํา ภาษิ ต และจะตัด เขาออกเสีย จากท่ามกลางประชาชนของเรา
และเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 9 และถ้าผู้พยากรณ์ ถูกหลอกลวงกล่าวคําหนึ่ งคําใด เราคือพระ
เยโฮวาห์ได้ ลวงผู้พยากรณ์ คนนั ้น และเราจะเหยียดมือของเราออกต่อสู้ เขา และจะทําลายเขาเสียจาก
ท่ามกลางอิสราเอลประชาชนของเรา 10 เขาทัง้ หลายจะต้องทนรับ โทษเพราะความชัว่ ช้า ของเขา โทษ
ของผู้พยากรณ์ และโทษของผู้ขอถามจะเหมือนกัน 11 เพื่อว่าวงศ์ วานอิสราเอลจะไม่หลงเจิน
่ ไปจากเรา
1
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อีก หรือ ไม่ กระทํา ตัว ให้มลทิน ด้วยการละเมิด ทัง้ หลายของตนอีก แต่ เขาทัง้ หลายจะเป็น ประชาชนของ
เรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �
นครเยรู ซาเล็มจะไม่รอดพ้น

และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ข้าพเจ้า อี กว่า 13 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เมื่อ แผ่น ดิน กระทํา
บาปต่อเราโดยประพฤติละเมิดอย่างน่าเศร้าใจ เราก็จะเหยียดมือของเราออกเหนื อแผ่นดินนั ้น และจะ
ทําลายอาหารหลักเสีย และจะส่งการกันดารอาหารมาเหนื อแผ่นดินนั ้น และจะตัดมนุษย์และสัตว์ออก
เสีย จากแผ่น ดิน นั ้น 14 ถึง แม้ ว่า มนุษย์ทัง้ สามนี้ คือ โนอาห์ ดาเนี ยล และโยบ อยู่ในแผ่น ดิน นั ้น เขาก็
จะเอาแต่ ชี วิต ของตนให้ พ้น เท่านั ้น ออกมาด้วยความชอบธรรมของเขา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สดังนี้ 15 ถ้าเรากระทําให้สัตว์ร้ายทัง้ หลายผ่านแผ่นดินนั ้น และพวกมันทําให้แผ่นดินเสียไป เพื่อให้เป็
นที่รกร้าง จนไม่มีผู้ใดผ่านเข้าไปได้เพราะสัตว์รา้ ยนั ้น 16 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่
แน่ ฉั นใด แม้ว่าบุรุษทัง้ สามอยู่ในแผ่นดินนั ้น เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรชายหญิงให้รอดพ้นไม่ได้ เฉพาะ
ตัว เขาเองจะรอดพ้น ไปได้ แต่ แผ่ นดิน นั ้น จะรกร้างเสีย 17 หรือ ถ้า เรานํา ดาบมาเหนื อ แผ่น ดิน นั ้น และ
กล่าวว่า ‘ดาบเอ๋ย จงผ่านแผ่นดินนั ้นไปโดยตลอด� เพื่อเราจะตัดมนุษย์และสัตว์ออกเสียจากแผ่นดิน
นั ้น 18 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า แม้บุรุ ษทัง้ สามจะอยู่ในนั ้น เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เขาทัง้ หลาย
จะช่วยบุตรทัง้ ชายหญิง ให้ รอดพ้น ไม่ ได้ เฉพาะตัว เขาเองจะรอดพ้น ไปได้ 19 หรือ ถ้า เราส่ง โรคระบาด
เข้า มาในแผ่น ดิน นั ้น และเทความเดือดดาลของเราออกเหนื อ เมืองนั ้น ด้วยโลหิต เพื่อ ตัด มนุษย์ และ
สัตว์ออกเสียจากแผ่นดินนั ้น 20 ถึงแม้วา่ โนอาห์ ดาเนี ยลและโยบอยู่ในแผ่นดินนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ตรัสว ่า เรามี ชี วิตอยู่ แน่ ฉั นใด เขาทัง้ หลายจะช่วยบุตรทัง้ ชายหญิง ให้รอดพ้น ไม่ ได้ เขาจะช่วย
เฉพาะชีวต
ิ ของเขาให้รอดพ้นได้ ด้วยความชอบธรรมของเขา 21 เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ัง นี้ ว่า จะรุ นแรงยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด เมื่อ เราส่ง การพิ พากษาอั นร ้า ยกาจทัง้ สี่ ประการของเรามาเหนื อ
กรุ งเยรู ซาเล็ม คือดาบ การกันดารอาหาร สัตว์ร้ายและโรคระบาด เพื่อตัดมนุษย์และสัตว์ออกเสียจาก
เมืองนั ้น 22 ดูเถิด แม้จะมีคนรอดตายเหลืออยู่ในนครนั ้น นําเอาบุตรชายและบุตรสาวทัง้ หลายของเขา
ออกมา ดู เถิด เมื่อเขาทัง้ หลายออกมาหาเจ้า เจ้ าจะได้ เห็นทางและการกระทําของเขา เจ้ าจะเบาใจใน
เรือ
่ งการร้าย ซึ่ง เราได้ นํา มาเหนื อ เยรู ซาเล็ม คือ บรรดาสิง่ ที่ เราได้ นํา มาเหนื อ นครนั ้น 23 คนเหล่า นั ้น
จะทําให้เจ้ าเบาใจ เมื่อ เจ้า ได้ เห ็ นทางและการกระทํา ทัง้ หลายของเขาแล้ว และเจ้า จะทราบว่า เรามิ ได้
กระทําบรรดาสิง่ ที่เราได้กระทําไว้แล้วในนครนั ้นด้วยปราศจากเหตุผล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ แหละ�
12

15
เยรู ซาเล็มถูกทําลายเหมือนต้นองุ่นที่ถูกไฟเผาเสีย

พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย ต้นเถาองุ นว
่ ิเศษกว่าต้นไม้อื่น
3
และวิเศษกว่าไม้กิง่ หนึ่ งซึ่งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ ในป่าหรือ เขาเอาไม้ ต้นเถาองุน
่ ไปทําอะไรบ้างหรือ คน
เอาไปทํา ขอสําหรับ แขวนภาชนะอัน ใดหรือ 4 ดู เถิด เขาใช้ เป็น ฟืน ใส่ ไฟ เมื่อ ไฟไหม้ ปลายทัง้ สองแล้ว
กลางก็เป็นถ่าน จะใช้ประโยชน์ อะไรได้หรือ 5 ดูเถิด เมื่อมันยังดอยู
ี ก็
่ มิได้ใช้ประโยชน์ อะไร เมื่อถูกไฟไหม้
6
เป็นถ่านแล้วยิงม
่ ีประโยชน์ น้ อยลง จะใช้ทําอะไรได้บ้างเล่า เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึง
ตรัสด ัง นี้ ว่า ต้น เถาองุน
่ ซึ่ง อยู่ ท่ามกลางต้นไม้ ในป่า เราทิง้ ให้ มัน เป็น ฟืน ใส่ไฟเสีย ฉั นใด เราจะทิง้ ชาว
เยรู ซาเล็มฉั นนั ้น 7 เราจะมุ่งหน้าของเราต่อสู้เขา แม้ว่าเขาจะหนี ออกจากไฟอันหนึ่ ง ไฟอีกอันหนึ่ งก็ยงั
จะเผาผลาญเขา และเมื่อ เรามุ่ง หน้า ของเราต่อสู้ เขา เจ้ าจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 8 องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เราจะกระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้างไป เพราะเขาได้ประพฤติละเมิด�
1
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16
เยรู ซาเล็มเหมือนหญิงแพศยา คือไม่สัตย์ซ่ือ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงให้เยรู ซาเล็มทราบถึงสิง่
ที่ น่า สะอิดสะเอียนของตัว เธอเอง 3 และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสอย ่างนี้ แก่ เยรู ซาเล็ม
ว่า ดัง้ เดิมและกําเนิ ดของเจ้าเป็นแผ่นดินของคนคานาอัน พ่อของเจ้าเป็นคนอาโมไรต์ และแม่ของเจ้า
เป็น คนฮิต ไทต์ 4 พู ดถึง กําเนิ ด ของเจ้า ในวันที ่ เจ้ าเกิด 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 และ
กระทําสิง่ เหล่านี้ ให้เจ้า เจ้าถูกทอดทิง้ ในพื้นทุ่ง เพราะในวันที่เจ้าเกิดนั ้นเจ้าเป็นที่รังเกียจ 6 และเมื่อเรา
ผ่านเจ้าไป เห็นเจ้าดิน
้ กระแด่วๆอยู่ในกองโลหิตของเจ้า เราก็ พู ดกับเจ้าในกองโลหิตของเจ้าว่า ‘จงมีชี
วิตอยู�
่ เออ เราก็ พู ดก ับ เจ้า ในกองโลหิต ของเจ้า ว่า ‘จงมี ชี วิตอยู�
่ 7 เราได้ กระทํา ให้เจ้ าทวีคู ณเหมือน
อย่างพืช ในท้องนา เจ้ าก็ เติบโตและสูง ขึ้น จนเป็น สาวเต็ม ตัว ถัน ของเจ้า ก็ ก่อ รู ป ขึ้น มา และขนของเจ้า
ก็งอก ทัง้ ๆที่เจ้าเคยเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน 8 และเมื่อเราผ่านเจ้าไปอีกครัง้ หนึ่ งและมองดูเจ้า ดูเถิด
เจ้ ามี อายุ รู จั
้ กร ัก แล้ว เราก็ ขยายชายเสื้อ คลุม เจ้า และปกคลุม ความเปลือยเปล่า ของเจ้า ไว้ องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เออ เราก็ ปฏิญาณและกระทํา พันธสัญญากับ เจ้า และเจ้า ก็ เป็น ของเรา 9 และ
เราก็เอาเจ้าอาบนํ้า ล้างโลหิตเสียจากเจ้า และเจิมเจ้าด้วยนํ้ามัน 10 เราแต่งตัวเจ้าด้วยเสื้อปัก และเอา
รองเท้า หนั ง ของตัว แบดเจอร์สวมให้ เจ้า เราพัน เจ้า ไว้ด้วยผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และคลุม เจ้า ไว้ด้วยผ้า
ไหม 11 เราแต่ง ตัว เจ้า ด้วยเครือ
่ งอาภรณ์ สวมกําไลมือ ให้ เจ้า และสวมสร้อยคอให้ เจ้า 12 เราเอาเพชร
พลอยเม็ด หนึ่ ง ใส่ หน ้า ผากเจ้า และใส่ ตุ้มหู ที่ หู ของเจ้า และสวมมงกุฎ งามไว้บนศีรษะของเจ้า 13 เราก็
ประดับเจ้าด้วยทองคําและเงิน และเสื้อผ้าของเจ้าก็ เป็นผ้าป่านเนื้ อละเอียด ผ้าไหมและผ้าปัก เจ้ ากิน
ยอดแป้ง นํ้า ผึ้ง และนํ้ามัน เจ้ างามเลิศ ที เดียว และเจ้า เจริญ ขึ้น เป็น ชัน
้ จ้าว 14 ชื่อ เสียงของเจ้า ก็ ลือ ไป
ท่ามกลางประชาชาติ เพราะความงามของเจ้า ด้วยความงามนั ้ นก ็ สมบูรณ์ ที เดียว เนื่ องจากความสง่า
งามที่ เราได้ทุ่มเทให้เจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 15 แต่เจ้าวางใจในความงามของเจ้า
และได้เล่นชูเพราะชื
้
่อเสียงของเจ้า ไม่ว่าผูใ้ ดจะผ่านมา เจ้าก็ให้หลงระเริงไปด้วยการเล่นชูข
้ องเจ้า 16 เจ้
าเอาเสื้อผ้าของเจ้าบ้าง และเจ้าได้สร้างบรรดาปูชนียสถานสูงประดับอย่างหรูหรา แล้วก็เล่นชูอยู
่
้น
้ บนนั
17
ไม่ เคยมี เหมือนอย่างนี้ ต่อ ไปก็ ไม่มี เหมือน เจ้ ายัง เอาเครือ
่ งรู ป พรรณอัน งามของเจ้า ซึ่ง เป็น ทองคํา
ของเราและเงินของเรา ซึ่งเราได้ ให้แก่ เจ้า แล้วเจ้าสร้างเป็ นรูปผู้ชายสําหรับเจ้า และเจ้าก็ เล่นชู้อยู่กับ
รู ป เหล่า นั ้น 18 เจ้ าเอาเครือ
่ งแต่ง ตั วท ี่ ปัก ไปห่ม รู ป เหล่า นั ้น ไว้ และวางนํ้ามัน และเครือ
่ งหอมของเราไว้
ข้างหน้า มัน 19 อาหารที่ เราให้ แก่ เจ้ าก็ เหมือนกัน คือ เราเลี้ยงเจ้า ด้วยยอดแป้ง นํ้ามัน และนํ้า ผึ้ง เจ้ าก็
เอามาวางข้างหน้า 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 มาเพื่อ เรา
และเจ้าก็ได้ถวายบูชาแก่มันเพื่อให้มันเผาผลาญ การเล่นชู้ของเจ้าเป็นสิง่ เล็กน้ อยอยู่หรือ 21 เจ้าจึงได้
ฆ่า ลูก ของเราถวายแก่ รู ปเหล่า นั ้น โดยให้ลุ ยไฟ 22 และในการอัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า และการเล่น
ชู้ของเจ้า เจ้ ามิได้ ระลึกถึงวันที ่เจ้ ายังเด็กอยู่เมื่อเจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน และมัวหมองอยู่ในกอง
เลือดของเจ้า 23 ต่อมาภายหลังจากความชัว่ ร้ายทัง้ สิน
้ ของเจ้า (องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า วิบัติ
24
วิบัติแก่เจ้า) เจ้าได้สร้างห้องหลังคาโค้งสําหรับตัว ถนนทุกสายเจ้าก็สร้างสถานที่สูงสําหรับตัว 25 หัว
ถนนทุกแห่งเจ้าสร้างที่สูงของเจ้า และเอาความงามของเจ้ามาทําลามก อ้าเท้าของเจ้าให้ผู้ที่ผ่านไปมา
ไม่ วา่ ใคร และทวีการเล่น ชู้ ของเจ้า 26 เจ้ าได้ เล่น ชู้ กับ คนอียป
ิ ต์ ซึ่ง เป็น เพื่อนบ้านที่ มักมากของเจ้า ทวี
การเล่น ชู้ ของเจ้า เพื่อ กระทํา ให้ เรากริว้ 27 ดู เถิด เราจึง เหยียดมือ ของเราออกต่อสู้ เจ้า และลดอาหาร
ส่วนแบ่งของเจ้าลง และมอบเจ้าไว้ให้แก่ พวกที่ เกลียดเจ้าให้เขากระทําตามใจชอบ คือบรรดาบุตรสาว
1
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คนฟี ลิ ส เตีย ผู้ ซึ่ง ละอายในความประพฤติ อน
ั ลามกของเจ้า 28 เจ้ ายัง เล่น ชู้ กับ คนอัส ซี เรียด ้วย เพราะ
ว่า เจ้า ไม่ รู จั
้ กอ ม
ิ่ เออ เจ้ าเล่น ชู้ กับ เขาทัง้ หลาย ถึง กระนั ้น เจ้า ก็ ยงั ไม่ อิม
่ ใจ 29 เจ้ ายัง ทวีการเล่น ชู้ ของ
เจ้า ในแผ่น ดิน คานาอั นก ับ คนเคลเดีย ถึง แม้ กับ แผ่น ดิน นี้ เจ้ าก็ ยงั ไม่ อิม
่ ใจ 30 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระ
เจ้า ตรัสว ่า แหมใจของเจ้า เป็น โรครัก เสีย จริงๆในเมื่อ เจ้า กระทํา สิง่ เหล่า นี้ ซึ่ง เป็นการกระทํา ของหญิง
แพศยาไพร่ๆ 31 คือสร้างห้องหลังคาโค้งไว้ที่หัวถนนทุกแห่ง และสร้างสถานที่สูงของเจ้าไว้ตามถนนทุก
สาย ถึง กระนั ้น เจ้า ก็ ยงั ไม่ เหมือนหญิง แพศยา เพราะเจ้า ดู หมิน
่ สิน จ้าง 32 เป็น ภรรยาที่ แพศยาจัด ดู ซิ
ยอมรับรองแขกแปลกหน้าแทนที่จะรับรองสามี 33 ผู้ชายย่อมให้ของแก่หญิงแพศยาทุกคน แต่เจ้ากลับ
ให้สิ ่ง ของแก่ คนรัก ทัง้ หลายของเจ้า ทุก คน ให้สิ นบนชัก ให้เขาเข้า มาจากทุ กด ้านเพื่อ การเล่น ชู้ ของเจ้า
34 ฉะนั ้น เจ้ าจึง ผิ ดก ับหญิ งอ่ น
ื ในเรือ
่ งการเล่น ชู้ ของเจ้า ไม่มี ใครมาวิงวอนให้ เล่น ชู้ และเจ้า กลับ ให้ สิน
จ้าง ขณะเมื่อไม่ มี ผู้ใดให้สิ นจ้างแก่ เจ้า เพราะฉะนั ้นเจ้าจึงแตกต่างกัน 35 เหตุ ฉะนี้ โอ แพศยาเอ๋ย จง
ฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 36 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะความโสโครกของเจ้า
ก็ เทออกเสีย แล้ว และการเปลือยเปล่า ของเจ้า ก็ เผยออก โดยการเล่น ชู้ ของเจ้า กับ คนรัก ของเจ้า และ
กับบรรดารู ปเคารพซึ่งเป็นสิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนของเจ้า และโดยโลหิตลูกของเจ้าที่ เจ้ าถวายให้แก่ มัน
37 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะรวบรวมคนรักของเจ้าทัง
้ สิน
้ ซึ่งเป็นผู้ที่เจ้าเพลิดเพลินด้วย ทุกคนที่เจ้ารัก
และทุก คนที่ เจ้ าเกลียด เราจะรวบรวมเขาให้มาต่อสู้ เจ้ าจากทุ กด ้านและจะเผยความเปลือยเปล่า ของ
เจ้า ต่อ หน้า เขา เพื่อ เขาจะได้ เห ็น ความเปลือยเปล่า ทัง้ สิน
้ ของเจ้า 38 และเราจะพิพากษาเจ้า ดัง ที่ เขา
พิพากษาหญิง ที่ ล่วงประเวณี และกระทํา ให้ โลหิต ตก และเราจะนํา เอาโลหิต แห่ง ความกริว้ และความ
หวงแหนมาเหนื อเจ้า 39 และจะมอบเจ้าไว้ในมือชู้ของเจ้า เขาจะทําลายห้องหลังคาโค้งของเจ้าลง และ
จะทําลายสถานที่สูงของเจ้า เขาจะปลดเอาเสื้อผ้าของเจ้า และจะเอาเครือ
่ งรู ปพรรณอันงามของเจ้าไป
40
เสีย ปล่อยให้เจ้ าเปลือยเปล่า และล่อนจ้อน เขาทัง้ หลายจะนํา ฝูงคนมาต่อสู้ เจ้า และเขาจะขว้างเจ้า
ด้วยก้อนหินและฟันเจ้าด้วยดาบของเขา 41 และเขาจะเอาไฟเผาบ้านเรือนของเจ้า และทําการพิพากษา
ลงโทษเจ้า ท่ามกลางสายตาของผู้ หญิง เป็ นอ ัน มาก เราจะกระทํา ให้ เจ้ าหยุด เล่น ชู้ และเจ้า จะไม่ ให้ สิ น
จ้างอีก ต่อ ไป 42 เราจะระบายความกริว้ ของเราใส่ เจ้ าให้หมด ความหวงแหนจะพรากจากเจ้า ไป เราจะ
สงบและไม่กริ้วอีกเลย 43 เพราะว่าเจ้ามิได้ ระลึกถึงวันเมื่อเจ้ายังเด็ก แต่ ได้ กระทําให้เรากลัดกลุ้ มด้วย
สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะตอบสนองต่อ วิถี ทางของ
เจ้า เหนื อ ศีรษะเจ้า แล ้ว เจ้า จะมิ ได้ ประพฤติ การชัว่ ช้า ลามกเพิม
่ เข้า กับ การอัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้
44
ของเจ้า หรอก ดู เถิด ทุ กคนที่ ใช้ สุภาษิ ต จะใช้ สุภาษิ ต ต่อ ไปนี้ ในเรือ
่ งเจ้า คือ ‘แม่ เป็น อย่างไร ลูกสาว
45
ก็ เป็น อย่างนั ้น� เจ้ าเป็น ลูกสาวของแม่ ของเจ้า ผู้ เกล ียดสามี และบุตรของตน เจ้ าเป็น สาวคนกลาง
ของพี่และน้ องสาวของเจ้า ผู้เกลียดชังสามีและบุตรของตน แม่ของเจ้าเป็นคนฮิตไทต์ พ่อของเจ้าเป็น
คนอาโมไรต์ 46 และพี่สาวของเจ้าคือสะมาเรีย ผู้อยูกั
่ บบุตรสาวเหนื อเจ้าทางด้านซ้าย และน้ องสาวของ
เจ้า ผู้อยู่ทางด้านขวาของเจ้า คือโสโดมกั บลู กสาวของเธอ 47 ถึงกระนั ้น เจ้ าก็ ไม่ ได้ ดําเนิ นตามทางทัง้
หลายของเขา หรือกระทําตามการอันน่าสะอิดสะเอียนของเขา แต่เพราะว่านั ่นเป็นเรือ
่ งเล็กน้ อยเกินไป
48
แล้ว แล้วเจ้าก็ทรามกว่าพวกเขาในบรรดาวิถีทางของเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิ
ตอยู่แน่ ฉั นใด โสโดมน้ องสาวของเจ้ากับบุตรสาวของเขาก็มิได้กระทําอย่างที่เจ้าและลูกสาวของเจ้าได้
กระทํา 49 ดูเถิด นี่ แหละเป็นความชัว่ ช้าของโสโดมน้ องสาวของเจ้าคือตัวเธอและลูกสาวของเธอมีความ
จองหอง มี อาหารเหลือรับประทานและมี ความสบายเกิน ไม่ ชู กําลั งมือคนยากจนและคนขัดสน 50 เขา
หยิง่ ยโสและกระทํา สิง่ น่า สะอิดสะเอียนต่อ หน้า เรา เพราะฉะนั ้น เราจึง เอาเขาออกไปเสีย ให้ พ้นๆตาม
ที่ เราเห็นว ่าดี 51 สะมาเรีย ไม่ ได้ ทําบาปถึง ครึง่ ของเจ้า แต่ เจ้ าได้ ทวีการอัน น่า สะอิดสะเอียนยิง่ กว่า เขา
ทัง้ สอง และโดยการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิ้นที ่เจ้ าทํานั ้น ก็ กระทําให้พี่และน้ องสาวของเจ้าดู เหมือน
ชอบธรรม 52 เจ้าผู้ซ่ึงได้พิพากษาพี่และน้ องสาวของเจ้า จงทนรับความอับอายขายหน้าของเจ้าเองด้วย

เอเสเคียล 16:53

829

เอเสเคียล 17:13

เพราะบาปของเจ้าซึ่งเจ้าได้ทํานั ้นน่าสะอิดสะเอียนยิง่ กว่าเขาไปอีก เขาจึงมค
ี วามชอบธรรมมากกว่าเจ้า
เออ เจ้าจงฉงนสนเท่ห์ไปด้วย และจงทนรับความอับอายขายหน้าของเจ้า เพราะเจ้าได้กระทําให้พี่และ
น้ องสาวของเจ้า ดู เหมือนชอบธรรม 53 เมื่อ เราจะให้เขากลับ สู่ สภาพเดิม ทัง้ สภาพเดิม ของโสโดมและ
บุตรสาวและสภาพเดิมของสะมาเรียและบุตรสาว เราก็จะให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมของเจ้าท่ามกลางเขา
ด้วย 54 เพื่อเจ้าจะทนรับความอับอายขายหน้าของเจ้า และละอายสิง่ ที่เจ้ากระทําแล้วทงั ้ สิน
้ ให้เป็นการ
55
ปลอบใจแก่เขา เมื่อส่วนพีแ
่ ละน้ องสาวของเจ้า โสโดมกับบุตรสาวของเธอจะได้กลับสู่สภาวะเดิมของ
ตน และสะมาเรียกับบุตรสาวของเธอจะกลับสู่ สภาวะเดิมของตน ส่วนเจ้าและบุตรสาวของเจ้าจะกลับ
ไปยังภาวะเดิมของเจ้า 56 ในสมัยที่เจ้าเย่อหยิง่ อยู่นั ้น ปากของเจ้าไม่ได้กล่าวถึงโสโดมน้ องสาวของเจ้า
มิ ใช่หรือ 57 คื อก่อนความชัว่ ร้ายของเจ้าจะได้ เผยออก เหมือนเวลาที่ เจ้ าเป็นสิง่ ที่ น่าตําหนิ แก่ บุ ตรสาว
ของซีเรีย และบรรดาผู้ ที่ อยู่ล้อมรอบเธอ คื อบ ุต รสาวของฟี ลิ ส เตีย ผู้ ที่ อยู่ล้อ มรอบซึ่ งด ู หมิน
่ เจ้า 58 เจ้ า
ต้องรับโทษความชัว่ ช้าลามกของเจ้าและการอันน่าสะอิดสะเอียนของเจ้า พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
59 เพราะองค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะกระทํา แก่ เจ้ าอย่างที่ เจ้ าได้ กระทํา แล้ วน ัน
้ ผู้ ดู
หมิน
่ คําปฏิญาณและหักพันธสัญญา 60 ถึงกระนั ้นเราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเรา ซึ่งเราทําไว้กับเจ้า
ในสมัยเมื่อเจ้ายังสาวอยู่ และเราจะสถาปนาพันธสัญญานิ รน
ั ดร์ไว้กับเจ้า 61 แล้วเจ้าจะระลึกถึงทางทัง้
หลายของเจ้า และมี ความละอาย เมื่อ เจ้า รับท งั ้ พี่ และน้ องสาวของเจ้า และเรามอบให้แก่ เจ้ าเป็น บุตร
สาว แต่ไม่ใช่ตามพันธสัญญาซึ่งทําไว้กับเจ้า 62 เราจะสถาปนาพันธสัญญาของเราไว้กับเจ้า และเจ้าจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 63 เพื่อเจ้าจะจําได้และสนเท่ห์ และเพราะความละอายของเจ้า เจ้าจะไม่อา้
ปากพูดอีก เมื่อเราลบมลทินบาปทุกสิง่ ที่เจ้าได้กระทํามาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �

17
คําอุปมาเรือ
่ งนกอินทรีสองตัว
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงยกปริศนาและกล่าวเป็นคํา
อุปมาแก่วงศ์วานอิสราเอล 3 ว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า มีนกอินทรีมหึมาตัวหนึ่ ง ปีกใหญ่
และขนปี กก ็ ยาว มี ขนมากมายหลายสี มาย ัง เลบานอนและจิก ยอดต้นสนสี ดาร์ 4 มัน หัก ยอดกิ่ งอ ่อน
แล้วก็คาบไปยังแผ่นดินพาณิ ชย์ และวางไว้ในหัวเมืองของพ่อค้าทัง้ หลาย 5 แล้วมันก็เอาเมล็ดพืชแห่ง
แผ่นดินไปปลูกไว้ในที่ ดิ นอุดม มันเอาเมล็ดไว้ข้างนํ้ามากหลาย ตัง้ ไว้อย่างกั บกงิ่ ต้นหลิว 6 เมล็ ดก็งอก
ขึ้นมาและเติบโตขึ้นเป็นเถาองุน
่ เตี้ย แผ่แขนงไพศาล แขนงทัง้ หลายของต้นนี้ ก็ทอดมายังตัวนกอินทรี
และรากก็ยงั คงอยู่ใต้มัน เมล็ดจึงบังเกิดเป็นเถา แตกแขนงสาขาและออกใบ 7 แต่มีนกอินทรีตัวมหึมา
อีกตัวหนึ่ ง มี ปี กใหญ่และมี ขนมาก ดู เถิด องุน
่ เถานั ้นชอนรากมาหานกอินทรีตัวนี้ และแตกแขนงตรง
มาที่มัน เพื่อให้มันรดนํ้าให้จากร่องที่ปลูกอยูนั
่ ้น 8 นกได้ยา้ ยมันไปปลูกไว้ในที่ดินดีใกล้นํ้ามากหลาย เพื่อ
ให้แตกแขนงและบังเกิดผล และเป็นเถาองุ นที
่ ่มีเกียรติ 9 เจ้ าจงกล่าวว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สดังนี้ ว่า เถานั ้นจะเจริญขึ้นได้หรือ นกนั ้นจะไม่ถอนรากมันขึ้นและเด็ดผลเพื่อให้เถาเหีย
่ วแห้งเสียหรือ
เถานั ้นกจ
็ ะเหีย
่ วแห้งไปตรงใบอ่อนที่งอกขึ้นแล้ว โดยไม่ต้องอาศัยอํานาจอันยิง่ ใหญ่หรือประชาชนเป็นอ
ันมากเพื่อถอนเถาออกจากรากของมัน 10 ดูเถิด เมื่อมันย้ายไปปลูก เถานั ้ นก็งอกงามดีหรือ เมื่อลมทิศ
ตะวันออกพัดถูกมันเข้า มันจะไม่เหี่ยวแห้งไปหรือ มันจะเหีย
่ วแห้งไปถึงร่องที่มันเกิดมานั ้นไม่ใช่หรือ�
1

การกบฏของเศเดคียาห์นําการทําลายมาสู่อิสราเอล

11 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 12 “บัดนี้ จงกล่าวแก่ วงศ์ วานที่ มักกบฏนั ้ นว่า

ท่าน
ทัง้ หลายไม่ ทราบหรือ ว่า สิ ่ง เหล่า นี้ มี ความหมายว่า กระไร จงบอกเขาว่า ดู เถิด กษั ตริย์ กรุ งบาบิ โลนได้
มายังกรุ งเยรู ซาเล็ม และกวาดเอากษั ตริย์และเจ้านายทัง้ หลายพามายังกษั ตริย์ที่ กรุ งบาบิโลน 13 และ
พระองค์ ได้ ทรงเอาเชื้อ พระวงศ์ ผู้ หน ่งึ และทํา พันธสัญญากั บท ่านผู้ นั้น ให้ เขาปฏิญาณตัว คนสําคัญๆ
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ของแผ่นดิน พระองค์ได้กวาดต้อนเอาไป 14 เพื่อว่าราชอาณาจักรนัน
้ จะตํ่าต้อย ยกตัวขึ้นอีกไม่ได้ และ
15
ในการที่ รก
ั ษาพันธสัญญาของพระองค์ จะคงยัง่ ยืน อยู่ ได้ แต่ กษั ตริย์ ได้ กบฏต่อ พระองค์ โดยส่ง ราช
ทูตไปยังอียป
ิ ต์ ด้วยหวังว่าจะได้ม้าและกองทัพใหญ่โต กษั ตริย์จะกระทําสําเร็จหรือ ผู้ที่ กระทําเช่นนี้ จะ
หนี ไปรอดหรือ ถ้าท่านหักพันธสัญญายังจะรอดพ้นได้ อีกหรือ 16 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรา
มีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด ท่านจะต้องตายท่ามกลางบาบิโลน ในที่ ที่ กษั ตริย์องค์นั ้นประทั บอยู่ คือกษั ตริย์ผู้ได้
ทรงตัง้ ท่านให้เป็นกษั ตริย์ และท่านได้ ดู หมิน
ั พันธสัญญาที่ ทํา ไว้กับ
่ คํา ปฏิญาณต่อ พระองค์ และได้ หก
17
พระองค์ ฟาโรห์ประกอบด้วยกองทัพอันใหญ่โตและผู้คนมากมายจะไม่ชว
้ ้น ในการสงคราม
่ ยท่านผูนั
18
ในเมื่อ เขาก่อ เชิง เทิน และก่อ กําแพงล้อมเพื่อ จะขจัด คนเป็ นอ ัน มากเสีย เพราะเหตุ ท่านดู หมิน
่ คํา
ปฏิญาณและหักพันธสัญญา และดูเถิด เพราะท่านปฏิญาณตัวและยังกระทําสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ ท่านจึง
จะหนี ไปให้พ้นไม่ได้ 19 เพราะฉะนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เรามีชีวิตอยู่ฉั นใด เพราะคํา
ปฏิญาณต่อเราที่เขาดูหมิน
่ และพันธสัญญาของเราที่เขาหักเสีย เราจะตอบสนองให้ตกเหนื อศีรษะของ
ท่านผู้นั ้น 20 เราจะกางข่ายของเราคลุมเขา และเขาจะติดกับของเรา และเราจะนําเขาเข้าไปในบาบิโลน
และพิจารณาพิพากษาเขาที่นั่นในเรือ
่ งการละเมิดที่เขาได้ละเมิดต่อเรา 21 และบรรดาผู้ลี้ภัยกับกองทัพ
ทัง้ สิน
้ ของเขานั ้น จะล้ม ลงด้วยดาบ และผู้ ที่ เหลือ อยู่ จะกระจายไปตามลมทุก ทิศานุทิศ และเจ้า จะรู ว้ า่
เราคือพระเยโฮวาห์ที่ได้ลัน
่ วาจาไว้แล้ว� 22 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “เราเองจะเอาแขนง
จากยอดสูง ของต้นสนสี ดาร์และปลูก ไว้ เราจะหักก ิ่งอ ่อ นของมัน ออกเสีย และเราเองจะปลูก มัน ไว้บน
ภูเขายอดสูง 23 เราจะปลูกมันไว้บนภูเขาสูงของอิสราเอล เพื่อจะแตกกิง่ และบังเกิดผล และเป็นต้นสน
สี ดาร์ที่ มีเกียรติ และนกทุกชนิ ดจะมาอาศัยอยู่ใต้ มัน นกทุกอย่างจะมาทํารังอยู่ที่ ร่มกิง่ ของมัน 24 และ
ต้นไม้ทุกต้นในทุ่งจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์กระทําต้นไม้สูงให้ต่ําลง และกระทําต้นไม้ต่ําให้สูงขึ้น
ทําต้นไม้เขียวให้แห้งไป และทําต้นไม้แห้งให้งามสดชื่น เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว เราได้กระทํา
เช่นนั ้น�

18
คําปรึกษาทังด
้ ีและชัว่ แก่พวกเชลย

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “เจ้าทัง
้ หลายมีเจตนาอย่างไรในการกล่าวสุ ภาษิ ต

ข้อ นี้ อน
ั เกี่ยวกับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอลว่า ‘บิ ดารับ ประทานองุน
่ เปรีย
้ วและบุตรก็ เข็ด ฟัน � 3 องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เจ้าทัง้ หลายจะไม่มีโอกาสใช้สุภาษิ ตนี้อีกในอิสราเอล 4 ดูเถิด
ชี วิต ทัง้ สิน
้ เป็น ของเรา ชี วิต ของบิดาเป็น ของเราฉั นใด ชี วิต ของบุตรชายก็ เป็น ของเราฉั น นั ้น ชี วิต ใด
ทําบาปก็ จะตาย 5 แต่ ถ้า คนใดชอบธรรมและกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม 6 ถ้า คนนั ้ นม ิ
ได้ รับประทานที่ บนภูเขาหรือเงยหน้าขึ้นนมัสการรู ปเคารพแห่งวงศ์ วานอิสราเอล มิได้ กระทําให้ภรรยา
ของเพื่อนบ้านมลทิน หรือ เข้า ใกล้ ผู้ หญิง ในเวลาที่ เธอมี มลทิน ประจํา เดือน 7 มิได้ บีบ บังคับ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใด
แต่คืนของประกันให้แก่ลูกหนี้ ไม่เคยใช้ความรุ นแรงปล้นผู้ใด ให้อาหารของเขาแก่ผู้ที่หิว และให้เสื้อผ้า
คลุม กายที่ เปลือย 8 มิได้ ให้ เขายืม เพื่อ หาดอกเบี้ย หรือม ิ ได้ รับ เงิน เพิม
่ หดมือ ไว้ ได้ ถอนมือ จากความ
ชัว่ ช้า กระทํา ความยุ ติ ธรรมอัน แท้ จร ิง ระหว่างมนุษย์กับ มนุษย์ด้วยกัน 9 ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา
และรักษาคําตัดสินของเรา เพื่อประพฤติอย่างถูกต้อง คนนั ้นเป็นคนชอบธรรม เขาจะมีชีวิตดํารงอยูแน่
่
10
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ ถ้าเขามี บุ ตรชายเป็นโจร ผู้กระทําให้โลหิตตก ผู้ได้ กระทํา
สิง่ เหล่านี้ สิ ่งเดียวแก่ พี่น้อง 11 ผู้มิได้ กระทําตามหน้าที่ เหล่านี้ แต่รับประทานบนภูเขา กระทําให้ภรรยา
ของเพื่อนบ้านมลทิน 12 กดขี่ คนจนและคนขัดสน ได้ ใช้ความรุ นแรงแย่ง ชิง เอาของผู้ อ่น
ื ไป ไม่ ยอมคืน
13
ของประกัน แหงนตาขึ้นนมัสการรู ปเคารพ และกระทําการอันน่าสะอิดสะเอียน ให้ยืมด้วยหาดอกเบี้ย
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และหาเงินเพิม
่ เขาควรจะมีชีวิตต่อไปหรือ เขาจะไม่มีชีวิตอยู่ เขาได้กระทําบรรดาสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียน
เหล่า นี้ เขาจะต้องตายแน่ ให้ โลหิต ของผู้ นั้น ตกอยู่ บนผู้ นั้น เอง 14 แต่ ดู เถิด ถ้า ชายคนนี้ มี บุ ตรชายผู้
แลเห็นบาปทัง้ สิน
้ ซึ่งบิดาของเขาได้กระทํา และตรึกตรอง และมิได้กระทําตาม 15 มิได้รับประทานบนภู
เขา หรือเงยหน้าขึ้นนมัสการรู ปเคารพแห่งวงศ์วานอิสราเอล มิได้กระทําให้ภรรยาของเพื่อนบ้านมลทิน
16 มิได้ บีบบังคับผู้ใด ไม่ เรียกร้องของประกัน ไม่ เคยใช้ความรุ นแรงปล้นผู้ ใด แต่ ให้อาหารแก่ ผู้ หิว และ
ให้เสื้อผ้าคลุมกายที่ เปลือย 17 หดมือไว้มิได้เบียดเบียนคนยากจน ไม่เรียกดอกเบี้ยหรือเงินเพิม
่ กระทํา
ตามคํา ตัดสิน ทัง้ หลายของเรา และดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา เขาจะไม่ ตายเพราะความชัว่ ช้า ของ
บิดาเขา เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่ แน่ นอน 18 ส่วนบิดาของเขา เพราะเป็น คนหาเงิน ด้วยการบีบ บังคับ ได้ ใช้
ความรุ นแรงปล้น พี่ น้องของตน กระทํา ความไม่ ดี ในท่ามกลางชนชาติ ของเขา ดู เถิด เขาก็ จะต้องตาย
เพราะความชัว่ ช้าของเขา 19 แต่เจ้ายังกล่าวว่า ‘ทําไมบุตรชายจึงไม่สมควรรับโทษความชัว่ ช้าของบิดา
ตน� เมื่ อบ ุตรชายได้ กระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรมแล้ว และได้ รก
ั ษากฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของ
20
เรา และประพฤติ ตาม เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่แน่ นอน ชีวิต ที่ กระทํา บาปจะต้องตาย บุ ตรชายไม่ ต้องรับ
โทษความชัว่ ช้า ของบิดา บิ ดาก ็ ไม่ ต้องรับ โทษความชัว่ ช้า ของบุตรชาย คนชอบธรรมจะรับ ความชอบ
ธรรมของตัว และคนชัว่ จะรับความชัว่ ของตน 21 แต่ถ้าคนชัว่ คนใดหันกลับเสียจากบาปซึ่งเขาได้กระทํา
ไปแล้ว และรักษากฎเกณฑ์ ทัง้ สิน
้ ของเรา และกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะดํารง
ชีวต
ิ อยู่แน่ นอน เขาจะไม่ต้องตาย 22 บรรดาการละเมิดใดๆซึ่งเขาได้ กระทําแล้ วนน
ั ้ จะมิ ได้ จดจําไว้เพื่อ
เอาโทษเขา เขาจะมีชีวิตอยูเ่ พราะความชอบธรรมที่เขาได้กระทําไป 23 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า
เรามีความพอใจในความตายของคนชัว่ หรือ แต่ เราพอใจให้เขากลับจากความชัว่ ของเขาและมีชีวิตอยู่
มิใช่หรือ 24 แต่เมื่อคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของตัว และกระทําความชัว่ ช้า และกระทํา
บรรดาสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนเช่นเดียวกับที่คนชัว่ ได้กระทํา ผู้นั ้นสมควรจะมีชีวิตอยู่หรือ การชอบธรรม
ทัง้ สิน
้ จะมิ ได้ จดจําไว้อีกเลย เขาจะต้องตายด้วยการละเมิดซึ่งเขาได้ กระทํา
้ ซึ่งเขาได้ กระทํามาแล้ วนัน
ไว้และบาปซึ่ง เขาได้ กระทํา ลงไป 25 แต่ เจ้ ายัง กล่าวว่า ‘วิธีการขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ยุติธรรม � โอ
วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง เถอะ วิธีการของเราไม่ ยุติ ธรรมหรือ วิธีการของเจ้า มิ ใช่ หรือ ที่ ไม่ ยุติธรรม
26 เมื่อคนชอบธรรมหันกลับ จากความชอบธรรมของเขาและกระทําความชัว
่ ช้า และตายเพราะการนั ้น
เขาจะต้องตายด้วยเหตุ ความชัว่ ช้า ที่ เขาได้ กระทํา 27 และเมื่อ คนชัว่ หัน กลับ จากความชั ่วท ี่ ตนกระทํา
ไป และกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาก็ ได้ ช่วยชีวต
ิ ของเขาเองไว้ 28 เพราะเขาได้ ตรึก
ตรองและหันกลับจากการละเมิดทัง้ สิน
ิ อยูแน่
่ นอน เขาจะไม่ต้องตาย
้ ซึ่งเขาได้กระทําไป เขาจะดํารงชีวต
29 แต่ วงศ์ วานอิสราเอลกล่าวว่า ‘วิธ ีการขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ไม่ ยุติธรรม � โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย
วิธการของเราไม่
ี
ยุติธรรมหรือ วิธการของเจ้
ี
ามิใช่หรือที่ไม่ยุติธรรม 30 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า
โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้นเราจะพิพากษาเจ้าทุกคนตามทางประพฤติ ของคนนั ้นๆ จงกลับ
ใจและหันกลับเสียจากการละเมิดทัง้ สิน
้ ของเจ้า เกรงว่าความชัว่ ช้าของเจ้าจะเป็นสิง่ สะดุดให้เจ้าพินาศ
31 จงละทิง
้ การละเมิดทัง้ สิน
้ ซึ่งเจ้าได้ละเมิดต่อเรา จงทําตัวให้มีจิตใจใหม่และวิญญาณใหม่ โอ วงศ์วาน
อิสราเอลเอ๋ย เจ้าจะตายเสียทําไมเล่า 32 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เราไม่มีความพอใจในความ
ตายของผู้หน่งึ ผู้ใดเลย จงหันกลับและดํารงชีวต
ิ อยู�
่

19
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเจ้านายอิสราเอล
1 ฝ่าย เจ้า จง เปล่ง เสียง ร้อง บท ครํา
่ ครวญ เรือ
่ ง เจ้า นาย อิสราเอล 2 กล่าว ว่า “มารดา ของ เจ้า เป็น
อย่างไรหนอ ก็ เป็นแม่สิงโต เธอนอนอยู่ท่ามกลางสิงโตทัง้ หลาย เธอเลี้ยงดู ลูกของเธอท่ามกลางสิงโต
หนุ่ม 3 เธอเลี้ยงลูก สิงโตตัว หนึ่ ง ให้ เติบโตขึ้น กลายเป็น สิงโตหนุ่ม มัน ฝึ กห ัด จับ เหยื่อ และมั นก ินคน
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4 ประชาชาติ ได้ ยินเรือ
่ งของมัน

เขาก็ จับมันได้ ในหลุมพรางของเขา เขาจูงมันมาด้วยโซ่มายังแผ่นดินอ
ียป
ิ ต์ 5 เมื่อแม่สิงโตเห็นว่าเธอคอยนานแล้ว และความหวังของเธอสูญไป เธอก็เอาลูกมาอีกตัวหนึ่ งเลี้ยง
ให้ เป็น สิงโตหนุ่ม 6 มัน ไปๆมาๆท่ามกลางสิงโตและกลายเป็น สิงโตหนุ่ม และมัน ฝึ กห ัด จับ เหยื่อ มั นก
ินคน 7 มันรู้จักบรรดาพระราชวังที่ รา้ งของเขา และกระทําให้เมืองทัง้ หลายของเขาว่างเปล่า แผ่นดินนั ้
นกร็ กร้างและความสมบูรณข
์ องมันกว
็ า่ งเปล่าไป เมื่อได้ยน
ิ เสียงคํารามของมัน 8 แล้วบรรดาประชาชาติ
ก็ ล้อมต่อสู้ มัน ทุ กด ้านจากแว่น แคว้น ทัง้ ปวง เขาทัง้ หลายกางข่ายออกคลุม มัน มั นก ็ ถู กจั บอย ู่ ในหลุม
พรางของเขาทัง้ หลาย 9 เขาล่ามโซ่ขังมันไว้ในกรง และนํามันมายังกษั ตริย์บาบิโลน เขาก็ขังมันไว้ในที่
กําบังเข้มแข็ง เพื่อ ไม่ ให้ได้ ยินเสียงของมั นอีกที่ บนภูเขาแห่งอิสราเอล 10 มารดาของเจ้า เหมือนเถาองุ ่
นที่อยู่ในโลหิตของเจ้า เอามาปลูกไว้ริมนํ้า เธอมีผลดกและมีแขนงมากมายเหตุด้วยนํ้าบริบูรณ์ 11 เธอ
มี แขนงที่ แข็งแรงซึ่งกลายเป็นไม้ ธารพระกรของผู้ครอบครอง ความสูงของเธอชู ข้น
ึ ท่ามกลางแขนงที่
12
หนาทึบ เธอปรากฏในที่ สูงของเธอพร้อมกับแขนงมากมายของเธอ แต่ว่าเธอถูกถอนออกด้วยความ
เกรีย
้ วกราด เธอถูกทิง้ ลงยังพื้นดิน ลมตะวันออกกระทําให้ผลของเธอเหีย
่ วไป แขนงที่แข็งแรงก็หก
ั เสีย
และเหีย
่ วไป ไฟก็ไหม้เสีย 13 คราวนี้ เธอปลูกไว้ในถิน
่ ทุรกันดาร ในแผ่นดินที่แห้งแล้งกันดารนํ้า 14 ไฟได้
ออกมาจากแขนงใหญ่นั ้น เผาผลาญแขนงอื่นและผลเสียหมด จึงไม่มีแขนงแข็งแรงเหลืออยู่ในต้นอีก
เลย ไม่มีธารพระกรสําหรับผู้ครอบครอง นี่ เป็นบทเพลงครํา่ ครวญ และใช้เป็นบทเพลงครํา่ ครวญ�
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พระเจ้าทรงถูกต้องเมื่อทรงยุติธรรม

1 อยูมาวั
่
นที่สิบ

เดือนที่หา้ ในปีที่เจ็ด พวกผู้ใหญ่แห่งอิสราเอลบางคนได้มาทูลถามพระเยโฮวาห์ และ
มานั ่งอยู่ข้างหน้าข้าพเจ้า 2 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 3 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูดก
ับพวกผู้ใหญ่แห่งอิสราเอล และกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ที่ เจ้ ามากันนี้ จะ
มาถามเราหรือ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เราจะไม่ยอมให้เจ้ามาถามเรา
4 บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าจะพิพากษาเขาหรือ เจ้ าจะพิพากษาเขาหรือ จงให้เขาทัง
้ หลายทราบถึงการก
ระทําอันน่าสะอิดสะเอียนของบรรพบุรุษของเขา 5 และจงกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สดังนี้ ว่า ในวันนั ้นเมื่อเราเลือกสรรอิสราเอลไว้ เราปฏิญาณต่อเชื้อสายแห่งวงศ์วานยาโคบ โดยสําแดง
ตัวเราให้เขารู จ
้ ักในแผ่นดินอียป
ิ ต์ เมื่อเราปฏิญาณกับเขาว่า เราเป็นพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า 6 ใน
วันนั ้น เราปฏิญาณต่อเขาว่า เราจะนําเขาออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ไปยังแผ่นดิ นที ่เราหาให้เขาทัง้ หลาย
เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน้าํ นมและนํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ เป็น แผ่นดิ นที ่ มี สง่า ราศี ที่ สุด ในแผ่น ดิน ทัง้ หลาย 7 และ
เรากล่าวแก่เขาว่า เจ้าทุกคนจงทิง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งนั ยน์ ตาของเจ้าทัง้ หลายกําลังเพลิดเพลินอยู่
นั ้นเสีย อย่ากระทําตัวของเจ้าให้มลทินไปด้วยรู ปเคารพของอียป
ิ ต์ เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า
8 แต่ เขาทัง
้ หลายได้กบฏต่อเราและไม่ยอมฟังเรา เขาทัง้ หลายไม่ได้ทิง้ สิง่ ที่ น่าสะอิดสะเอียนซึ่งนั ยน์ ตา
ของเขาเพลิดเพลิน อยู่ นั้น ทุก คน ทัง้ เขาก็ มิได้ ละทิง้ รู ป เคารพของอียป
ิ ต์ แล ้ว เราก็ คิด ว่า เราจะระบาย
ความกริว้ ของเราออกเหนื อ เขา และให้ความโกรธของเรามี ต่อ เขาในท่า มกลางแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ จนมอด
9
ลง แต่เราก็กระทําโดยเห็นแก่นามของเราเอง เพื่อไม่ให้ชื่อนั ้นมลทินต่อหน้าประชาชาติซ่ึงเขาอาศัยอยู่
เราจึง ได้ สําแดงตัว ของเราท่ามกลางสายตาของเขาให้เขารู จั
้ ก ในการที่ เรานํา คนอิสราเอลออกมาจาก
แผ่นดินอียป
ิ ต์ 10 ดังนั ้น เราจึงนําเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และนําเขาเข้ามาในถิน
่ ทุรกันดาร 11 เราให้
กฎเกณฑ์ของเราแก่เขา และสําแดงคําตัดสินของเราให้เขารู ้ ซึ่งถ้ามนุษย์ได้รักษาไว้ก็จะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่
12 ยิง
่ กว่านั ้นอีก เราได้ให้สะบาโตของเราแก่เขา เป็นหมายสําคัญระหว่างเราและเขาทัง้ หลาย เพื่อเขาจะ
ทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เป็นผูก
้ ระทําให้เขาบริสุทธิ์ 13 แต่วงศ์วานอิสราเอลได้กบฏต่อเราในถิน
่ ทุรก
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ันดาร เขามิได้ดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ของเรา แต่ได้ดูหมิน
่ คําตัดสินของเรา ซึ่งถ้ามนุษย์คนหนึ่ งคนใดปฏิ
บัติตาม เขาก็จะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ ด้วยกฎเกณฑ์และคําตัดสินเหล่านั ้น และเขาได้กระทําให้วน
ั สะบาโตของ
เรามัวหมองอย่างยิง่ เราจึงกล่าวว่า เราจะเทความเดือดดาลของเราออกเหนื อเขาในถิน
่ ทุรกันดารเพื่อ
14
ผลาญเขาเสีย แต่ เราก็ กระทํา โดยเห็น แก่ นามของเราเอง เพื่อ ไม่ ให้ชื่อ นั ้น มลทิน ต่อ หน้า ประชาชาติ
ทัง้ หลาย ซึ่งเราได้ นําคนอิสราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา 15 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราได้ ปฏิญาณต่อ
เขาในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า เราจะไม่ นํา เขาเข้า มาในแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ ให้แก่ เขา เป็น แผ่นดิ นที ่ มีน้าํ นมและ
นํ้า ผึ้ง ไหลบริบู รณ ์ เป็น แผ่นดิ นที ่ มี สง่า ราศี ที่ สุด ในแผ่น ดิน ทัง้ หลาย 16 เพราะเขาดู หมิน
่ คํา ตัดสิน ของ
เรา และไม่ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และได้ กระทํา ให้ วน
ั สะบาโตของเรามัว หมอง เพราะว่า จิตใจ
17
ของเขาไปติดตามรู ปเคารพของเขา ถึงกระนั ้ นก็ดี นั ยน์ ตาของเราก็ ยงั ปรานี เขา และเรามิได้ ทําลาย
เขา หรือ กระทํา ให้ เขาจบสิน
้ ลงในถิน
่ ทุ รก ัน ดารนั ้น 18 แต่ เราพู ดก ั บลู กหลานของเขาในถิน
่ ทุ รก ัน ดา
รนั ้ นว่า อย่าดําเนิ นตามกฎเกณฑ์ ของบรรพบุรุษของเจ้า หรือรักษาคําตัดสินของเขา หรือกระทําตัวเจ้า
ให้มลทิน ไปด้วยรู ป เคารพของเขา 19 เราคือ พระเยโฮวาห์เป็น พระเจ้า ของเจ้า จงดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์
ของเรา และจงรักษาคํา ตัดสิน ของเรา และประพฤติ ตาม 20 และนั บถือ บรรดาสะบาโตของเรา เพื่อ จะ
เป็น หมายสําคัญ ระหว่างเรากับ เจ้า เพื่อ เจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เป็น พระเจ้า ของเจ้า 21 แต่
ลูก หลานเหล่านั ้ นก ็ กบฏต่อ เรา เขาทัง้ หลายมิ ได้ ดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ ของเรา และไม่ รก
ั ษาคํา ตัดสิน
ของเราเพื่อ จะประพฤติ ตาม ซึ่ง ถ้า มนุษย์ คนหนึ่ ง คนใดปฏิ บั ติ ตามก็ จะดํารงชีวต
ิ อยู่ ได้ ด้วยกฎเกณฑ์
และคําตัดสินเหล่านั ้น เขาได้กระทําให้บรรดาวันสะบาโตของเรามัวหมอง เราจึงกล่าวว่า เราจะเทความ
เดือดดาลของเราออกเหนื อ เขา และให้ ความโกรธของเราที่ มีต ่อ เขาที่ ในถิน
่ ทุ รก ัน ดารบรรลุ ลงเสียที
22 แต่ เราได้ หดมือ ของเราไว้ และกระทํา โดยเห็น แก่ นามของเราเอง เพื่อ ไม่ ให้ ชื่อ นั ้น มลทิน ท่ามกลาง
สายตาของประชาชาติทัง้ หลาย ซึ่งเราได้นําชนอิสราเอลออกมาท่ามกลางสายตาของเขา 23 ยิง่ กว่านั ้นอ
ีก เราได้ปฏิญาณต่อเขาทัง้ หลายในถิน
่ ทุรกันดารว่า เราจะให้กระจัดกระจายไปในท่ามกลางประชาชาติ
และกระจายเขาไปอยู่ตามประเทศต่างๆ 24 เพราะว่า เขามิ ได้ กระทํา ตามคํา ตัดสิน ของเรา แต่ ได้ ดู หมิน
่
กฎเกณฑ์ ของเรา และกระทํา ให้วน
ั สะบาโตทัง้ หลายของเรามัว หมอง และนั ยน์ ตาของเขาก็ ติ ดตามรู ป
25
เคารพแห่งบรรพบุรุษของเขา ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราได้ ให้กฎเกณฑ์ ที่ ไม่ ดีและให้คํา ตัดสิน ซึ่งตามนั ้น เขา
จะดํารงชีวต
ิ ไม่ได้ 26 และเราก็ได้ให้เขามลทินไปด้วยของถวายของเขาเอง โดยให้เขาถวายบุตรหัวปี ให้ลุ
ยไฟ เพื่อเราจะกระทําให้เขารกร้างไป เพื่อให้เขาทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 27 เพราะฉะนั ้น บุ ตรแห่ง
มนุษย์เอ๋ย จงพูดกับวงศ์วานอิสราเอลและกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในเรือ
่ ง
28
นี้ บรรพบุรุษของเจ้าก็ ได้ หมิน
่ ประมาทเราอีก โดยกระทําการละเมิดต่อเรา เพราะว่าเมื่อเราได้ นําเขา
เข้ามาในแผ่นดินทีเ่ ราปฏิญาณว่าจะให้เขานั ้นแล้ว เมื่อเขาเห็นเนิ นเขาสูง ณ ที่ใด หรือเห็นต้นไม้ใบดกที่
ไหน เขาก็ถวายเครือ
่ งบูชาอันเป็นทีให้
่ เคืองใจเรา ณ ที่นั่น เขาถวายกลินที
่ งใจ และเขาเทเครือ
่ งดื่มบูชา
่ พึ
29
ออกที่นั ่น เราได้ถามเขาว่า ปูชนียสถานสูงซึ่งเจ้าเข้าไปนั ้นคืออะไร และเขาจึงเรียกชื่อที่นั่นว่า บามาห์
สืบเนื่ องมาจนทุกวันนี้ 30 เพราะฉะนั ้นจงกล่าวแก่วงศ์วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ ว่า เจ้ากระทําตัวให้มลทินไปตามอย่างบรรพบุรุษของเจ้า และเล่นชู้กับสิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนของเขา
หรือ 31 เมื่อเจ้าถวายของบูชาและถวายบุตรชายให้ลุยไฟ เจ้าได้กระทําตัวให้มลทินด้วยบรรดารู ปเคารพ
ของเจ้าจนทุกวันนี้ โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เราจะให้เจ้ ามาถามเราหรือ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เราจะไม่ให้เจ้ามาถามเราฉั นนั ้น 32 อะไรอยู่ในใจของเจ้าจะไม่เกิดขึ้นได้เลย
คือ ความคิด ที่ ว่า ‘ให้เราเป็น เหมือนประชาชาติ ทัง้ หลาย ให้เป็น เหมือนครอบครัว ต่างๆในประเทศทัว่ ไป
คือให้เราปรนนิ บัติไม้และศิลา�
หลังจากยุคเจ็ดปีอส
ิ ราเอลจะได้รบ
ั การชําระล้าง
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33 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า

เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เราจะครอบครองเหนื อเจ้าแน่ นอนทีเดียว
ด้วยมือที่ มี ฤทธิ์ และด้วยแขนที่ เหยียดออก และด้วยความพิโรธที่ เทลงมา 34 เราจะนําเจ้าออกมาจาก
ชนชาติ ทัง้ หลาย และจะรวบรวมเจ้า ออกมาจากประเทศทัง้ ปวงซึ่ง เจ้า ต้องกระจัดกระจายกัน ไปอยู่ นั ้น
ด้วยมือที่มีฤทธิ์ และด้วยแขนที่เหยียดออก และด้วยความพิโรธที่เทลงมา 35 และเราจะนําเจ้าเข้าไปใน
ถิน
่ ทุรกันดารแห่งชนชาติทัง้ หลาย และที่นั่นเราจะเข้าสู่การพิพากษากับเจ้าหน้าต่อหน้า 36 เราเข้าสู่การ
พิพากษากับบรรพบุรุษของเจ้าในถิน
ิ ต์อย่างไร องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
่ ทุรกันดารแห่งแผ่นดินอียป
สว ่า เราจะเข้า สู่ การพิพากษากับ เจ้า อย่างนั ้น 37 เราจะให้เจ้ าลอดไปใต้ คทา และเราจะให้เจ้ าเข้า พันธ
สัญญา 38 เราจะชําระพวกกบฏเสีย จากท่ามกลางเจ้า ทัง้ ผู้ ละเมิด ต่อ เรา เราจะนํา เขาออกจากแผ่นดิ
นที่เขาไปอาศัยอยู่นั ้น แต่เขาจะไม่ได้เข้าไปในแผ่นดินอิสราเอล แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
39 เดีย
๋ วนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย ฝ่ายเจ้าทัง้ หลายทุกคนจงไป
ปรนนิ บัติรู ปเคารพของเจ้าเดีย
๋ วนี้ และต่อไปถ้าเจ้าไม่ฟังเรา แต่ชื่ออันบริสุทธิ์ของเรานั ้นเจ้าอย่ากระทํา
ให้ มลทิ นอ ี กด ้วยของถวายและด้วยรู ป เคารพของเจ้า 40 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ด้วยว่า บน
ภู เขาบริสุทธิ์ ของเรา คือ ภูเขาสูง ของอิสราเอล บรรดาวงศ์ วานทัง้ หมดของอิสราเอลจะปรนนิ บั ติ เราใน
แผ่น ดิน นั ้น เราจะโปรดเขา ณ ที่ นั่น ณ ที่ นั ่น เราจะเรียกของถวายของเจ้า และผลรุ น
่ แรกแห่ง เครือ
่ ง
บูชาของเจ้า กับเครือ
่ งถวายบูชาอันบริสุทธิท
์ ัง้ สิน
้ ของเจ้า 41 เมื่อเรานําเจ้าออกมาจากชาติทัง้ หลาย และ
รวบรวมเจ้า ออกมาจากประเทศที่ เจ้ ากระจัดกระจายไปอยู่ นั ้น เราจะโปรดเจ้า ดัง่ เป็น กลิ่ นที ่ พอใจของ
เรา และเราจะสําแดงความบริสุทธิ์ ของเราท่ามกลางเจ้า ต่อ หน้า ต่อตาประชาชาติ ทัง้ หลาย 42 และเจ้า
จะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ ในเมื่อเรานําเจ้าเข้าในแผ่นดินอิสราเอล อันเป็นประเทศซึ่งเราปฏิญาณ
ไว้วา่ จะให้ แก่ บรรพบุรุษ ของเจ้า 43 ณ ที่ นั ่น เจ้า จะระลึก ถึง วิถี ทางและการกระทํา ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ซึ่ง ได้
กระทํา ให้เจ้ าเป็น มลทิน และในสายตาของเจ้า เองเจ้า จะเกลียดชัง ตัว ของเจ้า เพราะความชัวท
่ ัง้ หลาย
ซึ่ง เจ้า ได้ กระทํา นั ้น 44 โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เมื่อ เราได้ กระทํา กับ เจ้า ด้วยเห็น แก่ นามของเรา มิใช่
ตามทางอันชัว่ ของเจ้า หรือตามการกระทําที่ เสื่อมทรามของเจ้า แล้วเจ้าจึงจะทราบว่าเราคือพระเยโฮ
วาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
คําอุปมาเรือ
่ งถิน
่ ใต้

และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 46 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงมุ่ง หน้า ไปทางทิศ ใต้
และเทศนากล่าวโทษพวกถิน
่ ใต้ จงพยากรณ์ ต่อแดนป่าไม้ที่ ในถิน
่ ใต้ 47 จงกล่าวแก่ ป่าไม้แห่งถิน
่ ใต้ ว่า
จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะก่อไฟไว้ในเจ้า มัน
จะเผาผลาญต้นไม้เขียวและต้นไม้แห้งทุกต้นที่อยู่ในเจ้าเสีย จะดับเปลวเพลิงอันลุกโพลงนั ้นไม่ได้ และ
ดวงหน้า ทุก หน้า ตัง้ แต่ ทิศ ใต้ จนทิศ เหนื อ จะถูก ไฟลวก 48 เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
้ จะเห็ นว ่า เราคือ พระเยโฮวาห์
49
ผู้ ได้ ก่อ ไฟนั ้น ผู้ ใดจะดั บก ็ ไม่ ได้ � แล ้ว ข้าพเจ้า จึง กล่าวว่า “องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เจ้าข้า เขาทัง้
หลายกําลังกล่าวถึงข้าพระองค์ว่า เขาไม่ใช่เป็นคนสร้างคําอุปมาดอกหรือ�
45

21
ดาบของพระเยโฮวาห์

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้เยรู ซาเล็ม

และเทศนากล่าวโทษสถานบริสุทธิทั
์ ง้ หลาย จงพยากรณ์ กล่าวโทษแผ่นดินอิสราเอล 3 และกล่าวแก่แผ่
นดิ นอ ิส ราเอลว่า พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า และเราจะชัก ดาบของเรา
ออกจากฝัก และเราจะขจัดทัง้ คนชอบธรรมและคนชัว่ ออกจากเจ้าเสีย 4 ดังนั ้นจงดูเถิดว่าเราจะตัดเอา
ทัง้ คนชอบธรรมและคนชัว่ ออกจากเจ้าเสีย เพราะฉะนั ้นดาบของเราจะออกจากฝักไปต่อสู้ เนื้ อหนั งทัง้
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สิน
้ จากทิศใต้ถึงทิศเหนื อ 5 เพื่อเนื้ อหนั งทัง้ สิน
้ จะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ได้ชักดาบของเราออกจาก
6
ฝักแล้ว และจะไม่เก็บใส่ฝักอีก บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะฉะนั ้นจงถอนหายใจ ถอนหายใจด้วยความ
ระทมใจและความขมขื่นต่อหน้าต่อตาเขาทัง้ หลาย 7 และเมื่อเขาทัง้ หลายกล่าวแก่เจ้าว่า ‘ทําไมเจ้าถอน
หายใจ� เจ้ าจงกล่าวว่า ‘เพราะเรือ
่ งข่าวนั ้น เมื่อ ข่าวนั ้น มาถึง หัวใจทุก ดวงจะละลายและมือ ทัง้ สิน
้ จะ
อ่อนเปลี้ยไป และบรรดาจิตวิญญาณจะแน่ นิ่งไป และหัวเข่าทุกเข่าจะอ่อนเปลี้ยดัง่ นํ้า ดูเถิด ข่าวนั ้นมา
ถึงและจะสําเร็จ� 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 ดม ัน ด้วย 10 ลับ ให้ คมเพื่อ
จะเข่น ฆ่า ขั ดม ัน ไว้เพื่อ จะให้ วาววับ เราจะร่าเริง หรือ ดาบนั ้น ได้ ประมาทไม้ เรียวแห่ งบ ุตรชายของเรา
เหมือนต้นไม้ ทุก อย่าง 11 เพราะฉะนั ้น จึง มอบดาบให้ขั ดม ัน เพื่อ จะถือ ไว้ได้ ดาบนั ้น คมแล้ว และขั ดม ัน
เพื่อ จะมอบไว้ในมือ ของผู้ ฆ่า 12 บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงร้องไห้ และครํา่ ครวญเถิด เพราะเป็น เรือ
่ งต่อสู้
กับประชาชนของเรา และต่อสู้กับบรรดาเจ้านายของอิสราเอล ความหวาดผวาเพราะเหตุดาบนั ้นจะอยู่
เหนื อ ประชาชนของเรา เพราะฉะนั ้น จงตี ที่ โคนขาของเจ้า เถิด 13 เพราะมี การทดลอง และอะไรเล่า ถ้า
ดาบได้ดูหมิน
่ ไม้เรียวนั ้น ก็จะไม่มีอีก องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ 14 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เพราะ
ฉะนั ้นจงพยากรณ์ เถิด จงตบมือและปล่อยให้ดาบลงมาสองครัง้ เออ สามครัง้ คือดาบสําหรับคนเหล่านั ้
นที่จะถูกฆ่า เป็นดาบของพวกผู้ยิง่ ใหญ่ที่ถูกฆ่า ซึ่งได้เข้าไปในห้องส่วนตัว 15 เพื่อว่าใจของเขาจะละลาย
และเพื่อ ซากปรักห ัก พัง ของเขาจะทวีคู ณขึ้ นอ ีก เราได้ จ่อ ดาบนั ้น ไปที่ ประตู เมืองทัง้ หลายของเขาแล้ว
เออ ทําเสียเหมือนอย่างกับฟ้าแลบ เขาขัดมันเพื่อจะเข่นฆ่า 16 รวมกันเข้ามา ไปทางขวาเรียงแถว แล้ว
ไปทางซ้าย ไม่ว่าหน้าของเจ้ามุ่งไปทางไหน 17 เราจะตบมือของเราด้วย และเราจะระบายความโกรธของ
เราจนหมด เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว�
8

จะไม่มีกษั ตริยในอิ
์
สราเอลจนกว่าพระผู้ชว
่ ยให้รอดเสด็จมา

18 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 19 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงขีดทางไว้สองทางให้ดาบ

แห่งกษัตริย์บาบิโลนเข้ามา ทัง้ สองทางให้ออกมาจากแผ่นดินเดียวกัน และจงทําป้ายบอกทาง จงทําไว้ที่
หัวถนนที่เข้าไปหากรุ ง 20 ทําทางหนึ่ งให้ดาบมายังรับบาห์แห่งคนอัมโมน และมายังยูดาห์ในเยรู ซาเล็ม
เมืองที่ มี กําแพง 21 เพราะว่า กษั ตริย์ บาบิ โลนยืน อยู่ ที่ ทางแพร่ง อยู่ ที่ หัว ถนนสองถนน กําหนดหาคํา
ทํานาย ท่านเขย่า ลูก ธนู และปรึกษาเทราฟิม ท่านมองดู ที่ ตับ 22 ในมือ ข้างขวา ท่านมี สลากเยรู ซาเล็ม
เพื่อตัง้ เครือ
่ งทะลวง เพื่อจะให้อา้ ปากในการฆ่า เพื่อส่งเสียงตะโกน เพื่อวางเครือ
่ งทะลวงกําแพงเข้าที่
ประตู เมือง เพื่ อก ่อ เชิง เทิน และก่อ กํา แพงล้ อม 23 และจะเป็น เหมือนคํา ทํานายเท็จ สําหรับ คนเหล่า นั ้น
ในสายตาของเขา คือคนเหล่านั ้นทีให้
่ สัตย์ปฏิญาณแล้ว แต่ท่านจะระลึกถึงความชัว่ ช้า เพื่อเขาทัง้ หลาย
จะถูก จับ เอาไป 24 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า เจ้า ได้ กระทํา ความชัว่
ช้า ของเจ้า ให้เราระลึก ได้ โดยการละเมิด ของเจ้า ที่ เผยออก จนบาปของเจ้า ปรากฏในการกระทํา ทัง้ สิน
้
25
ของเจ้า เราได้ระลึกถึงเจ้า เจ้าจึงต้องถูกจับเอาไปด้วยมือ และเจ้า ผู้ชัวท
่ ี่ลามกคือเจ้านายอิสราเอล
เอ๋ย ผู้ที่ วันกําหนดมาถึงแล้ว คือเวลาแห่งการลงโทษความชัว่ ช้าครัง้ สุดท้าย 26 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า จงปลดผ้า โพก และถอดมงกุฎ ออกเสีย สิ ่ง ต่างๆจะไม่ คงอยู่ อย่างที่ เคยเป็น ให้ยกย่อง
คนที่ ต่ําขึ้น และให้กดคนที่ สูงลง 27 เราจะกระทําให้เป็ นที ่พังทลาย พังทลาย พังทลาย และจะไม่มีเลย
จนกว่าผูมี
้ สิทธิอั
้ ้น 28 บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย และเจ้า
์ นชอบธรรมจะมาถึง และเราจะประทานให้แก่ท่านผูนั
จงพยากรณ์ และกล่าวว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ เก ี่ย วกับ คนอัม โมน และเกี่ยวกับ เรือ
่ งน่า
ตําหนิ ของเขาทัง้ หลายว่า ดาบเล่มหนึ่ ง ดาบเล่มหนึ่ งถูกชักออก เขาขัดมันเพื่อการเข่นฆ่า เขาให้มันดื่ม
โลหิตเพราะมัน วาววับ 29 ขณะเมื่อ เขาเห็น นิ มิ ตเท็จ มาบอกท่าน ขณะเมื่อ เขาให้คํา ทํานายมุสาแก่ ท่าน
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เพื่อจะวางท่านไว้บนคอของผู้ชัวท
่ ี่ถู กฆ่า เวลากําหนดของเขามาถึงแล้ว คือเวลาแห่งการลงโทษความ
ชัว่ ช้าครัง้ สุดท้าย 30 เราจะให้ดาบกลับเข้าฝักอีกหรือ เราจะพิพากษาเจ้าในสถานที่ที่เจ้าถูกสร้างขึ้น ใน
แผ่นดินดัง้ เดิมของเจ้า 31 เราจะเทความกริว้ ของเราเหนื อเจ้า และเราจะพ่นเจ้าด้วยไฟแห่งความพิโรธ
ของเรา และเราจะมอบเจ้าไว้ในมือ ของคนเขลา ผู้ มี ฝี มือในการทําลาย 32 เจ้ าจะเป็นฟืนไว้ใส่ไฟ โลหิต
ของเจ้าจะอยูก
่ ลางแผ่นดิน จะไม่มีใครจดจําเจ้าไว้อีก เพราะเราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว�

22
บรรดาความบาปของอิสราเอล
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อีกว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์เอ๋ย ตัว เจ้า จะพิพากษาหรือ เจ้ า
จะพิพากษาเมืองที่ แปดเปื้ อนด้วยโลหิตน ัน
้ หรือ เจ้ าจงสําแดงให้เมืองนั ้น เห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนทัง้
สิน
่ ่กลาง
้ ของเธอ 3 เจ้าจงกล่าวว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า นี่ เป็นเมืองที่ทําให้โลหิตตกอยูที
ตนเองเพื่อ ให้เวลากําหนดของตนมาถึง และเป็น เมืองที่ ทํา รู ป เคารพไว้ให้ตัว มลทิน ไป 4 เจ้ ามี ความชัว่
ด้วยโลหิตที่เจ้ากระทําให้ตกนั ้น และมลทินไปด้วยรู ปเคารพที่เจ้ากระทําไว้ และเจ้าได้นําให้เวลาของเจ้า
เข้ามาใกล้ เวลากําหนดแห่งปี ของเจ้ามาถึงแล้ว เพราะฉะนั ้นเราจึงกระทําเจ้าให้เป็ นที ่ประณามกันแก่
ประชาชาติ และเป็ นที ่เย้ยหยันแก่ ประเทศทัง้ หลาย 5 ผู้ที่ อยู่ใกล้ และที่ อยู่ไกลเจ้าจะเย้ยหยันเจ้า ผู้เป็น
เมืองที่ เสีย ชื่อ และเต็ มด ้วยความโกลาหล 6 ดู เถิด เจ้ านายแห่ งอ ิส ราเอล ทุ กคนซึ่ง อยู่ ในเจ้า ก็ โน ้ม ไป
ในทางที่ ทําให้โลหิต ตกตามอํานาจของเขา 7 บิ ดามารดาถูก เหยียดหยามอยู่ ในเจ้า คนต่างด้าวที่ อาศัย
อยู่ ก็ ถู กเบียดเบียนอยู่ ท่ามกลางเจ้า ลูก กําพร้า พ่อ และหญิ งม ่า ยก็ ถู กข่มเหงอยู่ ในเจ้า 8 เจ้ าได้ ดู หมิน
่
สิง่ บริสุทธิ์ ของเรา และลบหลู่ วน
ั สะบาโตทัง้ หลายของเรา 9 ในเจ้า มี คนกล่าวร้ายเพื่อ จะทําให้โลหิต ตก
และมี คนในเจ้า ที่ รบ
ั ประทานบนภู เขา มี คนกระทํา อุจาดลามกท่ามกลางเจ้า 10 ในเจ้า มี ชายบางคนได้
เห็นความเปลือยของบิดาเขา ในเจ้ามีคนที่กระทําหยามเกียรติผู้หญิงที่ยังมีมลทินเพราะมีประจําเดือน
11 คนหนึ่ ง กระทํา การอัน น่า สะอิดสะเอียนกับ ภรรยาของเพื่อนบ้าน อี กคนหนึ่ ง กระทํา ให้ ลูก สะใภ้ ของ
ตนเป็น มลทิน อย่างชัว่ ช้า ลามก และอีก คนหนึ่ ง ในพวกเจ้า กระทํา หยามเกียรติ น้องสาวของเขาเอง คือ
ลูกสาวของบิดาของตน 12 ในเจ้ามีคนรับสินบนเพื่อกระทําให้โลหิตตก เจ้าเอาดอกเบี้ยและเอาเงินเพิม
่
และทํากําไรจากเพื่อนบ้านของเจ้าโดยการบีบบังคับ และเจ้าได้ลืมเราเสีย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สดังนี้ แหละ 13 ดู เถิด เพราะฉะนั ้นเราได้ ฟาดมือของเราลงบนผลกําไรอธรรมที่ เจ้ าได้ และลงบนโลหิต
ที่ อยู่ในหมู่พวกเจ้าทัง้ หลาย 14 ใจเจ้าจะทนได้ หรือ และมือของเจ้าจะแข็งแรงอยู่หรือ ในวันที ่เราจะเอา
เรือ
่ งกับเจ้า เราคือพระเยโฮวาห์ได้ ลัน
่ วาจาแล้ว และเราจะกระทํา 15 เราจะให้เจ้ ากระจัดกระจายไปใน
หมู่ ประชาชาติ และกระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ และเราจะเผาเอาความโสโครกออกจากเจ้า เสีย
16 เจ้าจะได้มรดกของเจ้าเพราะตัวเจ้าเองท่ามกลางสายตาของประชาชาติ และเจ้าจะรู ว
้ า่ เราคือพระเย
โฮวาห์�
อิสราเอลเป็นขี้โลหะ (ความโสโครก� ในเตาหลอม
และ พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 18 “บุ ตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย สําหรับ เรา วงศ์ วาน
อิสราเอลกลายเป็นขี้โลหะ เขาทัง้ สิน
้ เป็นทองสัมฤทธิ์ ดีบุก เหล็ก และตะกัว่ ในเตาหลอม เขาเป็นขี้โลหะ
19
เงินไปหมด เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะว่าเจ้าเป็นขี้โลหะไปเสียทัง้ สิน
้
20
แล้ว เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะรวบรวมเจ้า ไว้ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม อย่างที่ คนเขารวบรวมเงิน ทอง
สัมฤทธิและเหล็
ก และตะกัว่ และดี บุ กไว้ในเตาหลอม เพื่อเอาไฟเป่าให้มันละลาย ดังนั ้นเราจะรวบรวม
์
เจ้าด้วยความกริว้ และด้วยความพิโรธของเรา และเราจะใส่เจ้ารวมไว้ให้เจ้าละลาย 21 เราจะรวบรวมเจ้า
และเอาเพลิงแห่งความพิโรธของเราพ่นเจ้า และเจ้าจะละลายอยู่ท่ามกลางนั ้น 22 เงินละลายอยู่ในเตา
17
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หลอมฉั นใด เจ้าทัง้ หลายจะละลายอยู่ท่ามกลางเพลิงฉั นนั ้น และเจ้าจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์ได้
เทความกริว้ ของเราลงเหนื อเจ้า�
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 การวางแผนร้ายระหว่างพวกผู้
พยากรณ์ ท่ามกลางแผ่นดินนั ้น เป็นเหมือนสิงโตคํารามฉี กเหยื่ออยู่ เขาทัง้ หลายกินชีวต
ิ มนุษย์ เขาริบ
ทรัพย์สมบัติและสิง่ ประเสริฐไป เขาได้ กระทําให้เกิดหญิงม่ายมีข้น
ึ มากมายท่ามกลางแผ่นดินนั ้น 26 ปุ
โรหิตของเขาได้ ละเมิดราชบัญญัติ ของเรา และได้ ลบหลู่ สิ ่งบริสุทธิ์ของเรา เขามิได้ แยกแยะความแตก
ต่างระหว่างสิง่ ที่ บริสุทธิและสิ
ง่ สามัญ เขามิ ได้ แสดงให้เห ็น ความแตกต่างระหว่างของมลทิน และของ
์
สะอาด เขาได้ ซ่อนนั ยน์ ตาของเขาไว้จากวัน สะบาโตของเรา ดัง นั ้น แหละเราจึง ถูก ลบหลู่ ท่ามกลางเขา
ทัง้ หลาย 27 เจ้ านายในท่ามกลางแผ่นดินเป็นเหมือนสุนัขป่าที่ ฉีกเหยื่อ ทําให้โลหิตตก ทําลายชีวต
ิ เพื่อ
28
จะเอากําไรที่ อสัตย์ และผู้ พยากรณ์ ของแผ่น ดิน นั ้ นก ็ ฉาบด้วยปูน ขาว ให้ เขาเห็น นิ มิ ตเท็จ และให้
คํา ทํานายมุสาแก่ เขา โดยกล่าวว่า ‘องค์ พระผู้เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสดังนี้ � ในเมื่อพระเยโฮวาห์มิได้ ตรัส
เลย 29 ประชาชนแห่ง แผ่น ดิน กระทํา การบีบ คัน
้ และกระทํา โจรกรรม เออ เขาบีบ บังคับ คนยากจนและ
คนขัดสน และบีบคัน
้ คนต่างด้าวอย่างอยุติธรรม 30 และเราก็แสวงหาสักคนหนึ่ งในพวกเขาซึ่งจะสร้าง
รัว้ ต้นไม้และยืนอยู่ในช่องโหว่ต่อหน้าเราเพื่อแผ่นดินนั ้น เพื่อเราจะมิได้ทําลายมันเสีย แต่ก็หาไม่ได้สัก
คนเดียว 31 ฉะนั ้นเราจึงเทความกริว้ ของเราลงเหนื อเขา เราได้เผาผลาญเขาด้วยเพลิงพิโรธของเรา เรา
ได้ตอบสนองตามการประพฤติของเขาเหนื อศีรษะเขา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
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คําอุปมาเรือ
่ งพี่สาวน้ องสาวสองคน
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย มี ผู้ หญิง สองคน เป็ น บุตร
สาวมารดาเดียวกัน 3 เธอเล่นชู้ในอียป
ิ ต์ เธอเล่นชู้ตัง้ แต่สาวๆ ณ ที่นั ้นถันของเธอถูกเคล้าคลึง และอก
พรหมจารีของเธอก็ถูกจับต้อง 4 คนพีช
่ ่อ
ื โอโฮลาห์และโอโฮลีบาห์เป็นชื่อน้ องสาว ทัง้ สองมาเป็นของเรา
ทัง้ สองเกิดบุตรชายหญิง เรือ
่ งชื่อนั ้น โอโฮลาห์คือสะมาเรีย และโอโฮลีบาห์คือเยรู ซาเล็ม 5 โอโฮลาห์เล่น
ชู้เมื่อเธอเป็นของเรา เธอลุ่มหลงพวกคนรักของเธอ คืออัสซีเรียเพื่อนบ้านของเธอ 6 ซึ่งแต่งกายสี ม่วง
และเป็น เจ้า เมืองและผู้ บังคับ บัญชา ทุ กคนเป็น ชายหนุ่ มท ี่ พึง ปรารถนา พลม้า ขี่ ม้า 7 เธอเล่น ชู้ กับ คน
เหล่านี้ ซึ่งเป็นบุคคลที่ คัดเลือกแล้วของอัสซีเรียทุกคน และเธอก็กระทําตัวให้เป็นมลทินด้วยรู ปเคารพ
ของทุกคนที่เธอลุ่มหลงนั ้น 8 เธอมิได้เลิกการเล่นชู้ซ่ึงเธอได้นํามาจากอียป
ิ ต์ เพราะว่าเมื่อยังสาวอยูค
่ น
9
หนุ่ม ก็ เข ้า นอนกับ เธอ และจับ ต้องอกพรหมจารีของเธอ และเทราคะของเขาให้แก่ เธอ เพราะฉะนั ้น
เราจึงมอบเธอให้ตกอยู่ในมือพวกคนรักของเธอ คือในมือคนอัสซีเรียซึ่งเธอลุ่มหลงนั ้น 10 ผู้เหล่านี้ เผย
ความเปลือยเปล่าของเธอ เขาจับบุตรชายหญิงของเธอ และฆ่าเธอเสียด้วยดาบ เธอจึงเป็นคําเยาะเย้ย
ท่ามกลางผู้หญิงทัง้ หลาย ในเมื่อได้พิพากษาลงโทษเธอแล้ว 11 เมื่อโอโฮลีบาห์น้องสาวของเธอเห็นเช่น
นั ้น เธอก็ ทรามเสีย ยิง่ กว่า พี่ สาวในเรือ
่ งการลุ่ม หลง และในการเล่น ชู้ ซ่ึง ทรามเสีย ยิง่ กว่า พี่ สาว 12 เธอ
ลุ่มหลงอัสซีเรียเพื่อนบ้านของเธอ เจ้าเมืองและผู้บังคับบัญชา ซึ่งแต่งเกราะเต็ม พลม้าขี่ม้า ทุกคนเป็น
ชายหนุ่มที่พึงปรารถนา 13 และเราเห็นว่าเธอมีมลทินเสียแล้ว เธอทัง้ สองก็เดินทางเดียวกัน 14 แต่เธอ
ยัง เล่น ชู้ ยิง่ ขึ้น เมื่อ เธอเห็ นร ูป คนอยู่ บนผนั ง เป็ นร ูป คนเคลเดีย เขียนด้วยสี แดงเข้ม 15 มี เข ็ม ขัด คาด
เอว มีผ้าโพกศีรษะชายห้อยอยู่ ทุกคนเป็นเหมือนนายทหาร เป็นรูปชาวบาบิโลน ซึ่งแผ่นดินเดิมของเขา
คือ เคลเดีย 16 เมื่อ เธอเห็นร ู ปน ั นก
้ ็ ลุ ่ม หลงเขาเสีย แล้ว และส่ง ผู้ ส่ือสารไปหาเขาที่ เคลเดีย 17 ชาวบาบิ
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โลนก็มาหาเธอถึงเตียงรัก และเขาก็กระทําให้เธอเป็นมลทินด้วยราคะของเขา หลังจากที่เธอโสโครกกับ
เขาแล้ว จิตใจเธอก็เบื่อหน่าย 18 เมื่อเธอได้ทําการเล่นชู้เสียอย่างเปิดเผย และเธอสําแดงความเปลือย
เปล่าของเธอ จิ ตใจเราก็ เบื่อหน่ายเธอ อย่างที่ จิ ตใจเราเบื่อหน่ายพี่สาวของเธอ 19 ถึงกระนั ้นเธอยังทวี
การเล่น ชู้ ของเธอขึ้ นอ ีก โดยหวนระลึก ถึง เมื่อ ครัง้ ยัง สาวอยู่ เมื่อ เธอเล่น ชู้ อยู่ ในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 20 เธอ
ลุ่ม หลงชู้ ของเธอที่ นั ่น ลํา เนื้ อ ของเขาก็ เหมือนของลา และของเขาก็ เหมือนของม้า 21 ดังนี้ แหละ เจ้ า
ก็ อาลัย ในราคะเมื่อ เจ้า ยัง สาวอยู่ เมื่อ คนอียป
ิ ต์ จับ ต้องอกของเจ้า และเคล้า คลึง หัวนมสาวของเจ้า�
22 เพราะฉะนั ้น โอ โอโฮลี บาห์ เอ๋ย องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “ดู เถิด เราจะเร้า คนรัก ที่ จิ ต
ใจเจ้าเบื่อหน่ายแล้ วนน
ั ้ ให้มาสู้ เจ้า และเราจะนําเขามาสู้ เจ้ าจากทุ กด้าน 23 มี คนบาบิโลน และคนเคล
เดียทัง้ สิน
้ เปโขดและโชอา และโคอา ทัง้ คนอัสซีเรียทัง้ สิน
้ ด้วย เป็นคนหนุ่มที่พึงปรารถนา เจ้าเมือง ผู้
บังคับบัญชาทัง้ สิน
ื เสียง ทุกคนขี่ม้า 24 เขาจะมาต่อสู้ เจ้า มีรถรบ เกวียนและ
้ เป็นนายทหารและผู้มีช่อ
ล้อเลื่อน และชนชาติทัง้ หลายเป็ นอันมาก เขาจะตัง้ ตนต่อสู้เจ้าทุกด้าน ด้วยดัง้ และโล่ และหมวกเหล็ก
และเราจะมอบการพิพากษาต่อหน้าเขา และเขาทัง้ หลายจะพิพากษาเจ้าตามหลักการพิพากษาของเขา
ทัง้ หลาย 25 และเราจะมุ่งความร้อนรนของเราต่อสู้ เจ้า และเขาจะกระทํากับเจ้าด้วยความเกรีย
้ วกราด
เขาจะตัดจมูกและตัดหูของเจ้าออกเสีย และผู้ที่ รอดตายจะล้มลงด้วยดาบ เขาจะจับบุตรชายและบุตร
สาวของเจ้า และคนที่ รอดตายของเจ้า จะถูก เผาด้วยไฟ 26 เขาจะถอดเอาเสื้อ ของเจ้า ออก และนํา เอา
เครือ
่ งรู ปพรรณงามๆของเจ้าไปเสีย 27 เราจะให้ราคะและการเล่นชู้ซ่ึงเจ้านํามาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ สูญ
28
สิน
ิ ต์ และระลึกถึงเขาอีกต่อไป เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
้ ลง เพื่อเจ้าจะมิ ได้ เงยหน้าขึ้นดู คนอียป
เจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบเจ้าไว้ในมือของผู้ที่ เจ้ าเกลียดชัง ในมือของผู้เหล่ านั ้ นที ่จิ ตใจเจ้าเบื่อ
หน่าย 29 และเขาทัง้ หลายจะกระทํากับเจ้าด้วยความเกลียดชัง และจะริบเอาบรรดาผลแห่งการงานของ
เจ้าไปเสีย และจะทิง้ เจ้าไว้ให้เปลือยเปล่าและล่อนจ้อน จะต้องเปิดเผยความเปลือยเปล่า ราคะและการ
เล่นชู้ของเจ้า 30 เราจะกระทําสิง่ เหล่านี้ แก่เจ้า เพราะเจ้าเล่นชู้ตามประชาชาติ และเพราะเจ้ากระทําตัว
ของเจ้า ให้ มัว หมองไปด้วยรู ป เคารพของเขาทัง้ หลาย 31 เจ้ าดําเนิ น ตามทางแห่ง พี่ สาวของเจ้า เพราะ
ฉะนั ้นเราจะมอบถ้วยของเธอใส่มือเจ้า 32 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เจ้าจะต้องดื่มจากถ้วย
ของพี่ สาวเจ้า ซึ่ง ลึก และใหญ่ เจ้ าจะเป็ นที ่ หว
ั เราะเยาะและถูก สบประมาทเพราะถ้วยนั ้น จุ มาก 33 เจ้ า
จะเต็มไปด้วยความมึนเมาและความเศร้าโศกเสียใจ ด้วยถ้วยแห่งความน่าสะพรึงกลัวและการรกร้าง
ว่างเปล่า ถ้วยแห่งสะมาเรียพี่สาวของเจ้า 34 เจ้าจะดื่มและดื่มจนเกลี้ยง เจ้าจะแทะเศษถ้วยและฉี กอก
ของเจ้า เสีย เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 35 เพราะฉะนั ้น องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะเจ้า ลืม เราและเหวีย
่ งเราไปไว้เบื้องหลัง เจ้า เสีย เพราะฉะนั ้น
36
เจ้า จงรับ โทษราคะและการเล่น ชู้ ของเจ้า เถิด� พระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ยิง่ กว่า นั ้ นอ ี กว่า “บุ ตร
แห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจะพิพากษาโอโฮลาห์และโอโฮลีบาห์หรือ จงประกาศให้เขาทราบถึงการกระทําอันน่า
สะอิดสะเอียนของเขา 37 เพราะว่าเธอได้กระทําการล่วงประเวณี และโลหิตอยูใ่ นมือของเธอ เธอกระทํา
การล่วงประเวณี กับรู ปเคารพของเธอ และเธอยังถวายบุตรชายซึ่งเธอบังเกิดให้แก่ เรานั ้นให้ลุ ยไฟเพื่อ
เผาผลาญเขาเสีย 38 ยิง่ กว่านั ้ นอีก เธอได้ กระทําเช่นนี้ แก่ เรา คือเธอได้ กระทําให้สถานบริสุทธิ์ของเรา
เป็นมลทินในวันเดียวกัน และลบหลู่วน
ั สะบาโตของเรา 39 คือขณะเมื่อเธอฆ่าลูกของเธอเป็นเครือ
่ งบูชา
รู ปเคารพ ในวันนั ้นเธอก็เข้ามาในสถานบริสุทธิ์ของเรา และกระทําสถานที่ นั้นให้เป็นมลทิน ดูเถิด เธอ
กระทํา สิง่ เหล่า นี้ ในนิ เวศของเรา 40 ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เธอยัง ได้ ให้ ไปหาผู้ชายมาจากเมืองไกล คือ เธอใช้
ผู้ สื่อสารไปหา และดู เถิด เขาก็ มา เธอก็ ชาํ ระตัว ของเธอ เธอทาตาของเธอ และแต่ง กายของเธอด้วย
เครือ
่ งประดับ เพื่อคนเหล่านั ้น 41 เธอนั ่งอยู่บนตั งอ
่ ันสูงศั กดิ์ มี โต๊ะวางอยู่ข้างหน้า ซึ่งเป็นโต๊ะที่ เจ้ าได้
วางเครือ
่ งหอมและนํ้ามัน ของเรา 42 เสียงของประชาชนที่ ปล่อยตั วก ็ ดัง อยู่ กับ เธอพร้อมกับ คนสามัญ
เขานําคนเส-บามาจากถิน
่ ทุรกันดารด้วย และเขาเอากําไลมือสวมที่มือของผู้หญิง และสวมมงกุฎงามๆ
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บนศีรษะของเธอทัง้ สอง 43 เราจึงกล่าวเรือ
่ งเธอ ผู้ที่ร่วงโรยโดยการล่วงประเวณี ว่า เขายังเล่นชู้กับเธอ
หรือ และเธอยังเล่นชู้กับเขาหรือ 44 เพราะชายเหล่านั ้นยังเข้าหาเธอ อย่างเดียวกับผู้ชายเข้าหาหญิงที่
45 แต่คนชอบธรรมจะพิพากษา
เป็นโสเภณี ดังนั ้นเขาก็เข้าหาโอโฮลาห์กับโอโฮลีบาห์ซ่ึงเป็นหญิงมราคะ
ี
เธอด้วยคําพิพากษาอันควรตกแก่หญิงผู้ล่วงประเวณี และด้วยคําพิพากษาอันควรตกแก่หญิงผู้กระทํา
ให้โลหิตตก เพราะเธอเป็นหญิงล่วงประเวณี และเพราะโลหิตอยู่ในมือของเธอ 46 เพราะองค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงนํากองทัพมาสู้กับเธอทัง้ สองนี้ และเราจะมอบเธอไว้แก่ความครันคร
่
้ามและ
การถู กริบ 47 และกองทัพ จะเอาหิน ขว้างเธอ และฆ่า เธอเสีย ด้วยดาบ เขาจะฆ่า บุตรชายหญิง ของเธอ
และเผาเรือนทัง้ หลายของเธอเสียด้วยไฟ 48 ดังนี้ แหละ เราจะให้ราคะในแผ่นดินนั ้นสูญสิน
้ เสียที เพื่อผู้
49
หญิงทัง้ หลายจะได้รบ
ั ความตักเตือนและไม่ประพฤติราคะอย่างที่เจ้าได้กระทําแล้วนัน
้
ส่วนราคะของ
เจ้า นั ้น เจ้า จะต้องรับ โทษ และเจ้า จะต้องรับ โทษเรือ
่ งการบูชารู ป เคารพอย่างบาปหนาของเจ้า และเจ้า
จะทราบว่าเราคือองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า�

24
คําอุปมาเรือ
่ งหม้อนํ้าที่ต้มอยู่

พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
จงเขียนชื่อของวันนี้ ไว้ วันนี้ ที เดียว กษั ตริย์บาบิโลนล้อมเยรู ซาเล็มในวันนี้ เอง 3 และจงกล่าวคําอุปมา
แก่ วงศ์ วานที่ มักกบฏ และพู ดกับเขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงตัง้ หม้อไว้ ตัง้ ไว้ซิ เท
นํ้าใส่หม้อด้วย 4 ใส่ชิ้นเนื้ อเข้าไป เอาชิน
้ เนื้ อดีๆ คือเนื้ อโคนขาและเนื้ อสันขาหน้า เลือกกระดูกดีมาใส่ให้
5
เต็ม จงเลือกแกะที่ ดีที่ สุดมาตัวหนึ่ ง ใช้กระดูกเหล่านั ้นเป็นฟืนไว้ใต้นั ้น จงต้มให้ดี เพื่อเคี่ยวกระดูกที่
อยู่ในนั ้นด้วย 6 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า วิบัติแก่กรุ งที่ชุม
่ โลหิต วิบัติแก่หม้อ
ที่ข้น
ึ สนิ มข้างในและซึ่งสนิ มมิได้หลุดออกมา จงเอาเนื้ อออกทีละชิน
้ ๆ อย่าจับสลากเลย 7 เพราะว่าโลหิต
ที่เธอกระทําให้ตกนั ้นยังอยู่ท่ามกลางเธอ เธอวางไว้บนหิน เธอมิได้เทลงดิน เพื่อเอาฝุ่นกลบไว้ 8 เราได้
วางโลหิตที่เธอทําให้ตกนั ้นไว้บนก้อนหิน เพื่อมให้
ิ ปิดโลหิตนัน
้ ไว้ เพื่อเร้าความพิโรธ และทําการแก้แค้น
9 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า วิบัติแก่ กรุ งที่ ชุม
่ โลหิต เราจะกระทําให้กองไฟนั ้น
10
ใหญ่ข้น
ึ ด้วย จงสุมฟืนเข้าไปและก่อไฟขึ้น ต้มเนื้ อให้ดี แล้วปรุ งแต่งให้อร่อย และปล่อยกระดูกให้ไหม้
11 และวางหม้อ เปล่า ไว้บนถ่าน เพื่อ ให้ ทองสัมฤทธิ์นั ้ นร ้อนและไหม้ ให้ ความโสโครกละลายเสีย ในนั ้น
ให้สน ิม ของมัน ไหม้ ไฟ 12 เธอกระทํา ตัว ของเธอเหนื่ อยด้วยการมุสาต่างๆ สน ิ มท ี่ หนาของเธอก็ ไม่ หลุด
ออกไปจากเธอ สนิมนัน
้ จะต้องอยู่ในไฟ 13 ราคะของเจ้าโสโครก เพราะว่าเราได้ชาํ ระเจ้าแล้ว แต่เจ้าไม่
ชําระตัว เจ้าจะไม่ถูกชําระจากความโสโครกของเจ้าอีกต่อไป จนกว่าเราจะระบายความเกรีย
้ วกราดของ
14
เราออกเหนื อเจ้าจนหมด เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว จะเป็นไปอย่างนั ้น เราจะกระทําเช่นนั ้น
เราจะไม่ถอยกลับ เราจะไม่สงวนไว้ และเราจะไม่เปลี่ยนใจ เขาจะพิพากษาเจ้าตามวิธก
ี ารและการกระ
ทําของเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
1 เมื่อวันทีสิ
่ บเดือนที่สิบปีที่เก้า

ภรรยาของเอเสเคียลเสียชีวต
ิ
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 16 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ดู เถิด เราจะเอาสิง่ ที่ พอ
ตาของเจ้า ไปเสีย จากเจ้า ด้วยการประหารเสีย แล้ว ถึง กระนั ้น เจ้า ก็ อย่า ครํา่ ครวญหรือ ร้องไห้ หรือ ให้
นํ้าตาตก 17 จงอดกลัน
้ ไม่ ครํา่ ครวญเถิด อย่า ไว้ทุกข์ ให้ คนที ่ ตาย จงโพกผ้า ของเจ้า และสวมรองเท้า
ของเจ้า อย่าปิดริมฝีปากหรือรับประทานอาหารของมนุษย์� 18 ดังนั ้น ข้าพเจ้า จึง พู ดกับประชาชนตอน
เช้า และภรรยาของข้าพเจ้า ก็ สิ ้น ชีวต
ิ ตอนเย็น รุ ง่ เช้า ขึ้น ข้าพเจ้า ก็ กระทํา อย่างที่ ข้าพเจ้า รับ พระบัญชา
19 ประชาชนก็ถามข้าพเจ้าว่า “ท่านจะไม่บอกเราทัง
้ หลายหรือว่า สิ่งนี้ มีความหมายอะไรแก่เรา ซึ่งท่าน
กระทําเช่นนี้ � 20 แล้วข้าพเจ้าก็พูดกับเขาว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 21 จงกล่าวแก่
15
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วงศ์ วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะลบหลู่ สถานบริสุทธิ์ของเราอัน
เป็นความลํ้าเลิศในอํานาจของเจ้า ความปรารถนาแห่งตาของเจ้า และสิง่ ที่ จิ ตวิญญาณของเจ้าห่วงใย
บุ ตรชายหญิง ของเจ้า ซึ่ง เจ้า ทิง้ ไว้เบื้องหลัง จะล้ม ลงด้วยดาบ 22 และเจ้า ทัง้ หลายจะกระทํา อย่างที่ เรา
กระทํา เจ้ าจะไม่ ปิด ริม ฝี ปาก หรือ รับ ประทานอาหารของมนุษย์ 23 ผ้า โพกจะอยู่ บนศีรษะของเจ้า และ
รองเท้าจะอยู่ที่ เท้าของเจ้า เจ้าจะไม่ไว้ทุกข์หรือร้องไห้ แต่เจ้าจะทรุ ดลงเพราะความชัว่ ช้าของเจ้า และ
จะโอดครวญแก่กันและกัน 24 เอเสเคียลจะเป็นเครือ
่ งหมายสําคัญแก่เจ้าทัง้ หลาย ดังนี้ เขาได้กระทําสิง่
ใด เจ้ าจะกระทําอย่างนั ้นทุก อย่าง เมื่อ เหตุ การณ์ เหล่านี้ มาถึง เจ้ าจะได้ ทราบว่า เราคือองค์ พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้า 25 และเจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ในวันที ่ เราเอาที่ กําบัง เข้ม แข็ง ของเขาทัง้ หลายออกไป อัน
เป็นความร่าเริงและเป็นสง่าราศีของเขา สิ่งที่พอตาของเขาทัง้ หลาย และสิง่ ที่ใจของเขาปรารถนา ทังบ
้
ุตรชายและบุตรสาวของเขา 26 ในวันนั ้น ผู้หนี ภัยจะมาหาเจ้า เพื่อจะรายงานข่าวให้เจ้าได้ยน
ิ เอง 27 ใน
วันนั ้น ปากของเจ้าจะหายใบ้ต่อหน้าผู้หนี ภัย และเจ้าจะพูดและจะไม่เป็นใบ้อีกต่อไป ดังนั ้นเจ้าจะเป็น
หมายสําคัญสําหรับเขา และเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

25
การพิพากษาลงโทษคนอัมโมน
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย มุ ่งหน้าของเจ้าไปยังคนอัม
โมน และจงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา 3 จงกล่าวแก่ คนอัม โมนว่า จงฟัง พระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะเจ้ากล่าวว่า ‘อ้าฮา� เหนื อสถานบริสุทธิข
์ องเราเมื่อ
ที่ นั้น ถูก ลบหลู่ และเหนื อ แผ่นดิ นอ ิส ราเอลเมื่อ แผ่น ดิน นั ้น รกร้างไป และเหนื อ วงศ์ วานยู ดาห์เมื่อ ต้อง
ตกไปเป็นเชลย 4 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะมอบเจ้าให้แก่ ประชาชนทางทิศตะวันออกให้เป็นกรรมสิทธิ์
เขาจะตัง้ ปราสาททัง้ หลายท่ามกลางเจ้า และสร้างที่อยูของเขาท่
่
ามกลางเจ้า เขาทัง้ หลายจะรับประทาน
5
ผลไม้ของเจ้า และจะดื่ มน้าํ นมของเจ้า เราจะกระทําให้เมืองรับบาห์เป็นทุ่งหญ้าสําหรับอูฐ และทําให้
ที่ ของคนอัมโมนเป็นคอกสําหรับฝูงแพะแกะ แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 6 เพราะองค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะเจ้าได้ตบมือและกระทืบเท้าและปี ติด้วยใจคิดร้ายต่อแผ่นดินอิสรา
เอล 7 เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราได้ ย่ืนม ือ ของเราออกต่อสู้ เจ้า และจะมอบเจ้า ไว้แก่ ประชาชนทัง้ หลายให้
เป็นของริบ และเราจะตัดเจ้าออกเสียจากชนชาติทัง้ หลาย และเราจะกระทําให้เจ้าพินาศไปจากประเทศ
ต่างๆ เราจะทําลายเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
1

การพิพากษาลงโทษคนโมอับ

เพราะโมอับและเสอีรกล่
์ าวว่า ‘ดูเถิด วงศ์วานยูดาห์ก็เหมือน
ประชาชาติ อ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ � เพราะฉะนั ้น ดู เถิด เราจะเปิด ไหล่ เขาโมอับจนไม่ มี เมืองเหลือ คือ เมืองของ
เขาจากด้านนั ้น สง่า ราศี ของประเทศนั ้น คือ เมืองเบธเยชิ โมท เมือ งบาอัล เมโอนและเมืองคี ร ย
ิ าธาอิม
10 เราจะมอบเมืองเหล่านั ้นให้แก่ประชาชนทางทิศตะวันออกพร้อมกับคนอัมโมนให้เป็ นกรรมสิทธิ์ เพื่อ
ว่าจะไม่มีใครนึ กถึงคนอัมโมนอีกในท่ามกลางประชาชาติ 11 และเราจะพิพากษาลงโทษโมอับ แล้วเขา
ทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์
8 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
9

การพิพากษาลงโทษคนเอโดม
องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะว่าเอโดมได้ ประพฤติ อย่างแก้ แค้นต่อวงศ์ วานของยู
ดาห์ และได้กระทําความชัวน
่ ักหนาในการที่แก้แค้นเขา 13 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรั
สดังนี้ ว่า เราจะเหยียดมือของเราออกเหนื อเอโดมด้วย และจะตัดคนและสัตว์ออกเสียจากเมืองนั ้น และ
เราจะกระทํา ให้เมืองนั ้น รกร้างตัง้ แต่ เมืองเทมาน และชาวเมืองเดดานก็ จะล้ม ลงด้วยดาบ 14 และเรา
จะวางการแก้แค้นของเราลงเหนื อเมืองเอโดมด้วยมือของอิสราเอลประชาชนของเรา และเขาจะกระทํา
12
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ตามความกริว้ และความพิโรธของเราในเมืองเอโดม และเขาจะทราบถึงการแก้แค้นของเรา องค์พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
การพิพากษาลงโทษคนฟีลิสเตีย
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะว่า คนฟี ลิ ส เตีย ได้ กระทํา อย่างแก้ แค้น และทําการ
แก้ แค้นด้วยใจคิดร้ายหมายทําลาย เพราะเกลียดชังแต่ หนหลัง 16 เพราะฉะนั ้นองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะเหยียดมือของเราออกเหนื อคนฟี ลิสเตีย และเราจะตัดคนเคเรธีออก และ
ทําลายคนที่ เหลืออยู่ตามฝั่ งทะเลนั ้นเสีย 17 เราจะกระทําการแก้ แค้นใหญ่ยงิ่ เหนื อเขาด้วยการติ เตียน
อย่างรุ นแรง แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราได้วางการแก้แค้นของเราไว้เหนื อเขา�
15

26
การพิพากษาลงโทษที่จะมาสู่เมืองไทระ
1 อยู่มาในวันต้นเดือนปี ที่ สิบเอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
เพราะว่า เมืองไทระได้ พู ดเกี่ยวพั นก ับ เยรู ซาเล็ม ว่า ‘อ้า ฮา ประตู เมืองของชนชาติ ทัง้ หลายหัก เสีย แล้ว
มัน เปิด กว้างไว้รบ
ั ข้า มั นร ้างเปล่า แล้ว ข้า จะบริบู รณ ์ ขึ้น � 3 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สว ่า ดู เถิด โอ เมืองไทระเอ๋ย เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า และจะนํา ประชาชาติ เป็ นอ ัน มากมาต่อสู้ เจ้า ดัง
ทะเลกระทํา ให้คลื่น ของมัน ขึ้น มา 4 เขาทัง้ หลายจะทําลายกําแพงเมืองไทระ และพัง ทลายหอคอยของ
เมืองนั ้นเสีย และเราจะขูดดินเสียจากเมืองนั ้น กระทําให้อยูบนยอดของศิ
่
ลา 5 เมืองนั ้นจะเป็นที่สําหรับ
ตากอวนอยู่กลางทะเล เพราะเราได้ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ตรัส และเมืองนั ้นจะเป็น
6
ของปล้นแห่งบรรดาประชาชาติ และพวกธิดาของเมืองนี้ ซ่ึงอยู่บนแผ่นดินใหญ่จะต้องถูกฆ่าเสียด้วย
ดาบ แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 7 เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู
เถิด เราจะนําเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริย์บาบิโลน ผู้เป็นจอมกษั ตริย์มายังเมืองไทระจากทิศเหนื อ พร้อมทั ้
งม้าและรถรบกับพลม้าและกองทหารกับคนมากมาย 8 ท่านจะฆ่าธิดาของเจ้าบนแผ่นดินใหญ่เสียด้วย
ดาบ ท่านจะก่อ กําแพงล้อมเจ้า ไว้และก่อ เชิง เทิน ทํา ด้วยดัง้ ต่อสู้ กับ เจ้า 9 ท่านจะตัง้ เครือ
่ งทะลวงต่อสู้
กับกําแพงของเจ้า และท่านจะเอาขวานของท่านฟันหอคอยของเจ้าลง 10 ม้าของท่านมากมายจนฝุ่นม
้า ตลบคลุม เจ้า ไว้ กําแพงเมืองของเจ้า จะสัน
่ สะเทือนด้วยเสียงพลม้า และล้อ เลื่อนและรถรบ เมื่อ ท่าน
จะยกเข้าประตูเมืองของเจ้า อย่างกับคนเดินเข้าเมืองเมื่อเมืองนั ้นแตกแล้ว 11 ท่านจะยํ่าที่ถนนทัง้ ปวง
ของเจ้า ด้วยกีบ ม้า ท่านจะฆ่า ชนชาติ ของเจ้า เสีย ด้วยดาบ และเสาอัน แข็ง แรงของเจ้า จะล้ม ลงถึ งด ิน
12 ทรัพย์สมบัติของเจ้า เขาทัง
้ หลายจะเอาเป็นของริบ และสินค้าของเจ้าเขาจะเอามาเป็นของปล้น เขา
จะพังกําแพงของเจ้าลง และจะทําลายบ้านอันพึงใจของเจ้าเสีย หิน ไม้ และดินของเจ้านั ้นเขาจะโยนทิง้
เสียกลางนํ้า 13 เสียงเพลงของเจ้านั ้นเราก็จะให้หยุด และเสียงพิณเขาคู่ของเจ้าจะไม่ได้ยินอีก 14 เราจะ
กระทําให้อยู่บนยอดของศิ ลา เจ้าจะเป็นสถานที่สําหรับตากอวน จะไม่มีใครสร้างเจ้าขึ้นใหม่เลย เพราะ
เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 15 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระ
เจ้าตรัสดังนี้ แก่ เมืองไทระว่า เกาะต่างๆจะมิได้ สัน
่ สะเทือนด้วยเสียงที่ เจ้ าล้ม เมื่อผู้บาดเจ็บร้องครวญ
คราง เมื่อการเข่นฆ่าได้ เกิดอยู่ท่ามกลางเจ้าหรือ 16 แล้วเจ้านายทัง้ สิ้นที ่ทะเลจะก้าวลงมาจากบัลลั งก
์และเปลื้องเครือ
่ งทรงออก และปลดเครือ
่ งแต่งตั วที่ปักออกเสีย และจะเอาความสัน
่ กลัวมาเป็นเครือ
่ ง
17
ทรง จะประทั บอย ู่ บนพื้น ดิน และสัน
่ อยู่ ทุ กขณะและหวาดกลัว เพราะเจ้า ท่านเหล่า นี้ จะเปล่ง เสียง
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเจ้า และกล่าวแก่เจ้าว่า ‘ผู้มีพลเมืองเป็นชาวกะลาสี เอ๋ย เจ้าถูกทําลายแล้ว เจ้าเป็น
เมืองที่มีช่อ
ื เสียง เจ้าเป็นเมืองแข็งกล้าอยู่ที่ทะเล ทัง้ เจ้าและชาวเมืองของเจ้า ว่าถึงคนที่นั่นแล้วเจ้าให้
เขากลัว 18 บัดนี้ เกาะทัง้ หลายก็ จะสัน
่ สะเทือนในวันที ่เจ้ าล้มลง เออ บรรดาเกาะที่ อยู่ในทะเลก็ จะกลัว
19
เพราะเจ้าสิน
้ ไปเสีย� เพราะองค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อเราจะกระทําให้เจ้ าเป็นเมือง
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รกร้างเหมือนอย่างเมืองที่ ไม่มีคนอาศัย เมื่อเราจะนําทะเลลึกมาท่วมเจ้า และนํ้ามากหลายจะคลุมเจ้า
ไว้ 20 แล้วเราจะนําเจ้าลงไปพร้อมกับคนเหล่านั ้นทีล
่ งไปยังปากแดนคนตายไปอยูก
่ ับคนสมัยเก่า และจะ
ปล่อยให้เจ้าอยู่ที่โลกบาดาล ในสถานที่ที่โดดเดี่ยวอ้างว้างมาแต่โบราณ พร้อมกับผู้ที่ลงไปยังปากแดน
คนตาย เพื่อว่าจะไม่มีใครอาศัยอยู่ในเจ้า และเราจะตัง้ สง่าราศี ในแผ่นดินของคนเป็น 21 เราจะกระทํา
ให้เจ้าเป็ นที่น่าครันคร
่
้าม จะไม่มีเจ้าอีกแล้ว ถึงใครจะมาหาเจ้า เขาจะมาหาเจ้าไม่พบอีกต่อไปเป็นนิ ตย์
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

27
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งเมืองไทระ (วว 18:1-24)

พระ วจนะ ของ พระ เย โฮ วาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “เจ้ า บุตร แห่ง มนุษย์ เอ๋ย จง เปล่ง เสียง บท
ครํา่ ครวญเรือ
่ งเมืองไทระ 3 และจงกล่าวแก่ เมืองไทระ โอ ผู้ อยู่ ที่ ทางเข้า สู่ ทะเลเอ๋ย เป็น พ่อค้า แห่ง
ชนชาติทัง้ หลายที่อยูตามเกาะต่
่
างๆ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ เมืองไทระเอ๋ย เจ้าได้กล่าว
ว่า ‘ข้า นี้ มี ความงดงามพร้อมสรรพ� 4 พรมแดนของเจ้า อยู่ ที่ กลางทะเล ผู้ ก่อสร้างได้ กระทํา ให้ ความ
งดงามของเจ้าพร้อมสรรพ 5 กระดานเรือของเจ้าทัง้ สิน
้ เขาทําด้วยไม้สนสามใบมาจากเสนี ร ์ เขาเอาไม้
สนสี ดาร์มาจากเลบานอนทํา เป็น เสากระโดงให้ เจ้า 6 เอาไม้ โอ ๊ก แห่ง เมืองบาชานมาทํา เป็น กรรเชียง
ของเจ้า หมู่คนอาเชอร์ทําแท่นฝังด้วยงาช้างซึ่งมาจากเกาะคิทธิม 7 ส่วนใบของเจ้านั ้น ทําด้วยผ้าป่าน
ปัก เนื้ อ ละเอียดจากอียป
ิ ต์ ส่วนสิง่ ที่ คลุม ไว้เหนื อ เจ้า นั ้น เป็น สี ฟ้า สี ม่วงมาจากเกาะต่างๆแห่ง เมืองเอ
8
ลี ชาห์ ชาวเมืองไซดอนและเมืองอารวัดเป็นฝีกรรเชียงของเจ้า โอ ไทระ นั กปราชญ์ของเจ้าอยู่ในเจ้า
เขาเป็นต้นหนของเจ้า 9 ผู้ใหญ่ของเมืองเกบาลและนั กปราชญ์ของเมืองนี้ ก็ อยู่ในเจ้าเป็นช่างไม้ ประจํา
เรือให้เจ้า บรรดาเรือทะเลทัง้ สิน
้ พร้อมกะลาสี ก็ อยู่ในเจ้าเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้ากับเจ้า 10 ชาวเปอร์เซีย
และลูด และพูต ก็ อยู่ในกองทัพ ของเจ้า เขาทัง้ หลายเป็นทหารของเจ้า เขาแขวนโล่ และหมวกเหล็กใน
เจ้า เขากระทําให้เจ้ามีสง่า 11 ชาวอารวัดพร้อมกับทหารของเจ้าอยู่บนกําแพงโดยรอบ ชาวกามัดอยู่ใน
หอคอยของเจ้า เขาแขวนโล่ ไว้ตามกําแพงของเจ้าโดยรอบ เขากระทําให้ความงามของเจ้าพร้อมสรรพ
12 ทารชิชไปมาค้าขายกับเจ้าเพราะเจ้ามีทรัพยากรมากมายหลายชนิ ด เขาเอาเงิน เหล็ก ดีบุก และตะกัว
่
มาแลกเปลี่ยนกับสินค้าของเจ้า 13 เมืองยาวาน ทูบัลและเมเชค ค้าขายกับเจ้า เขาแลกเปลี่ยนคนและ
ภาชนะทองสัมฤทธิก
์ ับ สินค้า ของเจ้า 14 วงศ์ วานโทการมาห์เอาม้า ม้า ศึก และล่อ มาแลกกับ สินค้า ของ
เจ้า 15 ชาวเดดานทําการค้าขายกับเจ้า เกาะต่างๆเป็นอันมากเป็นตลาดประจําของเจ้า เขานํางาช้างและ
ไม้มะเกลือมาเป็นค่าของสินค้า 16 เมืองซีเรียไปมาค้าขายกับเจ้าเพราะเจ้ามีสินค้าอุดม เขาเอามรกต ผ้า
สี ม่วง ผ้า ปัก ป่านเนื้ อ ละเอียด หิน ประการัง และโมรามาแลกกับ สิน
้ ค้า ของเจ้า 17 ยู ดาห์และแผ่นดิ นอ
ิส ราเอลก็ ค้าขายกับ เจ้า เขาเอาข้าวสาลี เมือ งมิน นิ ท และเมืองปานาง นํ้า ผึ้ง นํ้ามัน พิมเสน มาแลกกับ
สินค้า ของเจ้า 18 ดาม ัสกัส ไปมาค้าขายกับ เจ้า เพราะเจ้า มี สิ นค้า อุ ดม เพราะทรัพยากรมากมายหลาย
ชนิ ด ของเจ้า มี เหล้า องุน
่ เฮลโบน และขนแกะขาว 19 ดานและยาวานมาแลกกับ สินค้า ของเจ้า เขาเอา
เหล็ก หล่อ การบูร ตะไคร้มาแลกกับ สินค้า ของเจ้า 20 เมืองเดดานค้าขายกับ เจ้า ในเรือ
่ งเสื้อ ผ้า อั นม ี ค่า
21
สําหรับ เหล่า รถรบ เมืองอาระเบีย และเจ้า นายทัง้ หลายของเมืองเคดาร์ เป็น พ่อค้า ขาประจํา ในเรือ
่ ง
22
ลูก แกะ แกะผู้ แพะ เขาไปมาค้าขายกับ เจ้า ในเรือ
่ งเหล่า นี้ พ่อค้า ทัง้ หลายของเมืองเชบาและเมือง
ราอามาห์ก็ ค้าขายกับเจ้า เขาเอาเครือ
่ งเทศชนิ ดดีๆทัง้ สิน
้ และเพชรพลอยทุกชนิ ด และทองคํามาแลก
23
สินค้า กับ เจ้า เมืองฮาราน คานเนห์ และเอเดน พ่อค้า ทัง้ หลายของเมืองเชบา อัส ชูร และคิ ลมาดก็
ค้าขายกับเจ้า 24 เมืองเหล่านี้ ทําการค้าขายกับเจ้าในตลาดของเจ้าในเรือ
่ งเครือ
่ งแต่งกายอย่างดี วิเศษ
25
เสื้อสีฟ้าและเสื้อปัก และพรมทําด้วยด้ายสีต่างๆมัดไว้แน่ นด้วยด้ายฟั่ น กําปั่ นทัง้ หลายของเมืองทาร
ชิชบรรทุกสินค้าของเจ้า ดังนั ้น เจ้าจึงบริบูรณ์และรุ ง่ โรจน์ อย่างมากในท้องทะเล 26 ฝีกรรเชียงของเจ้า
1
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นําเจ้าออกไปที่ในทะเลลึก ลมตะวันออกทําให้เจ้าอับปางในท้องทะเล 27 ทรัพย์สินของเจ้า ของขายของ
เจ้า สิ นค้า ของเจ้า ลูก เรือ ของเจ้า และต้นหนของเจ้า ช่างไม้ ประจํา ของเจ้า ผู้ ค้า สินค้า ของเจ้า นั กรบ
ทัง้ สิน
้ ของเจ้า ผู้ อยู่ในเจ้า พร้อมกับ พรรคพวกทัง้ สิน
้ ของเจ้า ที่ อยู่ท่ามกลางเจ้า จะจมลงในท้องทะเลใน
28
วัน ล่มจมของเจ้า แผ่ นดิน จะสัน
่ สะท้านเมื่อ ได้ยน
ิ เสียงโวยวายของต้นหนของเจ้า 29 บรรดาผู้ ที่ ถือ
กรรเชียง พวกลูก เรือ และบรรดาต้นหนแห่ง ทะเลจะลงมาจากเรือ ของเขา มาย ื นอยู่ บนฝั่ ง 30 และจะ
พิลาปรํา่ ไห้เพราะเจ้า และจะร้องไห้หนั กหนา เขาจะเหวีย
่ งฝุ่นขึ้นศีรษะของเขา และจะกลิง้ เกลือกอยู่ที่
31
กองขี้เถ้า เขาจะโกนผมเพราะเจ้าและเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ เขาจะร้องไห้เพราะเจ้าด้วยจิตใจอัน
ขมขื่นกับไว้ทุกข์หนั ก 32 ในการพิลาปรํา่ ไห้นั ้น เขาจะเปล่งเสียงบทครํา่ ครวญเพื่อเจ้าและได้ร้องทุกข์เพื่อ
เจ้าว่า ‘มีเมืองใดหรือที่ถูกทําลายเหมือนเมืองไทระ ในท่ามกลางทะเล 33 เมื่อสินค้าของเจ้ามาจากทะเล
ก็ กระทําให้ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอันมากพอใจ เจ้ าได้ กระทําให้บรรดากษั ตริย์แห่งโลกมัง่ คัง่ ด้วยสมบัติ
และสินค้าอันอุดมของเจ้า 34 ในเมื่อเจ้าอับปางเสียด้วยทะเลในห้วงนํ้าลึก สินค้าของเจ้าและพรรคพวก
ทัง้ หลายของเจ้าจะได้ จมลงพร้อมกับเจ้า 35 พวกชาวเกาะต่างๆทัง้ สิน
้ จะตกตะลึงเพราะเจ้า กษั ตริย์ทัง้
หลายของพวกเขาจะเกรงกลัวยิง่ นั ก สีพระพักตร์ของพระองค์ก็ดูวิตกกังวล 36 พ่อค้าท่ามกลางชนชาติ
ทัง้ หลายจะเย้ยหยันเจ้า เจ้าจะเป็นสิง่ ที่น่าหวาดผวา และจะไม่ดํารงอยูอี
่ กต่อไปเป็นนิ ตย์� ”

28
การติเตียนเจ้าเมืองไทระ

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงกล่าวแก่เจ้าเมืองไทระว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะใจของเจ้าผยองขึ้นและเจ้าได้กล่าวว่า ‘ข้าเป็นพระเจ้า ข้า
นั ่งอยู่ในที่ นั่งแห่งพระเจ้าในท้องทะเล� แต่เจ้าเป็นเพียงมนุษย์ มิใช่พระเจ้า แม้เจ้าจะยึดถือใจของเจ้า
ว่า เป็นใจของพระเจ้า 3 ดู เถิด เจ้ าฉลาดกว่า ดาเนี ย ลจริง ไม่มี ความลับ อัน ใดที่ ซ่อนให้ พ้น เจ้า ได้ 4 เจ้ า
หาทรัพย์สมบัติมาสําหรับตนโดยสติ ปัญญาและความเข้าใจของเจ้า และได้ รวบรวมทองคําและเงินมา
ไว้ในคลังของเจ้า 5 ด้วยสติปัญญายิง่ ใหญ่ในการค้าของเจ้า เจ้าได้ทวีทรัพย์สมบัติของเจ้าขึ้น และจิตใจ
ของเจ้าก็ ผยองขึ้นในทรัพย์สมบัติของเจ้า 6 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะ
เจ้ายึดถือใจของเจ้าว่าเป็นใจของพระเจ้า 7 เพราะฉะนั ้น ดูเถิด เราจะนําคนต่างด้าวมาสู้เจ้า เป็นชนชาติ
ที่ ทารุ ณในบรรดาประชาชาติ เขาทัง้ หลายจะชักดาบออกต่อสู้ กับความงามแห่งสติปัญญาของเจ้า และ
เขาจะกระทํา ให้ความฉลาดปราดเปรือ
่ งของเจ้า เป็น มลทิน 8 เขาทัง้ หลายจะดัน เจ้า ลงไปที่ ในปากแดน
คนตาย และเจ้า จะตายอย่างคนที่ ถู กฆ่า ในท้องทะเล 9 เจ้ ายัง จะกล่าวอีก หรือ ว่า ‘ข้า เป็น พระเจ้า� ต่อ
หน้าคนที่ ฆ่าเจ้า ถึง เจ้าเป็น เพียงมนุษย์ มิใช่พระเจ้า อยู่ในมือ ของคนที่ ฆ่า เจ้า 10 เจ้ าจะตายอย่างคนที่
มิได้ เข้าสุ หนัตตาย โดยมือของคนต่างด้าว เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ ตรัส
� 11 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 12 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงเปล่ง เสียงบทครํา่ ครวญ
เพื่อกษั ตริย์เมืองไทระ และจงกล่าวแก่ ท่านว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เจ้ าเป็นตราแห่ง
ความสมบู รณ ์ แบบ เต็ มด ้วยสติ ปัญญา และมี ความงามอย่างพร้อมสรรพ 13 เจ้ าเคยอยู่ในเอเดน พระ
อุทยานของพระเจ้า เพชรพลอยทุกอย่างเป็นเสื้อของเจ้า คือทั บทิม บุษราคัม เพชร พลอยเขียว พลอย
สี นํ้า ข้าว และหยก ไพทูร ย์ มรกต พลอยสี แดงเข้ม และทองคํา ความเชีย
่ วชาญแห่ง รํามะนาและปี่ ของ
14
เจ้าได้จัดเตรียมไว้ในวันที ่สร้างเจ้าขึ้นมา เจ้าเป็นเครู บผู้พิทักษ์ ที่ ได้เจิมตัง้ ไว้ เราได้ตัง้ เจ้าไว้ เจ้าเคย
อยู่บนภู เขาบริสุทธิ์ แห่งพระเจ้า และเจ้า เคยเดิน อยู่ท่ามกลางศิลาเพลิง 15 เจ้ าก็ ปราศจากตําหนิ ในวิธี
การทัง้ หลายของเจ้า ตัง้ แต่ วัน ที่ เจ้ าได้ ถู กสร้างขึ้น มาจนพบความชัว่ ช้า ในตัว เจ้า 16 ในความอุ ดมสมบู
รณ์แห่งการค้าของเจ้านั ้น เจ้าก็เต็มด้วยการทารุ ณ เจ้ากระทําบาป ดังนั ้น โอ เครู บผู้พิทักษ์ เอ๋ย เราจะ
ขับ เจ้า ออกไปจากภูเขาแห่ง พระเจ้า ดุจ สิง่ มลทิน และเราจะกําจัด เจ้า เสีย จากท่ามกลางศิลาเพลิง 17 จิ
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ตใจของเจ้าผยองขึ้นเพราะความงามของเจ้า เจ้ากระทําให้สติปัญญาของเจ้าเสื่อมทรามลง เพราะเห็น
แก่ ความงามของเจ้า เราจะเหวีย
่ งเจ้าลงที่ ดิน เราจะตี แผ่เจ้ าต่อหน้ากษั ตริย์ทัง้ หลาย เพื่อตาของท่าน
ทัง้ หลายเหล่า นั ้น จะเพลิน อยู่ที่ เจ้า 18 เจ้ ากระทํา ให้สถานบริสุทธิ์ ของเจ้า เป็น มลทิน โดยความชัว่ ช้า เป็
นอันมากของเจ้า ในการค้าอันชัว่ ช้าของเจ้า เหตุ ฉะนั ้นเราจะนําไฟออกมาจากท่ามกลางเจ้า ไฟจะเผา
ผลาญเจ้า เราจะกระทําให้เจ้าเป็นเถ้าถ่านไปบนแผ่นดินโลกท่ามกลางสายตาของคนทัง้ ปวงที่มองดูเจ้
าอยู่ 19 บรรดาผู้ที่รู จั
้ กเจ้าท่ามกลางชนชาติทัง้ หลาย เขาจะตกตะลึงเพราะเจ้า เจ้าจะสิน
้ สูญลงอย่างน่า
ครันคร
่
้าม และจะไม่ดํารงอยูอี
่ กต่อไปเป็นนิ ตย์�
การพิพากษาลงโทษเมืองไซดอน

20 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 21 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงมุ่งหน้าต่อสู้ไซดอน และ
พยากรณ์ กล่าวโทษเมืองนั ้น 22 และกล่าวว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ ไซดอนเอ๋ย
เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า เราจะสําแดงสง่า ราศี ของเราท่ามกลางเจ้า และเขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ เมื่อ เราทําการพิพากษาลงโทษในเมืองนั ้น และสําแดงความบริสุทธิ์ ของเราในเมืองนั ้น
23 เพราะเราจะส่งโรคระบาดเข้ามาในเมืองนั ้น และส่งโลหิตเข้ามาในถนนของเมืองนั ้น คนทีถู
่ กบาดเจ็บ
จะล้มลงท่ามกลางเมืองนั ้น ล้มลงด้วยดาบที่อยูรอบเมื
่
องนั ้นทุกด้าน แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือ
24
พระเยโฮวาห์ และส่วนวงศ์วานอิสราเอลนั ้น จะไม่มีหนามย่อยที่ทิม
่ แทง หรือมีหนามใหญ่มายอกอีก
ท่ามกลางคนทัง้ ปวงซึ่ง ได้ เคยกระทํา แก่ เขาด้วยความดู หมิน
่ แล ้ว เขาจะทราบว่า เราคือ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้า
พระเจ้าจะทรงรวบรวมวงศ์วานอิสราเอล
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เมื่อ เราจะรวบรวมวงศ์ วานอิสราเอลจากชนชาติ ทัง้ หลาย
ซึ่ง เขาได้ กระจัดกระจายไปอยู่ ท่ามกลางนั ้น และเมื่อ เราจะสําแดงความบริสุทธิ ์ ของเราท่ามกลางเขา
ท่ามกลางสายตาของประชาชาติ ทัง้ หลายแล้ว เขาทัง้ หลายจะได้ อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ของเขาเอง ซึ่ง
เราได้ มอบให้แก่ ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของเรา 26 และเขาทัง้ หลายจะอาศัย อยู่ ในที่ นั้น อย่างปลอดภัย เออ เขา
จะสร้างบ้านเรือนและปลูก สวนองุน
่ เมื่อ เรากระทํา การพิพากษาลงโทษคนทัง้ หลายที่ อยู่ รอบเขา ผู้ ได้
กระทําต่อเขาด้วยความดูหมิน
่ ใจ แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบว่า
่ นั ้น เขาทัง้ หลายจะอาศัยอยู่ด้วยความมัน
เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย�
25

29

ทรงสัญญาว่าจะพิพากษาลงโทษอียป
ิ ต์
1 เมื่อ วันที ่ สิ บสองเดือนสิบ ในปี ที่ สิบ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์
เอ๋ย จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ พยากรณ์ กล่าวโทษกษั ตริย์และอียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้ 3 พูด
ไปเถิดและกล่าวว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิปักษ์ กับเจ้า ฟาโรห์กษั ตริย์
แห่ งอ ียป
ิ ต์ ผู้ เป็น พญานาคมหึ มา นอนอยู่ กลางแม่น้ํา ทัง้ หลายของมัน ผู้ กล่าวว่า ‘แม่น้าํ ของข้า ก็ เป็น
ของข้า ข้าสร้างมันขึ้นเพื่อตัวของข้าเอง� 4 เราจะเอาเบ็ดเกี่ยวขากรรไกรของเจ้า และจะกระทําให้ปลา
ในแม่น้ําทัง้ หลายของเจ้าติดกับเกล็ดของเจ้า และเราจะลากเจ้าขึ้นมาจากกลางแม่น้ําทัง้ หลายของเจ้า
และบรรดาปลาในแม่น้ําทัง้ หลายของเจ้าจะติดอยู่กับเกล็ดของเจ้า 5 เราจะเหวีย
่ งเจ้าเข้าไปในถิน
่ ทุรกัน
ดาร ทัง้ ตัวเจ้าและบรรดาปลาในแม่น้ําทัง้ หลายของเจ้า เจ้าจะตกลงที่พ้น
ื ทุ่ง จะไม่มีใครรวบรวมและฝัง
เจ้าไว้ เราได้มอบเจ้าไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าดินและของนกในอากาศ 6 แล้วคนที่อยู่ในอียป
ิ ต์ทัง้ สิน
้
จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เพราะเจ้า เป็น ไม้ เท ้า อ้อ ของวงศ์ วานอิสราเอล 7 เมื่อ เขาเอามือ จับ เจ้า
เจ้าก็หัก และบาดบ่าของเขาทุกคน และเมื่อเขาพิงเจ้า เจ้าก็โค่น และกระทําให้บน
ั ้ เอวของเขาทุกคนสัน
่
8
หมด ดังนั ้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะนําดาบมาเหนื อเจ้า และตัดมนุษย์และ
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สัตว์ให้ขาดจากเจ้าเสีย 9 แผ่นดินอียป
ิ ต์จะเป็ นที่รกร้างและถูกทิง้ ไว้เสียเปล่า แล้วเขาทัง้ หลายจะทราบ
ว่า เราคือพระเยโฮวาห์ เพราะเขาได้กล่าวว่า ‘แม่น้าํ เป็นของข้า และข้าสร้างมันขึ้นมา� 10 เหตุฉะนั ้น ดู
เถิด เราจะต่อสู้ กับ เจ้า และกับ แม่น้ํา ทัง้ หลายของเจ้า เราจะกระทํา ให้แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า
และรกร้างอย่างสิน
้ เชิง ตัง้ แต่ หอคอยแห่งสิ เอเนไกลไปจนถึงพรมแดนเอธิโอเปีย 11 จะไม่มี เท้ามนุษย์
ข้ามแผ่นดินนั ้น และจะไม่มีตีนสัตว์ข้ามแผ่นดินนั ้น จะไม่มีใครอาศัยอยู่ถึงสี่ สิ บปี 12 และเราจะกระทํา
ให้แผ่ นดิ นอ ียป
ิ ต์เป็ นที ่ รกร้างท่ามกลางประเทศทัง้ หลายที่ รกร้างนั ้น และหัว เมืองของมัน จะรกร้างอยู่
สี ่ สิ บปี ท่ามกลางหัว เมืองทัง้ หลายที่ ถู กทิง้ ไว้ เสีย เปล่า เราจะให้ คนอียป
ิ ต์ กระจัดกระจายไปท่ามกลาง
13
ประชาชาติ และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ เพราะองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อ
สิน
ิ ต์ จากท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายซึ่ง เขากระจัดกระจายไปอยู่ ด้วย
้ สี่ สิ บปี แล้ว เราจะรวบรวมคนอียป
นั ้น 14 และเราจะให้อียป
ิ ต์กลับสู่สภาพเดิม และนําเขากลับมายังแผ่นดินปัทโรส ซึ่งเป็นแผ่นดินดัง้ เดิม
ของเขา และเขาทัง้ หลายจะเป็น ราชอาณาจักรตํ่าต้อยที่ นั ่น 15 จะเป็น ราชอาณาจักรที่ ต่ําต้อยที่สุด ใน
บรรดาราชอาณาจักรทัง้ หลาย และจะไม่ เคยยกตนขึ้น เหนื อ ประชาชาติ ทัง้ หลายอีก เลย เพราะเราจะ
ทําให้เขาเป็นราชอาณาจักรเล็กจนไม่สามารถจะปกครองประชาชาติอ่น
ื ได้ 16 และจะไม่เป็นที่วางใจของ
วงศ์ วานอิสราเอลอีก อันทําให้สํานึ กถึงความชัว่ ช้าของเขาเมื่อหันไปพึ่งพาอียป
ิ ต์ นี้ แล้วเขาจะทราบว่า
17
เราคือ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า� ต่อมาเมื่อวันทีหนึ
่ ่ ง เดือนที่หนึ่ ง ในปีที่ยีสิ
่ บเจ็ด พระวจนะของพระ
18
เยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เนบูคัดเนสซาร์ กษั ตริยแห่
์ งบาบิโลนได้ให้กองทัพมาสู้
รบกับเมืองไทระอย่างหนั ก จนศีรษะทุกศีรษะล้าน และบ่าทุกบ่าก็ถลอก ถึงกระนั ้นท่านเองหรือกองทัพ
ของท่านก็ ไม่ ได้ อะไรไปจากไทระอัน เป็น ค่าแรงซึ่ง ท่านได้ กระทํา ต่อ เมืองนั ้น 19 เหตุ ฉะนั ้น องค์ พระผู้
เป็นเจ้า พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราจะมอบแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ไว้กับเนบู คัด เนสซาร์กษั ตริย์แห่งบาบิโลน
และท่านจะเอาคนเป็ นอันมากของเขาไปและริบข้าวของไป และปล้นเอาไปเป็นค่าจ้างกองทัพของท่าน
20 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เราได้มอบแผ่นดินอียป
ิ ต์ให้ไว้แก่ท่าน เพื่อเป็นค่าแรงงานซึ่งเขาทัง้
หลายได้กระทําเพื่อเรา 21 ในวันนั ้นเราจะกระทําให้มีเขางอกขึ้นมาที่วงศ์วานอิสราเอล และเราจะให้เจ้า
อ้าปากพูดท่ามกลางเขาทัง้ หลาย แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

30
วันแห่งพระเยโฮวาห์ พระเจ้าทรงลงโทษอียป
ิ ต์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์ และกล่าวว่า
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงพิลาปรํา่ ไรเถิดว่า ‘อนิ จจาหนอวันนั ้น� 3 เพราะวันนั ้นใกล้เข้า
มาแล้ว วัน แห่ง พระเยโฮวาห์ใกล้ เข้า มา จะเป็ นว ั นม ี เมฆ เป็น เวลาที่ กําหนดของประชาชาติ 4 ดาบเล่ม
หนึ่ งจะมาเหนื ออียป
ิ ต์ และความแสนระทมจะอยู่ในเอธิโอเปีย เมื่อคนที่ ถู กฆ่าจะล้มในอียป
ิ ต์ และพวก
เขาจะเอาคนเป็ นอันมากของประเทศนั ้นไปเสีย และรากฐานของเมืองนั ้ นก็จะถูกทลายลง 5 เอธิโอเปีย
และพูต และลูด และคนที่ ปะปนกัน ทัง้ ปวง และลิเบีย และประชาชนแห่ง แผ่น ดิน นั ้ นที ่ อยู่ ในสันนิ บาต
จะล้ม ลงพร้อมกับ เขาด้วยดาบ 6 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า ผู้ เหล่ านั ้ นที ่ สน ับ สนุนอ ียป
ิ ต์ จะล่มจม และ
อานุภาพอันผยองของมันจะลงมา และจากหอคอยแห่งสิเอเน เขาจะล้มลงภายในประเทศนั ้นด้วยดาบ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 7 และมันจะรกร้างอยูท
่ ่ามกลางประเทศทัง้ หลายที่รกร้าง และ
หัวเมืองของมันจะอยู่ท่ามกลางหัวเมืองทัง้ หลายที่ถูกทิง้ ไว้เสียเปล่านั ้น 8 และเขาจะทราบว่าเราคือพระ
เยโฮวาห์ เมื่อเราวางเพลิงที่อียป
ิ ต์ และผู้ชว
่ ยทัง้ หมดของมันก็ทลายแล้ว 9 และในวันนั ้นทูตจะลงเรือไป
จากเรา เพื่อจะกระทําให้คนเอธิโอเปียที่ เลินเล่ออยู่นั้นครันคร
่
้าม ความแสนระทมจะมาถึงเขาเหล่านั ้น
เหมือนในวันกําหนดของอียป
ิ ต์ เพราะ ดูเถิด วันนั ้นมาถึงจริงๆ 10 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า
เราจะกระทําให้คนเป็นอันมากของอียป
ิ ต์สิน
์ งบาบิโลน 11 ตั
้ สุดลง ด้วยมือของเนบูคัดเนสซาร์กษั ตริยแห่
1
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วท่านพร้อมกับชนชาติของท่านคือชนชาติที่ทารุ ณที่สุดในบรรดาประชาชาติ จะถูกนําเข้ามาเพื่อทําลาย
แผ่น ดิน นั ้น และเขาจะชัก ดาบออกต่อสู้ อียป
ิ ต์ กระทํา ให้ แผ่ นดิน เต็ม ไปด้วยคนที่ ถู กฆ่า 12 และเราจะ
กระทํา ให้แม่น้าํ ทัง้ หลายแห้ง ไป เราจะขายแผ่น ดิน นั ้น ไว้ในมือ ของคนชัว่ เราจะกระทํา ให้แผ่ นดิน และ
สารพัดที่อยู่บนแผ่นดินนั ้นร้างเปล่าโดยมือของคนต่างด้าว เราคือพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว 13 องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เราจะทําลายรู ปเคารพ และจะกระทําให้ปฏิมากรที่ในเมืองโนฟสิน
้ สุด
ลง และจะไม่มีจ้าวจากแผ่นดินอียป
ิ ต์อีก ดังนั ้นเราจะใส่ความยําเกรงไว้ในแผ่นดินอียป
ิ ต์ 14 เราจะกระ
15
ทําให้ปัทโรสเป็นทีรกร้
่
าง และจะวางเพลิงในโศอัน และจะกระทําการพิพากษาเมืองโน เราจะเทความ
เดือดดาลของเราลงบนเมืองสีน ซึ่ง เป็น ขุม กําลัง ของอียป
ิ ต์ และจะตัด เหล่า ฝูง ชนออกเสีย จากเมืองโน
16 และเราจะวางเพลิงในอียป
ิ ต์ เมืองสีนจะอยู่ในมหันตทุกข์ เมืองโนจะแตกและเมืองโนฟจะมีปรปักษ์
17
ในเวลากลางวัน ชายฉกรรจ์ของเมืองอาเวนและเมืองพีเบเสทจะล้มลงด้วยดาบ และเมืองนั ้นจะตก
ไปเป็น เชลย 18 ที่ เมืองทาปานเหสกลางวัน จะมืด เมื่อ เราทําลายแอกของอียป
ิ ต์ และอานุภาพอัน ผยอง
ของเมืองนั ้นจะสิน
้ สุดลง จะมีเมฆมาคลุมเมืองนั ้นไว้และเหล่าธิดาของเมืองนั ้นจะตกไปเป็นเชลย 19 เรา
จะกระทําการพิพากษาลงโทษอียป
ิ ต์ดังนี้ แหละ แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�
พระเจ้าทรงช่วยบาบิโลนและสู้กับอียป
ิ ต์
ต่อ มาเมื่อ วันที ่ เจ็ด เดือนที่ หนึ่ ง ในปี ที่ สิบ เอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 21 “บุ
ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราได้ กระทําให้แขนของฟาโรห์กษั ตริย์แห่งอียป
ิ ต์ หัก และดู เถิด ไม่มีผู้ใดพันแขนให้
ไม่มีผู้ใดเอาผ้ามาพันแขนเพื่อจะรักษาให้หาย เพื่อให้เข้มแข็งที่ จะถือดาบได้ อีก 22 เหตุ ฉะนั ้น องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ เราจะหัก แขนของ
เขา ทัง้ แขนที่ยงั แข็งแรงและแขนที่หก
ั แล้วนน
ั ้ เราจะกระทําให้ดาบหลุดจากมือของเขา 23 เราจะให้คน
อียป
ิ ต์กระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ 24 และเราจะ
เสริมกําลังแขนของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน และเอาดาบของเราใส่มือให้ แต่เราจะหักแขนของฟาโรห์ และ
เขาจะครํา่ ครวญต่อหน้าท่านอย่างคนถูกบาดเจ็บเจียนจะตาย 25 เราจะเสริมกําลังแขนของกษั ตริย์แห่
งบาบิ โลน แต่ แขนของฟาโรห์ จะตก แล ้ว เขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ เมื่อ เราเอาดาบ
ของเราใส่มือของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน ท่านจะยื่นมันออกต่อสู้แผ่นดินอียป
ิ ต์ 26 และเราจะให้คนอียป
ิ ต์
กระจัดกระจายไปอยู่ท่ามกลางประชาชาติ และกระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ แล้วเขาจะทราบว่าเรา
คือพระเยโฮวาห์�
20

31
คําพยากรณ์ กล่าวโทษฟาโรห์ เปรียบเสมือนปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
1 และอยูมา
่ เมื่อวันที่หน่งึ เดือนที่สาม ในปีที่สิบเอ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุ
ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงกล่าวแก่ ฟาโรห์ กษั ตริย์ แห่ งอ ียป
ิ ต์ และแก่ หมู่ นิ กรของท่านว่า ในความเป็น ใหญ่
เป็นโตของท่านนั ้น ท่านเหมือนผู้ใด 3 ดู เถิด คนอัสซีเรียเปรียบได้ กับไม้สนสี ดาร์ในเลบานอน มีกิง่ งาม
และมีใบร่มและสูงมาก ยอดอยู่ที่ ท่ามกลางกิง่ ไม้หนาทึบ 4 สายนํ้าทําให้มันใหญ่ขึ้น นํ้าลึกทําให้มันงอก
สูง พร้อมกับมีแม่น้าํ ของสายนํ้าลึกนั ้นไหลรอบที่ ที่ ปลูกมันไว้ และก่อให้เกิดสายนํ้าเล็กๆ จากแม่น้ําลึก
แยกออกไปทัว่ ต้นไม้ ทัง้ สิน
้ ในทุ่ง นั ้น 5 ดัง นั ้ นม ัน จึง สูง เหนื อ ต้นไม้ ในป่า ทัง้ หลาย กิง่ ไม้ ก็ แตกใหญ่ และ
ก้านก็ ยาว เพราะนํ้า มากหลายเมื่อ ให้ งอก 6 นกในอากาศทัง้ สิน
้ ได้ มาทํา รัง อยู่ ในกิง่ ของมัน สัตว์ป่า ทุ่ง
ทัง้ สิน
้ ตกลูกออกมาอยู่ใต้ ก้าน ประชาชาติ ใหญ่โตทัง้ สิน
้ อาศัยอยู่ใต้ ร่มของมัน 7 มั นก็งดงามด้วยความ
ใหญ่ยงิ่ ของมัน ด้วยความยาวแห่งก้านของมัน เพราะรากของมันหยัง่ ลึกลงไปยังนํ้าอุดม 8 ต้นสนสีดาร์
ที่ อยู่ ในอุทยานของพระเจ้า ก็ ซ่อนมัน ไว้ไม่ ได้ ต้นสนสามใบก็ ยงั ไม่ เปรียบปานกิง่ ใหญ่ ของมัน ต้น เกาลั
ดก็ไม่เปรียบปานกิง่ ของมัน ไม่มีไม้ต้นใดในอุทยานของพระเจ้าที่ มีความงามเหมือนมัน 9 เราได้ กระทํา
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ให้มัน งามด้ว ยกิ่งก ้า นมากมายของมัน ต้นไม้ ทัง้ สิน
ิ ฉามัน คือ ต้นไม้ ซ่ึง อยู่ ในอุทยาน
้ ในสวนเอเดนก็ อจ
ของพระเจ้า 10 เพราะฉะนั ้น องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะว่ามันสูงและชูยอดของมันขึ้น
อยู่ท่ามกลางกิง่ ไม้หนาทึบ และจิตใจของมันก็เย่อหยิง่ เพราะความสูงของมัน 11 เราจึงมอบมันไว้ในมือ
ของผู้หน่งึ ที่ ทรงอานุภาพในบรรดาประชาชาติ ท่านนั ้นจะจัดการกับมันเป็นแน่ เราได้ ไล่ มันออกเพราะ
ความชัว่ ร้ายของมัน 12 คนต่างด้าว คือชนชาติที่น่ากลัวในบรรดาประชาชาติ ได้โค่นมันลงและทิง้ ไว้ กิง่
ของมันตกลงบนภูเขาทัง้ หลายและในหุบเขาทัง้ สิน
ั อยูต
่ ามแม่น้ําลําธารทัง้ สิน
้ และก้านของมันก็หก
้ ของ
13
แผ่นดินนั ้น และบรรดาชนชาติทัง้ หลายในแผ่นดินโลกก็ลงไปเสียจากร่มเงาของมันและทิงม
้ ันไว้ นก
ในอากาศทัง้ สิน
้ จะอาศัย อยู่ บนสิง่ ปรักห ัก พัง ของมัน และสัตว์ป่า ทุ่ง ทัง้ ปวงจะอยู่ บนก้านของมัน 14 ที่
เป็น เช่น นี้ ก็ เพื่อ บรรดาต้นไม้ ที่ อยู่ ริมน้าํ จะไม่ งอกขึ้น สูง นั ก หรือ ชู ยอดขึ้น ท่ามกลางกิง่ ไม้ หนาทึบ และ
เพื่อไม่ให้บรรดาต้นไม้ที่ ดู ดนํ้าขึ้นสูงอย่างนั ้นได้ เพราะว่ามันทัง้ หลายต้องมอบให้แก่ ความตาย มอบให้
แก่ โลกบาดาล ท่ามกลางบุตรทัง้ หลายของมนุษย์กับ ผู้ ที่ ได้ ลงไปยัง ปากแดนคนตาย 15 องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสดังนี้ ว่า ในวันที ่ มัน ลงไปยังแดนคนตาย เรากระทํา ให้บาดาลคลุม ตัว ไว้ทุกข์ ให้มัน และ
ยับยัง้ แม่น้ําของมันไว้ และนํ้าเป็ นอันมากจะหยุดยัง้ เราคลุมเลบานอนไว้ให้กลุ้มอยู่เพื่อมัน และต้นไม้
ในทุ่งนาทัง้ สิน
่ สะเทือนด้วยเสียงที่มันล้ม เมื่อเราเหวีย
่ ง
้ จะสลบเพราะมัน 16 เรากระทําให้ประชาชาติสัน
มันลงไปที่นรกพร้อมกับบรรดาผูที
้ ่ลงไปยังปากแดน และต้นไม้ทัง้ สิน
้ ในเอเดน ต้นไม้ที่คัดเลือกแล้วและ
ต้นไม้ ที่ ดี ที่ สุด ของเลบานอน ต้นไม้ ทุ กต้ นที ่ด่ื มน้าํ จะได้ รบ
ั ความเล้าโลมที่ ในโลกบาดาล 17 ประชาชาติ
เหล่านี้ จะลงไปยังนรกกับเขาด้วย ไปอยู่กับบรรดาผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ เออ คือบรรดาผู้ที่เป็นเหมือนแขน
ของเขา ที่ อยู่ใต้ ร่ม ของเขาท่ามกลางประชาชาติ 18 ดังนี้ เจ้ าเหมือนผู้ ใดในเรือ
่ งสง่า ราศี และความเป็น
ใหญ่ ท่ามกลางต้นไม้ แห่ งเอเดน เจ้ าจะถูก นํา ลงมาพร้อมกับ ต้นไม้ แห่ งเอเดนไปยัง โลกบาดาล เจ้ าจะ
นอนอยู่ท่ามกลางผู้ที่ มิได้ เข้าสุหนั ต พร้อมกับผู้ที่ ถู กฆ่าด้วยดาบ นี่ คือฟาโรห์และบรรดาหมู่ นิกรทัง้ สิน
้
ของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ �

32
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งฟาโรห์
1 ต่อมาเมื่อวันที ่หนึ่ ง เดือนที่ สิบสอง ในปี ที่ สิบสอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุ
ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเปล่งเสียงบทครํา่ ครวญเรือ
่ งฟาโรห์กษั ตริยแห่
์ งอียป
ิ ต์ และกล่าวให้ท่านฟังดังนี้ ว่า
ท่านเหมือนสิงโตหนุ่มท่ามกลางประชาชาติ แต่ท่านเป็นเหมือนปลาวาฬในทะเลทัง้ หลาย ท่านเผ่นออก
มาในแม่น้ํา ทัง้ หลายของท่าน เอาเท้า ของท่านกวนนํ้า และกระทํา แม่น้ํา ของมัน ให้ มลทิน ไป 3 องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะกางข่ายของเราคลุ มท ่านโดยกองทัพ ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก
และเขาเหล่านั ้นจะลากท่านขึ้นมาด้วยอวนของเรา 4 และเราจะเหวีย
่ งท่านลงบนดิน และเราจะฟัดท่าน
ลงบนพื้นทุ่ง และจะกระทําให้นกทัง้ สิน
ู่ นท่าน และเราจะให้สัตว์ทัวท
่ งั ้ โลกได้อม
ิ่ หนํา
้ ในอากาศมาจับอยบ
ด้วยตั วท ่าน 5 เราจะเอาเนื้ อ ของท่านเกลี่ย ไว้บนภู เขา และถมหุบเขาด้วยศพของท่าน 6 เราจะให้ แผ่ น
ดินถึงแม้ภูเขาชุม
่ โชกด้วยเลือดกําลังไหลของท่าน และห้วยจะเต็มไปด้วยท่าน 7 เมื่อเราดับท่าน เราจะ
คลุมฟ้าสวรรค์ไว้ และกระทําให้ดวงดาวมืดไป เราจะเอาเมฆบังดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์จะไม่ทอแสง
8 แสงสุ กใสทัง
้ สิน
้ แห่งสวรรค์นั้นเราจะกระทําให้มืดอยู่เหนื อท่าน และวางความมืดไว้เหนื อแผ่นดินของ
ท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 9 เมื่อเราทําลายท่านท่ามกลางประชาชาติในประเทศซึ่ง
ท่านไม่ รู จั
้ ก นั ้น เราจะกระทํา ให้จิ ตใจของชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากลําบาก 10 เออ เมื่อ เราแกว่งดาบ
ของเราต่อหน้าเขาทัง้ หลาย เราจะกระทําให้ชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากแลตะลึงที่ท่าน และกษั ตริย์ของ
เขาทัง้ หลายจะสะทกสะท้านเพราะท่าน ในวันที ่ ท่านล้ม ลงนั ้น เขาทัง้ หลายจะตัว สัน
่ ทุก ขณะจิต ทั ่วก ัน
11
เพราะห่วงชีวต
ิ ของตนเอง เพราะองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดาบของกษั ตริย์แห่งบาบิโลน
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จะมาเหนื อ ท่าน 12 เราจะทําให้หมู่ นิ กรของท่านล้ม ลงด้วยดาบของผู้ มี กําลัง ทุ กคนก็ ล้วนเป็ นที ่ ทารุ ณ
ที่สุด ในบรรดาประชาชาติ เขาจะนํา ความทะเยอทะยานของอียป
ิ ต์ ให้ มาถึงที่ สิน
้ สุด และหมู่ นิกรทัง้ สิน
้
ของมัน จะพินาศ 13 เราจะทําลายสัตว์ของเมืองนั ้น ทัง้ สิน
้ จากข้างนํ้า มากหลายและไม่ มี เท ้า มนุษย์ คน
ใดกระทําให้น้ํานั ้นขุ่นอีก กีบสัตว์ก็ จะไม่ กระทําให้น้ํานั ้นขุ่นอีกเช่นกัน 14 แล้วเราจะทําให้น้ําของเขาทัง้
หลายลึก และกระทําให้แม่น้าํ ทัง้ หลายของเขาไหลไปเหมือนนํ้ามันไหล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสด
ังนี้ แหละ 15 เมื่อเรากระทําให้แผ่นดินอียป
ิ ต์รกร้าง และประเทศนั ้นจะขาดสิง่ ที่เคยอุดมสมบูรณ์ เมื่อเรา
ฟาดฟัน คนทัง้ ปวงที่ อาศัย อยู่ ในประเทศนั ้น แล ้ว เขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ 16 นี่ เป็น
บทครํา่ ครวญที่ จะร้องครํา่ ครวญ เหล่ าธิดาแห่ง ประชาชาติ จะร้องบทนั ้น เขาจะร้องเรือ
่ งอียป
ิ ต์ และหมู่
นิ กรของอียป
ิ ต์ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
บทครํา่ ครวญเรือ
่ งหมู่นิกรอียป
ิ ต์
ต่อ มาเมื่อ วันที ่ สิบ ห้า เดือนที่ สิบ สอง ในปี ที่ สิบ สอง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า
“บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพิลาปรํา่ ไห้เพื่อคนเป็ นอันมากของอียป
ิ ต์ และจงส่งเขาลงไป ทัง้ ตัวเขาและ
เหล่าธิดาแห่งประชาชาติ ที่ โอ่อ่าไปยังโลกบาดาล ไปยังบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ไปยังปากแดนคนตายแล้ว
19 ในเรือ
่ งความงาม ท่านงามลํ้ากว่าผู้ใดๆหรือ จงลงไป ไปนอนกับผู้ที่ไม่ได้เข้าสุหนั ต 20 เขาทัง้ หลายจะ
ล้มลงกลางบรรดาผู้ที่ ถู กฆ่าด้วยดาบ มีดาบกําหนดไว้แล้ว จงลากอียป
ิ ต์ ไปเสียพร้อมกับหมู่นิกรทัง้ สิน
้
21
ของเขา เหล่าชายฉกรรจ์ในบรรดาผูที
้ ่แกล้วกล้าจะพูดเรือ
่ งของเขากับผูช
้ ว
่ ยของเขาจากกลางนรกว่า
22
‘เขาได้ลงมาแล้ว เขานอนอยู่ คือคนที่ไม่ได้เข้าสุหนั ต ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ� อัสซูรก็อยู่ที่นั ่นรวมทัง้ คณะ
มี หลุม ศพอยู่รอบตัว ทุ กคนถูก ฆ่า และล้ม ลงด้วยดาบ 23 ที่ ฝัง ศพของคนเหล่า นี้ อยู่ที่ แดนมรณาส่วนที่
ไกลที่ สุด และคณะของเธอก็ อยู่รอบหลุมฝังศพของเธอ ทุกคนถูกฆ่า ล้มลงด้วยดาบ เป็นพวกที่ ให้เกิด
ความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น 24 เอลามก็อยูที
่ ่นั่น ทัง้ หมู่นิกรทัง้ สินก
่
มศพของเธอ ทุ
้ ็อยูรอบหลุ
กคนถูกฆ่า และล้มลงด้วยดาบ ผู้ลงไปสู่ โลกบาดาลโดยไม่เข้าสุหนั ต เป็นพวกที่ ให้เกิดความครันคร
่
้าม
ในแผ่นดินของคนเป็น และเขาต้องทนรับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ ลงไปปากแดนคนตาย 25 เขาได้
ทําที่ให้เธอนอนในหมู่พวกผู้ที่ถูกฆ่าพร้อมกับหมู่นิกรทัง้ สิน
่
ว เป็นผู้ที่ไม่ได้เข
้ ของเธอ มีหลุมศพอยูรอบตั
้าสุ หนัตทุกคน ถู กฆ่าด้วยดาบ เพราะว่าเขาให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น และเขาต้อง
ทนรับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ลงไปยังปากแดนคนตาย เขามีที่อยู่ในหมู่พวกผู้ถูกฆ่า 26 เมเชคกับท
ูบั ลก ็ อยู่ ที่ นั่น ทัง้ หมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของเธอ หลุม ศพของเธอทัง้ สองอยู่ รอบเขา เป็น ผู้ ที่ ไม่ เข ้าสุ หน ัต ทุก คน
ถู กฆ่าด้วยดาบ เพราะเขาให้เกิดความครันคร
่
้ามในแผ่นดินของคนเป็น 27 เขาทัง้ หลายจะไม่ได้นอนอยู่
กับผู้แกล้วกล้าในจําพวกที่ ไม่ได้ เข้าสุ หนัตที่ ได้ ล้มลง ลงไปยังนรกพร้อมกับยุทโธปกรณ์ ของเขา ผู้ซึ่งมี
ดาบวางไว้ใต้ ศีรษะของเขา และความชัว่ ช้า ก็ อยู่ บนกระดูก ของเขา เพราะว่า เขาให้ผู้ แกล้ว กล้า ครันคร
่
้า มอยู่ในแผ่น ดิน ของคนเป็น 28 ดัง นั ้น ท่านจะต้องถู กห ัก ในหมู่ พวกผู้ ที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต และนอนอยู่กับ
คนเหล่านั ้ นที่ถูกฆ่าด้วยดาบ 29 เอโดมก็อยู่ที่นั่น คือบรรดากษั ตริย์และบรรดาเจ้านายทัง้ หลายของเธอ
แม้ว่าเขาทัง้ หลายมี อานุภาพ เขายังถูกนํามาวางไว้กับบรรดาคนเหล่านั ้ นที ่ถู กฆ่าด้วยดาบ เขาจะนอน
อยู่กับผู้ที่ ไม่ได้เข้าสุหนั ต กับบรรดาคนที่ ได้ลงไปยังปากแดนคนตาย 30 เจ้านายจากทิศเหนื อก็อยู่ที่ นั ่น
อยู่กันหมด คนไซดอนทัง้ หมด ผู้ที่ลงไปด้วยความอายพร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่า เพราะเหตุความครันคร
่
้ามทัง้
สิน
้ ซึ่งเขาได้กระทําขึ้นด้วยกําลังของเขา เขานอนอยู่ที่นั ่นไม่เข้าสุ หนัตพร้อมกับผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบ และ
ทนรับความอับอายขายหน้ากับบรรดาผู้ที่ลงไปยังปากแดนคนตาย 31 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า
เมื่อ ฟาโรห์เห ็ นพวกเหล่า นั ้น แล้ว ท่านก็ จะเบาใจในเรือ
่ งหมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของท่าน ฟาโรห์และหมู่ นิกรทัง้
32
สิน
่
้ามในแผ่น ดิน ของคนเป็น เพราะฉะนั ้น
้ ของท่านถูก ฆ่า ด้วยดาบ เพราะเราได้ ให้เก ิด ความครันคร
17

18
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เขาจะถูกวางไว้ท่ามกลางผู้ไม่เข้าสุหนั ต พร้อมกับผู้เหล่านั ้ นที่ถูกฆ่าด้วยดาบ ทัง้ ฟาโรห์และหมู่นิกรทัง้
สิน
้ ของท่าน องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

33
หน้าที่ของยามเฝ้าจิตวิญญาณ คือจงตักเตือนคนชัว่
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพูดกับชนชาติของเจ้าและ
กล่าวแก่ เขาว่า ถ้าเรานําดาบมาเหนื อแผ่นดิน และถ้าประชาชนในแผ่นดินนั ้นตัง้ ชายคนหนึ่ งจากพวก
เขาให้เป็น ยาม 3 และถ้า เขาเห็น ดาบมาเหนื อ แผ่น ดิน จึง เป่า แตรและตัก เตือนประชาชน 4 เมื่อ คนหนึ่ ง
คนใดได้ยน
ิ เสียงแตรแต่ไม่นําพาต่อเสียงตักเตือน และดาบนั ้นกม
็ าพาเอาคนนั ้นไปเสีย ให้โลหิตของคน
5
นั ้นตกบนศีรษะของคนนั ้นเอง คือเขาได้ยน
ิ เสียงแตร แต่ไม่นําพาต่อเสียงตักเตือน ให้โลหิตของคนนั ้น
ตกอยู่บนคนนั ้น เอง ถ้า เขาได้ นําพาต่อ เสียงตัก เตือนแล้ว เขาจะได้ ชว
ิ ของตนเองให้รอดพ้น 6 แต่
่ ยชีวต
ถ้าคนยามเห็นดาบมาแล้วและไม่เป่าแตร ประชาชนจึงไม่ได้ รับเสียงตักเตือน และดาบก็ มาพาคนหนึ่ ง
คนใดไปเสีย คนนั ้น ถูก นํา ไปด้วยเรือ
่ งความชัว่ ช้า ของเขา แต่ เราจะเรียกร้องโลหิต ของเขาจากมือ ของ
ยาม 7 ฉะนี้ แหละ เจ้า โอ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เราได้กระทําเจ้าให้เป็นคนยามสําหรับวงศ์วานอิสราเอล เจ้
าได้ยน
ิ ถ้อยคําจากปากของเราเมื่อไร เจ้าจงให้คําตักเตือนของเราแก่ประชาชน 8 ถ้าเรากล่าวแก่คนชัวว
่
่า โอ คนชัว่ เอ๋ย เจ้าจะต้องตายแน่ แต่เจ้าก็มิได้กล่าวคําตักเตือนให้คนชัว่ กลับจากทางของเขา คนชัวน
ั้
่ น
จะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าของเขา แต่เราจะเรียกร้องโลหิตของเขาจากมือของเจ้า 9 แต่ถ้าเจ้าได้ตัก
เตือนคนชัว่ ให้หน
ั กลับจากทางของเขาแล้ว แต่เขาไม่หน
ั กลับจากทางของเขา เขาจะตายเพราะความชัว่
ช้าของเขา แต่ เจ้ าได้ ชว
ิ ของเจ้าเองให้รอดพ้นแล้ว 10 เจ้า โอ บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้ าจงกล่าวแก่
่ ยชีวต
วงศ์วานอิสราเอล พวกเจ้าเคยกล่าวดังนี้ ว่า ‘การละเมิดและความบาปทัง้ หลายของเราอยู่เหนื อเรา เรา
ก็ค่อยๆวอดวายไปเพราะสิง่ เหล่านี้ เราจะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ อย่างไร� 11 จงกล่าวตอบเขาว่า องค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด เราไม่พอใจในความตายของคนชัว่ แต่พอใจในการที่คนชัว่ หัน
จากทางของเขาและมีชีวิตอยู่ จงหันกลับ จงหันกลับจากทางชัว่ ของเจ้า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย ยอม
ตายทําไม 12 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงกล่าวแก่ชนชาติของเจ้าว่า ความชอบธรรมของผู้ชอบธรรม
จะไม่ชว
้ จะไม่กระทําให้เขาล้มลงในวันที่เขาหัน
่ ยเขาให้พ้นในวันที่เขาละเมิด ส่วนความชัว่ ของคนชัวน
่ ัน
กลับจากความชัว่ ของเขา และคนชอบธรรมจะไม่ดํารงชีวต
ิ อยู่ได้ด้วยความชอบธรรมในวันที่เขากระทํา
บาป 13 แม้เราจะได้กล่าวแก่คนชอบธรรมว่า เขาจะมีชีวิตอยู่แน่ ถ้าเขายังวางใจในความชอบธรรมของ
เขา และกระทําความชัว่ ช้า การกระทําทัง้ หลายที่ชอบธรรมของเขาย่อมไม่อยูในความทรงจํ
่
าอีกเลย แต่
14
เขาจะต้องตายเพราะความชัว่ ช้าซึ่งเขาได้กระทําไว้ อีกประการหนึ่ ง แม้เราจะได้กล่าวแก่คนชัวว
่ ่า ‘เจ้
าจะต้องตายแน่ � ถ้า เขาหัน กลับ จากบาปของเขา มากระทําความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม 15 ถ้า
คนชัว่ ได้ คืน ของประกัน ขโมยอะไรของเขามาก็ คืน เสีย และดําเนิ น ตามกฎเกณฑ์ แห่ งชีวต
ิ ไม่ กระทํา
16
ความชัว่ ช้าเลย เขาจะดํารงชีวต
ิ อยู่แน่ เขาไม่ต้องตาย บาปซึ่งเขาได้กระทํามาแล้ว จะไม่จดจํานํามา
กล่าวโทษเขา เขาได้ กระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขาจะดํารงชีวต
ิ แน่ 17 แต่ ชนชาติ ของ
เจ้ายังกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม� ในเมื่อวิธก
ี ารของเขาเองไม่ยุติธรรม 18 เมื่อ
คนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของเขาและกระทําความชัว่ ช้า เขาจะต้องตายเพราะความชัว่
ช้า นั ้น 19 แต่ ถ้า คนชัว่ หัน กลับ จากความชัว่ ของเขาและกระทํา ความยุ ติ ธรรมและความชอบธรรม เขา
จะดํารงชีวต
ิ อยู่ได้โดยเหตุนั ้น 20 เจ้ายังกล่าวว่า ‘วิธการขององค์
ี
พระผู้เป็นเจ้าไม่ยุติธรรม� โอ วงศ์วาน
อิสราเอลเอ๋ย เราจะพิพากษาเจ้า ตามการประพฤติ ของเจ้า แต่ละคน� 21 และอยู่มา 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 ้น มาถึง ในตอนเช้า ดัง นั ้น ปาก
ของข้าพเจ้าจึงเปิดออก ข้าพเจ้าก็ไม่ได้เป็นใบ้ต่อไป 23 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 24 “บุ
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ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย ชาวเมืองที่ อาศัย อยู่ ในที่ รา้ งเปล่า ในแผ่นดิ นอ ิส ราเอลกล่าวเรือ
่ ยๆว่า ‘อับ ราฮัม เป็น
แต่ ชายคนเดียว และยัง ถือ กรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นนี้ แต่ พวกเราหลายคนด้วยกัน คงต้องประทานแผ่น ดิน นั ้น
25
ให้เป็นกรรมสิทธิแก่
์ เรา� เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ ว่า เจ้ ารับประทานเนื้ อพร้อมเลื อด เจ้ าเงยหน้าขึ้นนมัสการรู ปเคารพของเจ้าและทําให้โลหิตตก แล้ว
เจ้ายังจะเอากรรมสิทธิที
์ ่ดินนี้ อีกหรือ 26 เจ้ายืนอยู่ด้วยดาบของเจ้า เจ้ากระทําการอันน่าสะอิดสะเอียน
และเจ้า ทุก คนได้ กระทํา ให้ภรรยาของเพื่อนบ้านเป็น มลทิน แล ้ว เจ้า จะเอากรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นนี้ หรือ 27 จง
กล่าวเช่นนี้ แก่ เขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เรามี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด บรรดาคนที่ อยู่ในที่
ร้างเปล่าจะต้องล้มลงด้วยดาบ และคนที่อยู่ที่พื้นทุ่ง เราจะมอบให้เป็นอาหารแก่สัตว์ป่า และบรรดาคน
เหล่านั ้ นที ่อยู่ในที่ กําบังเข้มแข็งและอยู่ในถํ้าจะตายด้วยโรคระบาด 28 และเราจะกระทําให้แผ่นดินนั ้น
รกร้างที่ สุด และความหยิง่ ผยองในอานุภาพของแผ่นดินนั ้นจะสูญสิน
้ ไป ภู เขาแห่งอิสราเอลจะรกร้าง
29
จนไม่มีคนเดินผ่าน แล้วเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ เมื่อเราได้ กระทําให้แผ่นดินนั ้นรกร้างที่
สุด เพราะเหตุจากการอันน่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเขาซึ่งเขาได้กระทํานั ้น 30 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย
ชนชาติของเจ้าที่พูดเรือ
่ งเจ้าข้างกําแพงเมืองและตามประตูบ้าน พูดต่อกันและกันกับพี่น้องของตนว่า
‘มาเถิด มาฟังเสียงพระวจนะซึ่งออกมาจากพระเยโฮวาห์�
ประชาชนประพฤติอย่างคนหน้าซื่อใจคด

31 และเข้ามาหาเจ้าอย่างที่ ชาวตลาดมา

และเขามานั ่งข้างหน้าเจ้าอย่างประชาชนของเรา เขาฟังคํา
พูดของเจ้า แต่เขาไม่ยอมกระทําตาม เพราะว่าเขาแสดงความรักมากด้วยปากของเขา แต่จิตใจของเขา
มุ่งอยูต
่ ามความโลภของเขา 32 และ ดูเถิด เจ้าเป็นเหมือนคนร้องเพลงรักแก่เขา มีเสียงไพเราะและเล่น
ดนตรีเก่ง เพราะเขาฟังคําพูดของเจ้า แต่ เขาไม่ยอมกระทําตาม 33 และเมื่อการเช่นนี้ เป็นมา (ดู เถิด ก็
จะมา� เขาทัง้ หลายจะทราบว่ามีผู้พยากรณ์ อยูในหมู
่
่พวกเขา�

34
คําตักเตือนสําหรับพวกผู้พยากรณ์ ที่รักเงิน
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงพยากรณ์ กล่าวโทษบรรดาผู้
เลี้ยงแกะแห่งอิสราเอล จงพยากรณ์ และกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแก่ พวกผู้เลี้ยง
แกะดังนี้ ว่า วิบัติ แก่ ผู้ เลี้ยงแกะแห่ งอ ิส ราเอล ผู้ เลี้ยงตัว เอง ผู้ เลี้ยงแกะย่อมเลี้ยงแกะมิ ใช่ หรือ 3 เจ้ า
รับ ประทานไขมัน เจ้ าคลุม กายของเจ้า ด้วยขนแกะ เจ้ าฆ่า แกะตั วอ ้วนๆ แต่ เจ้ าหาได้ เลี้ยงแกะไม่ 4 ตั
วท ี่ ออ
่ นเพลีย เจ้า ก็ ไม่ เสริม กําลัง ตั วท ี่ เจ ็บ เจ้า ก็ ไม่ รักษา ตั วท ี่ กระดู กห ัก เจ้า ก็ มิได้ พัน ผ้า ตั วท ี่ ถู กขับ ไล่
ออกไปเจ้าก็มิได้ไปตามกลับมา ตัวที่หายไปเจ้าก็มิได้เสาะหา และเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับและ
ด้วยการข่มขี่ เบียดเบียน 5 ดัง นั ้ นม ัน จึง กระจัดกระจายไปหมด เพราะว่า ไม่ มี ผู้ เลี้ยงแกะ และเมื่ อม ัน
กระจัดกระจายไป มันก็ตกเป็นอาหารของสัตว์ป่าทัง้ ปวงในทุ่ง 6 แกะของเราก็เที่ยวไปตามภูเขาทัง้ หมด
และตามเนิ นเขาสูงทุกแห่ง เออ แกะของเราก็กระจายไปทัว่ พื้นพิภพ ไม่มีใครเที่ยวค้น ไม่มีใครเสาะหา
มัน 7 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ผู้ เลี้ยงแกะ จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ 8 องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เพราะแกะของเรากลายเป็นเหยื่อ และแกะของเรากลายเป็น
อาหารของสัตว์ป่าทุ่งทัง้ สิน
้ เพราะไม่มีผู้เลี้ยงแกะ และเพราะผู้เลี้ยงแกะของเราไม่เที่ยวค้นหาแกะของ
เรา แต่ ผู้ เลี้ยงแกะนั ้น เลี้ยงตัว เอง และไม่ ได้ เลี้ยงแกะของเรา 9 เพราะฉะนั ้น โอ ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ผู้
เลี้ยงแกะ จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 10 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราเป็นปฏิ
ปักษ์ กับ ผู้ เลี้ยงแกะ และเราจะเรียกร้องเอาแกะของเราจากมือ ของเขา และให้เขายับยัง้ การเลี้ยงแกะ

เอเสเคียล 34:11

851

เอเสเคียล 34:31

ของเขา ผู้เลี้ยงแกะจะไม่ได้เลี้ยงตัวเองอีกต่อไป เราจะช่วยแกะของเราให้พ้นจากปากของเขา เพื่อมิให้
แกะเป็นอาหารของเขา
อาณาจักรของดาวิดจะตัง้ ขึ้นเหนื ออิสราเอลในอนาคต
ดูเถิด เราคือเราเองจะค้นหาแกะของเรา และจะเที่ยว
หามัน 12 ดัง ผู้ เลี้ยงแกะเที่ยวหาฝูง แกะในวั นที ่ เขาอยู่ ท่ามกลางแกะของเขาที่ กระจัดกระจายไป เรา
จะเที่ยวหาแกะของเราดังนั ้น และเราจะช่วยเขาให้พ้นจากสถานที่ ทัง้ หลายซึ่งเขาได้ กระจัดกระจายไป
อยู่ ในวันม ี เมฆและมี ความมืด ทึบ 13 เราจะนํา เขาออกมาจากชนชาติ ทัง้ หลาย และรวบรวมเขามาจาก
ประเทศต่างๆ และจะนําเขามาไว้ในแผ่นดินของเขาเอง และเราจะเลี้ยงเขาบนภูเขาแห่งอิสราเอล ใกล้
ห้วยทัง้ หลายและในท้องถิน
่ ทุก แห่ง ที่ มี คนอาศัย ในประเทศนั ้น 14 เราจะเลี้ยงเขาในลานหญ้า อย่างดี
และคอกของเขาจะอยู่ บนบรรดาภูเขาสูง แห่ งอ ิส ราเอล ณ ที่ นั่น เขาจะนอนลงในคอกที่ ดี และเขาจะ
หากินอยู่บนลานหญ้าอุดมบนภูเขาแห่งอิสราเอล 15 ตัวเราเองจะเป็นผู้เลี้ยงแกะของเรา เราจะกระทํา
ให้เขานอนลง องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 16 เราจะเที่ยวหาแกะที่ หาย และเราจะนําแกะ
ที่ถูกขับไล่ออกไปกลับมาอีก และเราจะพันผ้าให้แกะที่กระดูกหัก และเราจะเสริมกําลังแกะที่อ่อนเพลีย
แต่ตัวที่อว
้ นและเข้มแข็งเราจะทําลาย เราจะเลี้ยงเขาด้วยความยุติธรรม 17 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า
ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ เจ้ าทัง้ หลายผู้ เป็น ฝูง แพะแกะของเราเอ๋ย ดู เถิด เราจะพิพากษาระหว่างแกะกับ แกะ
ระหว่างแกะผู้กับแพะผู้ 18 ที่ จะหากินในลานหญ้าอย่างดี นั้นยังไม่พออีกหรือ เจ้ าจึงต้องเอาเท้าเหยียบ
ลานหญ้าที่เหลืออยู่ของเจ้า และดื่มน้าํ จากแหล่งนํ้าที่ลึกยังไม่พอหรือ จึงเอาเท้าของเจ้ากวนนํ้าที่เหลือ
อยู่ ให้ ขุ่น 19 แกะของเราจะต้องกิน สิง่ ที่ เท ้า ของเจ้า ยํ่า และดื่ มสิ ่ง ที่ เท ้า ของเจ้า ทําให้ ขุ่น หรือ 20 เพราะ
ฉะนั ้น องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสแก่ เขาดังนี้ ว่า ดู เถิด เรา คือเราเอง จะพิพากษาระหว่างแกะอ้วน
กับ แกะผอม 21 เพราะเจ้า เอาสีข้างและบ่า ดัน และผลัก แกะตั วอ ่อนเพลีย ด้วยเขาของเจ้า เจ้ าทําให้เขา
กระจายไปต่างถิน
่ 22 เราจึง จะช่วยฝูง แพะแกะของเราให้ รอด เขาจะไม่ เป็น เหยื่ ออ ีก ต่อ ไป และเราจะ
พิพากษาระหว่างแกะกับแกะ 23 และเราจะตัง้ ผูเ้ ลี้ยงแกะผูหน
้ ่งึ ไว้เหนื อเขา คือดาวิดผูรั
้ บใช้ของเรา และ
ท่านจะเลี้ยงเขาทัง้ หลาย ท่านจะเลี้ยงเขาและจะเป็นผู้เลี้ยงของเขา 24 และเราคือพระเยโฮวาห์จะเป็น
พระเจ้า ของเขา และดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของเราจะเป็น เจ้า นายท่า มกลางเขา เราคือ พระเยโฮวาห์ได้ ลัน
่ วาจา
25
แล้ว เราจะกระทําพันธสัญญาสันติสุขกับเขา และจะกําจัดสัตว์รา้ ยเสียจากแผ่นดิน เขาจะอาศัยอยู่
ในถิน
่ ทุรกันดารอย่างปลอดภัย และนอนอยู่ในป่าไม้ 26 และเราจะกระทําให้เขากับสถานที่รอบๆเนิ นเขา
ของเราเป็น แหล่ง พระพร เราจะส่ง ฝนลงมาให้ ตามฤดูกาล เป็น ห่า ฝนแห่ง พระพร 27 ต้นไม้ ที่ ในทุ่ง จะ
บังเกิดผล และพิภพจะบังเกิดผลประโยชน์ และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินของเขา และเขาจะ
ทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ ในเมื่อ เราหัก คานแอกของเขาเสีย และช่วยเขาให้ พ้น จากมือ ของผู้ ที่ กัก
เขาให้เป็น ทาส 28 เขาจะไม่ เป็น เหยื่อ ของประชาชาติ อีก ต่อ ไป หรือ สัตว์ป่า ดิ นก ็ จะไม่ กิน เขา และเขาจะ
อยู่อย่างปลอดภัย ไม่มีผู้ ใดกระทํา ให้เขากลัว 29 และเราจะจัดหาไร่นาอันมีช่อ
ื ให้แก่ เขา เพื่อเขาจะไม่ ถู
กผลาญด้วยความอดอยากในแผ่น ดิน นั ้น ต่อ ไปอีก ไม่ ต้องทนรับ ความอับอายขายหน้า จากประชาชาติ
30 และเขาจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาสถิ ตกับเขา และเขาคือวงศ์ วานอิสราเอลเป็ น
ประชาชนของเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 31 เจ้าทัง้ หลายเป็นแกะของเรา เป็นแกะใน
ลานหญ้าของเรา เจ้าทัง้ หลายเป็นมนุษย์และเราเป็นพระเจ้าของเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดัง
นี้ แหละ�
11 เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า

35
ภูเขาเสอีรจ
์ ะเป็นที่รา้ งเปล่า
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1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2 “บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้ ภูเขา
เสอีร ์ และพยากรณ์ ต่อมัน 3 และกล่าวแก่มันว่า องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ ภูเขาเส
อีรเอ๋
์ ย เราต่อสู้กับเจ้า และเราจะเหยียดมือของเราต่อสู้เจ้า และเราจะกระทําให้เจ้ารกร้างที่สุด 4 เราจะ
กระทํา ให้หว
ั เมืองของเจ้า ถูก ทิง้ ไว้เสีย เปล่า และเจ้า จะเป็ นที ่ รกร้าง และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮ
5
วาห์ เพราะเจ้าพยาบาทอยู่เป็นนิ ตย์ และให้โลหิตของประชาชนอิสราเอลไหลออกด้วยอํานาจของดาบ
ในเวลาพิบติ
ั ของเขา ในเวลาที่ความชัว่ ช้าของเขาสิน
้ สุดลง 6 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่า เพราะ
ฉะนั ้น เรามี ชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เราจะเตรียมเจ้า เพื่อ รับ โทษแห่ง การให้โลหิต ตก และโลหิต จะไล่ ตามเจ้า
เพราะเจ้ามิได้เกลียดชังเรือ
่ งโลหิต เพราะฉะนั ้นโลหิตจึงจะไล่ตามเจ้าไป 7 ดังนั ้นเราจะกระทําให้ภูเขาเส
อีรร์ กร้างที่สุด และเราจะตัดผู้ที่ผ่านออกมาและผู้ที่กลับเข้าไปเสียจากมัน 8 ภูเขาของเขานั ้น เราจะให้มี
ผู้ที่ถูกฆ่าเต็มไปหมด ผู้ที่ถูกฆ่าด้วยดาบจะล้มลงตามเนิ นเขาของเจ้า ตามหุบเขาของเจ้า และในห้วยทัง้
สิน
้ ของเจ้า 9 เราจะกระทําเจ้าให้เป็ นที ่รกร้างอยู่เนื องนิ ตย์ และหัวเมืองของเจ้าจะไม่กลับคืนมาอีก แล
้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์ 10 เพราะเจ้ากล่าวว่า ‘ประชาชาติทัง้ สองนี้ และประเทศทัง้ สองนี้ จะ
ต้องเป็นของเรา เราจะเอาเขามาเป็นกรรมสิทธิ�
์ ถึงแม้พระเยโฮวาห์สถิตอยู่ที่นั่น 11 เพราะฉะนั ้น องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด เราจะกระทําต่อเจ้าตามความกริว้ และความอิจฉา
ของเจ้า ซึ่ง เจ้า สําแดงเพราะความเกลียดชัง ของเจ้า ซึ่ งม ี ต่อ เขา เมื่อ เราพิพากษาเจ้า เราจึง จะสําแดง
ตัว ของเราในหมู่ พวกเขาให้ เขารู จั
้ ก 12 และเจ้า จะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์ และทราบว่า เราได้ยน
ิ
คํา หมิน
่ ประมาททัง้ ปวงของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ พู ดต่อ ภูเขาทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอลว่า ‘มัน ถูก ทิง้ ไว้ให้ รกร้าง
มันถูกมอบไว้ให้เราเผาผลาญเสีย� 13 ด้วยปากของเจ้า เจ้าเบ่งตัวเจ้าต่อสู้ เรา และว่าเราอีกมากหลาย
เราได้ยน
ิ แล้ว 14 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เมื่อแผ่นดินโลกทัง้ สิน
้ ชื่นชมยินดี เราจะกระทํา
15
เจ้าให้รกร้างไป เจ้ าได้ ชื่นชมยินดีต่อมรดกแห่งวงศ์ วานอิสราเอลเพราะมันเป็ นที ่รกร้างฉั นใด เราจะ
กระทําแก่เจ้าฉั นนั ้น โอ ภูเขาเสอีรเอ๋
์ ย รวมทัง้ เอโดมทัง้ หมด ทัง้ หมดเลย เจ้าจะต้องเป็ นที ่รกร้าง แล้ว
เขาทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

36
ภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลจะกลับคืนให้เป็นดังเดิม
“เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์ ต่อ ภูเขาทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอลว่า ภู เขาแห่ งอ ิส ราเอลเอ๋ย
จงฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ 2 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะศั ตรู กล่าวขวัญถึงเจ้า
ว่า ‘อ้าฮา แม้แต่ที่สูงโบราณเหล่านั ้นได้ตกเป็นกรรมสิทธิข
์ องเราแล้ว� 3 เพราะฉะนั ้นจงพยากรณ์ และ
กล่าวว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เพราะว่าเขากระทําให้เจ้ ารกร้าง และกลืนเจ้าเสียทุกด
้านเพื่อเจ้าจะได้ตกเป็นกรรมสิทธิข
่ ้น และริมฝีปากของพวกช่างพูดกเ็ อาเรือ
่ งของ
์ องชนชาติที่เหลืออยูนั
เจ้า ไปนิ นทา เป็ นที ่ เสื่อมเสีย ชื่อ เสียงในหมู่ ประชาชน 4 ภู เขาทัง้ หลายแห่ งอ ิส ราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั ้น
จงฟังพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แก่ภูเขาและเนิ นเขา
แม่น ้าํ และหุบเขา ที่ ที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า และรกร้าง และหัว เมืองที่ ถู กละทิง้ ซึ่ง ได้ กลายเป็น เหยื่อ และ
เป็ นที ่ เย้ ยหยัน แก่ ประชาชาติ ที่ เหลือ อยู่ รอบๆนั ้น 5 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า
ด้วยความหวงแหนอย่างเดือดดาลของเรา เราพูดกล่าวโทษประชาชาติที่ เหลืออยู่ และแก่เอโดมทัง้ สิน
้
ผูที
้ ่มอบแผ่นดินของเราให้แก่ตนเองให้เป็นกรรมสิทธิ์ ด้วยความร่าเริงอย่างเต็มใจ และใจประมาทหมิน
่
อย่างที่ สุด เพื่อ เขาจะได้ ไล่ คนแผ่น ดิน นั ้น ออกไป เพื่อ จะได้ ปล้น เอาไปเสีย 6 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวคํา
พยากรณ์ เก ี่ย วกับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอล และจงกล่าวแก่ ภู เขาและเนิ น เขา แก่ ห้วยและหุบเขาว่า องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด เราพูดด้วยความหวงแหนและความพิโรธของเรา เพราะเจ้าได้ ทน
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รับความอับอายขายหน้าจากประชาชาติ 7 เพราะฉะนั ้นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่า เราปฏิญาณ
ว่า ประชาชาติที่ อยู่รอบเจ้านั ้นจะทนรับความอับอายขายหน้า 8 โอ ภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอลเอ๋ย แต่
เจ้ าจะแตกกิง่ ของเจ้า ออกมา และออกผลให้ แก่ อิสราเอลประชาชนของเรา เพราะไม่ ชา้ เขาจะได้ กลับ
มา 9 เพราะ ดู เถิด เราอยู่ ฝ่ายเจ้า เราจะหัน มาหาเจ้า และเจ้า จะถูก ไถและถูก หว่าน 10 และเราจะทวี
คนให้แก่ เจ้า คือบรรดาวงศ์ วานอิสราเอลทัว่ หมด หัวเมืองจะมีคนมาอาศัยอยู่ และสถานที่ รา้ งเปล่าจะ
ถูกสร้างขึ้นใหม่ 11 เราจะทวีทัง้ คนและสัตว์ให้แก่ เจ้า จะเพิม
่ ขึ้นและมี ลูกดก และเราจะกระทําให้เจ้ ามี
คนอาศัย อยู่ อย่างในกาลก่อน และจะเป็น ประโยชน์ แก่ เจ้ ามากกว่า แต่ ก่อน แล ้ว เจ้า จะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ 12 เออ เราจะให้ คนดําเนิ น บนเจ้า คื ออ ิส ราเอลประชาชนของเราด้วย และเขาทัง้ หลาย
จะได้ เจ้ าเป็น กรรมสิทธิ์ และเจ้า จะเป็น มรดกของเขา และเจ้า จะไม่ เอาลูก ของเขาไปอีก 13 องค์ พระผู้
เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เพราะคนกล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘เจ้ ากิน คนและเจ้า ได้ เอาลูก ของประชาชาติ ของ
เจ้าไป� 14 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า เพราะฉะนั ้นเจ้าจะไม่กินคน และจะไม่เอาลูกของเจ้าจาก
ประชาชาติ ของเจ้า ไปอีก เลย 15 เราจะไม่ ให้ เจ้ าได้ยน
ิ คํา ประมาทหมิน
่ ของประชาชาติ ต่างๆอีก และเจ้า
ไม่ต้องทนรับความอับอายขายหน้าของชนชาติทัง้ หลายอีกเลย และไม่ต้องกระทําให้ประชาชาติของเจ้า
สะดุดอีกเลย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�
อิสราเอลที่กระจัดกระจายไปแล้วจะกลับคืนมาและรับความรอด
พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 17 “บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย เมื่อ วงศ์ วานอิสราเอลได้
มาอาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ของตน เขากระทํา ให้ แผ่ นดิน เป็น มลทิน ด้วยวิถี และการกระทํา ของเขา ความ
ประพฤติ ของเขาที่ มีต ่อ หน้า เราก็ เหมือ นมลทิ นอ ัน เกิด จากระดู 18 เพราะฉะนั ้น เราจึง ระบายความกริว้
ของเราออกเหนื อเขาด้วยเรือ
่ งโลหิตซึ่งเขาได้กระทําให้ตกบนแผ่นดิน ด้วยเรือ
่ งรู ปเคารพซึ่งเขากระทํา
19
ให้แผ่นดินนั ้นเป็นมลทิน เราจึงให้เขากระจัดกระจายไปท่ามกลางประชาชาติ และเขาถูกกระจายไป
ตามประเทศต่างๆ เราพิพากษาเขาตามวิถีและการกระทําของเขา 20 แต่เมื่อเขามายังบรรดาประชาชาติ
เขา จะ มา ที่ไหน ก็ ตาม เขา ได้ ลบหลู่ นาม บริ สุทธิ ์ ของ เรา ซึ่ง คน กล่าว ขวัญ ถึง เขา ว่า ‘คน เหล่า นี้ เป็น
ประชาชนของพระเยโฮวาห์ ถึงกระนั ้นเขายังต้องออกไปจากแผ่นดินของพระองค์� 21 แต่เรายังสงสาร
นามบริสุทธิ ์ ของเรา ซึ่ง วงศ์ วานอิสราเอลได้ ลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติ ซ่ึง เขาตกไปอยู่ นั ้น 22 เพราะ
ฉะนั ้น จงกล่าวแก่ วงศ์ วานอิสราเอล องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย
เรากําลัง จะกระทํา อยู่ แล้ว ไม่ใช่ เพื่อ เห็น แก่ เจ้า แต่ เพราะเห็น แก่ นามบริสุทธิ ์ ของเรา ซึ่ง เจ้า ได้ ลบหลู่
ท่ามกลางประชาชาติซ่ึงเจ้าเข้าไปอยู่นั ้น 23 และเราจะชําระให้นามที่ยิง่ ใหญ่ของเราบริสุทธิ์ ซึ่งเป็นนาม
ที่ ถู กลบหลู่ ท่ามกลางประชาชาติ และซึ่ง เจ้า ได้ ลบหลู่ ท่ามกลางเขา และประชาชาติ จะทราบว่า เราคือ
พระเยโฮวาห์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ เมื่อเราสําแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลาง
เจ้า ต่อ หน้า ต่อตาเขาทัง้ หลาย 24 เพราะว่า เราจะเอาเจ้า ออกมาจากท่ามกลางประชาชาติ และรวบรวม
เจ้ามาจากทุกประเทศ และจะนําเจ้าเข้ามาในแผ่นดินของเจ้าเอง 25 เราจะเอานํ้าสะอาดพรมเจ้า และ
เจ้า จะสะอาดพ้น จากมลทิน ทัง้ หลายของเจ้า และเราจะชําระเจ้า จากรู ป เคารพทัง้ หลายของเจ้า 26 เรา
จะให้ ใจใหม่ แก่ เจ้า และเราจะบรรจุ จิ ตวิญญาณใหม่ ไว้ ในเจ้า เราจะนํา ใจหิน ออกไปเสีย จากเนื้ อ ของ
เจ้า และจะให้ ใจเนื้ อ แก่ เจ้า 27 และเราจะใส่ วญ
ิ ญาณของเราภายในเจ้า และกระทํา ให้ เจ้ าดําเนิ น ตาม
กฎเกณฑ์ของเรา และเจ้าจะรักษาคําตัดสินของเราและกระทําตาม 28 เจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินซึ่งเรา
ให้แก่ บรรพบุรุษของเจ้า และเจ้าจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเจ้า 29 เราจะช่วย
เจ้า ให้พ้น มลทิน ทัง้ หลายของเจ้า และเราจะเรียกข้าวมา และจะกระทํา ให้อุดมสมบูรณ์ และจะไม่ ให้เจ้
าเกิด การกันดารอาหารเลย 30 เราจะกระทํา ให้ ผลของต้นไม้ และไร่นาอุ ดมสมบู รณ ์ เพื่อ เจ้า จะไม่ ต้อง
ทนรับความอับอายขายหน้าเพราะการกันดารอาหารท่ามกลางประชาชาติอีกเลย 31 แล้วเจ้าจะระลึกถึง
วิถีทางที่ชว
ั ่ ของเจ้า และการกระทําที่ไม่ดีของเจ้า แล้วเจ้าจะเกลียดตัวเจ้าในสายตาของเจ้าเอง เพราะ
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ความชัว่ ช้า ของเจ้า และเพราะการกระทํา อัน น่า สะอิดสะเอียนของเจ้า 32 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรั
สว่า ที่ เรากระทํานั ้ นมิใช่เพราะเห็นแก่ เจ้า ขอให้เจ้ าทราบเสีย โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงอับอายและ
ขายหน้าด้วยเรือ
่ งทางของเจ้าเถิด 33 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันที่เราชําระเจ้าให้หมด
จากความชัว่ ช้าทัง้ สิน
้ ของเจ้านั ้น เราจะกระทําให้เจ้ าอาศัยอยู่ในบรรดาหัวเมือง และสถานที่ ทิง้ ร้างจะ
ได้สร้างขึ้นใหม่ 34 แผ่นดินทีร่ กร้างจะได้รบ
ั การไถแทนที่จะเป็นทีร่ กร้างดังที่ปรากฏต่อสายตาของคนทัง้
หลายที่ ผ่านไปมา 35 และเขาทัง้ หลายจะกล่าวว่า ‘แผ่นดินนี้ ที่ เคยรกร้างกลายเป็นอย่างสวนเอเดน หัว
เมืองที่ ถู กทิง้ ไว้เสีย เปล่า และรกร้างและปรักห ัก พัง เดีย
๋ วนี้ ก็ มี กําแพงล้อมรอบและมี คนอาศัย� 36 แล
้วประชาชาติ ที่ เหลืออยู่รอบๆ เจ้ าจะทราบว่า เรา พระเยโฮวาห์ ได้ สร้างที่ ปรักหักพังเหล่านี้ ข้น
ึ ใหม่ และ
ปลูกพืชในที่ รกร้างนั ้น เรา พระเยโฮวาห์ ได้ ลัน
่ วาจาไว้แล้ว และเราจะกระทําเช่นนั ้น 37 องค์ พระผู้เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า เราจะให้วงศ์ วานอิสราเอลขอให้เรากระทํา สิง่ นี้ ให้ด้วย คือ ให้เพิม
่ คนอย่างเพิม
่
ฝูง แพะแกะ 38 ฝูง แพะแกะอัน บริสุทธิ ์ และฝูง แพะแกะที่ เยรู ซาเล็ม ระหว่างเทศกาลตามกําหนดของ
เธอเป็นอย่างไร เมืองที่ถูกทิง้ ร้างจะเต็มไปด้วยฝูงคนอย่างนั ้น แล้วเขาจะทราบว่า เราคือพระเยโฮวาห์�
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หว่างเขาที่มีกระดูกแห้ง
1 พระหัตถ์ ของ พระ เย โฮ วาห์ มา อยู่ เหนื อ ข้าพเจ้า และ พระองค์ ทรง นํา ข้าพเจ้า ออก มา ด้วย พระ
วิญญาณของพระเยโฮวาห์ และวางข้าพเจ้า ไว้ที่ กลางหว่างเขา มี กระดูก เต็ม ไปหมด 2 พระองค์ ทรงพา
ข้าพเจ้าไปเที่ยวในหมู่กระดูกเหล่านั ้น ดูเถิด มีกระดูกที่หว่างเขานั ้นมากมายเหลือเกิน และดูเถิด เป็นก
ระดูกแห้งที เดียว 3 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้ จะมีชีวิตได้ไหม
� และข้าพเจ้าทูลตอบว่า “โอ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเจ้าข้า พระองค์ก็ทรงทราบอยู่แล้ว� 4 พระองค์
ตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงพยากรณ์ ต่อกระดูกเหล่านี้ และกล่าวแก่มันว่า โอ กระดูกแห้งเอ๋ย จงฟังพระ
วจนะของพระเยโฮวาห์ 5 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แก่ กระดูก เหล่า นี้ ว่า ดู เถิด เราจะกระทํา
ให้ ลมหายใจเข้าไปในเจ้า และเจ้า จะมี ชีวต
ิ 6 เราจะวางเส้น เอ็น ไว้บนเจ้า และจะกระทํา ให้ เนื้ อม ี มาบน
เจ้า และเอาหนั ง คลุม เจ้า และบรรจุ ลมหายใจในเจ้าและเจ้าจะมี ชีวต
ิ และเจ้าจะทราบว่า เราคือพระเย
โฮวาห์� 7 ข้าพเจ้าก็พยากรณ์ ดังที่ ข้าพเจ้าได้รบ
ั บัญชา เมื่อข้าพเจ้าพยากรณ์ อยู่นั ้ นก็มีเสียง และดูเถิด
เป็นเสียงกรุ กกริก กระดูกเหล่านั ้ นก็เข้ามาหากันตามที่ ของมัน 8 และเมื่อข้าพเจ้ามองดู ดู เถิด ก็ เห็นมี
เอน
็ บนมัน และเนื้ อกม
็ าที่กระดูก และหนั งกม
็ าหุม
้ กระดูกไว้ แต่ไม่มีลมหายใจในนั ้น 9 แล้วพระองค์ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า “จงพยากรณ์ แก่ลมหายใจ บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ เถิด จงกล่าวแก่ลมหายใจว่า
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า โอ ลมหายใจเอ๋ย จงมาจากลมทัง้ สี่ มาหายใจเข้าไปในคนที่ ถู ก
ฆ่าเหล่านี้ เพื่อให้เขามีชีวต
ิ � 10 ข้าพเจ้าก็พยากรณ์ ดังที่ทรงบัญชาแก่ข้าพเจ้า และลมหายใจก็เข้ามาใน
กระดูกและกระดูกก็มีชว
ิ แล้วก็ยืนขึ้น เป็นกองทัพใหญ่โตจริงๆ
ี ต
ชนชาติอิสราเอลจะมีชีวิตอีก

“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย กระดูกเหล่านี้ คือวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ ดู
เถิด เขาทัง้ หลายกล่าวว่า ‘กระดูก ของเราแห้ง และความหวัง ของเราก็ สิ ้นไป เราได้ ถู กตัด ส่วนของเรา
ออกเสีย� 12 เพราะฉะนั ้น จงพยากรณ์ และกล่าวแก่เขาว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด
โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เราจะเปิดหลุมฝังศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมฝังศพของเจ้า และ
จะนํา เจ้า กลับ มายัง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล 13 โอ ประชาชนของเราเอ๋ย เจ้ าจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์
ในเมื่อเราเปิดหลุมศพของเจ้า และยกเจ้าออกมาจากหลุมศพของเจ้า 14 และเราจะบรรจุวญ
ิ ญาณของ
เราไว้ในเจ้า และเจ้าจะมีชีวต
ิ และเราจะวางเจ้าไว้ในแผ่นดินของเจ้า แล้วเจ้าจะทราบว่าเราคือพระเย
โฮวาห์ได้ลัน
่ วาจาแล้ว และเราได้กระทํา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ�
11 แล้วพระองค์ ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
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ยูดาห์กับอิสราเอลจะรวมกันอีก

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า อี กว่า 16 “เจ้า บุ ตรแห่ง มนุษย์ เอ๋ย จงเอาไม้ มาอัน หนึ่ ง
เขียนลงว่า ‘สําหรับ ยู ดาห์ และสําหรับ ชนอิสราเอลที่ สังคมกับ ยู ดาห์� จงเอาไม้ มาอี กอ ัน หนึ่ ง เขียนลง
ว่า ‘สําหรับ โยเซฟ ไม้ ของเอฟราอิม และวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิ้ นที ่ สังคมกับ โยเซฟ� 17 เอาไม้ ทัง้ สอง
มารวมกันเข้าเป็ นอันเดียว เพื่อเป็นไม้อน
ั เดียวในมือของเจ้า 18 และเมื่อชนชาติของเจ้ากล่าวแก่เจ้าว่า
‘ท่านจะไม่ สําแดงให้ เราทราบหรือ ว่า ไม้ นี้ หมายความว่า กระไร� 19 จงกล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะเอาไม้ ของโยเซฟ ซึ่ง อยู่ในมือ ของเอฟราอิม และตระกูล อิสราเอล
ที่ สังคมกับเขา และเราจะเอาไม้ ของยู ดาห์มารวมเข้าด้วย และกระทําให้เป็นไม้ อน
ั เดียวกัน เพื่อให้เป็น
ไม้ อน
ั เดียวในมือ ของเรา 20 และไม้ ซ่ึง เจ้า เขียนไว้ นั้น จะอยู่ ในมือ ของเจ้า ต่อ หน้า ต่อตาเขา 21 แล ้ว จง
กล่าวแก่ เขาว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด เราจะนํา คนอิสราเอลมาจากท่ามกลาง
ประชาชาติ ซึ่ง เขาได้ เข ้า ไปอยู่ด้วยนั ้น และจะรวบรวมเขามาจากทุ กด ้านและนํา เขามายัง แผ่น ดิน ของ
เขาเอง 22 และเราจะกระทําให้เขาเป็นประชาชาติ เดียวในแผ่นดินนั ้ นที ่บนภูเขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอล
และจะมีกษั ตริยแต่
์ พระองค์เดียวปกครองอยูเ่ หนื อเขาทัง้ สิน
้ เขาจะไม่เป็นสองประชาชาติอีกต่อไป และ
23
จะไม่ แยกเป็น สองราชอาณาจั กรอ ีก ต่อ ไป เขาจะไม่ กระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน ด้วยรู ป เคารพและสิง่ ที่
น่า สะอิดสะเอียนของเขา หรือด ้ว ยการละเมิด ใดๆของเขาต่อ ไปอีก แต่ เราจะช่วยเขาให้ พ้น จากบรรดา
ที่ อาศัย ซึ่ง เขากระทํา บาปนั ้น และจะชําระเขา และเขาจะเป็น ประชาชนของเรา และเราจะเป็น พระเจ้า
ของเขา 24 ดาวิดผู้รับใช้ของเราจะเป็นกษั ตริย์เหนื อเขาทัง้ หลาย และเขาทุกคนจะมีผู้เลี้ยงผู้เดียว เขา
ทัง้ หลายจะดําเนิ นตามคําตัดสินของเรา และรักษากฎเกณฑ์ของเรา และกระทําตาม 25 เขาทัง้ หลายจะ
อาศัย อยู่ ในแผ่น ดิน ซึ่ง บรรพบุรุษ ของเจ้า อาศัย อยู่ ซึ่ง เราได้ ให้แก่ ยาโคบผู้ รับ ใช้ ของเรา ตัว เขาและลูก
หลานของเขาจะอาศัย อยู่ที่ นั ่น เป็น นิ ตย์ และดาวิด ผู้ รับ ใช้ของเราจะเป็น เจ้าของเขาเป็น นิ ตย์ 26 เราจะ
กระทําพันธสัญญาสันติภาพกับเขา จะเป็นพันธสัญญานิ รน
ั ดร์แก่เขา และเราจะตัง้ เขาไว้และให้เขาทวี
ขึ้น และเราจะวางสถานบริสุทธิ์ของเราไว้ท่ามกลางเขาเป็นนิ ตย์ 27 พลับพลาของเราจะอยู่กับเขา เออ
เราจะเป็นพระเจ้าของเขาและเขาจะเป็นประชาชนของเรา 28 แล้วประชาชาติทัง้ หลายจะทราบว่าเราคือ
พระเยโฮวาห์ กระทํา ให้ อส
ิ ราเอลเป็น สุทธิพิเศษชาติ ในเมื่อ สถานบริสุทธิ์ ของเราอยู่ ท่ามกลางเขาเป็น
นิ ตย์�
15

38
โกกและมาโกกจะมาสู้รบกับอิสราเอล

1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้าว่า 2 “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย

จงมุ่งหน้าของเจ้าต่อสู้โกกแห่ง
แผ่น ดิน มาโกก เจ้ าองค์ สําคัญ ของเมเชคและทู บัล และจงพยากรณ์ กล ่าวโทษเขา 3 จงกล่าวว่า องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ดู เถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็น ปฏิ ปักษ์ กับ เจ้า ผู้ เป็น เจ้า องค์ สําคัญ แห่ง
เมเชคและทู บัล 4 เราจะให้ เจ้ าหัน กลับ และเอาเบ็ด เกี่ยวขากรรไกรของเจ้า และเราจะนํา เจ้า ออกมา
พร้อมทัง้ กองทัพทัง้ สิน
้ ้าและพลม้า สวมเครือ
่ งรบครบทุกคน เป็นกองทัพใหญ่ มีดง
ั ้ และโล่
้ ของเจ้า ทังม
ถือ ดาบทุก คน 5 เปอร์เซีย เอธิโอเปีย และพู ตอยู่ กับ เขาด้วย ทุ กคนมี โล่ และหมวกเหล็ก 6 โกเมอร์และ
กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเขา วงศ์ วานโทการมาห์จากส่วนเหนื อ สุด พร ้ อมกับ กองทัพ ทัง้ สิน
้ ของเขา มี ชนชาติ
7
ทัง้ หลายเป็ นอันมากอยู่กับเจ้า เจ้ าและบรรดากองทัพซึ่งประชุมอยู่กับเจ้า จงเตรียมตัวพร้อมและให้
พร ้ อมไว้เสมอ และจงเป็น ยามเฝ้า เขาทัง้ หลาย 8 เมื่อ ล่วงไปหลายวัน แล้ว เจ้า จะต้องถูก เรียกตัว ในปี
หลังๆเจ้า จะยกเข้าไปต่อสู้ กับ แผ่น ดิน ซึ่ง ได้ คืน มาจากดาบ เป็น แผ่นดิ นที ่ ประชาชนรวบรวมกัน มาจาก
ชนชาติหลายชาติอยู่ที่บนภูเขาอิสราเอล ซึ่งได้เคยเป็ นที่ทิง้ ร้างอยู่เนื องนิ ตย์ ประชาชนของแผ่นดินนั ้น
ออกมาจากชนชาติ อื่นๆ บัดนี้ อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้ วทัง้ สิน
้ 9 เจ้ าจะรุ กออกไป มาเหมือนพายุ เจ้ า
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จะเป็นเหมือนเมฆคลุมแผ่นดิน ทัง้ เจ้าและกองทัพทัง้ สิน
้ ของเจ้าและชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอันมากที่ อยู่
กับเจ้า 10 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ต่อมาในเวลานั ้นจะบังเกิดความคิดในใจของเจ้า และ
เจ้าจะคิดแผนการชัว่ 11 และจะกล่าวว่า ‘เราจะยกกองทัพไปยังแผ่นดินที่ชนบทไม่มีกําแพงล้อม เราจะ
โจมตี ประชาชนที่ สงบซึ่งอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย ทุ กคนอาศัยอยู่โดยไม่ มี กําแพง ไม่มีดาล ไม่มีประตู �
12 เพื่อชิงข้าวของปล้นเอาไปและเพื่อชิงเหยื่อ คือเพื่อจะหันมือของเจ้ากลับมายังที่รกร้างซึ่งขณะนี้ มีคน
อาศัยอยู่ และมายังประชาชนซึ่งรวบรวมจากบรรดาประชาชาติที่ ได้สัตว์ใช้งานและข้าวของ คือผู้อาศัย
อยู่ ท่ามกลางแผ่น ดิน นั ้น 13 เชบาและเดดานและบรรดาพ่อค้า แห่ง ทารชิช และสิง โตหนุ่มท งั ้ หลายใน
เมืองนั ้น จะกล่าวแก่ เจ้ าว่า ‘ท่านมาเพื่อ จะชิง ข้าวของหรือ ท่านชุ มนุ มกองทัพ เพื่อ จะปล้น เพื่อ จะขน
เอาเงิน และทองไป ขนเอาสัตว์และข้าวของไป เพื่อ จะชิง ของมากมายหรือ� 14 เพราะฉะนั ้น บุ ตรแห่ง
มนุษย์ เอ๋ย จงพยากรณ์ และกล่าวกับ โกกว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า ในวัน นั ้น เมื่ ออ ิส รา
เอลประชาชนของเราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้ว เจ้าจะมิได้รู หรื
้ อ 15 เจ้าจะมาจากที่ของเจ้าซึ่งอยู่ส่วน
เหนื อที่สุด ทัง้ เจ้าและชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากที่อยูกั
่ บเจ้า ทุกคนขีม
่ ้าเป็นกองทัพมหึมา เป็นกองทัพ
16
ทรงกําลังยิง่ นั ก เจ้ าจะมาต่อสู้ อส
ิ ราเอลประชาชนของเรา เหมือนอย่างเมฆคลุมแผ่นดินในกาลภาย
หน้า เราจะนําเจ้ามาต่อสู้ กับแผ่นดินของเรา เพื่อประชาชาติ ทัง้ หลายจะรู จ
้ ักเรา โอ โกกเอ๋ย ในเมื่อเรา
สําแดงความบริสุทธิ์ของเราท่ามกลางเจ้าต่อหน้าต่อตาเขา
พระเจ้าจะทรงชนะโกก

17 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า

เจ้าเป็นผูน
้ ั ้นหรือผูที
้ ่ในสมัยก่อนเราได้พูดถึงโดยผูพยากรณ์
้
ของอิสราเอลผูรั
้ บใช้ของเรา ผูซึ
้ ่งในสมัยนั ้นได้พยากรณ์ อยูหลายปี
่
ว่า เราจะนําเจ้ามาต่อสู้กับเขา 18 องค์
พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า แต่ ต่อ มาในเวลานั ้น เมื่อ โกกจะยกมาต่อสู้ กับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอล ความ
พิโรธของเราจะพลุ่ง ขึ้น ต่อ หน้า เรา 19 เพราะเราขอประกาศด้วยความหวงแหนและด้วยความพิโรธดัง่
เพลิงพลุ่งของเราว่า ในวันนั ้นจะมีการสัน
่ สะเทือนใหญ่ยงิ่ ในแผ่นดินอิสราเอล 20 ปลาที่ทะเลและนกใน
อากาศ และสัตว์ป่า ทุ่ง และบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่ คลานอยู่บนแผ่น ดิน และประชาชนทัง้ สิ้นที ่ อยู่บน
พื้นพิภพจะสัน
่ สะเทือนต่อหน้าเรา ภู เขาจะพังทลายลง และหน้าผาจะพัง และกําแพงทุกแห่งจะล้มลง
21
ที่ ดิน เราจะร้องถึง ภูเขาทัง้ หลายของเราเรียกดาบมาต่อสู้ กับ โกก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง
นี้ แหละ และดาบของทุก คนจะต่อสู้ กับพี่น้องของเขา 22 เราจะพิพากษาลงโทษเขาด้วยโรคระบาดและ
โลหิตตก เราจะให้ฝนตกอย่างนํ้าไหลเชีย
่ ว ทัง้ ลูกเห็บและไฟ และไฟกํามะถันตกใส่ เขาและกองทัพของ
เขาและชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากที่ อยู่ กับ เขา 23 ดัง นั ้น เราจะสําแดงความยิง่ ใหญ่ ของเราและชําระ
ตัวของเราให้บริสุทธิ์ และเราจะเป็นทีรู่ จั
้ กท่ามกลางสายตาของประชาชาติเป็นอันมาก แล้วเขาจะทราบ
ว่าเราคือพระเยโฮวาห์�

39
สุสานของมาโกกจะอยูท
่ ัว่ แผ่นดินอิสราเอล

“เพราะฉะนั ้น เจ้า บุ ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงพยากรณ์ กล่าวโทษโกก และกล่าวว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด โอ โกกเอ๋ย เราเป็นปฏิปักษ์ กับเจ้า ผู้เป็นเจ้าองค์สําคัญแห่งเมเชคและทูบัล
2 เราจะให้เจ้าหันกลับ และเจ้าจะเหลือแค่หน่ง
ึ ในหกส่วน และให้เจ้าขึ้นมาจากส่วนเหนื อที่สุด และให้เจ้
3
าเข้าไปต่อสู้ ภู เขาทัง้ หลายแห่งอิสราเอล แล้วเราจะตี คันธนูให้หลุดจากมือซ้ายของเจ้า และเราจะให้
ลูกธนูตกจากมือขวาของเจ้า 4 เจ้าจะล้มลงบนภูเขาแห่งอิสราเอล ทัง้ เจ้าและกองทัพทัง้ สิน
้ ของเจ้า และ
ชนชาติทัง้ หลายที่อยู่กับเจ้า เราจะมอบเจ้าให้เป็นอาหารแก่เหยี่ยวทุกชนิ ดและแก่สัตว์ป่าทุ่ง 5 องค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า เจ้ าจะล้ม ลงบนพื้น ทุ่ง เพราะเราได้ ลัน
่ วาจาแล้ว 6 เราจะส่ง เพลิง มาเหนื อ มา
1
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โกก และท่ามกลางผู้ ที่ อาศัย อยู่อย่างไร ้ กังวลตามเกาะต่างๆ และเขาทัง้ หลายจะทราบว่า เราคือ พระเย
โฮวาห์ 7 และเราจะกระทําให้นามบริสุทธิ์ของเราเป็ นที ่รู จั
้ กในท่ามกลางอิสราเอลประชาชนของเรา เรา
จะไม่ยอมให้อิสราเอลทําให้นามบริสุทธิ์ของเรามัวหมองอีกต่อไป และประชาชาติจะทราบว่า เราคือพระ
เยโฮวาห์ องค์ บริสุทธิในอิ
สราเอล 8 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ดู เถิด มาแล้ว และจะเป็น อย่าง
์
นั ้น คือวันนั ้นซึ่งเราได้ลัน
่ วาจาไว้ 9 แล้วบรรดาคนเหล่านั ้นที่อาศัยอยูใ่ นบรรดาหัวเมืองอิสราเอลจะออก
ไป และจะเอาไฟสุม เครือ
่ งอาวุธ เผาเสีย คือ โล่ และดัง้ คัน ธนู และลูก ธนู หอกยาวและหอกซัด และเขา
จะเอาไฟสุมเป็นเวลาเจ็ดปี 10 เพราะฉะนั ้น เขาไม่จําเป็นจะต้องเอาฟืนมาจากทุ่งนาหรือตัดฟืนมาจาก
ป่า เพราะเขาจะก่อ ไฟด้วยเครือ
่ งอาวุธ และเขาทัง้ หลายจะแย่ง ชิง ผู้ ที่ แย่ งชิง เขา และจะปล้น ผู้ ที่ ปล้น
เขา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 11 ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะให้ โกกมี สุสานอยู่ ในอิสราเอล
คือหุบเขาของคนเดินผ่านไปมา ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกของทะเล มันจะปิดจมูกของคนเดินผ่านไปมา
เพราะว่า โกกและหมู่ นิกรทัง้ สิน
้ ของท่านจะถูก ฝัง ไว้ที่ นั่น เขาจะเรียกกั นว ่า หุบเขาฮาโมนโกก 12 วงศ์
วานอิสราเอลจะฝัง เขาทัง้ หลายอยู่ ถึง เจ็ด เดือน เพื่อ จะทําให้ แผ่ นดิน นั ้น สะอาด 13 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้าตรัสว่า ประชาชนทุกคนแห่งแผ่นดินจะฝังเขาทัง้ หลาย ในวันนั ้นเมื่อเราสําแดงสง่าราศีของเรา
ประชาชนนั ้น จะได้ รบ
ั เกียรติ เพราะการฝัง ศพนั ้น 14 เขาทัง้ หลายจะตัง้ คนให้ เดิน ผ่านไปมาในแผ่น ดิน
เรือ
่ ยไป ให้ ฝัง ศพคนเหล่านั ้ นที ่ เหลือ อยู่ บนพื้น แผ่น ดิน เพื่อ จะทํา แผ่น ดิน ให้ สะอาด เขาจะออกตรวจ
ค้น เมื่อ สิน
้ เจ็ด เดือนแล้ว 15 เมื่อ คนเหล่า นั ้น ผ่านไปมาในแผ่น ดิน ถ้า ใครเห็น กระดูก คนเข้า เขาจะเอา
เครือ
่ งหมายปักไว้ข้างกระดูกนั ้น จนกว่าคนฝังจะมาฝังเขาไว้ในหุบเขาฮาโมนโกก 16 หัวเมืองหนึ่ งชื่อ ฮา
โมนาห์ ก็อยู่ที่นั ่นด้วย เขาจะทําให้แผ่นดินสะอาดดังนี้ แหละ 17 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย องค์พระผู้เป็น
เจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า จงพูดกับนกทุกชนิ ดและพูดกับเหล่าสัตว์ป่าทุ่งว่า ‘จงชุมนุมและมาเถิด รวมกัน
มาจากทุกด้านมายังการเลี้ยงสักการบูชา ซึ่งเราถวายเพื่อเจ้า เป็นการเลี้ยงสักการบูชาใหญ่บนภูเขาทัง้
หลายแห่งอิสราเอล และเจ้าจะรับประทานเนื้ อและดื่มโลหิต 18 เจ้ าจะรับประทานเนื้ อของผู้แกล้วกล้า
และดื่มโลหิตของเจ้านายแห่งพิภพ ของแกะผู้ ของลูกแกะ และของแพะกับของวัวผู้ ทัง้ สิน
้ นี้ เป็นสัตว์
19
อ้วนพีแห่งเมืองบาชาน และเจ้าจะรับประทานไขมันจนเจ้าอิม
่ หนํา และดื่มโลหิตจนเจ้าจะเมา ณ การ
20
เลี้ยงสักการบูชาซึ่ง เราได้ ถวายเพื่อ เจ้า และเจ้า จะอิม
่ หนํา ที่ สํารับ ของเราด้วยเนื้ อม ้า และผู้ ขับขี่ ทัง้
เนื้ อ ของผู้ แกล้ว กล้า และของนั กรบทุก ชนิ ด� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 21 และเราจะ
ตัง้ สง่า ราศี ของเราไว้ในหมู่ ประชาชาติ ทัง้ หลาย และประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะเห็น การพิพากษาลงโทษของ
เราซึ่งเราได้ กระทํา และเห็นมือของเราซึ่งเราวางไว้บนเขาทัง้ หลาย 22 ตัง้ แต่ วันนั ้นเป็นต้นไป วงศ์ วาน
อิสราเอลจะทราบว่า เราคือ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย 23 และประชาชาติ ทัง้ หลายจะทราบ
ว่า วงศ์ วานอิสราเอลได้ ถู กกวาดไปเป็น เชลยเพราะเหตุ ความชัว่ ช้า ของเขา เพราะเขาได้ ละเมิด ต่อ เรา
ดัง นั ้น เราจึง ซ่อนหน้า ของเราเสีย จากเขา และมอบเขาไว้ในมือ พวกศั ตรู ของเขา เขาจึง ล้ม ลงด้วยดาบ
สิน
้ ทุกคน 24 เราได้กระทําต่อความโสโครกและการละเมิดของเขาทัง้ หลาย และเราซ่อนหน้าของเราเสีย
จากเขาทัง้ หลาย
อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม
เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า บัดนี้ เราจะให้ ยาโคบกลับ สู่ สภาพเดิม และจะมี
ความกรุ ณาต่อวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
้ และเราจะหวงแหนนามบริสุทธิ์ของเรา 26 เมื่อเขาทัง้ หลายมา
อาศัย อยู่ อย่างปลอดภัย ในแผ่น ดิน โดยไม่ มี ผู้ ใดกระทํา ให้ เขาหวาดกลัว เขาทัง้ หลายจะทนรับ ความ
อับอายขายหน้า ของเขา ทัง้ การละเมิด ซึ่ง เขาทัง้ หลายได้ เคยประพฤติ ต่อ เรา 27 เมื่อ เราได้ นํา เขากลับ
มาจากชนชาติ ทัง้ หลาย และรวบรวมเขามาจากแผ่น ดิน ศั ตรู ของเขา และเมื่อ เราสําแดงความบริสุทธิ์
ของเราท่ามกลางเขาทัง้ หลายท่ามกลางสายตาของประชาชาติเป็นอันมาก 28 แล้วเขาจะทราบว่าเราคือ
25
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พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา เพราะเราได้ส่งให้เขาถูกกวาดไปเป็นเชลยอยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ
แล้ว ก็ รวบรวมเขาเข้า มาในแผ่น ดิน ของเขาทัง้ หลาย เราจะไม่ ปล่อยให้ สัก คนหนึ่ ง ในพวกเขาเหลือ อยู่
ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ อีกเลย 29 และเราจะไม่ซ่อนหน้าของเราไว้จากเขาทัง้ หลายอีกเลย เมื่อเรา
เทวิญญาณของเราเหนื อวงศ์วานอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ�

40
ทูตสวรรค์ที่ถือไม้วัด
1 เมื่อ ปี ที่ ยี ่ สิ บห้า ที่ เราได้ ถู กกวาดไปเป็ น เชลยนั ้น ในต้น ปี เมื่อ วันที ่ สิ บของเดือน ในปี ที่ สิ บสี่ หลัง จาก
ที่ เขาชนะกรุ งนั ้น ในวันนั ้ นที เดียวพระหัตถ์ ของพระเยโฮวาห์มาอยู่เหนื อข้าพเจ้าและทรงนําข้าพเจ้ามา
2 ในนิ มิ ตแห่ง พระเจ้า พระองค์ ทรงนํา ข้าพเจ้า มาถึง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล และพระองค์ ทรงวางข้าพเจ้า ไว้
บนภูเขาสูงมาก ซึ่งตรงนั ้นทางทิศใต้มีสิ่งก่อสร้างเหมือนเมืองหนึ่ ง 3 เมื่อพระองค์ทรงนําข้าพเจ้ามา ณ
ที่ นั่น ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ปรากฏการณ์ ของเขาคล้ายทองสัมฤทธิ์ มี เชือกป่านเส้น หนึ่ ง และไม้ วด
ั อัน
หนึ่ งอยูใ่ นมือ และท่านยืนอยูที
่ ่หอประตู 4 และชายผูน
้ ั ้นกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงมอง
ดู ด้วยตาเองเถิด และจงฟั งด้วยหูของเจ้า และจงเอาใจใส่ กับสิง่ ทัง้ สิ้นที ่เราจะสําแดงให้แก่ เจ้า เพราะ
ว่าที่นําเจ้ามาที่นี่ ก็เพื่อจะสําแดงให้แก่เจ้า สิ่งทัง้ สินที
้ ่เจ้าเห็นนั ้น จงประกาศแก่วงศ์วานอิสราเอล�
การวัดพระวิหารแห่งอนาคต
5 และดู เถิด มี กําแพงล้อมอยู่ รอบบริเวณนอกของพระนิ เวศ และในมือ ของชายผู้ นั้ นม ี ไม้ วัด ยาวหก
ศอก แต่ ละศอกยาวเท่ากับ ศอกคืบ ดัง นั ้น ท่านจึง วัด ความหนาของกําแพงได้ หน ่งึ ไม้ วัด และความสูง
ได้หน่งึ ไม้วัด 6 แล้วท่านเข้าไปตามหอประตูซ่ึงหันหน้าไปทิศตะวันออกขึ้นไปตามบันได และวัดธรณี หอ
ประตู ได้ ลึก หนึ่ ง ไม้ วด
ั และอีก ธรณี หน่งึ ได้ ลึก หนึ่ ง ไม้ วัด 7 และห้องยามยาวหนึ่ ง ไม้ วัด และกว้างหนึ่ ง ไม้
วัด และที่ วา่ งระหว่างห้องยามเหล่า นั ้น ยาวห้า ศอก และธรณี หอประตู ที่ อยู่ริม มุข ที่ หอประตู ตอนปลาย
ชัน
ั ุขของหอประตูตอนปลายชัน
ั ุขของ
้ ในได้หน่งึ ไม้วัด 8 แล้วท่านก็วดม
้ ในได้หน่งึ ไม้วัด 9 และท่านก็วดม
10
หอประตูได้แปดศอก และเสามุ ขนัน
้ สองศอก และมุขของหอประตูอยู่ที่ ตอนปลายข้างใน แต่ละด้าน
ของหอประตู ตะวันออกมีหอ
้ งยามอยู่สามห้อง ห้องทัง้ สามมีขนาดเดียวกัน และเสาที่ อยู่ทัง้ สองข้างก็ มี
ขนาดเดียวกัน 11 แล้วท่านจึงวัดความกว้างช่องเปิดของทางเข้าหอประตูได้สิ บศอก และความยาวของ
หอประตู สิ บสามศอก 12 หน ้า ห้องยามนั ้ นม ี เครือ
่ งกัน
้ ด้านละหนึ่ ง ศอก และห้องยามนั ้น ยาวด้านละหก
13
ศอก แล ้ วท ่า นก็ วด
ั หอประตู จากหลังคาของห้องยามห้องหนึ่ ง ไปยัง หลังคาของห้องยามอีกห ้ องหนึ่ ง
ได้กว้างยีสิ
่ บห้าศอก จากทางเข้าหนึ่ งไปยังอีกทางเข้าหนึ่ ง 14 และท่านทําเสาทัง้ หลายได้หกสิบศอก และ
รอบหอประตูมีลานไปถึงเสา 15 วัดจากข้างหน้าหอประตูตรงทางเข้าไปยังปลายมุขชัน
้ ในของหอประตูได้
16
ห้าสิบศอก ตามหอประตูนั้นมีหน้าต่างรอบ ค่อยๆแคบเข้าไปข้างในทัง้ ในเสาและในห้องยามและมุข
ก็ มีหน้าต่างอยู่รอบข้างในเหมือนกัน ที่ เสามีต้นอินทผลัม 17 แล้วท่านนําข้าพเจ้าออกมาที่ ลานชัน
้ นอก
และดู เถิด มี ห้องหลายห้องและมี พ้น
ื หิน ทํา ไว้รอบลาน มี ห้องสามสิบ ห้องหัน หน้า เข้าหาพื้น หิน 18 และ
พื้นหินนั ้นมอยู
ี ตามด
่
้านข้างทางเข้าหอประตู เท่ากับความยาวของหอประตู นี่ เป็นพื้นหินตอนล่าง 19 แล
้ วท ่า นก็ วด
ั ความกว้างจากหน้า หอประตู ข้างล่างไปยัง หน้า ลานข้างในด้านนอกได้ หน ่งึ ร้อยศอก อยู่ ทัง้
ทางตะวันออกและทางเหนื อ 20 ส่วนหอประตูแห่งลานนอกหันหน้าไปทางเหนื อ ท่านก็วด
ั ความยาวและ
21
ความกว้างของมัน ห้องยามด้านละสามห้อง กับเสาและมุ ขมีขนาดเดียวกับหอประตูแรก ยาวห้าสิบ
ศอก กว้างยี่สิ บห้าศอก 22 หน้าต่าง มุข ต้นอินทผลัมของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกับของหอประตูซ่ึงหัน
หน้าไปทางทิศตะวันออก และมีบันไดเจ็ดขัน
้ นําขึ้นไปถึง และมุขนัน
้ อยูข้
่ างใน 23 ตรงข้ามกับประตูซ่ึงอยู่
ข้างเหนื อเช่นเดียวกับประตู ที่ อยู่ข้างตะวันออก มีประตู เปิดไปสู่ ลานชัน
ั จากประตู หน่ง
ึ
้ ใน และท่านก็ วด
24
ไปยังอีกประตู หน่งึ ได้ หน่งึ ร้อยศอก และท่านได้ นําข้าพเจ้าตรงไปยังทิศใต้ และดู เถิด มีหอประตู ทาง
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ทิศใต้หน่งึ หอประตู ท่านก็วด
ั เสาและวัดมุข ก็มีขนาดเดียวกับทอื
ี่ ่น 25 มีหน้าต่างที่หอประตูและที่มุขโดย
รอบเหมือนหน้าต่างที่ อื่น ยาวห้าสิบศอกและกว้างยี่สิ บห้าศอก 26 มี บันไดเจ็ดขัน
้ นําขึ้นไปถึง และมุ ขนั ้
นอยูข้
่ างใน มีตนอ
้ น
ิ ทผลัมอยูที
่ ่เสาด้านละต้น 27 และมีประตูหน่งึ อยูทางทิ
่
ศใต้ของลานชัน
้ ใน และท่านก็
28
วัดจากประตูหน่งึ ไปยังอีกประตูหน่งึ ตรงไปทางทิศใต้ ได้หน่งึ ร้อยศอก แล้วท่านนําข้าพเจ้ามายังลาน
ชัน
ั ประตูทิศใต้ มีขนาดอย่างเดียวกับประตูอื่นๆ 29 ห้องยาม เสา และมุข
้ ในโดยประตูทิศใต้ และท่านก็วด
ของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกับที่อื่น มีหน้าต่างที่หอประตูและที่มุขโดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและกว้างยี่สิ
บห้าศอก 30 มีมุ ขอยู่รอบยาวยี่สิ บห้าศอก กว้างห้าศอก 31 มุ ขนน
ั ้ หันหน้าสู่ ลานชัน
้ นอก มีต้นอินทผลัม
32
อยู่ที่เสา และบันไดนี้ มีแปดขัน
้
แล้วท่านก็พาข้าพเจ้ามาที่ลานชัน
ั หอ
้ ในด้านตะวันออก และท่านก็วด
ประตูขนาดเดียวกับหอประตูอื่น 33 ห้องยาม เสา และมุขของหอประตูนี้ มีขนาดเดียวกันกับที่อื่น มีหน้า
ต่างที่หอประตูและที่มุขโดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและกว้างยีสิ
่ บห้าศอก 34 มุขของด้านนี้ หน
ั หน้าสู่ลานชัน
้
35
นอก และมีต้นอินทผลัมอยู่ที่ เสาด้านละต้น และบันไดนี้ มีแปดขัน
้
แล้วท่านก็ นําข้าพเจ้ามายังประตู
36
เหนื อ แล ้ วท ่า นก็ วด
ั หอประตู นั้ นม ี ขนาดเดียวกับ หอประตู อื่น ห้องยาม เสา และมุข ของหอประตู นี้ มี
ขนาดเดียวกันกบท
ั อื
ี่ ่น มีหน้าต่างโดยรอบ ยาวห้าสิบศอกและกว้างยีสิ
่ บห้าศอก 37 มุขของด้านนี้ หน
ั หน้า
38
สู่ ลานชัน
้
มี ห้องๆหนึ่ ง และมี ทาง
้ นอก และมีต้ นอ ิ นทผลัม อยู่ ที่ เสาด้านละต้น และบันไดนี้ มี แปดขัน
39
เข้าอยู่ที่เสาของหอประตู เป็ นที่ล้างเครือ
่ งเผาบูชา และที่มุมของหอประตูมีโต๊ะด้านละสองโต๊ะ บนนี้
สําหรับฆ่าเครือ
่ งเผาบูชา เครือ
่ งบูชาไถ่บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด 40 และทางด้านนอก ทางที่เขา
ขึ้นไปถึงทางเข้าหอประตูเหนื อมีโต๊ะสองโต๊ะ อีกด้านหนึ่ งของมุมของหอประตูมีโต๊ะสองโต๊ะ 41 มีโต๊ะอยู่
ข้างนี้ สี ่โต๊ะ และมีโต๊ะอยู่ข้างนั ้นข้างๆหอประตูสี ่โต๊ะ เป็นแปดโต๊ะด้วยกัน ซึ่งเขาใช้เป็ นที ่ฆ่าเครือ
่ งสัตว
42
บูชา มีโต๊ะสี่โต๊ะทําด้วยหินสกัดสําหรับเครือ
่ งเผาบูชา ยาวหนึ่ งศอกคืบและกว้างหนึ่ งศอกคืบ สูงหนึ่ ง
ศอก สําหรับวางเครือ
่ งมือซึ่งเขาใช้ฆ่าเครือ
่ งเผาบู ชา และเครือ
่ งสัตวบู ชา 43 มี ตะขอยาวคืบหนึ่ งติ ดอยู่
ข้างในโดยรอบ บนโต๊ะนี้ เขาวางเนื้ อของเครือ
่ งบูชา
ห้องสําหรับพวกนั กร้องและปุโรหิต
44 ข้างนอกหอประตูชัน
้ งสําหรับพวกนั กร้อง ซึ่งอยู่ข้างหอประตูเหนื อ หันหน้าไป
้ ใน ในลานชัน
้ ในมีหอ
ทิศใต้ อีกห้องหนึ่ งอยู่ข้างหอประตูตะวันออก หันหน้าไปทิศเหนื อ 45 และท่านบอกข้าพเจ้าว่า “ห้องนี้ ซ่ึง
หันหน้าไปทางทิศใต้สําหรับปุโรหิตผู้ดูแลพระนิ เวศ 46 และห้องซึ่งหันหน้าไปทางเหนื อ สําหรับปุโรหิตผู้
ดู แลแท่ นบู ชา ปุ โรหิต เหล่า นี้ เป็น บุตรชายของศาโดกในบรรดาบุตรชายของเลวี ที่ เข ้า มาใกล้ พระเยโฮ
วาห์ เพื่อ จะปรนนิ บั ติ พระองค์ � 47 และท่านก็ วด
ั ลาน ได้ ยาวหนึ่ ง ร้อยศอก และกว้างหนึ่ ง ร้อยศอกเป็น
สี่เหลี่ยมจตุรส
ั และแท่นบูชาอยูข
่ ้างหน้าพระนิ เวศ
มุขของพระวิหาร
48 แล ้ วท ่านนํา ข้าพเจ้า มาที่ มุ ขของพระนิ เวศและวัด เสาของมุข ได้ หา
้ ศอกทัง้ สองด้าน และหอประตู
ก็ กว้างด้านละสามศอก 49 มุ ขน น
ั ้ ยาวยี่สิ บศอกและกว้างสิบ เอ็ด ศอก และท่านนํา ข้าพเจ้า ทางบันไดไป
ถึงที่นั ้น และมีเสาอยูข
่ ้างเสาทัง้ สองข้าง

41
คําบรรยายถึงพระวิหาร
ภายหลัง ท่านนํา ข้าพเจ้า มาถึง พระวิหาร และได้ วด
ั เสา กว้างด้านละหกศอก ซึ่ง เท่ากับ ความกว้าง
ของพลับพลา 2 และส่วนกว้างของทางเข้านั ้นสิบศอก และกําแพงข้างทางเข้าด้านละห้าศอก และท่าน
ก็ วด
ั ความยาวของพระวิหารได้ สี ่ สิ บศอก กว้างยี่ สิ บศอก 3 แล ้ วท ่า นก็ เข ้า ไปข้างในและวัด เสาของทาง
เข้าได้สองศอก ทางเข้านั ้นหกศอก และส่วนกว้างของทางเข้านั ้นเจ็ดศอก 4 และท่านก็วด
ั ความยาวของ
1
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ห้องได้ ยี ่ สิ บศอก กว้างยี่ สิ บศอก พ้น พระวิหารออกไป และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็ นที ่ บริสุทธิที
์ ่สุด �
5 แล้วท่านก็ วด
ั กําแพงพระนิ เวศได้หนาหกศอก และห้องระเบียงนั ้นกว้างสี่ ศอก อยู่รอบพระนิ เวศทุกด
้าน 6 ห้องระเบียงนั ้นเป็นห้องสามชัน
้ ซ้อนกัน มีชัน
้ ละสามสิบห้อง มีหยักบ่าอยู่รอบกําแพงพระนิ เวศ ใช้
เป็ นที ่ หน ุน ห้องระเบียง เพื่อ ไม่ ให้ห้องระเบียงอาศัย กําแพงพระนิ เวศ 7 ห้องระเบียงนั ้น ยิง่ สูง ขึ้น ไปก็ ยงิ่
กว้างออก ตามส่วนขยายของหยั กบ ่า จากห้องหนึ่ ง ซ้อนอยู่ บนอี กห ้ องหนึ่ ง โดยรอบ ที่ ข้างพระนิ เวศมี
บันไดนําขึ้นข้างบน ดังนี้ แหละผูใ้ ดที่ข้น
ึ ไปจากห้องตํ่าที่สุดถึงห้องบนก็ต้องลอดผ่านห้องกลาง 8 ข้าพเจ้า
ยัง เห็ นอ ี กว่า พระนิ เวศนั ้ นม ี ยกพื้น อยู่ โดยรอบ ฐานของห้องระเบียงวัด ได้ หน ่งึ ไม้ วด
ั เต็ม ยาวหกศอก
9 ผนั งด ้านนอกของห้องระเบียงหนาห้า ศอก และส่วนที่ วา
่ งคือ สถานที่ ของห้องระเบียงที่ อยู่ ข้างในนั ้น
10 ระหว่างห้องระเบียงแต่ละห้องมีความกว้างยีสิ
่ บศอกโดยรอบพระนิ เวศทุกด้าน 11 และประตูของห้อง
ระเบียงนั ้น เปิด เข้าไปในส่วนบนยกพื้ นที ่ ว่าง ประตู หน ่งึ หัน ไปทางเหนื อ และอีก ประตู หน ่งึ หัน ไปทาง
ใต้ ความกว้างของส่วนที่ วา่ งนั ้นคือห้าศอกโดยรอบ 12 ตึ กที่ หน
ั หน้ามายังสนามของพระนิ เวศทางด้าน
ตะวัน ตกนั ้น กว้างเจ็ด สิบ ศอก และผนั ง ของตึก หนาห้า ศอกโดยรอบและยาวเก้า สิบ ศอก 13 แล ้ วท ่า นก็
วัดพระนิ เวศได้ยาวหนึ่ งร้อยศอก สนามและตึกพร้อมกับผนั งยาวหนึ่ งร้อยศอก 14 ความกว้างด้านตะวัน
ออกของด้านหน้า ของพระนิ เวศทัง้ ของสนาม ยาวหนึ่ ง ร้อยศอก 15 แล ้ วท ่า นก็ วด
ั ความยาวของตึก ซึ่ง
หัน หน้า ไปสู่ สนามซึ่ง อยู่ ด้านหลัง พร ้ อมทัง้ ผนั ง ข้างๆ ยาวหนึ่ ง ร้อยศอก ห้องโถงของพระวิหารนั ้น และ
ลานของมุข 16 ทัง้ ธรณี ประตู หน้าต่างและผนั งรอบทัง้ สามชัน
้ ซึ่งอยู่ตรงข้ามประตู บุ ไม้ โดยรอบตัง้ แต่
17
พื้นถึงหน้าต่าง และหน้าต่างนี้ ก็คลุมไว้ จนถึงที่อยูเหนื
่
อประตู ถึงแม้เป็นห้องชัน
้ ในและข้างนอก และ
บนผนั งโดยรอบที่หอ
้ งชัน
้ ในและห้องโถง ก็กระทําโดยการวัด 18 พระนิ เวศนั ้นมีรู ปเครู บและรู ปต้นอินท
ผลัม และรู ปต้ นอินทผลัมอยู่ระหว่างเครู บทุกรู ป เครู บทุกตนมีสองหน้า 19 หน้าของผู้ชายตรงต้ นอินท
ผลั มที่อยู่ข้างหนึ่ ง และหน้าของสิงโตหนุ่มตรงต้นอินทผลั มที่อยู่อีกข้างหนึ่ ง มีรู ปอย่างนี้ รอบพระนิ เวศ
ทัง้ หมด 20 จากพื้น ถึงที่ เหนื อ ประตู มี รู ปเครู บ และรู ป ต้ นอ ิ นทผลัม แกะอยู่ ที่ ผนั ง พระวิหาร 21 ฝ่ายเสา
ประตู ของพระวิหารนั ้นสี่เหลี่ยมข้างหน้าสถานบริสุทธิ์ รู ปร่างของตั วนันก
้ ็เหมือนรู ปร่างของอีกตัวหนึ่ ง
22 แท่นบูชาทําด้วยไม้สูงสามศอกยาวสองศอก ทังม
้ ุม ความยาว และที่ผนั งทําด้วยไม้ ท่านบอกข้าพเจ้า
ว่า “นี่ เป็นโต๊ะซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์� 23 พระวิหารและสถานบริสุทธิ์มีประตู คู่ แห่งละคู่
24 ประตู เหล่ านั ้ นม ี สองบาน คือ บานเหวีย
่ งสองบาน ประตู หน่ึงมีสองบาน และอีกประตู หน่ึงมีสองบาน
25 และบนประตูของพระวิหาร มีเครู บและต้นอินทผลัมแกะไว้ เช่นเดียวกับที่แกะไว้บนผนั ง มีพลับพลา
ไม้ อยู่ ที่ หน ้า มุข ข้างนอก 26 มี หน ้า ต่างและมีต้ นอ ิ นทผลัม อยู่ ทัง้ สองข้างที่ บนผนั งด ้า นข้า งมุข ทัง้ ห้อง
ระเบียงพระนิ เวศและพลับพลา
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แล ้ วท ่า นพาข้าพเจ้า มาถึง ลานชัน
้ นอก ตรงทิศ เหนื อ และท่านนํา ข้าพเจ้า มาถึง ห้องซึ่ง อยู่ตรงข้าม
กับสนาม และตรงข้ามกับตึกทางด้านทิศเหนื อ 2 ความยาวของตึกที่อยู่หน้าประตูทางด้านเหนื อนั ้นเป็น
หนึ่ ง ร้อยศอก และกว้างห้า สิบ ศอก 3 ติ ดต่ อก ับ ส่วนยี่ สิ บศอกซึ่ง เป็น ส่วนของลานชัน
้ ใน หัน หน้า เข้า สู่
4
พื้น หิน ซึ่ง เป็น ส่วนของลานข้างนอก เป็น ระเบียงซ้อนระเบียงสามชัน
และข้างหน้า ห้องมี ทางเข้า ข้าง
้
ในกว้างสิบศอก ยาวหนึ่ งศอก บรรดาประตู หอ
้ งเหล่านี้ อยู่ทางด้านเหนื อ 5 ห้องข้างบนแคบกว่า เพราะ
ระเบียงเหล่า นี้ สูง กว่า ระเบียงห้องชัน
้ ล่าง และชัน
้ กลางในตึก นั ้น 6 เพราะว่า เป็น ห้องสามชัน
้ และไม่ มี
เสารองเหมือนเสาที่ ลานข้างนอก เพราะฉะนั ้น ห้องชัน
้ บนจึง ร่น เข้าไปกว่า พื้น มากกว่า ห้องชัน
้ ล่างและ
ชัน
้ กลาง 7 และมี ผนั ง ข้างนอกขนานกับ ห้อง ตรงไปยัง ลานข้างนอก ตรงข้ามกับ ห้อง ยาวห้า สิบ ศอก
8 เพราะว่า ห้องที่ ลานข้างนอกยาวห้า สิบ ศอก และดู เถิด ส่วนห้องเหล่านั ้ นที ่ ตรงข้ามกับ พระวิหารยาว
หนึ่ งร้อยศอก 9 ใต้ห้องเหล่านั ้นมท
ี างเข้าอยูด
่ ้านตะวันออก ถ้าเข้าไปจากลานข้างนอก 10 ตรงที่ผนั งด้าน
1

เอเสเคียล 42:11

861

เอเสเคียล 43:12

นอกเริม
้ งหลายห้อง 11 ทาง
่ ต้น ด้านตะวันออกก็เช่นเดียวกัน ตรงข้ามกับสนามและตรงข้ามกับตึกมีหอ
เดิน อยู่ หน ้า ห้องคล้ายกับ ห้องทางทิศ เหนื อ ยาวและกว้างขนาดเดียวกัน มี ทางออก แผนผัง และประตู
อย่างเดียวกัน 12 ข้างล่างห้องทิศ ใต้ มี ทางเข้า อยู่ด้านตะวัน ออกที่ ที่ เข ้า มาตามทางเดิน ตรงข้ามมี ผนั ง
แบ่ง 13 แล้วท่านกล่าวแก่ ข้าพเจ้าว่า “ห้องด้านเหนื อและห้องด้านใต้ ตรงข้ามสนามเป็นห้องบริสุทธิ์ ที่
ปุโรหิตผู้เข้าใกล้ พระเยโฮวาห์จะรับประทานของถวายอันบริสุทธิ์ที่สุด เขาจะวางของถวายอันบริสุทธิ์ที่
สุด นั ้น ไว้ที่ นั่น และธัญ ญบู ชา เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป เครือ
่ งบูชาไถ่ การละเมิด เพราะว่าที่ นั่น บริสุทธิ์ 14 เมื่อ
ปุโรหิต เข้าไปในที่ บริสุทธิ์ เขาจะไม่ ออกไปจากที่ บริสุทธิเข้
่ งแต่ง กายที่
์ า สู่ ลานข้างนอก แต่ จะปลดเครือ
เขาสวมปฏิ บั ติ หน้าที่ วางไว้ที่ นั ่น เพราะสิง่ เหล่า นี้ บริสุทธิ์ เขาจะต้องสวมเครือ
่ งแต่ง กายอื่ นก ่อ นที่ เขา
จะเข้าไปสู่ ส่วนที่ มี ไว้ สําหรับ ประชาชน� 15 เมื่อ ท่านได้ วด
ั ข้างในบริเวณพระนิ เวศเสร็จ แล้ว ท่านก็ นํา
ข้าพเจ้า ออกมาทางประตู ซ่ึง หัน หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออก และวัด บริเวณพระนิ เวศโดยรอบ 16 ท่านวัด
ด้านตะวัน ออกด้วยไม้ วด
ั ได้ หา้ ร้อยศอกตามไม้ วด
ั โดยรอบ 17 แล ้ วท ่า นก็ หน
ั มาวัด ทางด้านเหนื อ ได้ หา้
18
ร้อยศอกตามไม้วด
ั โดยรอบ แล้วท่านก็หน
ั มาวัดด้านใต้ได้ห้าร้อยศอกตามไม้วัด 19 แล้วท่านก็หน
ั มา
ด้านตะวัน ตกแล้ วว ัด ได้ หา้ ร้อยศอกตามไม้ วัด 20 ท่านวัด ทัง้ สี่ ด้าน มี กําแพงล้อมรอบยาวห้า ร้อยศอก
กว้างห้าร้อยศอก เป็นที่แบ่งระหว่างสถานบริสุทธิ์กับสถานที่สามัญ
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พระวิหารเต็มด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
ภายหลัง ท่านนํา ข้าพเจ้า มายัง ประตู คือ ประตู ที่ หัน หน้า ไปทิศ ตะวัน ออก 2 และ ดู เถิด สง่า ราศี ของ
พระเจ้า แห่ งอ ิส ราเอลมาจากทิศ ตะวัน ออก และพระสุรเสียงของพระองค์ ก็ เหมือนเสียงนํ้า มากหลาย
และพิภพก็ รุ ง่ โรจน์ ด้วยสง่าราศี ของพระองค์ 3 และนิ มิ ตที่ ข้าพเจ้าเห็นนั ้ นก็เหมือนกั บนิมิ ตซึ่งข้าพเจ้า
เห็นเมื่อพระองค์ เสด็จมาทําลายเมืองนั ้น และเหมือนกั บนิมิ ตซึ่งข้าพเจ้าได้ เห็นที ่รม
ิ แม่ น้ําเคบาร์ และ
ข้าพเจ้าก็ซบหน้าของข้าพเจ้าลงถึงดิน 4 และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ได้เข้าไปในพระนิ เวศทางประตูที่
หันไปทางทิศตะวันออก 5 พระวิญญาณก็ ยกข้าพเจ้าขึ้น และนําข้าพเจ้ามาที่ ลานชัน
้ ใน และดู เถิด สง่า
6
ราศีของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิ เวศ ขณะที่ชายคนนั ้นยังยืนอยู่ที่ข้างข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระองค์
ตรัสกับข้าพเจ้าดังออกมาจากพระนิ เวศ
1

ราชบัลลังก์ของพระเยซูคริสต์ในพระวิหาร
“บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย บัลลังก์ของเราและสถานที่วางเท้าของเราอยู่
ที่ นี่ เป็ นที ่ที่ เราจะอยู่ท่ามกลางชนชาติ อส
ิ ราเอลเป็นนิ ตย์ และวงศ์ วานอิสราเอลจะไม่ กระทํา ให้นามบริ
สุทธิ์ของเราเป็นมลทิ นอีก โดยตัวของเขาทัง้ หลายเองหรือกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย ด้วยการเล่นชู้ของ
เขาทัง้ หลาย และด้วยศพของกษั ตริย์ ของเขาทัง้ หลายในปู ชน ีย สถานสูง 8 โดยการวางธรณี ประตู ของ
เขาทัง้ หลายไว้ข้างธรณี ประตู ทัง้ หลายของเรา โดยการตัง้ เสาประตู ของเขาทัง้ หลายไว้ข้างเสาประตู ทัง้
หลายของเรา มี เพียงผนั งก ัน
้ ไว้ระหว่างเรากับ เขาทัง้ หลายเท่านั ้น เขาได้ กระทํา ให้นามบริสุทธิ์ ของเรา
เป็นมลทินด้วยการอันน่าสะอิดสะเอียนของเขาซึ่งเขาทัง้ หลายได้กระทํา ดังนั ้นเราจึงเผาผลาญเขาเสีย
ด้วยความกริว้ ของเรา 9 บัดนี้ ให้เขาทิง้ การเล่นชู้ทัง้ หลายของเขาและศพของกษั ตริย์ทัง้ หลายของเขาให้
ห่างไกลจากเรา และเราจะอยูท
่ ่ามกลางเขาทัง้ หลายเป็นนิ ตย์ 10 เจ้า บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าจงบรรยาย
แก่วงศ์วานอิสราเอลให้ทราบถึงพระนิ เวศ เพื่อว่าเขาจะได้ละอายในเรือ
่ งความชัว่ ช้าของเขา และให้เขา
ทัง้ หลายวัด แบบแผน 11 และถ้า เขาละอายในสิง่ ทัง้ หลายที่ เขากระทํา มาแล้ว จงสําแดงภาพแผนผัง
ทางออกทางเข้า และลักษณะทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศนั ้น และจงให้เขาทราบถึงกฎเกณฑ์ ลักษณะและกฎ
ทัง้ สิน
ั ษาลักษณะและกฎเกณฑ์
้ ของพระนิ เวศ จงเขียนลงไว้ท่ามกลางสายตาของเขา เพื่อ เขาจะได้ รก
12
ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศ และกระทําตาม ต่อไปนี้ เป็นกฎของพระนิ เวศ คือบริเวณโดยรอบที่อยู่บนยอดภู
เขาจะเป็นที่บริสุทธิที
์ ่สุด ดูเถิด นี่ เป็นกฎของพระนิ เวศ
7 และพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า
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การวัดแท่นบูชา
13 ต่อไปนี้ เป็ นขนาดของแท่นบูชาวัดเป็ นศอก ศอกหนึ่ งคือความยาวหนึ่ งศอกกับหนึ่ งคืบ ตอนฐานสู ง
หนึ่ ง ศอก และกว้างหนึ่ ง ศอก ที่ ขอบมี รม
ิ คืบ หนึ่ ง และความสูง ของแท่น บูชาเป็น ดังนี้ 14 จากตอนฐาน
ที่ อยู่บนดินมาถึงข้างล่างสูงสองศอก กว้างหนึ่ งศอก จากขัน
้ เล็กไปถึงขัน
้ ใหญ่สูงสี่ ศอก กว้างหนึ่ งศอก
15 และเตาของแท่นนั ้นสี่ศอก และจากเตาแท่นมีเชิงงอนยื่นขึ้นสี่เชิง 16 เตาแท่นนั ้นเป็ นสี่เหลี่ยมจตุรส
ั
ยาวสิบ สองศอก กว้างสิบ สองศอก 17 ขัน
้ ข้างเตาก็ สี ่ เหลี่ยมจตุ รส
ั เหมือนกัน ยาวสิบ สี่ ศอก กว้างสิบ สี่
ศอก ยกริมรอบกว้างครึง่ ศอก ฐานกว้างศอกหนึ่ งโดยรอบ บันไดแท่นบูชาหันหน้าไปทางทิศตะวันออก�
18 และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ต่อไปนี้ เป็ นกฎ
ของแท่นบูชาในวันที่สร้างเสร็จแล้ว เพื่อจะถวายเครือ
่ งเผาบูชา และเพื่อจะพรมด้วยเลือด
จงถวายเครือ
่ งบูชาอีก
ท่านจงมอบวัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปแก่ ปุ โรหิต คนเลวีเชื้อ สายศาโดก ผู้ ที่ เข ้า มาใกล้
เพื่อปรนนิ บัติเรา องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 20 เจ้าจงเอาเลือดวัวนัน
้ บ้างใส่ ไว้ที่ เชิงงอน
ทัง้ สี่ ของแท่น และมุ มทงั ้ สี่ ของขัน
้ ข้างเตา และที่ ยกริมโดยรอบ ทําดังนี้ แหละท่านจะได้ ชาํ ระแท่นและ
ทําการลบมลทิน ของแท่น นั ้น ไว้ 21 ท่านจงเอาวัว ผู้ ซ่ึง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และปุโรหิต จะเผามัน เสีย
ในที่ ที่ กําหนดไว้ซ่ึง เป็ นที ่ ของพระนิ เวศภายนอกสถานบริสุทธิ์ 22 และในวันที ่ สองท่านจงถวายลูก แพะ
ตัวผู้ ที่ ปราศจากตําหนิ เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และพวกปุโรหิต จะชําระแท่ นบู ชา อย่างที่ ชาํ ระด้วยวัว ผู้
23 เมื่อท่านได้ชา
้ ่ปราศจากตําหนิ จาก
ํ ระแท่นเสร็จแล้ว ท่านจงถวายวัวหนุ่มปราศจากตําหนิ และแกะผูที
24
ฝูง ท่านจงนํามาถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ และปุโรหิตจะเอาเกลือพรมลงบนนั ้น และจะถวาย
เป็น เครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ 25 ท่านจงเตรียมแพะตัว หนึ่ ง เป็น เครือ
่ งบูชาไถ่บาปทุก วัน จนครบ
เจ็ด วัน และพวกปุโรหิต จะเตรียมวัว หนุ่ม และแกะผู้ ที่ ปราศจากตํา หนิ จากฝู งด ้วย 26 เขาทัง้ หลายจะ
ต้องทําการลบมลทินแท่นบูชาอยูเจ
่ ็ดวันจึงจะชําระเสร็จ และจะสถาปนาตนเองไว้ 27 และเมื่อเขากระทํา
ครบตามกําหนดเหล่านี้ แล้ว ตัง้ แต่ วันที่ แปดเป็นต้นไปปุโรหิตจะต้องถวายเครือ
่ งเผาบูชาของท่านและ
เครือ
่ งสันติ บูชาของท่านที่ บนแท่นนั ้น และเราจะโปรดปรานเจ้าทัง้ หลาย องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรั
สดังนี้ แหละ�
19
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ประตูตะวันออกเฉพาะเจ้านายองค์นั ้น
1 แล้วท่านก็ นําข้าพเจ้ากลับมาตามทางของประตู ของสถานบริสุ ทธิ์หอ
้ งนอก ซึ่งหันหน้าไปทางตะวัน
ออก และประตูนั้นปิ ดอยู่ 2 พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “ประตูนี้ จะปิ ดอยู่เรือ
่ ยไป อย่าให้เปิดและไม่
ให้ใครเข้าไปทางนี้ เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้เสด็จเข้าไปทางนี้ เพราะฉะนั ้นจึงให้ปิด
ไว้ 3 เฉพาะเจ้านายเท่านั ้น คือเจ้านาย ท่านจะประทับเสวยพระกระยาหารต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ใน
ประตูนี้ ได้ ท่านจะต้องเข้ามาทางมุขของหอประตูและต้องออกไปตามทางเดียวกัน�
พระนิ เวศเต็มไปด้วยสง่าราศีของพระเจ้า
แล้วท่านก็ นําข้าพเจ้ามาตามทางของประตู เหนื อมาที่ ข้างหน้าพระนิ เวศ และข้าพเจ้ามองดู และดู
เถิด สง่าราศี ของพระเยโฮวาห์ก็ เต็มพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และข้าพเจ้า ก็ ซบหน้าลงถึ งดิน 5 และ
พระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงตัง้ ใจให้ดี ทุกสิ่งที่เราจะบอกเจ้าเกี่ยวกับกฎทัง้
สิน
้ ของพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และราชบัญญัติ ทัง้ สิน
้ ของพระนิ เวศนั ้น จงดูด้วยตาของเจ้า และฟั
งด ้วยหู ของเจ้า และจดจํา เรือ
่ งทางเข้า พระนิ เวศและทางออกจากสถานบริสุทธิ์ ให้ดี 6 แล ้ว จงบอกแก่
วงศ์ วานที่ มักกบฏ คือวงศ์ วานอิสราเอลว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ วงศ์ วานอิสราเอล
4
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เอ๋ย ขอให้การที่น่าสะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้าสิน
้ สุดเสียทีเถิด 7 คือการที่เจ้าพาคนต่างด้าวที่มิได้เข้าสุ
หนัตทางจิตใจและมิได้เข้าสุหนัตทางเนื้ อหนั งเข้ามาในสถานบริสุทธิข
์ องเรา กระทําให้สถานนั ้น คือพระ
นิ เวศของเรามัว หมอง เมื่อ เจ้า ถวายอาหารของเราแก่ เรา คือ ไขมัน และเลื อด สิ ่ง เหล่า นี้ ได้ ทําลายพันธ
สัญญาของเราด้วยการอัน น่า สะอิดสะเอียนทัง้ สิน
้ ของเจ้า 8 และเจ้า มิ ได้ ดู แลรักษาสิง่ บริสุทธิ์ ของเรา
แต่เจ้าได้ตัง้ คนเฝ้าให้ดูแลรักษาอยูใ่ นสถานบริสุทธิ์ของเรา เพื่อประโยชน์ แก่ตัวเจ้าเอง
พวกปุโรหิตของพระวิหารในอนาคต
9 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสดังนี้ ว่า

อย่าให้คนต่างด้าวที่มิได้เข้าสุ หนัตทางจิตใจและมิได้เข้าสุ
หน ัต ทางเนื้ อ หนั ง คือ ชนต่างด้าวทัง้ สิ้ นที ่ อยู่ ท่ามกลางชนชาติ อส
ิ ราเอลเข้าไปในสถานบริสุทธิ์ ของเรา
10 แต่คนเลวีผู้ที่ ได้ไปไกลจากเรา หลงไปจากเราไปติดตามรู ปเคารพของเขาเมื่อคนอิสราเอลหลงไปนั ้น
จะต้องได้ รบ
ั โทษความชัว่ ช้า ของตน 11 เขาทัง้ หลายจะต้องปรนนิ บั ติ อยู่ ในสถานบริสุทธิ์ ของเรา ตรวจ
ตราดู อยู่ ที่ ประตู พระนิ เวศ และปฏิ บั ติ อยู่ ในพระนิ เวศ เขาจะฆ่า เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาให้
12
ประชาชน และเขาจะต้องคอยเฝ้าประชาชน เพื่อจะรับใช้เขาทัง้ หลาย เพราะเขาทัง้ หลายได้ปรนนิ บัติ
ประชาชนอยู่ หน ้า รู ป เคารพของเขา จึง ทําให้ วงศ์ วานอิสราเอลตกอยู่ ในความชัว่ ช้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสว ่า เพราะฉะนั ้น เราจึง ได้ ปฏิญาณด้วยเรือ
่ งเขาทัง้ หลายว่า เขาทัง้ หลายจะต้องได้ รบ
ั โทษ
13
ความชัว่ ช้าของเขา อย่าให้เขาทัง้ หลายเข้ามาใกล้ เรา เพื่อจะรับใช้เราในตําแหน่ งปุโรหิต หรือเข้ามา
ใกล้ สิ ่ งบริสุทธิ์ ใดๆของเราในที่ บริสุทธิที
์ ่ สุด นั ้น แต่ เขาต้องทนรับ ความอับอายขายหน้า และการอัน น่า
สะอิดสะเอียนทัง้ หลายซึ่งเขาได้กระทํานั ้น 14 แต่ถึงกระนั ้นเราจะกําหนดให้เขาเป็นผู้ดูแลพระนิ เวศ ให้
กระทําบริการทัง้ สิน
้ และกระทําสิง่ ที่ ต้องกระทําในพระนิ เวศนั ้นทัง้ สิน
้ 15 แต่ ปุ โรหิตคนเลวี บรรดาบุตร
ชายของศาโดก ผู้ ยั งด ู แลสถานบริสุทธิ์ ของเรา เมื่อ คนอิสราเอลหลงไปจากเรานั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
พระเจ้า ตรัสว ่า ให้ เขาเข้า มาใกล้ เราเพื่อ ปรนนิ บั ติ เรา และให้ คอยรับ ใช้ เรา ที่ จะถวายไขมัน และเลื อด
16 เขาจะเข้า มาในสถานบริสุ ทธิ ์ ของเราได้ และให้ เขาเข้า มาใกล้ โต ๊ะ ของเราเพื่อ จะปรนนิ บั ติ เรา และ
ให้เขารักษาคํากําชับของเรา 17 ต่อมาเมื่อเขาเข้าประตู ลานชัน
้ ในนั ้น ให้เขาสวมเสื้อผ้าป่าน อย่าให้เขา
มี สิ ่ง ใดที่ ทํา ด้วยขนแกะเลยขณะเมื่อ เขาทําการปรนนิ บั ติ อยู่ ที่ ประตู ลานชัน
้ ใน และอยู่ ข้างใน 18 ให้
เขาสวมมาลาป่านไว้เหนื อ ศีรษะ และสวมกางเกงผ้า ป่านเพียงเอว อย่า ให้ เขาคาดตัว ด้วยสิง่ ใดที่ ให้ มี
เหงื่อ 19 และเมื่อเขาออกไปยังลานนอก คือไปยังลานนอกเพื่อไปหาประชาชน ให้เขาเปลื้องเสื้อผ้าชุดที่
ปรนนิ บัติ งานนั ้น ออกเสีย และวางไว้เสีย ในห้อ งบริสุทธิ์ แล ้ว จึง สวมเสื้อผ้า อื่น เกรงว่า เขาจะนํา ความ
บริสุทธิ์ศักดิส
ดต่อกับประชาชนด้วยเสื้อผ้าของเขา 20 อย่าให้เขาโกนศีรษะหรือปล่อยให้มวยผม
์ ิทธิไปติ
์
ยาว ให้ เขาเพียงแต่ ขลิบ ผมบนศีรษะของเขาเท่านั ้น 21 เมื่อ ปุโรหิต เข้าไปในลานชัน
่
้ ในจะดื่ม เหล้า องุน
ไม่ ได้ 22 อย่า ให้ ปุ โรหิต แต่ง งานกับหญิ งม ่ายหรือ หญิง ที่ ถู กหย่า แล้ว แต่ ให้ แต่ งงานกับ หญิง พรหมจารี
จากเชื้อ สายแห่ง วงศ์ วานอิสราเอล หรือ หญิ งม ่ายซึ่ง เป็น หญิ งม ่ายของปุโรหิต 23 เขาทัง้ หลายจะต้อง
สัง่ สอนประชาชนของเราถึงความแตกต่างระหว่างของบริสุทธิ์และของสามัญ และกระทําให้เขาสังเกต
แยกแยะระหว่างของมลทินกับของสะอาดได้ 24 ถ้ามีคดี เขาจะต้องกระทําหน้าที่ผู้พิพากษา และเขาจะ
ต้องพิพากษาตามคําตัดสิน ของเรา ในบรรดางานเทศกาลตามกําหนดของเรานั ้นเขาจะต้องรักษาราช
บัญญัติและกฎเกณฑ์ ของเรา และเขาจะต้องรักษาวันสะบาโตทัง้ หลายของเราให้บริสุทธิ์ 25 อย่าให้เขา
กระทําตัวให้เป็นมลทินด้วยเข้าไปใกล้ผู้ตาย เว้นแต่เป็นบิดาหรือมารดาหรือบุตรชายหรือบุตรสาว หรือ
พี่ น้องผู้ชายหรือ พี่ น้องผู้ หญิง ที่ ไม่มี สามี ก็ จะกระทํา ตัว ให้ เป็น มลทิน ได้ 26 หลัง จากที่ เขารับ การชําระ
แล้ว มี กําหนดอีก เจ็ด วัน 27 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า ในวั นที ่ เขาเข้าไปในสถานบริสุทธิ ์ คือ
ที่ ลานชัน
่ งบูชาไถ่ บาปเสี ยก ่อน 28 นั ่น จะ
้ ในเพื่อ จะปรนนิ บั ติ อยู่ ในสถานบริสุทธิ์ เขาจะต้องถวายเครือ
เป็นมรดกของเขา เราเป็นมรดกของเขา และเจ้าจะไม่ต้องให้เขาถือกรรมสิ ทธิใ์ ดๆในอิสราเอล เราเป็น
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กรรมสิทธิข
่ งธัญญบูชา เครือ
่ งบูชาไถ่บาป และเครือ
่ งบูชาไถ่การละเมิด
์ องเขา 29 ให้เขารับประทานเครือ
และทุก สิง่ ที่ ถวายไว้ในอิสราเอลจะเป็น ของเขาทัง้ หลาย 30 และผลไม้ ดี ที่ สุด ของผลไม้ รุน
่ แรกทุก ชนิ ด
และของถวายทุกชนิ ดจากเครือ
่ งถวายบูชาทัง้ สิน
้ ของเจ้าจะเป็นของบรรดาปุโรหิตทัง้ หลาย เจ้าจงมอบ
แป้งเปียกผลแรกของเจ้าให้แก่ปุโรหิต เพื่อว่าพระพรจะมีอยูเหนื
่
อครัวเรือนของเจ้า 31 ปุโรหิตจะต้องไม่
รับประทานสิง่ ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นนกหรือสัตว์ที่ตายเองหรือถูกฉี กกัดตาย�

45
บริเวณที่ตัง้ ไว้เฉพาะพระเจ้าและพระวิหาร
“เมื่อ เจ้า แบ่ง แผ่น ดิน เป็น กรรมสิทธิ์โดยการจับ สลากนั ้น เจ้ าจงถวายที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง ไว้เพื่อ พระเย
โฮวาห์ ให้ เป็น ตําบลบริสุทธิ ์ ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอก และกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก จะเป็ นที ่ บริสุทธิ์ตลอด
บริเวณนั ้น 2 ในบริเวณนี้ ให้ มี ที่ สี่ เหลี่ยมจตุ รส
ั แปลงหนึ่ ง ยาวห้า ร้อยกว้างห้า ร้อยศอกสําหรับ สถานบริ
สุทธิ์ ให้ มี บริเวณว่างไว้โดยรอบอี กห ้า สิบ ศอก 3 ในตําบลบริสุทธิ์ นั ้น เจ้ าจงวัด ส่วนหนึ่ ง ออก ยาวสอง
หมื่น ห้า พัน ศอก กว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ในบริเวณนี้ ให้เป็ นที ่ ตัง้ ของสถานบริสุทธิ์ และของที่ บริสุทธิที
์ ่สุด
4 ให้เป็ น ส่วนแผ่นดิ นที ่ บริสุทธิ์ ให้เป็ น ของปุโรหิต ผู้ ปรนนิ บัติ อยู่ ในสถานบริสุ ทธิ์ และเข้า ใกล้ พระเยโฮ
วาห์เพื่อจะปรนนิ บัติ พระองค์ ให้เป็ นที ่สําหรับปลู กบ้านเรือนของเขาและเป็ นที ่บริสุทธิสํ
์ าหรับสถานบริ
5
สุทธิ์ อีกส่วนหนึ่ งซึ่งยาวสองหมื่นห้าพันศอกและกว้างหนึ่ งหมื่นศอกนั ้นเป็ นที่ของคนเลวี ผู้ปรนนิ บัติ
อยู่ที่ พระนิ เวศ ให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา ให้มี ห้องยี่สิ บห้อง 6 ใกล้ ๆกับส่วนที่ ตัง้ ไว้เป็นตําบลบริสุทธิ์นั ้น
เจ้าจะต้องกําหนดที่ดินผืนหนึ่ งกว้างห้าพันศอก ยาวสองหมื่นห้าพันศอก ให้เป็นกรรมสิทธิข
์ องเมือง ให้
เป็นของวงศ์วานอิสราเอลทัง้ หมด
1

ที่ดินสําหรับเจ้านาย
แผ่ นดิน ทัง้ สองข้างของตําบลบริสุทธิ์ และส่วนของเมืองนั ้น ให้ ยกเป็ นที ่ ดิ นของเจ้า นายเคียงข้าง
กับตําบลบริสุทธิ์ และส่วนของเมืองด้านตะวันตกและตะวันออกมีส่วนยาวเท่ากับส่วนที่ยกให้คนตระกูล
หนึ่ ง ยืดออกไปตามทางตะวันตกและทางตะวันออกของเขตแดนแผ่นดิน 8 ให้เป็นส่วนของเจ้า นายใน
อิสราเอล และเจ้า นายของเราจะไม่ บีบ คัน
้ ประชาชนของเราอีก แต่ เจ้ านายเหล่า นั ้น จะยอมให้วงศ์ วาน
อิสราเอลได้ แผ่นดิ นที ่เหลือตามส่วนตระกูลของตน 9 องค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า โอ บรรดา
เจ้านายแห่งอิสราเอลเอ๋ย พอเสียที เถิด จงทิง้ การทารุ ณและการบีบคัน
้ เสีย และกระทําความยุติ ธรรม
และความเที่ยงธรรม องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า จงเลิกการขับไล่ประชาชนของเราให้ออกจากที่ดิ
นอันเป็นกรรมสิทธิข
ี่ งตรงและบัทที่เที่ยงตรง 11 เอฟาห์
์ องเขาเสีย 10 เจ้าจงมีตาชัง่ เที่ยงตรง เอฟาห์เทย
และบัทนน
ั ้ ให้เป็นขนาดเดียวกัน บัทหนึ่ งจุ หน่งึ ในสิบของโฮเมอร์ และเอฟาห์ก็ จุ หน่งึ ในสิบของโฮเมอร์
ให้โฮเมอร์เป็นเครือ
่ งวัดมาตรฐาน 12 เชเขลหนึ่ งมียี่สิบเก-ราห์ มาเนของเจ้าก็ให้มียี่สิบเชเขล ยี่สิบห้าเช
เขลและสิบห้าเชเขล 13 ต่อไปนี้ เป็นกําหนดของถวายที่เจ้าทัง้ หลายจะต้องถวาย คือข้าวสาลีโฮเมอร์หน
่ึงให้ถวายหนึ่ งในหกเอฟาห์ ข้าวบาร์เลย์โฮเมอร์หน่งึ ให้ถวายหนึ่ งในหกของเอฟาห์ 14 และส่วนกําหนด
ประจํา ของนํ้ามัน คือ นํ้า มัน หนึ่ งบ ัท นํ้ามัน โคระหนึ่ ง ถวายหนึ่ ง ในสิบ ของบัท โคระก็ เหมือนโฮเมอร์จุ สิ
บบัท เพราะสิบบัทเท่ากับโฮเมอร์ 15 แกะฝูงสองร้อยตัวก็ให้ถวายตัวหนึ่ ง จากทุ่งเลี้ยงสัตว์อันอุดมของ
อิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า นี่ แหละเป็นของถวายสําหรับธัญญบูชา เครือ
่ งเผาบูชา และ
สันติบูชาเพื่อทําการลบมลทินให้เขาทัง้ หลาย 16 ให้ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินนี้ มอบของถวายเหล่านี้
17
แก่เจ้านายแห่งอิสราเอล ให้เป็นหน้าที่ของเจ้านายที่จะจัดเครือ
่ งเผาบูชา ธัญญบูชา เครือ
่ งดื่มบูชา ณ
งานเทศกาลทัง้ หลายในวัน ขึ้น คํ่า และสะบาโต ในงานเทศกาลที่ กําหนดไว้ของวงศ์ วานอิสราเอลทัง้ สิน
้
ให้ เขาจัด เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป ธัญ ญบู ชา เครือ
่ งเผาบู ชา และสันติ บูชา เพื่อ กระทํา การลบบาปให้ แก่ วงศ์
18
วานอิสราเอล องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า ในวันที่หน่งึ ของเดือนที่หนึ่ ง เจ้าจงเอาวัวหนุ่มท
7
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ี่ปราศจากตําหนิ ตัวหนึ่ ง และเจ้า จงชําระสถานบริสุทธิ์เสีย 19 ให้ปุ โรหิตเอาเลือดของเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
มาบ้างและจงประพรมที่ เสาประตู พระนิ เวศ ที่ ขัน
้ สี่ มุ มของแท่ นบู ชา และบนเสาประตู ของลานชัน
้ ใน
20 ในวันที ่ เจ ็ด ของเดือนนั ้น เจ้า จงกระทํา เช่น เดียวกัน เพื่อ ผู้ หน่ง
ึ ผู้ใดที่ กระทําบาปด้วยความพลัง้ เผลอ
หรือความรู เท่
้ าไม่ถึงการ เพื่อว่าเจ้าจะได้กระทําการลบมลทินพระนิ เวศ 21 ในวันที่สิบสี่ของเดือนต้น เจ้
าจงฉลองเทศกาลปัสกา จงรับประทานขนมปังไร้เชื้อตลอดเทศกาลเจ็ดวัน 22 ในวันนั ้นให้เจ้านายจัดหา
วัวหนุ่มตัวหนึ่ งสําหรับตนเองและประชาชนทัง้ สิน
่ งบูชาไถ่บาป 23 และในเจ็ด
้ แห่งแผ่นดิน เพื่อเป็นเครือ
วันที่มีเทศกาลเลี้ยงให้เจ้านายจัดหาวัวหนุ่มเจ็ดตัวกับแกะผู้เจ็ดตัวที่ปราศจากตําหนิ ให้เป็นเครือ
่ งเผา
บูชาแด่พระเยโฮวาห์ทุกๆวันตลอดเจ็ดวันนั ้น และจัดหาลูกแพะผูต
้ ัวหนึ่ งทุกวันให้เป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป
24 และให้เจ้ านายจัดหาธัญญบูชาเอฟาห์หน่ง
ึ คู่กับวัวผู้หนึ่ ง และเอฟาห์หน่งึ คู่กับแกะผู้หนึ่ ง และนํ้ามัน
25
หนึ่ งฮินต่อแป้งทุกเอฟาห์ ในวันที่สิบห้าของเดือนที่เจ็ด และในเทศกาลเลี้ยงทัง้ เจ็ดวัน ให้ท่านจัดหา
ของเช่นเดียวกันสําหรับเป็นเครือ
่ งบูชาไถ่บาป เครือ
่ งเผาบูชา ธัญญบูชา และเครือ
่ งนํ้ามัน�
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เจ้านายกับประชาชนนมัสการพร้อมกัน

1 “องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า

ประตูลานชัน
ั หน้าไปทิศตะวันออกนั ้นให้ปิดอยู่ในวัน
้ ในที่หน
ทํางานหกวัน แต่ ในวันสะบาโตนั ้นให้เปิด และในวันขึ้นคํ่าหนึ่ งก็ให้เปิด 2 ฝ่ายเจ้านายนั ้นจะเข้ามาจาก
ข้างนอกทางมุขของหอประตู และจะมายืนอยู่ที่เสาประตู และพวกปุโรหิตจะเตรียมเครือ
่ งเผาบูชา และ
เครือ
่ งสันติ บูชาของท่าน และท่านจะนมัสการอยู่ที่ ธรณี ประตู แล ้ วท ่านจะออกไป แต่ อย่า ปิด ประตู นั้น
จนกว่าจะถึงเวลาเย็น 3 เช่นเดียวกันประชาชนแห่งแผ่นดินจะนมัสการต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ตรง
ที่ทางเข้าประตูนั ้น ในวันสะบาโตและในวันขึ้นคํ่า 4 เครือ
่ งเผาบูชาที่เจ้านายจะถวายแด่พระเยโฮวาห์ใน
วันสะบาโตนั ้น คือลูกแกะปราศจากตําหนิ หกตัว และแกะผู้ปราศจากตําหนิ ตัวหนึ่ ง 5 และธัญญบูชาที่คู่
กับแกะผู้นั้นคือแป้งเอฟาห์หนึ่ ง และธัญญบูชาที่ คู่ กั บลู กแกะนั ้ นก็สุดแท้ แต่ ที่ ท่านจะสามารถจะถวาย
ได้ พรอ
้ มกับน้าํ มันฮินหนึ่ งต่อแป้งหนึ่ งเอฟาห์ 6 ในวันขึ้นคํ่าท่านจะถวายวัวหนุ่มปราศจากตําหนิ ตัวหนึ่ ง
และลูก แกะหกตั วก ับ แกะผู้ ตัว หนึ่ ง ซึ่ง ต้องปราศจากตําหนิ 7 ส่วนธัญ ญบู ชาน ั น
้ ท่านจะจัด แป้ง หนึ่ ง เอ
ฟาห์คู่ กับวัวผู้ตัวนัน
้ และหนึ่ งเอฟาห์คู่ กับแกะผู้ตัวหนึ่ ง และคู่ กับลู กแกะ ท่านจะจัดตามที่ สามารถจัด
ได้ พร ้ อมกั บน้าํ มัน หนึ่ ง ฮิน ต่อ แป้ง หนึ่ ง เอฟาห์ 8 เมื่อ เจ้า นายเข้า มาท่านจะเข้าไปทางมุข ของหอประตู
และกลับออกไปตามทางเดียวกันนั ้น 9 เมื่อประชาชนแห่งแผ่นดินเข้ามาต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ณ
เทศกาลเลี้ยงตามกําหนด ผู้ ที่ เข ้า มาทางประตู เหนื อ เพื่อ นมัสการจะต้องกลับ ออกไปทางประตู ใต้ และ
ผู้ที่เข้ามาทางประตูใต้จะต้องกลับออกไปทางประตูเหนื อ อย่าให้ใครกลับทางประตูตามที่เขาเข้ามา แต่
ให้ทุกคนออกตรงไปข้างหน้า 10 เมื่อประชาชนเข้าไป เจ้านายจะเข้าไปพร้อมกันด้วย และเมื่อประชาชน
ออกไป เจ้ านายจะออกไปด้วย 11 ธัญ ญบูชาที่ ใช้ ณ เทศกาลเลี้ยงและเทศกาลที่ กําหนดนั ้น ให้ เป็น เอ
ฟาห์หน่งึ คู่ กับ วัว หนุ่ม ตัว หนึ่ ง และคู่ กับ แกะผู้ ก็ เอฟาห์หนึ่ ง และคู่ กั บลู กแกะก็ ตามแต่ ท่านสามารถจะ
ถวายได้ พรอ
้ มกับน้าํ มันฮินหนึ่ งต่อแป้งเอฟาห์หนึ่ ง 12 เมื่อเจ้านายถวายเครือ
่ งบูชาตามใจสมัคร จะเป็น
เครือ
่ งเผาบู ชา หรือ สันติ บูชาเป็น เครือ
่ งบูชาตามใจสมัครถวายแด่ พระเยโฮวาห์ ให้เปิด ประตู ที่ หัน หน้า
ไปทางทิศ ตะวัน ออกให้ ท่านและท่านจะเตรียมเครือ
่ งเผาบูชาและสันติ บูชาของท่าน อย่างที่ ท่านทํา ใน
วันสะบาโต แล้วท่านจะออกไป เมื่อท่านออกไปแล้วก็ให้ปิดประตูเสีย 13 เจ้าจะจัดการหาลูกแกะตัวหนึ่ ง
อายุ หน่งึ ขวบปราศจากตําหนิ ถวายเป็นเครือ
่ งเผาบูชาแด่ พระเยโฮวาห์เป็นประจําวัน เจ้ าจะจัดหาทุกๆ
เช้า 14 และเจ้าจะจัดหาเครือ
่ งธัญญบูชาคู่ กันทุกๆเช้าหนึ่ งในหกของเอฟาห์ และนํ้ามันหนึ่ งในสามของ
ฮิน เพื่อคลุกแป้งให้ชุม
่ ให้เป็นธัญญบูชาแด่ พระเยโฮวาห์ นี่ เป็นระเบียบเนื องนิ ตย์ 15 ดังนี้ แหละจะต้อง
จัดหาลูก แกะและเครือ
่ งธัญ ญบูชาพร้อมกั บน ้าํ มัน ทุกๆเช้า เพื่อ เป็น เครือ
่ งเผาบูชาเนื องนิ ตย์ 16 องค์
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พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ตรัสดังนี้ ว่า ถ้า เจ้า นายนํา เอาส่วนหนึ่ งของมรดกของท่านมามอบให้แก่ บุ ตรชาย
เป็น ของขวัญ ก็ ให้ ของนั ้น ตกเป็น ของบุตรชายของท่านโดยมรดกนั ้น เป็น ทรัพย์ สิ นของเขาตามมรดก
17 แต่ ถ้า ท่านนํา เอาส่วนหนึ่ ง ของมรดกของท่านมามอบให้คนใช้ของท่านคนหนึ่ ง เป็ น ของขวัญ ของนั ้น
จะเป็น ของคนใช้ นั้น จนถึง ปี อิสรภาพ แล ้ว ของนั ้น จะกลับ มาเป็น ของเจ้า นาย เฉพาะบุตรชายของท่าน
เท่านั ้นที่จะเก็บส่วนมรดกของท่านมาเป็นของขวัญได้ 18 ยิง่ กว่านั ้นอีกเจ้านายจะยึดสิง่ ใดอันเป็นมรดก
ของประชาชนไม่ได้โดยไล่ประชาชนออกไปจากทรัพย์สินที่ดินของเขา แต่ท่านจะต้องมอบทรัพย์สินของ
ท่านเองให้เป็นมรดกแก่บุตรชายของท่าน เพื่อว่าจะไม่มีประชาชนของเราสักคนหนึ่ งที่ต้องถูกขับไล่จาก
กรรมสิทธิข
่ ้างประตู มายังห้องบริสุทธิ์แถวเหนื อ
์ องตน� 19 แล้วท่านก็นําข้าพเจ้ามาตามทางเข้าซึ่งอยูข
ซึ่งเป็นของปุโรหิต ดูเถิด มีสถานที่แห่งหน่งึ อยูท
่ ัง้ สองข้างทางทิศตะวันตก
สถานที่สําหรับการต้มและปิ้ งเครือ
่ งบูชาต่างๆ
และ ท่าน กล่าว แก่ ข้าพเจ้า ว่า “นี่ เป็น สถาน ที่ ซึ่ง ปุโรหิต จะ ต้อง ต้ม เครือ
่ ง บูชา ไถ่ การ ละเมิด และ
เครือ
่ งบูชาไถ่ บาป และเป็ นที ่ซ่ึงเขาจะปิ้ งธัญญบูชา เพื่อจะไม่ต้องนําออกไปในลานชัน
้ นอก อันเป็นการ
ที่จะนําความบริสุทธิ์ศักดิส
งประชาชน� 21 แล้วท่านจึงนําข้าพเจ้าออกมาที่ลานชัน
้ นอก และพา
์ ิทธิไปถึ
์
22
ข้าพเจ้าไปที่มุมทัง้ สี่ของลานนั ้น และดูเถิด ที่มุมลานทุกมุมก็มีลานอยูล
่ านหนึ่ ง คือที่มุมทงั ้ สี่ของลาน
23
มีลานเล็กๆยาวสี่ สิ บศอก กว้างสามสิบศอก ลานทัง้ สี่ ขนาดเดียวกัน ภายในรอบลานทัง้ สี่ นั้นมีสิ ่งที่ ก่
อด้วยปูนเป็นแถว มีเตาอยู่ที่ก้นของสิง่ ที่ก่อนน
ั ้ โดยรอบ 24 แล้วท่านจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ที่เหล่านี้ เป็
นที่สําหรับการต้ม ซึ่งผู้ปรนนิ บัติอยูที
่ ่พระนิ เวศจะต้มเครือ
่ งสัตวบูชาของประชาชน�
20

47
แม่น้าํ ที่ไหลออกจากพระนิ เวศของพระเจ้า (ศคย 14:8-9; วว 22:1-2)
ภายหลัง ท่านก็ นํา ข้าพเจ้า กลับ มาที่ ประตู พระนิ เวศ และดู เถิด มีน ้าํ ไหลออกมาจากใต้ ธรณี ประตู
พระนิ เวศตรงไปทางทิศ ตะวัน ออก เพราะพระนิ เวศหัน หน้า ไปทางทิศ ตะวัน ออก และนํ้า ไหลลงมาจาก
ข้างล่าง ทางด้านขวาของพระนิ เวศ ทิศใต้ของแท่นบูชา 2 แล้วท่านจึงนําข้าพเจ้าออกมาทางประตูเหนื อ
และนํา ข้าพเจ้า อ้อมไปภายนอกถึง ประตู ชัน
้ นอก ซึ่ง หัน หน้า ไปทางตะวัน ออก และดู เถิด นํ้า นั ้น ออกมา
ทางด้านขวา 3 ชายผู้ นั้น ได้ เดิน ไปทางตะวัน ออกมี เชือกวั ดอย ู่ ในมือ ท่านวัด ได้ หน ่งึ พัน ศอก แล ้ วนํา
ข้าพเจ้า ลุย นํ้า ไป และนํ้า ลึก เพียงตาตุ่ม 4 แล ้ วท ่า นก็ วด
ั ได้ อี กหนึ่ ง พัน แล ้ วนํา ข้าพเจ้า ลุย นํ้า ไปและนํ้า
ลึกถึง เข่า แล้วท่านก็ วด
ั ได้ อีกหนึ่ งพัน แล้วนําข้าพเจ้าลุย นํ้าไป นํ้านั ้น ลึก เพียงเอว 5 ภายหลัง ท่านก็ วด
ั
ได้ อี กหนึ่ ง พัน และกลายเป็น แม่น้ํา ที่ ข้าพเจ้า ลุย ข้ามไม่ ได้ เพราะนํ้า นั ้น ขึ้น แล้ว ลึก พอที่ จะว่ายได้ เป็น
แม่น้ําที่ลุยข้ามไม่ได้ 6 และท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “บุตรแห่งมนุษย์เอ๋ย เจ้าเห็นสิง่ นี้ หรือ� แล้วท่านก็พา
ข้าพเจ้า กลับ มาตามฝั่ งแม่ นํ้า 7 ขณะเมื่อ ข้าพเจ้า กลับ ดู เถิด ข้าพเจ้า เห็น ต้นไม้ มากมายอยู่ ที่ ฝั่ งแม่น้ํา
ทัง้ สองฟาก 8 และท่านพู ดกับข้าพเจ้าว่า “นํ้านี้ ไหลตรงไปทางท้องถิน
่ ตะวันออก และไหลลงไปถึงทะเล
ทราย แล้วลงไปถึงทะเล และเมื่อนํ้าไหลออกมานั ้นไปถึงนํ้าทะเล นํ้านั ้ นก็กลับจืดดี 9 ต่อมาแม่น้ํานั ้นไป
ถึงที่ไหน ทุกสิง่ ที่มีชีวิตซึ่งแหวกว่ายไปมาก็จะมีชีวิตได้ และที่นั่นมีปลามากมายเพราะว่านํ้านี้ ไปถึงที่นั่น
นํ้าทะเลก็จืด เพราะฉะนั ้นแม่น้ําไปถึงไหน ทุกสิ่งก็มีชว
ิ 10 ต่อมาชาวประมงก็จะยืนอยู่ที่ข้างทะเล จาก
ี ต
เอนเกดีถึงเอนเอกลาอิม จะเป็ นที่สําหรับตากอวน ปลาในที่นั่นจะมีหลายชนิ ด เหมือนปลาในทะเลใหญ่
คือจะมี มากมาย 11 แต่ ที่ เป็นบึงและหนองนํ้าจะไม่ จืด ต้องทิง้ ไว้ให้เป็นเกลือ 12 ตามฝั่ งทัง้ สองฟากแม่
นํ้า จะมีต้นไม้ทุกชนิ ดที่ใช้เป็นอาหาร ใบของมันจะไม่เหี่ยวและผลของมันจะไม่วาย แต่จะเกิดผลใหม่ทุก
เดือน เพราะว่านํ้าสําหรับต้นไม้นั้นไหลจากสถานบริสุทธิ์ ผลไม้นั ้นใช้เป็นอาหารและใบก็ใช้เป็นยา�
1

เขตแดนของแผ่นดิน (ปฐก 15:18-21)
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องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “นี่ เป็น เขตแดนซึ่ง เจ้า จะใช้ แบ ่ง แผ่น ดิน สําหรับ เป็น มรดก
ท่ามกลางอิสราเอลทัง้ สิบ สองตระกูล โยเซฟจะได้ สองส่ วน 14 และเจ้า จงแบ่ง ให้เท่ าๆกัน เราปฏิญาณ
ที่จะมอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้า และแผ่นดินนี้ จะตกแก่เจ้าเป็นมรดกของเจ้า 15 ต่อไปนี้ เป็นเขตแดน
ของแผ่น ดิน นี้ ด้านทิศ เหนื อ จากทะเลใหญ่ ไปตามทางเมืองเฮทโลน และต่อ ไปถึง เมืองเศดัด 16 เมือง
ฮามั ท เมืองเบโรธาห์ เมืองสิ บราอิม ซึ่ง อยู่ ระหว่างพรมแดนเมืองดามัสกัส กับ พรมแดนเมืองฮามั ท
จนถึงเมืองฮาเซอร์ฮท
ั ทิ โคน ซึ่งอยู่ที่ พรมแดนเมืองเฮาราน 17 ดังนั ้น เขตแดนจะยื่นจากทะเลถึงเมือง
ฮาซาเรโนน ซึ่งอยู่ที่ พรมแดนด้านเหนื อของเมืองดามัสกัส ทางทิศเหนื อมีพรมแดนของเมืองฮามัท นี่
เป็นแดนด้านเหนื อ 18 ทางด้านตะวันออก เขตแดนจะยื่นจากเมืองเฮารานและดามัสกัส ระหว่างกิ เลอ
าดกับ แผ่นดิ นอ ิส ราเอล เรือ
่ ยไปตามแม่ น้ํา จอร์แดน ไปถึง ทะเลด้านตะวัน ออก ท่านทัง้ หลายจงวัด นี่
19
เป็นเขตด้านตะวันออก ทางด้านใต้ เขตแดนจะยื่นจากทามาร์จนถึงนํ้าแห่งการโต้ เถียงในคาเดช แล
้วเรือ
่ ยไปตามแม่น้ําถึงทะเลใหญ่ นี่ เป็นเขตด้านใต้ 20 ทางด้านตะวันตก ทะเลใหญ่เป็นเขตแดนเรือ
่ ยไป
จนถึงตําบลที่อยู่ตรงข้ามทางเข้าเมืองฮามัท นี่ เป็นเขตแดนด้านตะวันตก 21 ดังนั ้น เจ้าจงแบ่งแผ่นดิน
นี้ ท่ามกลางเจ้าตามตระกูลอิสราเอล 22 ต่อมาเจ้าทัง้ หลายจงแบ่งแผ่นดินเป็นมรดกของตัวเจ้าทัง้ หลาย
โดยการจับ สลาก และสําหรับ คนต่างด้าวผู้ อาศัย อยู่ ท่ามกลางเจ้า และบัง เกิ ดล ูก หลานอยู่ ท่ามกลาง
เจ้า เขาทัง้ หลายจะมี สัญชาติ อิสราเอล ให้ เขาได้ รบ
ั ส่วนมรดกท่ามกลางตระกูล อิสราเอลพร้อมกับ เจ้า
ทัง้ หลาย 23 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า ต่อมาคนต่างด้าวจะอยูใ่ นเขตของคนตระกูลใดก็ได้ เจ้าจง
กําหนดที่ดินให้เป็นมรดกของเขาที่นั ่น�
13

48
การแบ่งที่ดินให้แต่ละตระกูล (ยชว 13:1—19:51)
1 “ต่อ ไปนี้ เป็ น ชื่อ ของตระกูล ต่างๆตัง
้ ต้ นที ่ พรมแดนด้านเหนื อ จากทะเลไปตามทางเฮทโลน ถึง ทาง
เข้า เมืองฮามั ท จนถึง ฮาเซอเรโนน ซึ่ง อยู่ทางพรมแดนด้านเหนื อ ของดามัสกัส ติ ดเมืองฮามั ท และยื่น
จากด้านตะวันตกออกไปถึ งด้านตะวันตก เป็นส่วนของคนดาน 2 ประชิดกับเขตแดนของดานจากด้าน
ตะวันออกไปถึ งด้านตะวันตก เป็นส่วนของคนอาเชอร์ 3 ประชิดกับเขตแดนของอาเชอร์จากด้านตะวัน
ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนนั ฟ ทาลี 4 ประชิดก ับ เขตแดนของนั ฟ ทาลี จากด้านตะวัน ออก
ไปถึงด้านตะวันตก เป็นส่วนของคนมนั สเสห์ 5 ประชิดกับเขตแดนของมนั สเสห์จากด้านตะวันออกไปถึ
งด้านตะวันตก เป็นส่วนของคนเอฟราอิม 6 ประชิดกับเขตแดนเอฟราอิมจากด้านตะวันออกไปถึ งด้าน
ตะวัน ตก เป็น ส่วนของคนรู เบน 7 ประชิ ดก ับ เขตแดนรู เบนจากด้านตะวัน ออกไปถึ งด ้านตะวัน ตก เป็น
ส่วนของคนยูดาห์ 8 ประชิดกับเขตแดนยูดาห์จากด้านตะวันออกไปถึ งด้านตะวันตก จะเป็นส่วนซึ่งเจ้า
จะต้องแยกไว้ต่างหาก กว้างสองหมื่นห้าพันศอก และยาวเท่ากับส่วนของคนตระกูลหนึ่ ง จากด้านตะวัน
ออกไปถึงด้านตะวันตก เป็ นที่มีสถานบริสุทธิ์อยู่กลาง 9 ส่วนซึ่งเจ้าทัง้ หลายจะแยกไว้เพื่อพระเยโฮวาห์
นั ้นให้มีด้านยาวสองหมื่นห้าพันศอก และด้านกว้างหนึ่ งหมื่น
ส่วนแบ่งสําหรับพวกปุโรหิตกับคนเลวี
10 นี่ จะเป็ น ส่วนแบ่ง ของส่วนบริสุ ทธิ์ คือ ปุโรหิต จะได้ ส่วนแบ่ง วัด จากทางด้านเหนื อ ยาวสองหมื่น ห้า
พัน ศอก ทางด้านตะวัน ตกกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ทางด้านตะวัน ออกกว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ทางด้านใต้ ยาว
สองหมื่น ห้า พัน ศอก มี สถานบริสุทธิ์ ของพระเยโฮวาห์อยู่กลาง 11 ส่วนนี้ ให้เป็น ส่วนของปุโรหิต ที่ ชาํ ระ
ไว้ให้บริสุทธิ์ บุตรชายของศาโดก ผู้ได้รักษาคําสัง่ ของเรา ผู้ที่มิได้หลงไปเมื่อประชาชนอิสราเอลหลง ดัง
ที่ คนเลวีได้หลงไปนั ้น 12 และให้ที่ ดินนี้ ตกแก่เขาทัง้ หลายเป็นส่วนหนึ่ งจากส่วนถวายของแผ่นดิน เป็น
สถานที่ บริสุทธิที
ั ้ ให้คนเลวีมี
์ ่สุด ประชิดกับเขตแดนของคนเลวี 13 เคียงข้างกับเขตแดนของปุ โรหิตนน
ส่วนแบ่ง ยาวสองหมื่น ห้า พัน ศอก กว้างหนึ่ ง หมื่น ศอก ส่วนยาวทัง้ สิน
้ จะเป็น สองหมื่น ห้า พัน ศอกและ
ส่วนกว้างหนึ่ งหมื่น 14 อย่าให้เขาขายหรือแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่ งส่วนใดเลย อย่าให้เขาเปลี่ยนกรรมสิทธิ์

เอเสเคียล 48:15

868

เอเสเคียล 48:35

ของที่ ดิ นดี นี้ เพราะเป็น ส่วนบริสุทธิ ์ แด่ พระเยโฮวาห์ 15 ส่วนที่ เหลือ อยู่ ซึ่ง กว้างห้า พัน ศอกและยาว
สองหมื่นห้าพันศอกนั ้น ให้เป็ นที ่สามัญของเมืองคือใช้เป็ นที ่อยู่อาศัย และเป็นชานเมือง ให้ตัวนครอยู่
ท่ามกลางนั ้น 16 ต่อ ไปนี้ เป็น ขนาดของด้านต่างๆ ด้านเหนื อ สี่ พัน ห้า ร้อยศอก ด้านใต้ สี ่ พัน ห้า ร้อยศอก
ด้านตะวัน ออกสี่ พัน ห้า ร้อย และด้านตะวัน ตกสี่ พัน ห้า ร้อย 17 นครนั ้น จะต้องมี ทุ่ง หญ้า ทิศ เหนื อ สอง
ร้อยห้า สิบ ศอก ทิศ ใต้ สองร้อยห้า สิบ และทิศ ตะวัน ออกสองร้อยห้า สิบ และทิศ ตะวัน ตกสองร้อยห้า สิบ
18 ด้านยาวส่วนที่เหลืออยูเคี
่ ยงข้างกับส่วนบริสุทธินั
์ ้น ทิศตะวันออกยาวหนึ่ งหมื่นศอก และทิศตะวันตก
ยาวหนึ่ ง หมื่น และให้อยู่เคียงข้างกับ ส่วนบริสุทธิ์ พืช ผลที่ ได้ ในส่วนนี้ ให้เป็น อาหารของคนงานในนคร
นั ้น 19 คนงานของนครนั ้นซึ่งมาจากอิสราเอลทุกตระกูลให้เขาเป็นคนไถที่แปลงนี้ 20 ส่วนเต็มซึ่งเจ้าจะ
ต้องแบ่งแยกไว้นั้นให้เป็นสี่เหลี่ยมจตุรสด
ั ้านละสองหมื่นห้าพันศอก นั ่นคือส่วนบริสุทธิ์รวมกับส่วนของ
ตัวนคร
ส่วนแบ่งสําหรับเจ้านาย
21 ส่วนที่เหลืออยูทั
่ ง้ สองข้างของส่วนบริสุทธิ์และส่วนของตัวนคร ให้ตกเป็นของเจ้านาย ยื่นจากส่วน
บริสุทธิ์ซ่ึงยาวสองหมื่นห้าพันศอกไปยังพรมแดนตะวันออก และทางด้านตะวันตกจากสองหมื่นห้าพัน
ศอกไปยัง พรมแดนตะวัน ตก ส่วนนี้ ให้ ตกเป็น ของเจ้า นาย จะเป็น ส่วนบริสุทธิ์ และสถานบริสุทธิ์ ของ
พระนิ เวศนั ้น อยู่ ท่ามกลาง 22 นอกจากส่วนที่ ตกเป็น ของคนเลวีและส่วนของนครนั ้น ซึ่ง อยู่ กลางส่วน
อันตกเป็น ของเจ้า นาย ระหว่างเขตแดนยู ดาห์และเขตแดนเบนยามิน ให้เป็น ส่วนของเจ้า นายทัง้ หมด
23 ตระกูล คนที่ เหลือ อยู่นั ้น จากด้านตะวัน ออกไปด้านตะวัน ตก เป็ น ส่วนของคนเบนยามิน 24 ประชิ ดก
ับ เขตแดนของเบนยามิน 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 เป็น ส่วนของคนเศบู ลุ น 27 ประชิ ดก ับ
เขตแดนของเศบูลุ นจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก เป็นส่วนของคนกาด 28 ประชิดกับเขตแดน
ของกาดทางทิศใต้เขตแดนนั ้นจะยื่นจากเมืองทามาร์ ถึงนํ้าแห่งการโต้เถียงในคาเดช แล้วเรือ
่ ยไปตาม
29
แม่น้ําถึงทะเลใหญ่ นี่ เป็นแผ่นดินซึ่งเจ้าจะแบ่งให้เป็นมรดกแก่ตระกูลต่างๆของอิสราเอลโดยการจับ
สลาก นี่ เป็นส่วนต่างๆของเขาทัง้ หลาย องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
นครและประตูต่างๆ (วว 21:10-17)
30 ต่อ ไปนี้ เป็ น ทางออกของนครทางด้านเหนื อ ซึ่ง วัด ได้ สี ่ พัน ห้า ร้อยศอก 31 ประตู นครนั ้น ตัง
้ ชื่อ ตาม
ชื่อตระกูลคนอิสราเอล มีประตูสามประตูทางด้านเหนื อ ประตูของรู เบน ประตูของยูดาห์ ประตูของเลวี
32 ทางด้านตะวันออกซึ่งยาวสี่ พันห้าร้อยศอก มีสามประตู ประตูของโยเซฟ ประตูของเบนยามิน ประตู
ของดาน 33 ทางด้านใต้ซ่ึงวัดได้ สี ่พันห้าร้อยศอก มีประตูสามประตู ประตูของสิ เมโอน ประตูของอิสสา
คาร์ ประตู ของเศบู ลุ น 34 ทางด้านตะวัน ตกซึ่ง ยาวสี่ พัน ห้า ร้อยศอก มี ประตู สามประตู ประตู ของกาด
ประตู ของอาเชอร์ ประตู ของนั ฟทาลี 35 วัดรอบนครนั ้นได้ หน่งึ หมื่นแปดพันศอก ตัง้ แต่ นี้ ไปนครนี้ จะมี
ชื่อว่า พระเยโฮวาห์สถิตที่นั ่น�
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ประวัติความเป็นมาของ

ดาเนี ยล

เมื่อ ดาเนี ย ลยัง เป็น หนุ่ม เขาถูก นํา ไปยัง บาบิ โลนให้เป็น เชลยพร้อมกับ พวกยิว ในรัช สมัย ของกษั ตริ
ย์เนบู คัด เนสซาร์ ดาเนี ย ลเกิ ดอย ู่ ในเชื้อ วงศ์ ของกษั ตริย์ ยู ดาห์ มี รู ปร่า งดี และมี ความรู ลึ
้ ก ถึง เพราะ
ฉะนั ้น ชาวบาบิ โลนให้เขาเรียนภาษาของเขาและเตรียมเขาไว้เพื่อ ทํางานในรัฐบาลของบาบิ โลน เขาได้
ทํางานในรัฐบาลและเขียนเล่มนี้ในรัชสมัยของเนบูคัดเนสซาร์ เนโบไนดัส เบลซัสซาร์ ไซรัสและดาริอส
ั
แห่งประเทศบาบิโลน และประเทศมีเดียเปอร์เซีย
เล่มนี้บันทึกชีวต
ิ ของดาเนี ยลในราชวังแห่งบาบิโลน และราชกิจต่างๆของกษั ตริย์เหล่านี้
เพราะเหตุ วา่ พวก “นั กศึกษา� หลายคนไม่ ยอมรับว่าคําพยากรณ์ ของดาเนี ยลได้ สําเร็จแล้ว (คือคํา
พยากรณ์ นี้ ได้รับการดลใจจากพระเจ้า� พวกนั กศึกษานี้ จึงอ้างว่าคนอื่นมาแต่งคําพยากรณ์ นี้ หลังจาก
เรือ
่ งที่พยากรณ์ นั ้นสําเร็จแล้ว ความคิดนี้ เป็นการเดาสวดอย่างโง่เขลาของพวกที่ไม่เชื่อในพระเจ้า หน
ังสือดาเนี ยลวางพื้นฐานแห่งคําพยากรณ์ ในพระคัมภีรที
์ ่ดีซึ่งได้อธิบายต่อในหนั งสือวิวรณ์
ดาเนี ย ลซื่ อสัตย์ ต่อ พระเจ้า ของเขา พระเจ้า จึง ประทานความรู ้และสติ ปัญญาให้ แก่ เขา เขาตีความ
หมายของความฟันของกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์เลยได้ รบ
ั ตําแหน่ งสูง ในรัชอาณาจั กรนัน
้ พระเจ้า กําลัง
เตรียมดาเนี ยลไว้เพื่อจะรับใช้พระเจ้าในเป้าหมายอย่างสูง
ส่วนสุด ท้ายของเล่ มน ี้ พยากรณ์ ถึง การเปลี่ยนแปลงฝ่ายการเมือง คือ การเสด็จ มาครัง้ แรกของพระ
เมสสิยาห์ การสร้างกรุ งเยรู ซาเล็มและพระวิหารขึ้นมาใหม่ และการเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระเม
สสิยาห์
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่าระยะเวลาของหนั งสือเล่มนี้คือ 73 ปี
ดาเนี ยลถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลน
1 ในปี ที่ สามของรัชกาลเยโฮยาคิ มกษั ตริย์ของยูดาห์ เนบู คัดเนสซาร์กษั ตริย์ของบาบิโลนเสด็จมายัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม และทรงล้อมเมืองไว้ 2 และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงมอบเยโฮยาคิมกษั ตริย์ของยูดาห์ไว้ใน
หัตถ์ ของพระองค์ ท่าน พร ้ อมทัง้ เครือ
่ งใช้บางชิน
้ แห่ง พระนิ เวศของพระเจ้า และพระองค์ ท่านก็ นํา ของ
เหล่านั ้นมายังแผ่นดินชินาร์มายังนิ เวศแห่งพระของพระองค์ท่าน และทรงบรรจุเครือ
่ งใช้เหล่านั ้นไว้ใน
คลัง ของพระของพระองค์ ท่าน 3 แล ้ วกษั ตริย์นั้ นก ็ ทรงบัญชาให้อช
ั เปนั ส หัว หน้า ขั นที ของพระองค์ ท่าน
ให้ นํา คนอิสราเอลบางคน ทัง้ เชื้อ พระวงศ์ และเชื้อ สายของเจ้า นาย 4 พวกหนุ่มๆที่ ปราศจากตําหนิ มี รู
ปร่างงามและเชีย
้ ละเข้าใจในสรรพวิทยา กับสามารถที่ จะรับ
่ วชาญในสรรพปัญญา กอปรด้วยความรู แ
ราชการในพระราชวัง และทรงให้สอนวิชาและภาษาของคนเคลเดียให้เขาทัง้ หลาย 5 กษั ตริย์ทรงให้นํา
อาหารสูงซึ่งกษั ตริย์เสวย และเหล้าองุน
่ ซึ่งพระองค์ท่านดื่มให้แก่เขาเหล่านั ้นตามกําหนดทุกวัน ทรงให้
เขาทัง้ หลายรับการเลี้ยงดู อยู่สามปี เมื่อครบกําหนดเวลานั ้นแล้วทรงให้เขารับใช้ต่อพระพักตร์กษั ตริย์
6 ในบรรดาคนยูดาห์นั้นมีดาเนี ยล ฮานั นยาห์ มิชาเอล และอาซาริยาห์ 7 และท่านหัวหน้าขันที จึงตัง
้ ชื่อ
ให้ใหม่ ดาเนี ยลนั ้นให้เรียกว่าเบลเทชัสซาร์ ฮานั นยาห์เรียกว่าชัดรัค มิชาเอลเรียกว่าเมชาค และอาซาริ
ยาห์เรียกว่าเอเบดเนโก
ความตัง้ ใจของดาเนี ยล

8 แต่ ดาเนี ยลตัง
้ ใจไว้วา่ จะไม่กระทําตัวให้เป็นมลทินด้วยอาหารสูงของกษั ตริย์

หรือด้วยเหล้าองุน
่ ซึ่ง
9
พระองค์ดื่ม เพราะฉะนั ้นเขาจึงขอหัวหน้าขันทีให้ยอมเขาที่ไม่กระทําตัวให้เป็นมลทิน และพระเจ้าทรง
ให้หว
ั หน้าขันทีชอบและเวทนาดาเนี ยล 10 และหัวหน้าขันทีจึงกล่าวแก่ดาเนี ยลว่า “ข้าเกรงว่ากษั ตริย์เจ้
านายของข้าผู้ทรงกําหนดอาหารและเครือ
่ งดื่มของเจ้า ทอดพระเนตรเห็นว่า พวกเจ้ามีหน้าซูบซีดกว่า
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บรรดาคนหนุ่มๆอายุรุ น
่ ราวคราวเดียวกัน เจ้ าก็ จะกระทําให้ศีรษะของข้าเข้าสู่ อน
ั ตรายเพราะกษั ตริย์�
11 แล ้ว ดาเนี ย ลจึง กล่าวแก่ มหาดเล็ก ผู้ ที่ หัว หน้า ขั นที กําหนดให้ดู แลดาเนี ยล ฮานั น ยาห์ มิ ชาเอล และ
อาซาริยาห์ ว่า 12 “ขอท่านจงทดลองผู้รับใช้ของท่านสักสิบวัน ขอให้เขานําผักมาให้เรากินและนํ้ามาให้
เราดื่ม 13 แล้วให้ท่านตรวจดูหน้าตาของเราทัง้ หลายเบื้องหน้าท่านและตรวจดูหน้าตาของบรรดาอนุชน
ผู้รบ
ั ประทานอาหารสูงของกษั ตริย์ และเมื่อท่านเห็นอย่างไรแล้วจงกระทําแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของท่านอย่างนั ้น
เถิด� 14 เขาก็ ยอมทําตามคนเหล่านั ้นในเรือ
่ งนี้ และทดลองเขาอยู่สิ บวัน 15 เมื่อครบสิบวันแล้วหน้าตา
ของคนเหล่านั ้นดีกว่า และเนื้ อหนั งก็อว
้ นท้วนสมบูรณ์กว่าบรรดาอนุชนที่รบ
ั ประทานอาหารสูงของกษั
16
ตริย์ ดังนั ้นมหาดเล็กจึงนําอาหารสูงส่วนของเขาทัง้ หลายและเหล้าองุน
่ ซึ่งเขาทัง้ หลายควรจะได้ด่ืมน
ัน
้ ไปเสีย และให้ผักแก่เขา 17 ฝ่ายอนุชนทัง้ สี่คนนี้ พระเจ้าทรงประทานสรรพวิทยา และความชํานาญใน
เรือ
่ งวิชาทัง้ ปวงและปัญญา และดาเนี ยลเข้าใจในนิ มิตและความฝันทุกประการ 18 พอสิน
้ กําหนดเวลา
ที่ กษั ตริย์ทรงบัญชาให้นําเขาทัง้ หลายเข้าเฝ้า หัวหน้าขันที จึงนําเขาทัง้ หลายเข้ามาเฝ้าเนบู คัดเนสซาร์
19 และกษั ตริย์ ก็ ทรงสัมภาษณ์ เขา ในบรรดาอนุชนเหล่า นั ้น ไม่ พบสัก คนหนึ่ ง ที่ เหมือ นดาเนี ยล ฮานั น
ยาห์ มิชาเอลและอาซาริยาห์ เพราะฉะนั ้นเขาจึงได้รับใช้ต่อพระพักตร์กษั ตริย์ 20 ในบรรดาเรือ
่ งราวอัน
เกี่ยวกับปัญญาและความเข้าใจ ซึ่งกษั ตริย์ตรัสถามเขาทัง้ หลาย ทรงเห็นว่าเขาทัง้ หลายดีกว่าพวกโหร
และพวกหมอดู ซึ่งอยูใ่ นอาณาจักรทัง้ สิน
่ ยมาจน
้ ของพระองค์สิบเท่า 21 และดาเนี ยลก็ได้รับราชการเรือ
ปีแรกแห่งรัชกาลกษั ตริย์ไซรัส

2

พระสุบินของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
1 ในปี ที่ สองแห่ง รัช กาลเนบู คัด เนสซาร์ เนบู คัด เนสซาร์ทรงพระสุ บิน พระทัย ของพระองค์ ก็ ทรงเป็ น
ทุกข์ บรรทมไม่ หลับ 2 แล ้ วกษั ตริย์ จึง ทรงบัญชาให้มี หมายเรียกพวกโหร พวกหมอดู พวกนั ก วิทยาคม
และคนเคลเดียเข้าทูลกษั ตริย์ให้รู เรื
้ อ
่ งพระสุ บิน เขาทัง้ หลายก็เข้ามาเฝ้ากษั ตริย์ 3 และกษั ตริย์ตรัสกับ
เขาว่า “เราได้ฝัน และจิตใจของเราก็เป็นทุกข์ อยากรู ว่
้ าฝันว่ากระไร� 4 แล้วคนเคลเดียจึงกราบทูลกษั
ตริย์เป็นภาษาอารัมว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญเป็นนิ ตย์ ขอทรงเล่าพระสุบินให้แก่พวกผูรั
้ บ
ใช้ของพระองค์ แล้วเหล่าข้าพระองค์จะได้ถวายคําแก้พระสุ บิน� 5 กษั ตริย์ทรงตอบคนเคลเดียว่า “เรา
จํา ความฝัน นั ้น ไม่ ได้ แล้ว ถ้า เจ้า ไม่ ให้เรารู ค
้ วามฝัน พร้อมทัง้ คํา แก้ ฝัน เจ้ าจะถู กห น
ั ่ เป็น ชิน
้ ๆ และบ้าน
6
เรือนของเจ้าจะต้องเป็นกองขยะ แต่ถ้าเจ้าสําแดงความฝันและคําแก้ฝันให้เรา เจ้าจะได้รบ
ั ของขวัญ
7
รางวัล และเกียรติยศใหญ่ ยิง่ ฉะนั ้น จงสําแดงความฝัน และคํา แก้ฝัน ให้ เรา � เขาทัง้ หลายกราบทูล
คํารบสองว่า “ขอกษั ตริย์เล่าพระสุ บินแก่ พวกผู้รับใช้ของพระองค์ และเหล่าข้าพระองค์ จะถวายคําแก้
พระสุ บิน พระเจ้าข้า� 8 กษั ตริย์ทรงตอบว่า “เรารู เป็
้ นแน่ แล้วว่า เจ้าพยายามจะถ่วงเวลาไว้ เพราะเจ้า
9
เห็นว ่า เราจํา ความฝัน นั ้น ไม่ ได้ แล้ว แต่ ถ้า เจ้า ไม่ ให้เรารู ความฝั
้
น ก็ มี คํา ตัดสิน เจ้า อยู่ ข้อ เดียว เพราะ
เจ้า ทัง้ หลายตกลงที่ จะพูด เท็จ และพูด ทุ จร ิต ต่อ หน้า เรา จนจะมี อะไรเปลี่ยนแปลงไป เพราะฉะนั ้น เจ้า
จงบอกความฝัน ให้ แก่ เรา แล ้ว เราจึง จะรู ้วา่ เจ้า จะถวายคํา แก้ ความฝัน ให้ เราได้� 10 คนเคลเดีย จึง
กราบทูลต่อ พระพักตร์กษั ตริย์ว่า “ไม่มี บุ รุ ษคนใดในพิภพที่ จะสําแดงเรือ
่ งกษั ตริย์ได้ เพราะฉะนั ้นไม่ มี
กษั ตริย์ เจ้ านายหรือผู้ปกครองคนใดไต่ถามสิง่ เหล่านี้ จากโหร หรือหมอดู หรือคนเคลเดีย 11 สิ ่งซึ่งกษั
ตริย์ตรัสถามนั ้นยากและไม่มีผูใดจะสํ
้
าแดงแด่กษั ตริยได้
์ นอกจากพระ ผูซึ
้ ่งมได้
ิ อยูกั
่ บมนุษย์� 12 เพราะ
เรือ
่ งนี้ กษั ตริย์ จึง ทรงกริว้ และเกรีย
้ วกราดนั ก และรับสัง่ ให้ ฆ่า พวกนั ก ปราชญ์ ทัง้ หมดของบาบิ โลนเสีย
13 เพราะฉะนั ้นจึงมีพระราชกฤษฎีกาประกาศไปว่าให้ฆ่านั กปราชญ์เสียทัง
้ หมด เขาจึงเที่ยวหาดาเนี ยล
และพรรคพวกเพื่อจะฆ่าเสีย
พรรคพวกของดาเนี ยลอธิษฐานขอสติปัญญา
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แล ้ว ดาเนี ย ลก็ ตอบอารีโอคหัว หน้า ราชองครักษ ์ ผู้ ที่ ออกไปเที่ยวฆ่า นั ก ปราชญ์ ของบาบิ โลน ด้วย
ถ้อยคํา แยบคายและปรีชาสามารถ 15 ท่านถามอารีโอคหัว หน้า ว่า “ไฉนพระราชกฤษฎีกาของกษั 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 พระสุ บิ นแด่ กษั ตริย์ 17 แล ้ว ดาเนี ย ลก็ กล ับ ไปเรือนของ
ท่าน และแจ้ง เรือ
่ งให้ ฮานั น ยาห์ มิ ชาเอล และอาซาริยาห์ สหายของท่านฟัง 18 และบอกเขาให้ ขอพระ
กรุ ณาแห่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์เรือ
่ งความลึ กลับนี้ เพื่อดาเนี ยลและสหายของท่านจะไม่พินาศพร้อม
กับบรรดานั กปราชญ์อ่น
ื ๆของบาบิโลน
14

พระเจ้าทรงสําแดงให้ดาเนี ยลทราบความหมายของพระสุบิน
ในนิ มิ ตกลางคืน ทรงเผยความลึ กล ั บน น
ั ้ แก่ ดาเนี ยล แล ้ว ดาเนี ย ลก็ ถวายสาธุการแด่ พระเจ้า
แห่งฟ้าสวรรค์ 20 ดาเนี ยลกล่าวว่า “สาธุการแด่พระนามของพระเจ้าเป็นนิ ตย์สืบไป เพราะปัญญาและ
ฤทธานุ ภาพเป็น ของพระองค์ 21 พระองค์ ทรงเปลี่ยนวาระและฤดู กาล พระองค์ ทรงถอดกษั ตริย์ และ
ทรงตัง้ กษั ตริย์ ข้น
ึ ใหม่ พระองค์ ทรงประทานปัญญาแก่ นั ก ปราชญ์ และทรงประทานความรู ้แก่ ผู้ ที่ มี
22
ความเข้าใจ พระองค์ ทรงเผยสิง่ ที่ ลึก ซึ้ง และลี้ ลับ พระองค์ ทรงทราบสิง่ ที่ อยู่ ในความมืด และความ
สว่างก็อยู่กับพระองค์ 23 โอ พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ขอโมทนาและสรรเสริญ
พระองค์ ผู้ ทรงประทานปัญญาและกําลัง แก่ ข้า พระองค์ สิ ่งนั ้ นที ่ พวกข้า พระองค์ ทูล ขอ พระองค์ ก็ ทรง
ให้ข้าพระองค์ รู แล้
้ ว เพราะพระองค์ ได้ ทรงสําแดงเรือ
่ งของกษั ตริย์ให้แจ้งแก่ พวกข้าพระองค์� 24 แล้ว
ดาเนี ย ลก็ เข ้า ไปหาอารีโอคผู้ ซ่ึง กษั ตริย์ แต่ งตัง้ ให้ฆ่า นั ก ปราชญ์ แห่งบาบิ โลน ท่านได้ เข ้า ไปและกล่าว
แก่ อารีโอคว่า ดังนี้ “ขออย่า ฆ่า นั ก ปราชญ์ แห่ งบาบิ โลน ขอโปรดนํา ตัว ข้าพเจ้า เข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ และ
ข้าพเจ้าจะถวายคําแก้ฝันแก่ กษั ตริย์� 25 แล้วอารีโอคก็ รีบนําตัวดาเนี ยลเข้าเฝ้ากษั ตริย์ และกราบทูล
พระองค์ ว่า “ข้า พระองค์ ได้ พบชายคนหนึ่ ง ในหมู่ พวกที่ ถู กกวาดเป็น เชลยมาจากยู ดาห์ ชายผู้ นี้ จะให้
กษั ตริยทรงรู
์
ค
้ ําแก้พระสุบินได้� 26 กษั ตริยจึ
์ งตรัสแก่ดาเนี ยลผูช
้ ่อ
ื ว่าเบลเทชัสซาร์ว่า “เจ้าสามารถที่จะ
ให้เรารู ถ
้ ึงความฝันที่เราได้ฝันนั ้นและคําแก้ได้หรือ� 27 ดาเนี ยลกราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริย์ว่า “ไม่มี
นั ก ปราชญ์ หรือ หมอดู หรือ โหร หรือ หมอดู ฤกษ์ ยามสํา แดงความลึ กล ับ ซึ่ง กษั ตริย์ ไต่ ถามแด่ พระองค์
ได้ 28 แต่มีพระเจ้าองค์หน่งึ ในฟ้าสวรรค์ผู้ทรงเผยความลึกลับทัง้ หลาย และพระองค์ทรงให้กษั ตริยเนบู
์
คัดเนสซาร์รู ถึ
้ งสิง่ ซึ่งจะบังเกิดขึ้นในวาระภายหลัง พระสุ บินของพระองค์และนิ มิตที่ผุดขึ้นในพระเศียร
ของพระองค์ บนพระแท่น นั ้น เป็น ดังนี้ พระเจ้า ข้า 29 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขณะเมื่อ พระองค์ บรรทมอยู่ บน
พระแท่น พระดําริในเรือ
่ งซึ่งจะบังเกิดมาภายหลังได้ผุดขึ้น และพระองค์นั้นผู้ทรงเผยความลึกลบก
ั ท
็ รง
30
ให้ พระองค์ รู ้ถึง สิง่ ที่ จะบังเกิด มา 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 และเพื่อ
พระองค์จะทรงรู พ
้ ระดําริในพระทัยของพระองค์
19

ปฏิมากรในพระสุบินของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
31 โอ ข้าแต่กษั ตริย์ พระองค์ทอดพระเนตร และดูเถิด มีปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรนี้ ใหญ่และสุ กใส

ยิง่ นั ก ตัง้ อยู่ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ และรู ป ร่างก็ น่า กลัว 32 เศียรของปฏิมากรนี้ เป็น ทองคํา เนื้ อด
ี อกและแขนเป็น เงิน ท้องและโคนขาเป็น ทองสัมฤทธิ์ 33 ขาเป็น เหล็ก เท ้า เป็น เหล็ก ปนดิน 34 ขณะ
เมื่อพระองค์ทอดพระเนตร มีหินก้อนหนึ่ งถูกตัดออกมามิใช่ด้วยมือ กระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็ก
ปนดิน กระทําให้แตกเป็นชิน
้ ๆ 35 แล้วส่วนเหล็ก ส่วนดิน ส่วนทองสัมฤทธิ์ ส่วนเงินและส่วนทองคํา ก็
แตกเป็นชิน
้ ๆพร้อมกัน กลายเป็นเหมือนแกลบจากลานนวดข้าวในฤดูร้อน ลมก็พัดพาเอาไป จึงหาร่อง
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รอยไม่พบเสียเลย แต่ก้อนหินที ่กระทบปฏิมากรนั ้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ 36 นี่ เป็นพระสุ บิน
พระเจ้าข้า บัดนี้ เหล่าข้าพระองค์ขอกราบทูลคําแก้พระสุบินต่อพระพักตร์กษั ตริย์
กรุ งบาบิโลนของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ คืออาณาจักรโลกแห่งแรก
37 โอ ข้าแต่กษั ตริย์ กษั ตริยจอมกษั
์
ตริย์ทัง้ หลาย ซึ่งพระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์ได้ทรงประทานราชอาณา
จั กร อานุภาพ ฤทธิ์เดชและสง่า ราศี 38 และได้ ทรงมอบไว้ ในหัตถ์ พระองค์ ท่าน ซึ่ งบ ุตรทัง้ หลายของ
มนุษย์ สัตว์ในทุ่ง นาและนกในอากาศ ไม่ ว่า มัน จะอาศัย อยู่ ณ ที่ ใดๆให้ แก่ พระองค์ กระทํา ให้ พระองค์
ปกครองมันได้ทัง้ หมด เศียรทองคํานั ้นคือพระองค์เอง
อาณาจักรโลกแห่งที่สองและสาม คือมีเดียเปอร์เซียและกรีก
ต่อ จากพระองค์ ไปจะมี ราชอาณาจั กรด ้อ ยกว่า พระองค์ และยั งม ี ราชอาณาจักรที่ สาม เป็น ทอง
สัมฤทธิ์ ซึ่งจะปกครองอยูท
่ ัว่ พิภพ
39

อาณาจักรโลกแห่งที่สี่ คือโรม

40 และจะมี ราชอาณาจักรที่ สี ่แข็งแรงดัง
่ เหล็ก

เพราะเหล็กตี สิ ่งทัง้ หลายให้หก
ั เป็นชิน
้ ๆและปราบสิง่
ทัง้ ปวงลงได้ ราชอาณาจั กรนน
ั ้ จะหัก และทุบสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ ดังเหล็กซึ่งทุบให้แหลก 41 ดัง่ ที่ พระองค์
ทอดพระเนตรเท้าและนิว
้ เท้า เท้าเป็นดินช่างหม้อบ้างเหล็กบ้าง จะเป็นราชอาณาจักรประสม แต่ความ
แข็งแกร่ง ของเหล็ก จะยัง อยู่ ในนั ้น บ้าง ดัง ที่ พระองค์ ทอดพระเนตรเหล็ก ปนดิน เหนี ยว 42 และนิว
้ เท้า
43
เป็นเหล็กปนดินฉั นใด ราชอาณาจักรนน
ั ้ จึงแข็งแรงบ้างเปราะบ้างฉั นนั ้น ดังที่พระองค์ทอดพระเนตร
เหล็กปนดินเหนี ยว ราชอาณาจักรจะปนกันด้วยเชื้อสายของมนุษย์ แต่ จะไม่ยึดกันแน่ นไว้ได้ อย่างเดีย
วกับที่เหล็กไม่ประสมเข้ากับดิน
หลังจากอาณาจักรโรมคืนมาใหม่แล้ว อาณาจักรของพระคริสต์จะตัง้ ขึ้น
และในสมัย ของกษั ตริ ย์ เหล่า นั ้น พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ จะทรงสถาปนาราชอาณาจักรหนึ่ ง ซึ่ง
ไม่ มี วัน ทําลายเสีย ได้ หรือ ราชอาณาจั กรน ัน
้ จะไม่ ตกไปแก่ ชนชาติ อื่น ราชอาณาจั กรน ัน
้ จะกระทํา ให้
บรรดาราชอาณาจักรเหล่านี้ แตกเป็นชิน
ั ้ จะตังม
้ น
ั ่ อยูเป็
่ นนิ ตย์ 45 ดังที่
้ ๆถึงอวสาน และราชอาณาจักรนน
พระองค์ ทอดพระเนตรก้อนหินถูกตัดออกจากภูเขามิใช่ด้วยมือ และก้อนหินนั ้นได้ กระทําให้เหล็ก ทอง
สัมฤทธิ์ ดิน เงิน และทองคํา แตกเป็น ชิน
้ า อะไรจะบังเกิด มาภาย
้ ๆ พระเจ้า ยิง่ ใหญ่ ได้ ทรงให้ กษั ตริย์ รู ว่
หลังนี้ พระสุบินนั ้นเที่ยงแท้และคําแก้พระสุบินก็แน่ นอน�
44

กษั ตริยพระราชทานยศชั
์
น
้ สูงให้แก่ดาเนี ยล
แล ้ วกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ก็ ทรงกราบลงและเคารพดาเนี ยล และมี พระบัญชาให้ นํา เครือ
่ งบูชา
47
และเครือ
่ งหอมมาถวายดาเนี ยล กษั ตริย์ ตรัส กับ ดาเนี ย ลว่า “แน่ นอนที เดียว พระเจ้า ของท่านเป็น
พระเจ้า ของพระทัง้ หลาย และทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ของกษั ตริ ย์ ทัง้ ปวง ทรงเป็น ผู้ เผยความลึ
กล ับ เพราะท่านสามารถที่ จะเผยความลึ กล ั บน ี้ ได้ � 48 ฝ่า ยกษั ตริย์ ก็ พระราชทานยศชัน
้ สูง และของ
พระราชทานยิง่ ใหญ่ เป็ นอ ัน มากแก่ ดาเนี ยล และแต่ง ตัง้ ให้ เป็น ผู้ ครอบครองหมดเมืองบาบิ โลน และ
เป็น ประธานใหญ่ ของนั ก ปราชญ์ ทัง้ สิน
้ แห่ง บาบิ โลน 49 ดาเนี ย ลก็ กราบทูล ขอต่อ กษั ตริย์ และพระองค์
ทรงตัง้ ให้ ชด
ั รัค เมชาคและเอเบดเนโกเป็น ผู้ จัด ราชการในเมืองบาบิ โลน แต่ ดาเนี ย ลยัง คงอยู่ ในราช
สํานั ก
46

3

ปฏิมากรรู ปใหญ่ของกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
1 กษั ตริย์ เนบู คัด เนสซาร์ได้ สร้างปฏิมากรรู ป หนึ่ งด ้วยทองคํา สู ง หกสิบ ศอก กว้างหกศอก ทรงตัง
้
ไว้ ณ ที่ ราบดู รา ในเมืองบาบิ โลน 2 แล ้ วกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์รบ
ั สัง่ ให้ ประชุ มอ ุ ปราช ข้าหลวงภาค
ผู้ ว่า ราชการเมือง ผู้ พิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลาการ และบรรดาเจ้า หน้าที่ ทัง้ หลายของหัว เมือง ให้
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เข ้า มาในงานฉลองปฏิมากรซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ขึ้น 3 แล ้ วอ ุ ปราช ข้าหลวงภาค ผู้ ว่า
ราชการเมือง ผู้พิพากษา นายคลัง มนตรี ตุลาการ และบรรดาเจ้าหน้าที่ทัง้ หลายของหัวเมืองได้เข้ามา
ประชุม เพื่อ งานฉลองปฏิมากร ซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ขึ้น และเขาทัง้ หลายก็ มาย ื นอยู่หน
้าปฏิมากรซึ่งกษั ตริย์เนบู คัดเนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ขึ้น 4 และโฆษกก็ ประกาศเสียงดังว่า “โอ บรรดาชนชาติ
ประชาชาติ ทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลาย มี พระบัญชาแก่ ท่านทัง้ หลายว่า 5 เมื่อ ท่านได้ยน
ิ เสียงแตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ พิณสี่สาย พิณใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด ให้ท่านทัง้ หลายกราบ
ลงนมัสการปฏิมากรทองคํา ซึ่ง กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ได้ ทรงตัง้ ไว้ 6 ผู้ ใดที่ มิได้ กราบลงนมัสการก็ ให้
โยนผู้นั้นทันทีเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู�
่ 7 เพราะฉะนั ้นพอประชาชนได้ยน
ิ เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก
ปี่ พิณ เขาคู่ พิณ สี่ สาย พิณ ใหญ่ และเครือ
่ งดนตรีทุก ชนิ ด บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวงและภาษา
ทัง้ หลาย ก็กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตัง้ ไว้
คนยิวสามคนไม่ยอมกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา
ในครัง้ นั ้นพวกเคลเดียบางคนมาเข้าเฝ้า และฟ้องพวกยิวด้วยใจคิดร้าย 9 เขาทัง้ หลาย
กราบทูล กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญ เป็น นิ ตย์ 10 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์
พระองค์ทรงออกกฤษฎีกาแล้ วว่า ทุกคนผู้ได้ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ พิณสี่ สาย
พิณใหญ่ ปี่ ถุง และเครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด ก็ให้กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคํา 11 และผู้ใดที่ไม่กราบลง
นมัสการก็ ให้ โยนเข้าไปในเตาที่ ไฟลุก อยู่ 12 มี ยิว บางคนที่ พระองค์ ได้ แต่ งตัง้ ให้ จัด ราชการในเมืองบา
บิ โลน คือ ชัด รัค เมชาค และเอเบดเนโก โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ คนเหล่า นี้ ไม่ เชื่อ ฟัง พระองค์ เขามิ ได้ ปฏิบัติ
พระของพระองค์ หรือ นมัสการปฏิมากรทองคํา ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงตัง้ ไว้� 13 แล ้วเนบู คัด เนสซาร์ก็ ทรง
กริว้ 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
ความจริงหรือไม่ที่เจ้ามิได้ปรนนิ บัติพระของเรา หรือนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งเราได้ตัง้ ไว้ 15 บัดนี้ ถ้า
เจ้าพร้อมใจแล้ว พอเจ้าได้ยน
ิ เสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ พิณสี่สาย พิณใหญ่ ปี่ ถุง และ
เครือ
่ งดนตรีทุกชนิ ด เจ้าจงกราบลงนมัสการปฏิมากรซึ่งเราได้สร้างไว้ แต่ถ้าเจ้าไม่นมัสการ จะต้องโยน
เจ้าทันทีเข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ และผู้ใดเล่าจะเป็นพระเจ้าที่จะช่วยให้เจ้าพ้นจากมือของเราได้� 16 ชัด
รัค เมชาค และเอเบดเนโกกราบทูลกษั ตริย์ว่า “โอ ข้าแต่เนบูคัดเนสซาร์ ข้าพระองค์ทัง้ หลายไม่จําเป็น
จะต้องตอบพระองค์ในเรือ
่ งนี้ 17 ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระองค์ผู้ซึ่งพวกข้าพระองค์ปรนนิ บัติ สามารถ
ช่วยพวกข้า พระองค์ ให้ พ้น จากเตาที่ ไฟลุก อยู่ โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ พระองค์ ก็ จะทรงช่วยพวกข้า พระองค์
ให้พ้นพระหัตถ์ ของพระองค์ 18 แต่ ถ้าไม่เป็นเช่นนั ้น โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ ขอพระองค์ ทรงทราบว่า พวกข้า
พระองค์จะไม่ปรนนิ บัติพระของพระองค์ หรือนมัสการปฏิมากรทองคําซึ่งพระองค์ได้ทรงตัง้ ขึ้น�
8 เพราะฉะนั ้น

คนยิวที่สัตย์ซื่ออยูใ่ นเตาไฟอย่างปลอดภัย
19 แล้วเนบู คัดเนสซาร์ทรงเกรีย
้ วกราดยิง่ นั ก พระพักตร์ของพระองค์ก็เปลี่ยนไปไม่พอพระทัยชัดรัค
เมชาค และเอเบดเนโก พระองค์จึงรับสัง่ ให้ทําเตาไฟให้รอ
้ นกว่าที่เคยอีกเจ็ดเท่า 20 และพระองค์รบ
ั สัง่
ให้บางคนที่มีกําลังมากที่สุดในกองทัพมามัดชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก และให้โยนเขาเข้าไปในเตา
ที่ไฟลุกอยู่ 21 แล้วคนเหล่านี้ ก็ถูกมัดไว้ทัง้ เสื้อ กางเกง หมวก และเครือ
่ งแต่งกายอื่นๆ และเขาก็ถูกโยน
22
เข้าไปในเตาที่ไฟลุกอยู่ ฉะนั ้นเพราะว่าคํารับสัง่ ของกษั ตริย์นั้นเข้มงวดมากและเตาไฟก็รอ
้ นจัด เปลว
23
ไฟจึงได้ฆ่าคนที่โยนชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก และชายทัง้ สามนี้ คือชัดรัค เมชาค และเอเบดเน
โกก็ ตกลงไปกลางเตาไฟที่ ลุ กอยู่ทัง้ ยั งม ั ดอย ู่ 24 ขณะนั ้น กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์ประหลาดพระทัย ทรง
ลุก ขึ้น โดยฉั บ พลัน พระองค์ ตรัส กับ องคมนตรีของพระองค์ ว่า “เรามัด สามคนโยนเข้าไปกลางไฟมิ ใช่
หรือ� เขาทูลตอบกษั ตริย์ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ จริงพระเจ้าข้า� 25 พระองค์ตรัสตอบว่า “ดูเถิด เราเห็น
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สี่คนถูกปล่อย กําลังเดินอยูก
่ ลางไฟ และเขาทัง้ หลายก็ไม่เป็นอันตราย รูปร่างของคนที่สีน
่ ั ้นคล้ายคลึงก
ับพระบุตรของพระเจ้า�
เนบูคัดเนสซาร์ถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า
26 แล้วเนบูคัดเนสซาร์เสด็จมาใกล้ประตูเตาที่ไฟลุกอยูนั
่ ้น ทรงกล่าวว่า “ชัดรัค เมชาค และเอเบดเน
โก ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้าสูงสุด จงออกมาเถิด จงมาที่นี่ � แล้วชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโกก็เดินออกมา
จากกลางไฟ 27 ฝ่ายอุปราช ข้าหลวงภาค ผูว่
้ าราชการเมือง และองคมนตรีของกษั ตริย์ก็ห้อมล้อมเข้ามา
เห็นว่าไฟไม่มีอํานาจอะไรเหนื อร่างกายของคนเหล่านี้ ผมที่ศีรษะของเขาก็ไม่งอ เสื้อก็มิได้เป็นอันตราย
ไม่มีกลน
ิ่ ไฟที่ตัวเขาทัง้ หลายเลย 28 เนบูคัดเนสซาร์ตรัสว่า “สาธุการแด่พระเจ้าของชัดรัค เมชาค และ
เอเบดเนโก ผู้ได้ส่งทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้น ผู้วางใจในพระองค์ กระทํา
ให้พระบัญชาของกษั ตริย์เหลวไป และยอมพลีรา่ งกายของเขาเสียดีกว่าที่จะปรนนิ บัติและนมัสการพระ
อื่น นอกจากพระเจ้า ของเขาเอง 29 เพราะฉะนั ้น เราจึง ออกกฤษฎี กาว ่า ชนชาติ ประชาชาติ หรือ ภาษา
ใดๆที่กล่าวมิดีมิร้ายต่อพระเจ้าของชัดรัค เมชาค และเอเบดเนโก จะถูกหน
ั ่ เป็นชิน
้ ๆ และบ้านเรือนของ
เขาจะต้องเป็นกองขยะ เพราะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นที ่จะสามารถช่วยให้พ้นในทางนี้ ได้� 30 แล้วกษั ตริย์ได้
ทรงเลื่อนยศให้ชด
ั รัค เมชาค และเอเบดเนโกสูงขึ้นอีกในเมืองบาบิโลน

4
เนบูคัดเนสซาร์กล่าวถึงความสัมพันธ์ของพระองค์กับพระเจ้า
1 เรา กษั ตริยเนบู
์
คัดเนสซาร์ ขอประกาศแก่บรรดาชนชาติ ประชาชาติทัง้ ปวง และภาษาทัง้ หลาย ซึ่ง
อาศัยอยู่บนพิภพทัง้ สิ้นว่า สันติ สุขจงมีแก่ ท่านทัง้ หลายอย่างทวีคูณ 2 เราเห็นสมควรที่ จะแสดงหมาย
สําคัญ และการมหัศจรรย์ ซึ่ง พระเจ้า สูงสุด ได้ ทรงกระทํา แก่ เรา 3 หมายสําคัญ ของพระองค์ ใหญ่ ยิง่ สัก
เท่าใด การมหัศจรรย์ของพระองค์กอปรด้วยฤทธานุภาพปานใด อาณาจักรของพระองค์เป็นอาณาจักร
ถาวรเป็นนิ ตย์ และราชอาณาจักรของพระองค์นั้นดํารงอยูทุ
่ กชัว่ อายุ
เนบูคัดเนสซาร์ทรงนิ มิตเห็นต้นไม้ใหญ่
คือ เนบูคัดเนสซาร์อยู่เป็นผาสุกในนิ เวศของเรา และมีความเจริญอยู่ในวังของเรา 5 เราฝัน
เห็นเรือ
่ งซึ่งกระทําให้เรากลัว ขณะเมื่อเรานอนอยูบ
่ นที่นอนความคิดและนิ มิตอันผุดขึ้นในศีรษะของเรา
เป็นเหตุให้เราตกใจ 6 เราจึงออกกฤษฎีกาเรียกนั กปราชญ์แห่งบาบิโลนทัง้ สิน
้ มาหาเราเพื่อให้แก้ความ
7
ฝันให้แก่เรา พวกโหร พวกหมอดู และคนเคลเดีย และหมอดูฤกษ์ ยามก็เข้ามาเฝ้า เราก็เล่าความฝัน
แก่ เขา แต่ เขาทัง้ หลายแก้ฝัน ให้ เราไม่ ได้ 8 ในที่สุด ดาเนี ย ลก็ เข ้า มาเฝ้า เรา เขามี ช่อ
ื ว่า เบลเทชัส ซาร์
ตามนามพระของเรา เขามี วญ
ิ ญาณของพระผู้ บริสุทธิ์ เราก็ เล่า ความฝัน ให้ เขาฟัง ว่า 9 “โอ เบลเทชัส
ซาร์ หัวหน้าของพวกโหร เพราะเราทราบว่าวิญญาณของพระผู้บริสุทธิอยู
์ ่ในท่าน และไม่ มี ความลํ้าลึก
ใดๆที่จะให้ท่านแก้ยาก จงบอกนิ มิตทัง้ หลายในความฝันที่เราได้เห็น และตีความนิ มิตเหล่านั ้นให้แก่เรา
10 นิ มิตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อนอนอยู่บนที่นอน ดูเถิด เราได้เห็นต้นไม้ท่ามกลางพิภพ มันสู งมาก
11 ต้นไม้เติบโตและแข็งแรง ยอดของมันขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ และประจั กษ์ไปถึงที่ สุดปลายพิภพ 12 ใบก็
งดงามและผลก็อุดม และจากต้นไม้นั ้น มีอาหารให้แก่ชีวิตทัง้ ปวง สัตว์ป่าที่ในทุ่งนาอาศัยอยู่ใต้ร่มของ
มัน และนกในอากาศก็ อาศัย อยู่ที่ กิ่งก ้า นของมัน และเนื้ อ หนั ง ทัง้ หลายก็ เลี้ยงตนอยู่ด้วยมัน 13 ในนิ มิ
ตที่ผุดขึ้นในศีรษะของเราเมื่อเราอยูบ
่ นที่นอน ดูเถิด เราได้เห็นผูพิ
้ ทักษ์ องค์บริสุทธิลงมาจากฟ้
าสวรรค์
์
14 ท่านเปล่งเสียงและพูดดังนี้ ว่า ‘จงฟันต้นไม้ และตั ดกง
ิ่ ทัง้ หลายของมันออกเสีย สะบัดให้ใบของมันร่
วงออกแล้ว ให้ผลของมัน กระจายไป ให้สัตว์ป่า หนี ไปเสีย จากใต้ ต้น และให้นกหนี ไปเสีย จากกิง่ ของมัน
15 แต่ จงปล่อยให้ ตอรากติ ดอย ู่ ในดิน มี ปลอกเหล็ก และทองสัมฤทธิ์สวมไว้ ให้ อยู่ ท่ามกลางหญ้า อ่อน
4 ตัวเรา
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ในทุ่ง นา ให้ เปียกนํ้าค้างจากฟ้า สวรรค์ ให้ เขามี ส่วนอยู่ กับ สัตว์ป่า ในหญ้า ที่ พื้น ดิน 16 ให้ จิ ตใจของเขา
เปลี่ยนเสียจากจิตใจมนุษย์ แล้วมอบใจสัตว์ป่าให้แก่เขา และปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั ้นจนครบเจ็ดวาระ
17 คํา พิพากษานั ้น เป็ น คํา สัง
่ ของผู้ พิทักษ์ คํา ตัดสิน นั ้น เป็น วาทะขององค์ บริสุทธิ์ เพื่อ ผู้ มี ชี วิตอยู่ จะได้
ทราบว่าท่านผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนื อราชอาณาจักรของมนุษย์ และประทานราชอาณาจักรนัน
้ แก่
ผูที
้ ่พระองค์จะประทาน และตัง้ ผูที
้ ่ด้อยที่สุดให้อยูเหนื
่
อ� 18 ความฝันนี้ ตัวเราคือกษั ตริย์เนบูคัดเนสซาร์
ได้เห็นและ โอ เบลเทชัสซาร์ ท่านจงกล่าวคําแก้ฝันเถิด เพราะพวกนั กปราชญ์ทัง้ สิน
้ แห่งราชอาณาจักร
ของเราไม่ สามารถที่ จะให้คํา แก้ ความฝัน แก่ เรา แต่ ท่านสามารถ เพราะวิญญาณของพระผู้ บริสุทธิอยู
์ ่
ในตัวท่าน�
อาณาจักรของเนบูคัดเนสซาร์จะถูกตัดออก
19 แล้วดาเนี ยล ผู้มีชื่อว่าเบลเทชัสซาร์ ก็งงงันอยู่ชว
ั ่ โมงหนึ่ ง ความคิดของท่านก็กระทําให้ท่านตกใจ
กษั ตริย์ตรัสว่า “เบลเทชัสซาร์เอ๋ย อย่าให้ความฝันหรือคําแก้ความฝันกระทําให้ท่านตกใจเลย� เบลเท
ชัส ซาร์ทูล ตอบว่า “เจ้ านายของข้า พระองค์ ขอให้ ความฝัน นั ้น เป็น เรือ
่ งของผู้ ที่ เกล ียดชัง พระองค์ เถิด
และขอให้คําแก้ความฝันนั ้นตกแก่ปฏิปักษ์ ของพระองค์ 20 ต้นไม้ที่พระองค์ทอดพระเนตร ซึ่งเติบโตขึ้น
และแข็งแรง จนยอดขึ้นไปถึงฟ้าสวรรค์ ประจักษ์ ไปทัว่ พิภพทัง้ สิน
้ 21 ใบของมันก็งดงามและผลก็อุดม
และจากต้นนั ้นมอ
ี าหารให้แก่ชีวิตทัง้ ปวง สัตว์ป่าในทุ่งนามาพึ่งร่มอยูใต้
่ ต้น และนกในอากาศก็มาอาศัย
อยู่ ที่ กิง่ 22 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ นี่ คือ พระองค์ เอง ผู้ ทรงเจริญ และเข้ม แข็ง ความยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ ได้
เจริญ และขึ้น ไปถึง ฟ้า สวรรค์ และราชอาณาจักรของพระองค์ ก็ ไปถึง สุด ปลายพิ ภพ 23 และที่ กษั ตริย์
ทอดพระเนตรผู้พิทักษ์ คือองค์ บริสุทธิลงมาจากฟ้
าสวรรค์ และพูดว่า ‘จงฟันต้นไม้และทําลายเสีย แต่
์
จงปล่อยให้ ตอรากติ ดอย ู่ ในดิน มี ปลอกเหล็ก และทองสัมฤทธิ์สวมไว้ ให้ อยู่ ท่ามกลางหญ้า อ่อนในทุ่ง
นา ให้เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์ ให้เขามีส่วนอยู่กับสัตว์ป่า และปล่อยให้อยู่อย่างนั ้นจนครบเจ็ดวาระ�
24 โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ต่อ ไปนี้ เป็ น คํา แก้ พระสุ บิน เป็ น พระราชกฤษฎีกามาจากผู้ สู งสุ ด ซึ่ง มาถึง กษั ตริย์
เจ้ านายของข้า พระองค์ 25 ว่า พระองค์ จะทรงถูก ขับ ไล่ ไปเสีย จากท่ามกลางมนุษย์ และพระองค์ จะอยู่
กับ สัตว์ ในทุ่ง นา พระองค์ จะต้องเสวยหญ้า อย่างกับ วัว และจะให้ พระองค์ เปียกนํ้าค้างจากฟ้า สวรรค์
จะเป็นอยู่อย่างนั ้นจนครบเจ็ดวาระ จนกว่าพระองค์ จะทราบว่า ผู้สูงสุดนั ้นทรงปกครองราชอาณาจักร
ของมนุษย์ และพระองค์จะประทานราชอาณาจักรนน
ั ้ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนา 26 และที่ทรงมีพระ
บัญชาให้เหลือตอรากต้นไม้นั้นไว้ก็ หมายความว่า ราชอาณาจักรจะยังเป็นของพระองค์ ตัง้ แต่ พระองค์
ทรงทราบว่าสวรรค์ปกครอง 27 โอ ข้าแต่กษั ตริย์ เพราะฉะนั ้นขอทรงรับคํากราบทูลของข้าพระองค์ ขอ
พระองค์ ทรงเลิก ทําบาปเสีย ด้วยการกระทําความชอบธรรม และเลิก ทําความชัว่ ช้า ด้วยสําแดงความ
กรุ ณาต่อคนจน เผื่อว่าความผาสุกของพระองค์อาจจะยืดยาวไปอีกได้�
กษั ตริยเนบู
์
คัดเนสซาร์ถูกพิพากษาเพราะเหตุความเย่อหยิง่
สิ ่ง เหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ ได้ บังเกิด ขึ้น แก่ กษั ตริย์ เนบู คัด เนสซาร์ 29 พอสิน
้ สิบ สองเดือน 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 ี้ ด้วยอํานาจใหญ่ ยงิ่ ของเรา และเพื่อ เป็น ศั กด ิ์ ศร ี
อัน สูงส่ง ของเรา� 31 เมื่อ กษั ตริย์ ตรัส ยัง ไม่ทัน ขาดพระวาทะ ก็ มี เสียงตกลงมาจากฟ้า สวรรค์ ว่า “โอ
กษั ตริย์เนบู คัดเนสซาร์ เราลัน
่ วาจาไว้กับเจ้าแล้ วว่า ราชอาณาจักรได้ พรากไปเสียจากเจ้าแล้ว 32 และ
เจ้าจะถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์ และเจ้าจะอยูก
่ ับสัตว์ในทุ่งนา และเจ้าจะต้องกินหญ้าอย่างกับวัว
จะเป็น อยู่อย่างนั ้น จนครบเจ็ด วาระ จนกว่า เจ้า จะเรียนรู ได้
้ ว่า ผู้ สูงสุด ปกครองอยู่เหนื อ ราชอาณาจักร
ของมนุษย์ และประทานราชอาณาจักรนน
ั ้ แก่ผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนา� 33 ในทันใดนั ้นเองพระวาทะก็
สําเร็จในเรือ
่ งเนบูคัดเนสซาร์ พระองค์ถูกขับไล่ไปจากท่ามกลางมนุษย์ และเสวยหญ้าอย่างกับวัว และ
28
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พระกายก็เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์ จนพระเกศางอกยาวอย่างกับขนนกอินทรี และพระนขาก็เหมือน
เล็บ นก 34 เมื่อ สิน
้ สุด วาระนั ้น แล้ว ตัว เราเนบู คัด เนสซาร์ก็ แหงนหน้า ดู ฟ้า สวรรค์ และจิต ปกติ ของเรา
คืน มา และเราก็ สาธุ การแด่ ผู้ สูงสุด นั ้น และสรรเสริญ ถวายเกียรติยศแด่ พระองค์ ผู้ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์
เพราะราชอาณาจักรของพระองค์ เป็น ราชอาณาจั กรน ิ รน
ั ดร์ และอาณาจักรของพระองค์ ดํารงอยู่ทุ กชั ่
วอายุ 35 สําหรับ พระองค์ ชาวพิภพทัง้ สิน
้ นั บ ว่า ไม่ มี ค่า ท่ามกลางกองทัพ แห่ง สวรรค์ นั้น พระองค์ ทรง
กระทําตามชอบพระทัยพระองค์ และท่ามกลางชาวพิภพด้วย และไม่มีผู้ใดยับยัง้ พระหัตถ์ ของพระองค์
ได้ หรือตรัสถามพระองค์ได้ว่า “พระองค์ทรงกระทําสิง่ ใด� 36 ในเวลานั ้นเอง จิตปกติของเราก็กลับคืน
มา ความสูงส่งและราชสง่าราศีกลับมาสู่เราอีก เพื่อสง่าราศีแห่งราชอาณาจักรของเรา องคมนตรีและ
ข้าราชบริพารของเรากลับมาหาเรา และเราก็ รบ
ั การสถาปนาไว้ในราชอาณาจักรของเรา ความใหญ่ยงิ่
37
กลับ เพิม
่ พูน แก่ เราขึ้ นอ ีก บัดนี้ ตัว เราคือ เนบู คัด เนสซาร์ ขอสรรเสริญ ยกย่องและถวายพระเกียรติ
แด่พระมหากษั ตริยแห่
์ งสวรรค์ เพราะว่าพระราชกิจของพระองค์ก็ถูกต้อง และพระมรรคาของพระองค์
ก็เที่ยงธรรม บรรดาผู้ดําเนิ นอยูใ่ นความเย่อหยิง่ พระองค์ก็ทรงสามารถให้ต่ําลง

5
การเลี้ยงใหญ่ของเบลชัสซาร์
1 กษั ตริย์ เบลชัส ซาร์ได้ ทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ แก่ เจ้ านายหนึ่ ง พัน คน และเสวยเหล้า องุน
่ ต่อ หน้า คน
2
หนึ่ ง พัน นั ้น เมื่อ เบลชัส ซาร์ทรงลิม
่ แล้ว จึ งม ี พระบัญชาให้ นํา ภาชนะทองคํา และเงิน ซึ่ง
้ รสเหล้า องุน
เนบู คัด เนสซาร์ราชบิดาได้ ทรงกวาดมาจากพระวิหารในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ออกมาให้ กษั ตริย์ และเจ้า นาย
ของพระองค์ ทัง้ พระสนมและนางห้ามจะได้ใช้ใส่เหล้าดื่ม 3 เขาทัง้ หลายจึงนําภาชนะทองคําซึ่งได้กวาด
มาจากพระวิหาร คือ พระนิ เวศของพระเจ้า ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และกษั ตริย์ และเจ้า นายของพระองค์ ทัง้
พระสนมและนางห้ามก็ ได้ ดื่ม จากภาชนะเหล่า นั ้น 4 เขาทัง้ หลายดื่ม เหล้า องุน
่ และสรรเสริญ พระที่ ทํา
ด้วยทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้และหิน
พระเจ้าทรงเขียนที่ผนั งของพระราชวัง
ในทันใดนั ้น นิว
้ มือ คนได้ ปรากฏขึ้น และเขียนลงที่ ผนั ง ของพระราชวัง ของกษั ตริย์ ตรงข้ามกับ คัน
ประทีป และกษั ตริย์ก็ ทอดพระเนตรมือ ที่ เข ียนนั ้น 6 แล ้วสี พระพักตร์ของกษั ตริย์ก็ เปลี่ยนไป พระดําริ
ของพระองค์ กระทํา ให้ พระองค์ ตกพระทัย พระเพลาก็ อ่อนเปลี้ย พระชานุ ก็ กระทบกัน 7 กษั ตริย์ รับสัง่
เสียงดัง ให้นําหมอดูและคนเคลเดีย และหมอดูฤกษ์ ยามเข้ามาเฝ้า และกษั ตริย์ตรัสกับพวกนั กปราชญ์
กรุ งบาบิ โลนว่า “ผู้ ใดที่ อา่ นข้อ เขียนนี้ และแปลความให้ เราได้ เราจะให้ ผู้ นั ้น สวมเสื้อ สี ม่วง และสวม
สร้อยคอทองคํา และเราจะตัง้ ให้ เป็ นอ ุ ปราชตรีในราชอาณาจักรของเรา� 8 แล ้ว พวกนั ก ปราชญ์ ขอ
งกษั ตริย์ ก็ เข ้า มาทัง้ หมด แต่ เขาทัง้ หลายอ่านข้อ เขียน หรือ แปลความหมายให้กษั ตริย์ ทรงทราบหาได้
ไม่ 9 แล้วกษั ตริย์เบลชัสซาร์ก็ ตกพระทัยมาก และสี พระพักตร์ของพระองค์ ก็ เปลี่ยนไป และเจ้านายทัง้
หลายของพระองค์ก็สนเท่ห์ 10 ด้วยเหตุพระวาทะของกษั ตริย์และเจ้านายทัง้ หลาย พระราชินีก็เสด็จเข้า
มาในท้องพระโรงการเลี้ยง และพระราชินีทรงมีพระเสาวนี ยว่
์ า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ขอทรงพระเจริญเป็น
นิ ตย์ ขอพระองค์ อย่า ได้ ตกพระทัย หรือ ให้สี พระพักตร์ของพระองค์ เปลี่ยนไป 11 ในราชอาณาจักรของ
พระองค์มีชายคนหนึ่ ง มีวิญญาณของพระผูบริ
้ สุทธิในตั
ว ในครัง้ รัชกาลของพระชนก ความสว่าง ความ
์
เข้าใจ และปัญญา เหมือนปัญญาของพระ ได้ มี ประจํา อยู่ ที่ ชายคนนี้ และกษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์พระ
ชนกของพระองค์ คือกษั ตริย์พระชนกของพระองค์ ได้ ทรงแต่งตัง้ ให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวกโหร
หมอดู คนเคลเดีย และหมอดูฤกษ์ ยาม 12 เพราะว่าดาเนี ยล ซึ่งกษั ตริย์ประทานนามว่า เบลเทชัสซาร์ มี
วิญญาณเลิศ มี ความรู และความเข้
้
าใจที่ จะแก้ ความฝัน แก้ ปริศนาและแก้ ปัญหาต่างๆ บัดนี้ ทรงเรียก
ดาเนี ยลให้เข้ามาเฝ้า แล้วเขาก็จะแปลความหมายถวายพระองค์� 13 เขาจึงนําดาเนี ยลเข้ามาเฝ้ากษัตริ
5
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ย์ กษั ตริยตรั
์ สถามดาเนี ยลว่า “ท่านคือดาเนี ยลคนนั ้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากประเทศยูดาห์
ที่ กษั ตริย์เสด็จพ่อของเรานํามาจากยูดาห์หรือ 14 เราได้ ยินว่าท่านมีวญ
ิ ญาณของพระในตัว และท่านมี
ความสว่าง ความเข้าใจและปัญญาเลิศ ประจํา ตัว 15 บัดนี้ เราให้พวกนั ก ปราชญ์ พวกหมอดู มาเข้า เฝ้า
เพื่อให้อ่านข้อความนี้ และแปลความหมายให้เรา แต่เขาแปลความหมายของเรือ
่ งราวนี้ ไม่ได้ 16 แต่เรา
ได้ยินว่าท่านให้คําแปลและแก้ปัญหาได้ บัดนี้ ถ้าท่านอ่านข้อความและแปลความหมายให้ได้ จะให้ท่าน
สวมเสื้อสีม่วง และสวมสร้อยคอทองคํา และจะตัง้ ท่านให้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักร�
ดาเนี ยลกราบทูลพระวจนะของพระเจ้าถวายกษั ตริย์
17 แล้วดาเนี ยลกราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริยว่
์ า “ขอทรงเก็บของพระราชทานไว้กับพระองค์เถิด และ
ขอทรงพระราชทานรางวัล แก่ ผู้ อ่น
ื ฝ่ายข้า พระองค์ จะขออ่านข้อ เขียนถวายกษั ตริย์ และถวายคํา แปล
ความหมายให้พระองค์ ทรงทราบ 18 โอ ข้าแต่ กษั ตริย์ พระเจ้าสูงสุดได้ ทรงประทานพระราชอาณาจั กร
ความยิง่ ใหญ่ และสง่า ราศี และเกียรติ ยศแด่ เนบู คัด เนสซาร์ราชบิดาของพระองค์ 19 และเพราะความ
ยิง่ ใหญ่ ซ่ึง พระองค์ ประทานแก่ เนบู คัด เนสซาร์ บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวง และภาษาทัง้ หลาย
จึงได้สัน
่ สะท้านและเกรงขามต่อพระพักตร์พระราชบิดา พระองค์จะทรงประหารผู้ใดก็ทรงประหารเสีย
หรือทรงให้ผูใดดํ
้
ารงชีวต
ิ อยูก็
่ ทรงให้ดํารงชีวต
ิ พระองค์จะทรงแต่งตัง้ ผู้ใดก็ทรงแต่งตัง้ พระองค์จะทรง
กระทํา ให้ ผู้ ใดด้อยลงพระองค์ ก็ ทรงกระทํา 20 แต่ เมื่อ พระทัย ของพระบิดาผยองขึ้น ฝ่ายจิต วิญญาณ
ของพระองค์ ก็ แข ็ งกระด้างไป จึง ทรงประกอบกิ จด ้วยความเห่อเหิม พระเจ้า ทรงถอดพระองค์ จากราช
บัลลังก์ และทรงริบสง่าราศีของพระองค์ไปเสีย 21 พระเจ้าทรงขับไล่เนบูคัดเนสซาร์ไปจากบุตรทัง้ หลาย
ของมนุษย์ และทรงกระทํา ให้ พระทัย ของพระองค์ ท่านเป็น เหมือนใจสัตว์ ป่า และทรงให้ อยู่ กับ ลาป่า
ทรงให้หญ้าเสวยเหมือนวัว และพระกายของพระองค์ท่านก็เปียกนํ้าค้างจากฟ้าสวรรค์ จนกว่าพระองค์
รู ว่
้ า พระเจ้า สูงสุด ทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ และทรงแต่ง ตัง้ ผู้ ที่ พระองค์ จะทรงปรารถนา
ให้ปกครอง 22 โอ ข้าแต่เบลชัสซาร์ พระองค์เป็นราชโอรส แม้พระองค์ทรงทราบเช่นนี้ ทัง้ สิน
้ แล้ วก็มิได้
ถ่อมพระทัย 23 แต่ทรงยกองค์พระองค์ขึ้นสู้กับองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสวรรค์ และทรงให้นําภาชนะแห่ง
พระนิ เวศของพระองค์มาต่อพระพักตร์พระองค์ แล้วพระองค์ พวกเจ้านายของพระองค์ พระสนม และ
นางห้ามของพระองค์ ก็ ดื่ม เหล้า องุน
่ จากภาชนะเหล่า นั ้น และพระองค์ ทรงสรรเสริญ พระที่ ทํา ด้วยเงิน
ทองคํา ทองสัมฤทธิ์ เหล็ก ไม้ และหิน ซึ่งจะดูหรือฟัง หรือรูเ้ รือ
่ งก็ไม่ได้ แต่พระองค์มิได้ถวายพระเกียรติ
แด่พระเจ้าซึ่งลมปราณของพระองค์อยูในพระหั
่
ตถ์ของพระองค์ และทางทัง้ สิน
่ บ
้ ของพระองค์ก็ขึ้นอยูกั
พระองค์ 24 จึ งมีมือ ซึ่งรับใช้มาจากพระพักตร์ได้ จารึกข้อเขียนนี้ ลงไว้ 25 ต่อไปนี้ เป็นข้อเขียนที่ จารึกไว้
คือ เมเน เมเน เทเคล และ ฟารสิน 26 ต่อ ไปนี้ เป็น คํา ไขเรือ
่ งราวนั ้น เมเน พระเจ้า ได้ ทรงคํานวณวาระ
แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ไว้แล้ว และทรงนําราชอาณาจักรนน
ั ้ มาถึงสิน
้ สุด 27 เทเคล พระองค์ได้ถู
กชัง่ ในตราชู ทรงเห็นว่ายังขาดอยู่ 28 เปเรส ราชอาณาจักรของพระองค์ถูกแบ่งออกให้แก่คนมีเดีย และ
คนเปอร์เซีย� 29 แล้วเบลชัสซาร์ก็ ทรงบัญชาและเขาได้ ให้ดาเนี ยลสวมเสื้อสี ม่วง และให้สวมสร้อยคอ
ทองคํา และทรงให้ประกาศเกี่ยวกับเรือ
่ งของท่านว่า ท่านได้เป็นอุปราชตรีในราชอาณาจักร 30 ในคืนวัน
นั ้นเอง เบลชัสซาร์กษั ตริย์คนเคลเดี ยก็ทรงถูกประหาร 31 และดาริอส
ั คนมีเดี ยก็ทรงรับราชอาณาจั กร
มีพระชนมายุหกสิบสองพรรษา

6
ตําแหน่ งของดาเนี ยล

1 ดาริอส
ั พอพระทัยที่จะทรงแต่งตังอ
้ ป
ุ ราชหนึ่ งร้อยยีสิ
่ บคนขึ้นเหนื อราชอาณาจักร เพื่อจะให้ปกครอง

อยู่ทัว่ ราชอาณาจักร 2 และทรงตัง้ อภิรัฐมนตรีสามคนอยู่เหนื อ มีดาเนี ยลเป็นอภิรัฐมนตรีคนแรก เพื่อ
ให้อุ ปราชรายงานติดต่อ เพื่อ กษั ตริย์ จะมิ ได้ ทรงขาดประโยชน์ 3 แล ้ว ดาเนี ย ลคนนี้ ก็ มี ชื่อ เสียงกว่า อภิ
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รัฐมนตรีอื่นๆและอุปราช เพราะวิญญาณเลิศ สถิ ตก ั บท ่าน และกษั ตริย์ ก็ ทรงหมายพระทัย จะทรงแต่ง
ตัง้ ท่านให้ ครอบครองเหนื อ ราชอาณาจั กรน ั ้นทัง้ หมด 4 อภิ รัฐมนตรีและอุปราชทัง้ หลายจึง หามูล เหตุ
ฟ้องดาเนี ยลในเรือ
่ งเกี่ยวกับราชอาณาจั กร แต่ ก็ หามูลเหตุ หรือความผิดไม่ ได้ เพราะท่านเป็นคนสัตย์
ซื่อ จะหาความพลัง้ 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 แห่ งพระเจ้า ของเขา� 6 แล ้ วอภิ
รัฐมนตรีและอุปราชเหล่านี้ ได้ พากันเข้าเฝ้ากษั ตริย์ทูลว่า “ข้าแต่ กษั ตริย์ดาริอส
ั ขอทรงพระเจริญเป็น
นิ ตย์ 7 บรรดาอภิรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักร ทัง้ ข้าหลวงภาค และอุปราช มนตรีและผู้วา่ ราชการเมือง
ทัง้ หลายทัง้ สิน
้ ได้ ตกลงกั นว ่า กษั ตริย์ สมควรจะได้ ทรงตรากฎหมายและออกพระราชกฤษฎี กาว ่า ใน
สามสิบวันนี้ ถ้าผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดทูลขอต่อพระเจ้าหรือมนุษย์นอกเหนื อพระองค์ โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ก็ให้โยนผูน
้ ั ้น
ลงในถํ้าสิงโตเสีย
พระราชกฤษฎีกาห้ามอธิษฐานต่อพระเจ้า
โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ บัดนี้ ขอพระองค์ ออกพระราชกฤษฎี กา และลงพระนามในหนั งสือ สําคัญ เพื่อ จะ
เปลี่ยนแปลงไม่ได้ ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซีย ซึ่งจะแก้ไขหาได้ ไม่� 9 เพราะฉะนั ้นกษั
ตริย์ดาริอส
ั จึงทรงลงพระนามในหนั งสือสําคัญและพระราชกฤษฎีกา
8

ดาเนี ยลอธิษฐานต่อพระเจ้าวันละสามครัง้
10 เมื่อ ดาเนี ย ลทราบว่า ลงพระนามในหนั งสือ สําคัญ นั ้น แล้ว ท่านก็ ไปยัง เรือนของท่าน ที่ มี หน ้า ต่าง
ห้องชัน
้ บนของท่านเปิดตรงไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และท่านก็คุกเข่าลงวันละสามครัง้ อธิษฐานและโมทนา
พระคุณ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของท่าน ดัง ที่ ท่านได้ เคยกระทํา มาแต่ ก่อน 11 แล ้ว คนเหล่า นี้ ก็ได้ พากัน
มาและได้ พบดาเนี ย ลอธิษฐานและวิงวอนอยู่ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของท่าน 12 แล ้ว เขาทัง้ หลายก็ เข ้า
ไปใกล้กราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริยเก
์ ี่ยวด้วยพระราชกฤษฎีกาของกษั ตริย์ว่า “ข้าแต่กษั ตริย์ พระองค์
ได้ ทรงลงพระนามในพระราชกฤษฎีกาฉบับ หนึ่ งม ิ ใช่ หรือ ว่า ถ้า ผู้ หน่งึ ผู้ ใดทูล ขอต่อ พระเจ้า หรือมนุษย์
นอกเหนื อ พระองค์ ในสามสิบ วัน นี้ โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ก็ ให้ โยนผู้ นั้น ลงไปในถํ้า สิงโตเสีย� กษั ตริย์ ตรัส
ตอบว่า “เรือ
่ งนั ้นยังคงอยู่ตามกฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียซึ่งจะแก้ไขหาได้ ไม่ � 13 แล้วเขา
จึงกราบทูลต่อพระพักตร์กษั ตริย์ว่า “ดาเนี ยลคนนั ้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากยูดาห์ หาได้เชื่อ
ฟังพระองค์ไม่ โอ ข้าแต่กษั ตริย์ และไม่เชื่อฟังพระราชกฤษฎีกาซึ่งพระองค์ทรงลงพระนามไว้ แต่ได้ทูล
ขอวัน ละสามครัง้ � 14 เมื่อ กษั ตริย์ทรงสดับ ถ้อยคํา เหล่า นี้ แล้ว ก็ ทรงโทมนั ส ยิง่ นั ก และทรงตัง้ พระทัย
หาทางช่วยดาเนี ย ลให้พ้น ทรงหาหนทางช่วยดาเนี ย ลให้รอดพ้น จนถึง เวลาดวงอาทิตย์ ตก 15 แล ้ว คน
เหล่านั ้ นก ็ พากัน มาเข้า เฝ้า กษั ตริย์ และกราบทูล กษั ตริย์ ว่า “โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ขอพระองค์ พึง ทราบว่า
กฎหมายของคนมีเดียและคนเปอร์เซียว่า พระราชกฤษฎี กาก็ดี หรือกฎหมายก็ ดี ซึ่งกษั ตริย์ทรงประทับ
ตราแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้�
ดาเนี ยลถูกทิง้ ในถํ้าสิงโต
แล้วกษั ตริย์จึง ทรงบัญชา เขาก็ นําดาเนี ย ลมาทิง้ ในถํ้าสิงโต กษั ตริย์ตรัสแก่ ดาเนี ย ลว่า “พระเจ้า
ของท่าน ผู้ซึ่งท่านปรนนิ บัติ อยู่เนื องนิ ตย์นั ้น พระองค์ จะทรงช่วยท่านให้รอดพ้น� 17 แล้วเขานําศิ ลาก
้อนหนึ่ งมาปิดปากถํ้าไว้ กษั ตริย์ก็ได้ทรงประทับตราของพระองค์และตราของเจ้านายของพระองค์ เพื่อ
ว่าจะไม่มีสิ่งใดอันเกี่ยวกับดาเนี ยลเปลี่ยนแปลงไป
16

กษั ตริยทรงเป็
์
นทุกข์ในพระทัย ทรงบัญชาให้นําดาเนี ยลออกมาจากถํ้า
18 แล้วกษั ตริย์ก็เสด็จกลับพระราชวัง ทรงอดพระกระยาหารตลอดคืนนั ้น ไม่ให้นําเครือ
่ งดนตรีอน
ั ใด
19
20
มาหน้า พระที่ และบรรทมไม่ หลับ พอเช้า ตรู ่ กษั ตริย์ ก็ ลุ กขึ้ นรีบเสด็จ ไปยัง ถํ้า สิงโต เมื่อ พระองค์
เสด็จ มาใกล้ ถ้ํา นั ้น พระองค์ ก็ ตรัส เรียกดาเนี ย ลด้วยเสียงโทมนั ส กษั ตริย์ ตรัส กับ ดาเนี ย ลว่า “โอ ดา
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เนี ยล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ พระเจ้า ของท่านซึ่ง ท่านปรนนิ บั ติ อยู่ เนื องนิ ตย์ นั ้น ทรง
สามารถที่จะช่วยท่านให้พ้นจากสิงโตได้แล้วหรือ� 21 แล้วดาเนี ยลกราบทูลกษัตริย์ว่า “โอ ข้าแต่กษั ตริย์
ขอทรงพระเจริญเป็นนิ ตย์ 22 พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงโตไว้ มั
นมได้
ิ ทําอันตรายแก่ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ทรงเห็นว่าข้าพระองค์ไร้ความผิดต่อพระพักตร์พระองค์
โอ ข้า แต่ กษั ตริย์ ข้า พระองค์ มิได้ กระทํา ผิด ประการใดต่อ พระพักตร์พระองค์ ด้วย � 23 ฝ่า ยกษั ตริย์ ก็
โสมนั สในพระทัยเป็นล้นพ้น และทรงบัญชาให้นําดาเนี ยลขึ้นมาจากถํ้า เขาจึงเอาดาเนี ยลขึ้นมาจากถํ้า
ไม่ปรากฏว่ามีอน
ั ตรายอย่างไรบนตัวท่านเลย เพราะท่านได้เชื่อในพระเจ้าของท่าน 24 แล้วกษั ตริย์ทรง
บัญชาให้นําคนเหล่านั ้นที่ฟ้องดาเนี ยลมาโยนทิง้ ในถํ้าสิงโต ทัง้ ตัวเขา บุตรทัง้ หลายของเขา และภรรยา
ของเขาทัง้ หลายด้วย และก่อนที่ เขาตกลงไปถึงพื้นถํ้า สิ งโตก็ ได้ ฟัดเขาอยู่เสียแล้ว และหักกระดูกของ
เขาทัง้ หลายเป็นชิน
้ ๆไป
ดาริอส
ั ยกย่องพระเจ้าของดาเนี ยล
แล ้ วกษั ตริย์ดาริอส
ั ทรงมี พระราชสารไปถึง บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวง และภาษาทัง้ หลาย
ที่ อาศัย อยู่ ในพิภพทัง้ สิ้ นว ่า “สันติ สุข จงมี แก่ ท่านทัง้ หลายอย่างทวีคูณ 26 เราออกกฤษฎี กาว ่า ให้ คน
ทัง้ หลาย สัน
่ สะท้าน และ ยําเกรง ต่อ พระ พักตร์ พระเจ้า ของ ดา เนี ย ล ใน ราช อาณาจักร ของ เรา ทัง้ หมด
เพราะพระองค์ ทรงเป็น พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ ทรงดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ อาณาจักรของพระองค์ จะไม่
ถูกทําลาย และราชอาณาจักรของพระองค์จะดํารงจนถึงที่สุด 27 พระองค์ทรงช่วยให้พ้นและช่วยให้พ้น
ภัย พระองค์ทรงกระทําหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ในฟ้าสวรรค์และบนพื้นพิภพ พระองค์คือพระผู้
ช่วยดาเนี ยลให้พ้นจากฤทธิข
ั และ
์ องสิงโต� 28 ดังนั ้น ดาเนี ยลผู้นี้ จึงได้ เจริญขึ้นในรัชสมัยของดาริอส
ในรัชสมัยของไซรัสคนเปอร์เซีย
25

7

อาณาจักรโลกทัง้ สี่ซ่ึงได้ออกมาจากทะเลแห่งมนุษย์
1 ในปี ต้น แห่ง รัช กาลเบลชัส ซาร์กษั ตริย์ เมืองบาบิ โลน ดาเนี ย ลมี ความฝัน และนิ มิ ตผุด ขึ้น ในศีรษะ
ของท่านเมื่อท่านนอนอยู่ในที่นอนของท่าน ท่านจึงบันทึกความฝันนั ้นไว้ และบรรยายเนื้ อเรือ
่ งนั ้น 2 ดา
เนี ย ลกล่าวว่า “ข้าพเจ้า ได้ เห ็น ในนิ มิ ตเวลากลางคืน และดู เถิด ลมทัง้ สี่ ของฟ้า สวรรค์ ได้ ปลุก ปั่ นทะเล
ใหญ่นั ้น 3 และสัตว์มหึมาสี่ตัวได้ข้น
ึ มาจากทะเล แต่ละตัวกต่
็ างกัน 4 ตัวแรกเหมือนสิงโต มีปีกนกอินทรี
เมื่อ ข้าพเจ้า มองดู นั ้น ขนปี กก ็ ถู กถอนออกไป และมัน ถูก ยกขึ้น จากแผ่น ดิน และให้ยน
ื สองเท้า เหมือน
5
คน และมอบใจของมนุษย์ ให้ แก่ มัน และดู เถิด มี สัตว์อี กตัว หนึ่ ง เป็น ตั วท ี่ สองเหมือนหมี มัน ขยับ ตัว
ข้างหนึ่ งขึ้น มีกระดูกซี่โครงสามซี่อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟัน มีเสียงบอกมันว่า ‘จงลุกขึ้นกินเนื้ อให้
มากๆ� 6 ต่อจากนี้ ไปข้าพเจ้าก็ได้มองดู ดูเถิด สัตว์อีกตัวหนึ่ งเหมือนเสือดาว บนหลังมีปี กนกสี่ปีก สัตว์
นั ้นมห
ี ว
ั สี่หว
ั และมันรับราชอํานาจ 7 ต่อจากนี้ ไปข้าพเจ้าได้เห็นในนิ มิตกลางคืน และดูเถิด สัตว์ที่สี่มันร้า
ยกาจและเป็นที่น่ากลัวและแข็งแรงยิง่ นั ก มันมีฟันเหล็กมหึมา มันกินและหักเป็นชิน
้ ๆ และกระทืบสิง่ ที่
8
เหลือนั ้นเสีย มันต่างกับสัตว์อ่น
ื ทัง้ หลายที่อยู่ก่อนมัน มันมีเขาสิบเขา ข้าพเจ้าพิเคราะห์เรือ
่ งเขาเหล่า
นั ้น ดูเถิด มีอีกเขาหนึ่ งเล็กๆงอกขึ้นมาท่ามกลางเขาเหล่านั ้น เขารุ น
่ แรกสามเขาได้ถู กถอนรากออกไป
ต่อ หน้า มัน และดู เถิด ในเขาอัน นี้ มี ตาเหมือนตามนุษย์ มี ปากพูด เรือ
่ งใหญ่ โต 9 ขณะที่ ข้าพเจ้า ดู อยู่ มี
หลายบัลลั งก์ถู กล้มลง และผู้หน่งึ ผู้เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ ฉลองพระองค์ขาวอย่างหิมะ พระเกศา
ที่พระเศียรของพระองค์เหมือนขนแกะบริสุทธิ์ พระบัลลังก์ของพระองค์เป็นเปลวเพลิง กงจักรของบัลลั
งก ์ นั้น เป็น ไฟลุก 10 ธารไฟพุ่ง ออกและไหลออกมาต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ คนนั บ แสนๆปรนนิ บั ติ
พระองค์ คนนั บ โกฏิๆ เข้า เฝ้า พระองค์ ผู้ พิพากษาก็ ข้น
ึ นั ่ งบ ัลลั งก ์ บรรดาหนั ง สื อก ็ เปิด ขึ้น 11 ข้าพเจ้า
ก็ จ้องดู เพราะเสียงพูด ใหญ่ โตของเขาเล็ก นั ้น และเมื่อ ข้าพเจ้า จ้องดู สัตว์ตั วน ั ้นก ็ ถู กฆ่า และศพก็ ถู ก
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ทําลาย มอบให้เผาเสียด้วยไฟ 12 ส่วนเรือ
่ งสัตว์ที่ เหลืออยู่นั ้น ราชอํานาจของมันก็ถูกนําไปเสีย แต่ชีวิต
ของมันนั ้นยังอยูต
่ ่อไปให้ถึงฤดูหน่งึ และวาระหนึ่ ง 13 ข้าพเจ้าเห็นในนิ มิตกลางคืน และดูเถิด มีท่านผูหน
้
่ึงเหมือนบุตรมนุษย์มาพร้อมกับบรรดาเมฆในท้องฟ้า และท่านมาหาผู้เจริญด้วยวัยวุฒินั ้น เขานําท่าน
มาเฝ้า ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ 14 ราชอํานาจ สง่า ราศี กับ ราชอาณาจั กร ก็ได้ มอบให้ แก่ ท่าน เพื่อ
บรรดาชนชาติ ประชาชาติ ทัง้ ปวงและภาษาทัง้ หลายจะปรนนิ บั ติ ท่าน ราชอาณาจักรของท่านเป็น ราช
อาณาจักรนิรน
ั ดร์ซ่ึงจะไม่สิ้นสุดไป และอาณาจักรของท่านเป็นอาณาจักรซึ่งจะไม่ถูกทําลายเลย
นิ มิตของสัตว์ทัง้ สี่
คือดาเนี ยล จิตใจข้าพเจ้าก็เป็นทุกข์ในตัวข้าพเจ้า เพราะนิ มิตในศีรษะของข้าพเจ้าก็
กระทําให้ข้าพเจ้าตกใจ 16 ข้าพเจ้าเข้าไปใกล้ท่านผู้หน่งึ ที่ยน
ื อยู่ที่นั่น และไต่ถามความจริงของเรือ
่ งราว
นี้ ท่านก็ บอกข้าพเจ้า และให้ข้าพเจ้ารู ค
้ วามหมายของเรือ
่ งเหล่านี้ 17 สัตว์มหึมาทัง้ สี่ คือ กษั ตริย์สี ่องค์
ซึ่งจะเกิดมาจากพิภพ 18 แต่บรรดาวิสุทธิชนแห่งองค์ผูสู
้ งสุดจะรับราชอาณาจักร และถือกรรมสิทธิร์ าช
19
อาณาจักรนน
ั ้ สืบๆไปเป็นนิ ตย์ คือเป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์ แล้วข้าพเจ้าก็อยากจะทราบถึงความจริงอันเกี่ยว
กับสัตว์ตัวที่สี ่นั้นซึ่งผิดแปลกกับสัตว์อ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ ร้ายกาจเหลือเกิน มีฟันเหล็กและเล็บตีนทองสัมฤทธิ์
ซึ่งกินและหักเป็นชิน
้ ๆและกระทืบสิง่ ที่ เหลือนั ้นเสีย 20 และเกี่ยวกับเขาสิบเขาซึ่งอยู่บนหัวของมัน และ
เขาอีกเขาหนึ่ งซึ่งงอกขึ้นมาต่อหน้าเขารุ น
่ แรกสามเขาที่ หลุดไป เขาซึ่งมีตาและมีปากซึ่งพูดสิง่ ใหญ่โต
และซึ่งดูเหมือนจะใหญ่โตกว่าเพื่อนเขาด้วยกัน 21 เมื่อข้าพเจ้ามองดู เขานี้ ทําสงครามกับวิสุทธิชนและ
ชนะ 22 จนถึง ผู้ เจริญ ด้วยวัย วุฒิ เสด็จ มาถึง และทรงให้ มี การพิพากษาให้ แก่ว ิ สุทธิชนขององค์ ผู้ สูงสุด
นั ้น และจนสมัย เมื่อ วิสุทธิชนรับ ราชอาณาจักรมาถึง 23 ท่านผู้ นั้น กล่าวดังนี้ ว่า ‘เรือ
่ งสัตว์ตั วท ี่ สี ่ จะมี
ราชอาณาจักรที่ สี ่ บนพิภพซึ่ง จะผิ ดก ับ ราชอาณาจักรทัง้ สิน
้ และจะกิน ทัง้ พิภพนี้ เสีย และเหยียบพิภพ
24
ลง และหัก พิภพนั ้น ให้แตกออกเป็น ชิน
่ งเขาสิบ เขานั ้น จากราชอาณาจั กรน ี้ จะมี กษั ตริย์ สิ
้ ๆ ส่วนเรือ
บพระองค์ เกิด ขึ้น และมี กษั ตริย์ อี กองค์ หน่งึ เกิด ขึ้น ภายหลัง ผิด แปลกกว่า กษั ตริย์ ที่ มี มาก ่อน และจะ
โค่น กษั ตริย์ เสีย สามองค์ 25 ท่านจะพูด คํา กล่าวร้ายองค์ ผู้ สูงสุด และจะให้วิสุทธิชนขององค์ ผู้ สูง สุด นั ้
นอ ิด หนาระอาใจ และจะคิด เปลี่ยนแปลงบรรดาวาระและพระราชบัญญั ติ และเขาทัง้ หลายจะถูก มอบ
ไว้ในมือของท่าน ตลอดหนึ่ งวาระ สองวาระ กับครึง่ วาระ 26 แต่ผู้พิพากษาก็จะขึ้นนั ่งบัลลังก์และจะทรง
นํา เอาราชอาณาจักรของท่านไปเสีย เพื่อ จะทรงเผาผลาญและทําลายเสีย ให้สิน
้ สุด 27 และอาณาจักร
กับ ราชอาณาจักรและความยิง่ ใหญ่ แห่ งบรรดาอาณาจักรภายใต้ สวรรค์ ทัง้ สิน
้ จะต้องถูก มอบไว้แก่ ชุ
มนุมแห่งวิสุทธิชนขององค์ผู้สูงสุดนั ้น อาณาจักรของท่านจะเป็นอาณาจักรนิรน
ั ดร์ และราชอาณาจักร
28
ทัง้ สิน
่ งราวก็ สิ ้น สุด ลงเพียงนี้ ส่วนข้าพเจ้า คือ ดาเนี ยล ความคิด
้ จะปรนนิ บั ติ และเชื่อ ฟัง ท่าน� เรือ
ของข้าพเจ้าก็ทําให้ข้าพเจ้าตกใจมาก และสี หน้าของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไป แต่ข้าพเจ้าก็เก็บเรือ
่ งราวนี้ ไว้
ในใจ�
15 ส่วนข้าพเจ้า

8
นิ มิตของดาเนี ยลเรือ
่ งแกะผู้ตัวหนึ่ งกับแพะผู้ตัวหนึ่ ง
1 ในปี ที่ สามแห่งรัชกาลกษั ตริย์เบลชัสซาร์ มีนิมิตปรากฏแก่ ข้าพเจ้าดาเนี ยล หลังจากนิ มิตที่ ปรากฏ
แก่ ข้าพเจ้า ครัง้ แรกนั ้น 2 และข้าพเจ้า เห็น เป็น นิ มิ ต ต่อ มาขณะที่ ข้าพเจ้า อยู่ ที่ สุ สาปราสาท ซึ่ง อยู่ ใน
แขวงเมืองเอลาม และข้าพเจ้า ก็ เห ็น เป็น นิ มิ ต และข้าพเจ้า อยู่รม
ิ แม่น้ํา อุ ลัย 3 ข้าพเจ้า เงยหน้า ขึ้น เห็น
และดูเถิด แกะผูต
้ ัวหนึ่ งยืนอยูที
่ ่ฝั่ งแม่น้ํา มีเขาสองเขา เขาทัง้ สองสูง แต่เขาหนึ่ งสูงกว่าอีกเขาหนึ่ ง และ
เขาที่สูงนั ้นงอกมาทีหลัง 4 ข้าพเจ้าเห็นแกะผูน
้ ั ้นขวิดไปทางตะวันตก และทางเหนื อและทางใต้ ไม่มีสัตว์
ตัวใดต้านทานมันได้ และไม่มีใครที่ จะช่วยให้พ้นจากมือของมันได้ มันทําตามชอบใจของมันและก็พอง
ตัวขึ้น 5 เมื่อข้าพเจ้ากําลังตรึกตรองอยู่ ดูเถิด มีแพะผู้ตัวหนึ่ งมาจากทิศตะวันตก เหาะข้ามพื้นพิภพทัง้
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สิน
้ มา ไม่แตะต้องพื้นดินเลย และแพะนั ้ นมีเขาเด่นอยู่ในระหว่างตาของมันเขาหนึ่ ง 6 มันมาหาแกะผู้ที่
มีเขาสองเขาซึ่งข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ที่ฝั่ งแม่น้ํา มันวงิ่ เข้าใส่แกะผู้ตัวนน
ั ้ ด้วยเต็มกําลังความโกรธของมัน
7 ข้าพเจ้าเห็นมันเข้ามาใกล้แกะผู้ มันโกรธและเข้าชนแกะผู้ ทําให้เขาทัง
้ สองของมันหักไป และแกะผู้ก็
ไม่มีกําลังต้านทานมันได้ มันเหวีย
่ งแกะผู้ลงที่ ดิ นและเหยียบเสีย และไม่ มี ใครช่วยแกะผู้ให้พ้นมือของ
มันได้ 8 แล้วแพะผู้ก็พองตัวขึ้นอย่างยิง่ แต่เมื่อมันแข็งแรง เขาใหญ่ของมันก็หัก มีเขาเด่นอีกสี่เขางอก
ขึ้นแทนที่ หันไปทางทิศลมทัง้ สี่ของฟ้าสวรรค์ 9 และมีเขาเล็กๆเขาหนึ่ งงอกออกมาจากเขาหนึ่ งในพวก
เขาเหล่านี้ ซึ่งงอกขึ้นใหญ่โตเหลือเกิน ตรงไปทางใต้ ตรงไปทางตะวันออก และตรงไปยังแผ่นดิ นอันร
ุ่ง โรจน์ นั ้น 10 มัน งอกขึ้น ใหญ่ โต แม้ กระทัง่ ถึง บริวารแห่ง ฟ้า สวรรค์ มัน ยัง เหวีย
่ งบริวารกับ ดวงดาวลง
11
มายังพิภพเสียบ้าง แล้วเหยียบยํ่าเสีย มันพองตัวขึ้นอีก แม้กระทัง่ ถึงจอมของบริวาร และเครือ
่ งเผา
12
บูชาประจําวันก็ถูกชิงไปเสีย และสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ก็ถูกเหวีย
่ งลง และเพราะเหตุการละเมิด
เขาได้รบ
ั มอบบริวารไว้สู้กับการเผาบูชาประจําวัน และความจริงก็ถูกเหวีย
่ งลงที่ดิน และเขานั ้นก็ปฏิบัติ
13
งานและเจริญ ขึ้น แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ ยินว ิ สุทธิชนผู้ หน่งึ พู ดอย ู่ วิสุทธิชนอีก ผู้ หน่ึ งก ็ พู ดก ับวิสุทธิชนผู้ ที่
พู ดอย ู่นั้ นว ่า “นิ มิ ตที่ เก ี่ยวข้องกับ เครือ
่ งเผาบูชาประจํา วัน นั ้น จะอยู่ อี กนานเท่าใด ทัง้ เรือ
่ งการละเมิด
ที่ ทําให้ เก ิ ดการรกร้างว่างเปล่า เพื่อ จะมอบทัง้ สถานบริสุทธิ ์ และบริวารให้ ถู กเหยียบยํ่า ลงใต้ ฝ่าเท้า �
14 ท่านผู้นั้นตอบข้าพเจ้าว่า “อยูนานสองพั
่
นสามร้อยวัน แล้วสถานบริสุทธิ์นั้นจะได้รบ
ั การชําระ�
คําแก้นิมิตของดาเนี ยล
และอยู่ มาเมื่อ ข้าพเจ้า ดาเนี ย ลได้ เห ็นนิ มิ ตน ัน
้ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ พยายามเข้าใจ และดู เถิด มี เหมือน
มนุษย์ยน
ื อยูหน
่ ้าข้าพเจ้า 16 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงของชายผู้หน่งึ ระหว่างฝั่ งแม่น้ําอุลัย และเสียงนั ้นร้
องเรียกและกล่าวว่า “กาเบรียลเอ๋ย จงทําให้ชายผู้นี้ เข้าใจในนิ มิตนน
ั ้ เถิด� 17 ดังนั ้นท่านจึงมาใกล้ ที่ ที่
ข้าพเจ้ายืนอยู่ และเมื่อท่านมาแล้ว ข้าพเจ้าก็ตกใจซบหน้าลงถึ งดิน แต่ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “โอ บุ
ตรแห่งมนุษย์เอ๋ย จงเข้าใจเถิดว่า นิ มิตนน
ั ้ เป็นเรือ
่ งของกาลอวสาน� 18 เมื่อท่านกําลังพูดอยก
ู่ ับข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าก็สลบหน้าติดดินอยู่ แต่ท่านแตะต้องข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้ายืนขึ้น 19 ท่านกล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้า
จะทําให้ ท่านทราบถึง สิง่ ซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในตอนปลายแห่ง พระพิโรธ เพราะมัน เกี่ยวข้องกับ วาระกําหนด
แห่งอวสาน 20 เรือ
่ งแกะผู้มีสองเขาที่ท่านเห็นนั ้นคือ กษั ตริยของคนมี
์
เดียและคนเปอร์เซีย 21 และแพะ
ผู้คือกษั ตริย์ของกรีก และเขาใหญ่ระหว่างนั ยน์ ตา คือกษั ตริย์องค์ แรก 22 ส่วนเขาที่ หัก และมีอีกสี่ เขา
งอกขึ้นแทนนั ้น คืออาณาจักรสี่อาณาจักรจะเกิดขึ้นจากประชาชาตินั ้น แต่ไม่มีอํานาจเหนื อเขาแรกนั ้น
23 และในตอนปลายแห่งรัชสมัยของพวกเขา เมื่อผูล
้ ะเมิดทัง้ หลายได้กระทําเต็มขนาดแล้ว จะมีกษั ตริย์
องค์หน่งึ พระพักตร์ดุรา้ ย และมีความเข้าใจในเรือ
่ งปริศนาเกิดขึ้น 24 อํานาจของท่านจะใหญ่โตมาก แต่
มิใช่ โดยอํานาจของท่านเอง และท่านจะกระทํา ให้บังเกิด ความพินาศอย่างน่า กลัว ท่านก็ เจริญ ขึ้น และ
ปฏิ บั ติ งาน ท่านจะทําลายคนที่ มี กําลัง มากและประชาชนบริสุทธิ์ 25 ด้วยความฉลาดของท่าน ท่านจะ
กระทํา ให้การล่อลวงแพร่หลายขึ้น ด้วยนํ้ามือ ของท่าน ท่านจะพองตัว ของท่านในใจของท่านเอง ท่าน
จะทําลายคนมากหลายโดยความสงบ แล ้ วจะลุก ขึ้น ต่อสู้ กับ จอมเจ้า นาย แต่ ท่านจะต้องถู กห ัก ทําลาย
ไม่ใช่ด้วยมือ เลย 26 นิ มิ ตเรือ
่ งเวลาเย็น และเวลาเช้า ซึ่ง บอกเล่า นั ้น เป็น ความจริง แต่ จงปิดบัง นิ มิ ตน น
ั้
ไว้เถอะ เพราะเป็นเรือ
่ งของอีกหลายวันข้างหน้า� 27 และข้าพเจ้าดาเนี ยลก็อ่อนเพลีย และนอนเจ็บอยู่
หลายวัน แล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นไปปฏิบติ
ั ราชการของกษั ตริย์ต่อไป แต่ข้าพเจ้าก็งงงันโดยนิ มิตนน
ั ้ และไม่
เข้าใจเรือ
่ งราวเลย
15

9
คําพยากรณ์ ของดาเนี ยลเรือ
่ งการเป็นเชลยเจ็ดสิบปี
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ในปีต้ นร ัช กาลดาริอส
ั โอรสกษั ตริย์ อาหสุ เอรัส เชื้อ สายคนมีเดีย ผู้ ได้ เป็นกษั ตริย์ เหนื อด ิน แดน
เคลเดีย 2 ในปี แรกแห่งรัชกาลของท่าน ข้าพเจ้าดาเนี ยลได้ เข้าใจถึงจํานวนปี จากหนั งสือ ซึ่งพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ได้มีมาถึงเยเรมีย์ผู้พยากรณ์ ว่า พระองค์จะทรงกระทําให้ครบกําหนดเจ็ดสิบปี ในการ
รกร้างของกรุ งเยรู ซาเล็ม
1

ดาเนี ยลอธิษฐานและสารภาพบาปของคนอิสราเอล
แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ หน
ั หน้า ไปหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า แสวงหาด้วยการอธิษฐานและการวิงวอน
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 ทัง
้ หลายได้ กระทํา บาป และได้ กระทํา ความชัว่ ช้า และได้ ประกอบความชัว่ และการกบฏ
หัน เสีย จากข้ อบ ัง คับ และคํา ตัดสิน ของพระองค์ 6 ข้า พระองค์ มิได้ ฟัง บรรดาผู้ พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ ของ
พระองค์ ผู้กล่าวในพระนามของพระองค์ ต่อกษั ตริย์ของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ทัง้ ต่อเจ้านาย บรรพบุรุษ
และประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน 7 โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ความชอบธรรมเป็น ของพระองค์ แต่
ความขายหน้าควรแก่ พวกข้าพระองค์ ดังทุกวันนี้ ที่ ควรแก่ คนยูดาห์ ชาวกรุ งเยรู ซาเล็ม และอิสราเอล
ทัง้ หมด ทัง้ ผูที
้ ่อยูใกล้
่
และอยูไ่ กลออกไป ในแผ่นดินทัง้ หลายซึ่งพระองค์ทรงขับไล่เขาไปนั ้น เพราะความ
ละเมิดซึ่งเขาได้กระทําต่อพระองค์ 8 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความขายหน้าควรแก่พวกข้าพระองค์
แก่กษั ตริยของข้
์
าพระองค์ทัง้ หลาย เจ้านาย และบรรพบุรุษ เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กระทําบาปต่อ
9
พระองค์ พระกรุ ณา และการอภัยโทษเป็นขององค์ พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ถึง
แม้ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้กบฏต่อพระองค์ 10 และมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของ
ข้า พระองค์ ด้วยการดําเนิ น ตามพระราชบัญญั ติ ของพระองค์ ซึ่ง พระองค์ ทรงตัง้ ไว้ต่อ หน้า ข้า พระองค์
ทัง้ หลาย โดยบรรดาผู้พยากรณ์ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ 11 เออ อิสราเอลทัง้ ผองได้ละเมิดต่อพระราชบัญญั
ติ ของพระองค์ และได้ หน
ั ไปเสียไม่เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ และการสาปแช่งและการปฏิ ญาณ
ซึ่ง จารึก ไว้ ใน พระ ราช บัญญั ติ ของ โมเสส ผู้ รับ ใช้ ของ พระเจ้า จึง ถูก เท ลง เหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย
เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทํา บาปต่อ พระองค์ 12 พระองค์ ได้ ทรงยืนยัน ถ้อยคํา ของพระองค์
ซึ่งพระองค์ ได้ ตรัสกล่าวโทษข้าพระองค์ ทัง้ หลาย และกล่าวโทษผู้ปกครองซึ่งปกครองข้าพระองค์ โดย
นําให้ข้าพระองค์ เกิดวิบัติ อย่างใหญ่หลวง เพราะว่าภายใต้สวรรค์ ทัง้ สิน
้ ไม่มีที่ ใดที่ ได้ กระทําเหมือนที่ ได้
กระทําแก่เยรู ซาเล็ม 13 ดังที่ได้จารึกไว้ในพระราชบัญญัติของโมเสสแล้ว วิบัติทัง้ สิ้นก็ได้ตกอยู่เหนื อข้า
พระองค์ทัง้ หลายแล้ว แต่ข้าพระองค์ทัง้ หลายยังมได้
ิ อธิษฐานต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้า
พระองค์ทัง้ หลาย โดยหันเสียจากความชัว่ ช้าของข้าพระองค์ และเข้าใจความจริงของพระองค์ 14 เพราะ
ฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ทรงเก็บ ความวิบั ติ ไว้พร ้ อมและได้ ทรงนํา มาเหนื อ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย เพราะพระ
เยโฮวาห์ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลายทรงเป็น ผู้ ชอบธรรมในสรรพกิจ ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงกระทํา
เพราะข้าพระองค์ทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ 15 แล้วบัดนี้ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้าของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย ผู้ทรงนําชนชาติ ของพระองค์ ออกจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ ด้วยพระหัตถ์ อน
ั
ทรงฤทธิ์ และได้ ทําให้พระนามลือมาจนทุกวันนี้ ข้าพระองค์ ทัง้ หลายได้ กระทําบาป และข้าพระองค์ ทัง้
หลายกระทําความชัว่ 16 โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า ตามความชอบธรรมทัง้ สิน
้ ของพระองค์ ขอให้ความ
กริว้ และพระพิโรธของพระองค์ หน
ั กลับ เสีย จากเยรู ซาเล็ม นครของพระองค์ ภู เขาบริสุทธิ์ ของพระองค์
เพราะบาปของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย และความชัว่ ช้าของบรรพบุรุษของข้าพระองค์ ทัง้ หลาย เยรู ซาเล็ม
และประชาชนของพระองค์จึงกลายเป็ นที ่เยาะเย้ยในหมู่คนทัง้ สิ้นที ่อยู่รอบข้าพระองค์ 17 ฉะนั ้น โอ ข้า
แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย บัดนี้ ขอทรงสดับ ฟัง คํา อธิษฐานของผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ และคํา
3
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วิงวอนของเขา และขอทรงให้พระพักตร์ของพระองค์ ทอแสงเหนื อสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ ซ่ึงรกร้าง
นั ้น เพื่อ เห็น แก่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 18 โอ ข้า แต่ พระเจ้า ของข้า พระองค์ ขอทรงเงีย
่ พระกรรณสดับ ฟัง
ขอทรงลืม พระเนตรดู ความรกร้างของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ทัง้ นครซึ่ง เรียกขานกัน ตามพระนามของ
พระองค์ เพราะว่า ข้า พระองค์ ทัง้ หลายมิ ได้ ถวายคํา วิงวอนต่อ พระพักตร์พระองค์ โดยอาศัย ความชอบ
ธรรมของข้า พระองค์ ทัง้ หลาย แต่ โดยอาศัย พระเมตตาอัน ยิง่ ใหญ่ ของพระองค์ 19 โอ ข้า แต่ องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ขอทรงฟัง โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรงให้ อภัย โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ขอทรง
ใส่ พระทัย และทรงกระทํา ขออย่า เนิ่ น ช้า เลยพระเจ้า ค่ะ เพื่อ เห็น แก่ พระนามของพระองค์ โอ ข้า แต่
พระเจ้าของข้าพระองค์ เพราะว่านครของพระองค์ และประชาชนของพระองค์ ก็ มีชื่อตามพระนามของ
พระองค์�
เจ็ดสิบสัปดาห์แห่งปีกําหนดไว้สําหรับชนชาติอิสราเอล
ขณะ ที่ ข้าพเจ้า กําลัง พูด กําลัง อธิษฐาน และ สารภาพ บาป ของ ข้าพเจ้า และ บาป ของ อิสราเอล
ประชาชนของข้าพเจ้า และเสนอคําวิงวอนของข้าพเจ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า
เพื่อ ภู เขาบริสุทธิ์ แห่งพระเจ้า ของข้าพเจ้า อยู่นั ้น 21 เออ ขณะเมื่อ ข้าพเจ้า กล่าวคํา อธิษฐานอยู่ ชายชื่อ
กาเบรียล ซึ่งข้าพเจ้าได้เห็นในนิ มิตครัง้ แรกนั ้น ได้บินอย่างเร็วมาใกล้ข้าพเจ้า แตะต้องข้าพเจ้าในเวลา
ถวายเครือ
่ งบูชาตอนเย็น 22 ท่านได้ ให้ ความรู ้และกล่าวแก่ ข้าพเจ้า ว่า “โอ ดาเนี ยล ข้าพเจ้า ออกมา
ณ บัดนี้ เพื่อ จะให้ ปัญญาและความเข้าใจแก่ ท่าน 23 ในตอนต้น แห่ง คํา วิงวอนของท่านก็ มี พระบัญชา
ออกไป ข้าพเจ้าจึงมาบอกให้ท่านทราบเพราะท่านเป็นผู้ที่ ทรงรักมาก เพราะฉะนั ้นจงเข้าใจพระบัญชา
นั ้น และพิจารณานิ มิ ตน ัน
้ 24 มี เจ ็ด สิบ สัปดาห์ กําหนดไว้สําหรับ ชนชาติ ของท่าน และนครบริสุทธิ ์ ของ
ท่าน เพื่อ ให้เสร็จ สิน
ั ดร์เข้า
้ การละเมิด ให้บาปจบสิน
้ และให้ลบความชัว่ ช้า เพื่อ นํา ความชอบธรรมนิ รน
มา เพื่อ ประทับ ตราทัง้ นิ มิ ตและคํา พยากรณ์ ไว้ และเพื่อ จะเจิม สถานบริสุทธิ ์ ที่สุด 25 เพราะฉะนั ้น จง
ทราบและเข้าใจว่า นั บ ตัง้ แต่ การที่ พระบัญชานั ้น ออกไปให้ สร้างกรุ ง เยรู ซาเล็ม ขึ้น ใหม่ จนถึง สมัย พระ
เมสสิ ยาห์ ผู้เป็นประมุขก็ เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์และเป็นเวลาหกสิบสองสัปดาห์ และถนนจะถูกสร้างขึ้น
พร้อมด้วยกําแพงเมือง แต่ ในยุค ลําบาก 26 หลัง จากหกสิบ สองสัปดาห์ แล้ว พระเมสสิ ยาห์ ก็ จะถูก ตัด
ออก แต่มิใช่เพื่อตัวท่านเอง และประชาชนของประมุขผู้หน่งึ ที่จะมานั ้นจะทําลายกรุ งและสถานบริสุทธิ
์ เสีย ที่ สุด ปลายของมัน จะมาถึ งด ้วยนํ้า ท่วม และจนสงครามสิน
้ สุด ลงก็ มี การรกร้างกําหนดไว้ 27 ท่าน
จะยืนยัน พันธสัญญากับ คนเป็ นอ ัน มากอยู่ หน่งึ สัปดาห์ และในระหว่างกลางสัปดาห์ นั้น ท่านจะกระทํา
ให้การถวายสัตวบู ชา และเครือ
่ งบูชาอื่นๆหยุด ไป และเพราะเหตุ มี ความสะอิดสะเอียนแพร่กระจายไป
ทัว่ ท่านจะกระทําให้มนร
ั ้างเปล่าจนสําเร็จเสร็จสิน
้ ่ร้างเปล่านั ้น�
้ และสิง่ ที่กําหนดไว้จะถูกเทลงเหนื อผูที
20

10
ดาเนี ยลเห็นนิ มิตที่ฝั่งแม่น้ําใหญ่

1 ในปี ที่ สามแห่งรัชกาลไซรัสกษั ตริย์แห่งประเทศเปอร์เซีย

มีอยู่สิ ่งหนึ่ งทรงสําแดงแก่ ดาเนี ยล ผู้ได้
ชื่อ ว่า เบลเทชัส ซาร์ และสิง่ นั ้ นก ็ จริง แต่ เวลาที่ กําหนดไว้ก็ อี กนาน ท่านเข้าใจสิง่ นั ้น และมี ความเข้าใจ
ในนิ มิ ตน ัน
้ 2 ในคราวนั ้น ข้าพเจ้า ดาเนี ย ลเป็น ทุกข์ อยู่ สามสัปดาห์ 3 ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ ประทานอาหาร
อร่อย เนื้ อหรือนํ้าองุ นก
่ ็มิได้เข้าปากข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ได้ชโลมนํ้ามันตัวเลยตลอดสามสัปดาห์ 4 เมื่อวั
นที่ยี่สิบสี่เดือนต้นข้าพเจ้าอยู่ที่ ฝั่ งแม่น้ําใหญ่ คือแม่น้ําไทกริส 5 ข้าพเจ้าแหงนขึ้นมอง ดูเถิด มีชายคน
หนึ่ ง สวมเสื้อผ้า ป่าน มี ทองคํา เนื้ อด ี เมือ งอุฟาสคาดเอวไว้ 6 ร่างกายของท่านดัง่ พลอยเขียว และหน้า
ของท่านก็เหมือนฟ้าแลบ ดวงตาของท่านก็เหมือนกับคบเปลวเพลิง แขนและเท้าเป็นเงางามเหมือนกับ
ทองสัมฤทธิขั
้ แต่ผู้
์ ด และเสียงถ้อยคําของท่านเหมือนเสียงมวลชน 7 และข้าพเจ้าดาเนี ยลเห็นนิ มิตนัน
เดียว คนที่อยูกั
่ บข้าพเจ้ามิได้เห็นนิ มิตนน
ั ้ แต่เขาตัวสัน
่ มากจึงวิง่ ไปซ่อนเสีย 8 แล้วข้าพเจ้าอยูแต่
่ ลําพัง
และข้าพเจ้าได้เห็นนิ มิตใหญ่ยงิ่ นี้ ข้าพเจ้าก็สิ้นเรีย
่ วสิน
้ แรง หน้าตาสุกใสของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนเป็นหน้า
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ซีด ข้าพเจ้า หมดแรง 9 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ได้ยน
ิ เสียงถ้อยคํา ของท่าน และเมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงถ้อยคํา
10
นั ้น ข้าพเจ้าก็ซบหน้าลงสลบอยู่ หน้าของข้าพเจ้าฟุบกับดิน และดูเถิด มีมือมาแตะต้องข้าพเจ้า พยุง
ให้ข้าพเจ้ายันตัวด้วยฝ่ามือและเข่า 11 ท่านกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “โอ ดาเนี ยล บุรุ ษผู้เป็นที่รก
ั อย่างยิง่ จง
เข้าใจถ้อยคําที่ เราพู ดกับท่าน และยืนตรง เพราะบัดนี้ ข้าพเจ้าได้ รับใช้ให้มาหาท่าน� ขณะที่ ท่านกล่าว
คํา นี้ แก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ ยน
ื สัน
่ สะท้านอยู่ 12 แล ้ วท ่า นพู ดก ับ ข้าพเจ้า ว่า “ดาเนี ย ลเอ๋ย อย่า กลัว เลย
เพราะตัง้ แต่ วน
ั แรกที่ ท่านได้ ตัง้ ใจจะเข้าใจและถ่อมตัว ลงต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของท่านนั ้น พระเจ้า
ทรงฟังถ้อยคําของท่าน และข้าพเจ้ามาด้วยเรือ
่ งถ้อยคําของท่าน 13 เจ้าผู้พิทักษ์ ราชอาณาจักรเปอร์เซ
ียได้ขัดขวางข้าพเจ้าไว้ถึงยี่สิบเอ็ดวัน ข้าพเจ้าจึงยังอยู่ที่ นั ่ นกับกษั ตริย์ทัง้ หลายของเปอร์เซีย แต่ดูเถิด
มีคาเอลเจ้าผู้พิทักษ์ ชัน
้ หัวหน้าผู้หน่ึงมาช่วยข้าพเจ้า 14 บัดนี้ ข้าพเจ้ามากระทําให้ท่านเข้าใจถึงสิง่ ซึ่งจะ
ตกกับชนชาติของท่านในกาลภายหน้า เพราะนิ มิตนัน
้ ยังมไว้
ี สําหรับวันเวลาอีกเป็นอันมาก� 15 เมื่อท่าน
ได้พูดตามถ้อยคําเหล่านี้ กับข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็ก้มหน้าสู่พ้น
ื ดินแล้วก็เป็นใบ้ไป 16 และดูเถิด มีท่าน
ผู้หน่งึ สัณฐานคล้ายบุตรทัง้ หลายของมนุษย์มาแตะริมฝีปากของข้าพเจ้า แล้วข้าพเจ้าก็ อา้ ปากขึ้นพูด
ข้าพเจ้า กล่าวกั บท ่า นที่ ยน
ื อยู่ ข้างหน้า ข้าพเจ้า ว่า “โอ นายเจ้าข้า ด้วยเหตุ นิ มิ ตน น
ั ้ ความเจ็บ ปวดจึง เกิ
17
ดก ับ ข้าพเจ้า แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ หมดแรง ผู้รบ
ั ใช้ ของเจ้า นายของข้าพเจ้า จะพู ดก ับ เจ้า นายของข้าพเจ้า
ได้อย่างไร เพราะบัดนี้ ไม่มีกําลังเหลืออยูใ่ นข้าพเจ้าเลย ลมหายใจพรากไปจากข้าพเจ้าแล้ว� 18 ท่านผูมี
้
รู ปร่างอย่างมนุษย์นั้นได้ แตะต้องข้าพเจ้าอีกครัง้ หนึ่ ง และให้กําลังข้าพเจ้า 19 ท่านกล่าวว่า “โอ บุ รุ ษผู้
เป็ นที ่รก
ั อย่างยิง่ อย่ากลัวเลย สันติภาพจงมีแก่ท่าน จงเข้มแข็ง เออ จงเข้มแข็งเถิด� เมื่อท่านพูดกับ
ข้าพเจ้านั ้น ข้าพเจ้ามีกําลังขึ้นและกล่าวว่า “ขอเจ้านายของข้าพเจ้าจงพูดไปเถิด เพราะท่านได้ให้กําลัง
ข้าพเจ้าแล้ว� 20 แล้วท่านจึงกล่าวว่า “ท่านทราบหรือไม่วา่ ข้าพเจ้ามาหาท่านทําไม แต่บัดนี้ ข้าพเจ้าจะ
กลับ ไปต่อสู้ กับ เจ้า ผู้ พิทักษ์ แห่ งเปอร์เซ ีย และเมื่อ ข้าพเจ้า เสร็จ ธุระกับ เขาแล้ว ดู เถิด เจ้ าผู้ พิทักษ์ แห่
งกรีกจะมา 21 แต่ ข้าพเจ้าจะบอกท่านตามสิ่งซึ่งบันทึกไว้ในหนั งสือแห่งความจริง ไม่มีผู้ใดร่วมแรงกับ
ข้าพเจ้าต่อสู้เจ้าเหล่านี้ 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 กํา ลัง กษั ตริ
ย์ และบัดนี้ ข้าพเจ้า จะสําแดงความจริง ให้ แก่ ท่าน ดู เถิด จะมี กษั ตริย์ อี กสามองค์ ข้น
ึ มาในเปอร์เซ ีย
และองค์ที่สี่จะรํา่ รวยยิง่ กว่าองค์อ่น
ื ทัง้ หมดเป็นอันมาก เมื่อท่านเข้มแข็งด้วยทรัพย์รา่ํ รวยของท่านแล้ว
ท่านก็ จะปลุก ปั่ นให้ ทุ กคนต่อสู้ กับ ราชอาณาจักรกรีก 3 แล ้ วจะมี กษั ตริย์ ที่ มี อาน ุ ภาพมากขึ้น มา ท่าน
จะปกครองด้วยราชอํานาจยิง่ ใหญ่ และกระทํา ตามความพอใจของท่านเอง 4 และเมื่อ ท่านขึ้น มาแล้ว
ราชอาณาจักรของท่านจะแตกและแบ่ง แยกออกไปตามทางลมทัง้ สี่ แห่งฟ้า สวรรค์ แต่ จะไม่ ตกอยู่ กับ
ทายาทของท่าน และจะไม่ มี ราชอํานาจอย่างที่ ท่านปกครองอยู่ เพราะว่า ราชอาณาจักรของท่านจะถูก
ถอนขึ้น ตกไปเป็น ของผู้ อ่น
ื นอกเหนื อ คนเหล่า นี้ 5 แล ้ วกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ ใต้ จะเข้ มแข็ง แต่ เจ้ านายของ
ท่านองค์หน่งึ จะเข้มแข็งกว่าท่านและมีอํานาจ และราชอํานาจของท่านจะเป็นราชอํานาจมหึมา 6 ต่อมา
อีกหลายปี เขาจะกระทําพันธมิตรกัน และบุตรสาวแห่งกษั ตริย์ถิน
่ ใต้ จะมาหากษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อเพื่อ
กระทําสันติ ภาพ แต่ เธอก็ ไม่กระทําให้กําลังแขนของเธอคงอยู่ได้ กษั ตริย์และแขนของท่านจะไม่ยัง่ ยืน
เธอจะถูก อายัด ไว้ ทัง้ ผู้ ที่ นํา เธอมา ผู้ ที่ ให้ กําเนิ ด เธอ และผู้ ที่ ให้ กําลัง แก่ เธอในกาลนั ้น 7 จะมี กิง่ จาก
รากของเธอขึ้นมาแทนที่ของกษั ตริย์ ท่านจะยกมาต่อสู้กับกองทัพ และจะเข้าไปในป้อมของกษั ตริย์แห่
งถิน
่ เหนื อ และจะรบกับ เขาและจะชนะ 8 ท่านจะขนเอาบรรดาพระพร้อมทัง้ พวกเจ้า นายของเขา และ
เครือ
่ งใช้วเิ ศษที่ ทําด้วยเงินและทองคําไปยังอียป
ิ ต์ และท่านจะคงอยู่นานกว่ากษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื ออีก
1

2
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หลายปี 9 แล้วกษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ จะเข้ามาในเขตกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อ แต่ จะกลับไปสู่ แผ่นดินของท่าน
เอง 10 แต่บุตรชายทัง้ หลายของท่านจะก่อสงครามและชุมนุมกําลังรบเป็ นอันมากไว้ และคนหนึ่ งจะมา
อย่างแน่ นอนและไหลท่วมและผ่านไป และจะกลับไปทําสงครามจนถึงป้อมปราการของท่าน 11 แลว
้ กษั
ตริย์แห่งถิน
่ ใต้จะโกรธมาก จะยกออกมาต่อสู้กับท่าน คือกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อ ท่านจะจัดกองทัพเป็ นอ
ันมาก แต่พลมากมายนั ้ นก็จะถูกมอบไว้ในมือของท่าน 12 และเมื่อท่านนํากองทั พนัน
้ ไปแล้ว จิตใจของ
ท่านก็จะผยองขึ้น และท่านจะทําลายเสียอีกเป็นหมื่นๆคน แต่ท่านจะไม่รบ
ั กําลังเพิม
่ ขึ้นโดยสิง่ นี้ 13 เพ
ราะว่ากษั ตริย์แห่งถิน
้ ่อน ต่อมาอีกหลาย
่ เหนื อจะกลับมาและจะจัดกองทัพเป็นอันมากใหญ่โตกว่าครังก
14
ปี ท่านจะยกกองทัพ ใหญ่ มาพร้อมกับ ทรัพย์ สมบัติ มากมาย ในกาลนั ้น หลายเหล่า จะยกขึ้น ต่อ สู้ กับ
กษั ตริย์ แห่งถิน
่ ใต้ และบรรดานั ก ปล้น แห่ง ชนชาติ ของท่านเองก็ จะยกตัว เองขึ้น เพื่อ จะกระทํา ให้นิ มิ ต
สําเร็จ แต่พวกเขาก็จะล้มเหลว 15 แล้วกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อจะมาล้อมและก่อเชิงเทิน และยึดเมืองที่มี
ป้อมแข็งแรงได้ และกําลังกองทัพของถิน
่ ใต้จะสู้ ไม่ไหว แม้ว่ากองทัพที่ คัดเลือกแล้ วก็ยงั สู้ ไม่ได้ เพราะ
16
ไม่มีกําลังที่จะยืนหยัดอยได้
ู่
แต่ผูที
้ ่ยกมาต่อสู้กับท่าน จะกระทําตามความพอใจของท่านเอง จึงไม่มีผู้
ใดต่อสู้ท่านได้ และท่านจะยัง่ ยืนอยูใ่ นแผ่นดินอนร
ั ุ่งโรจน์ ซึ่งจะถูกทําลายโดยมือของท่าน 17 ท่านจะมุ่ง
หน้ามาด้วยกําลังทัง้ หมดแห่งราชอาณาจักร และท่านจะนําคนเที่ยงตรงไปด้วย แล้วท่านจะกระทําดังนี้
คือท่านจะยกธิดาของพวกผู้หญิงให้กษั ตริย์แห่งถิน
่ คงและอํานวย
่ ใต้เพื่อให้ทําลายเธอ แต่เธอจะไม่มัน
ประโยชน์ แก่ท่านแต่ประการใด 18 ภายหลังท่านจะมุ่งหน้าไปตามเกาะต่างๆและจะยึดได้เป็นอันมาก แต่
แม่ทัพคนหนึ่ งจะได้กําจัดความอหังการของท่านนั ้นเสีย ความจริงเขาจะเอาความอหังการนั ้นมาสนอง
ท่าน 19 แล ้ วท ่านจะหัน หน้า มุ่ง ตรงไปยัง ป้อมปราการแห่ง แผ่น ดิน ของท่านเอง แต่ ท่านก็ จะสะดุด และ
ล้มลง หาตัวไม่พบอีกต่อไป 20 แล้วจะมีผู้หน่งึ ขึ้นมาแทนที่ของท่าน ผู้นี้ จะส่งเจ้าพนั กงานเก็บส่วยให้ไป
ตลอดทัว่ ราชอาณาจักรอันรุ่งโรจน์ แต่ไม่กี่วันเขาก็ประสบหายนะ มิใช่ด้วยความโกรธหรือสงคราม
อันทิโอคัส อีพิฟานี สจะทําให้พระวิหารมลทินไป

21 จะมีคนน่าเกลียดคนหนึ่ งตัง
้ ตัวขึ้นแทนที่โดยไม่มีผูใดมอบเกี
้
ยรติศักดิแห่
์ งราชอาณาจักรให้

เขาจะ
ยกเข้ามาอย่างสงบ แล้วชิงเอาราชอาณาจักรนัน
้ ด้วยความสอพลอ 22 กองทัพจะถูกกวาดไปด้วยอํานาจ
ของนํ้าท่วมต่อหน้าเขาและถูกทําลายเสีย และเจ้าแห่งพันธสัญญาจะถูกทําลายเสียด้วย 23 ตัง้ แต่เวลา
ที่ กระทํา พันธมิตรกับ เขา เขาจะประกอบกิจ ล่อลวงอยู่ เสมอ เพราะเขาจะขึ้น มา และเขาจะเข้ม แข็ง ขึ้น
ด้วยชนชาติเล็กๆ 24 เขาจะยกมาอย่างสงบในส่วนของประเทศที่อุดมที่สุด และเขาจะกระทําสิง่ ที่ปู่ทวด
หรือบรรพบุรุษของเขาไม่ กระทํา เขาจะเอาทรัพย์ที่ ปล้นมา ของที่ รบ
ิ มาได้ และทรัพย์สมบัติมาแจกกัน
เขาจะออกอุบายต่อ สู้ กั บท ี่ กําบัง เข้ม แข็ง แต่ ก็ ชัว่ เวลาหนึ่ ง เท่านั ้น 25 และเขาจะปลุก ปั่ นกําลัง ของเขา
และความกล้า หาญของเขาด้วยกองทัพ มหึมายกไปสู้ กับ กษั ตริย์ แห่ งถิน
่ ใต้ และกษั ตริย์ แห่ งถิน
่ ใต้ จะ
26
ทํา สงครามด้วยกองทัพ เข้ม แข็ง มหึมาย งิ่ นั ก แต่ เขาก็ สู้ ไม่ ได้ เพราะจะมี การปองร้ายเขา ถึง แม้ ว่า ผู้
ที่ ร่วมรับ ประทานอาหารสูง ของเขาก็ จะทําลายเขา กองทัพ ของเขาก็ จะถูก กวาดไป ที่ ถู กฆ่า ฟัน ล้ม ตาย
เสี ยก ็ มาก 27 ส่วนกษั ตริย์ สององค์ นั ้น จิ ตใจของเขาต่างก็ คิด ปองร้าย เขาจะพู ดม ุ สาร ่วมโต๊ะ กัน แต่ ก็
ไม่ได้ ผล เพราะวาระสุดท้ายก็ จะมาตามเวลากําหนด 28 แล้วกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อก็จะกลับเข้าบ้านเข้า
เมืองพร้อมกับทรัพย์สมบัติมากมาย แต่จิตใจก็มุ่งร้ายต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์ และเขาจะปฏิบติ
ั งานและ
กลับเข้าบ้านเข้าเมือง 29 พอถึงเวลากําหนดเขาจะกลับมาที่ถิน
่ ใต้ แต่ครัง้ นี้ เหตุการณ์ จะไม่เป็นไปอย่าง
ครัง้ แรกหรือครัง้ ต่อไป 30 เพราะว่ากองทัพเรือของเมืองคิทธิมจะมาปะทะกับเขา เขาจึงจะกลัวและกลับ
ไป และจะเกรีย
้ วกราดต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์ และลงมือปฏิ บัติ งาน เขาจะหันกลับมาร่วมพันธมิตรกับ
บรรดาผู้ ที่ ทิง้ พันธสัญญาบริสุทธิ์ 31 และกองทัพ จะยืน หยั ดอย ู่ ฝ่ายเขา พวกเขาจะกระทํา ให้ สถานบริ
สุทธิ์แห่งกองกําลังเป็นมลทิน และจะให้เลิกเครือ
่ งเผาบูชาประจําวันนั ้นเสีย และเขาทัง้ หลายจะตัง้ สิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกด
ิ การรกร้างว่างเปล่าขึ้น 32 เขาจะใช้ความสอพลอล่อลวงผูที
้ ่ละเมิดพันธ
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สัญญา แต่ประชาชนผู้รู จั
้ กพระเจ้าของเขาทัง้ หลายจะยืนมัน
่ และปฏิบัติงาน 33 และในหมู่ประชาชนคน
เหล่านั ้นที่ฉลาดจะกระทําให้คนเป็นอันมากเข้าใจ แม้ว่าเขาจะล้มลงด้วยดาบหรือด้วยเปลวไฟ ด้วยการ
เป็นเชลย ด้วยถูกปล้นหลายวันเวลา 34 เมื่อพวกเขาล้มลงนั ้น เขาจะได้รบ
ั ความช่วยเหลือเล็กน้ อย และ
35
จะมี คนมากด้ว ยกั นที ่ รว่ มเข้า กับ ความสอพลอ คนที ่ ฉลาดบางคนจะล้ม ลงเพื่อ ถลุง และชําระเขาทัง้
หลายให้ขาวสะอาด จนกว่าจะถึงเวลาสุดท้าย เพราะวาระก็จะมาตามเวลากําหนด
ปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
และกษั ตริย์ จะกระทํา ตามความพอใจของเขา เขาจะยกตนขึ้น และพองตัว ขึ้น เหนื อ พระทุก องค์
และจะพูด สิง่ ที่ น่า มหัศจรรย์กล ่าวต่อสู้ พระเจ้า แห่ง พระทัง้ หลาย เขาจะเจริญ จนพระพิโรธจะครบถ้ วน
เพราะสิง่ ใดที่ ทรงกําหนดไว้จะสําเร็จ 37 เขาจะไม่ เชื่อฟังพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขา หรือเชื่อฟังผู้ที่
ผู้หญิงรัก เขาจะไม่ เชื่อพระองค์ ใดเลย เพราะเขาจะพองตัวเองเหนื อทุกสิง่ ทุกอย่าง 38 แต่ ในที่ ของเขา
เขาจะถวายเกียรติ แก่ พระของป้อมปราการ พระองค์ หน่งึ ที่ บรรพบุรุษของเขาไม่ รู จ
้ ัก เขาก็ จะให้เกียรติ
ด้วยทองคําและเงิน ด้วยเพชรพลอยต่างๆ ด้วยของขวัญอันมค่
ี า 39 เขาจะกระทําเช่นนั ้นกับพระต่างด้าว
ที่เขานั บถือและพอกพูนสง่าราศีให้ในป้อมปราการส่วนใหญ่ เขาจะแต่งตัง้ ให้พวกเขาปกครองคนเป็ นอ
ันมาก และเขาจะแบ่งแผ่นดินให้เป็นสิง่ ตอบแทน 40 พอถึงเวลาวาระสุดท้ายกษั ตริย์แห่งถิน
่ ใต้ จะมาสู้
กับเขา และกษั ตริย์แห่งถิน
่ เหนื อจะพุ่งเข้าใส่ ท่านอย่างลมหมุน พร้อมด้วยรถรบและพลม้าและเรือรบ
เป็นอันมาก เขาจะเข้ามาในประเทศต่างๆ แล้วไหลท่วมและผ่านไป 41 เขาจะเข้ามาในแผ่นดินที่รุ ง่ โรจน์
และประเทศหลายแห่งจะถูกควํา่ ไป แต่คนเหล่านี้ จะได้รบ
ั การช่วยให้พนม
้ ือของเขา คือเอโดมและโมอับ
42
และส่วนใหญ่ของคนอัมโมน เขาจะยืดมือของเขาออกต่อประเทศต่างๆ และแผ่นดินอียป
ิ ต์ก็จะพ้นไป
43
ไม่ได้ เขาจะปกครองทรัพย์สมบัติที่เป็นทองและเงิน และสิง่ ประเสริฐทัง้ หลายของอียป
ิ ต์ คนลิบนแ
ี ละ
44
คนเอธิโอเปี ยก็จะติดไปด้วย แต่ข่าวจากทิศตะวันออกและทิศเหนื อจะกระทําให้เขาตกใจ และเขาจะ
ยกออกไปด้วยความเคียดแค้นอย่างยิง่ ที่จะทําลายและล้างผลาญคนเป็ นอันมากเสียให้สิน
้ เชิง 45 และ
เขาจะปลูกพลับพลาทัง้ หลายแห่งตําหนั กของเขาระหว่างทะเลในภูเขาบริสุทธิ์อนร
ั ุ่งโรจน์ แม้กระนั ้นเขา
ก็ยงั พบจุดจบ และไม่มีใครช่วยเขาเลย�
36

12
ความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่
1 “ในครัง
้ นั ้น มีคาเอล เจ้าผูพิ
้ ทักษ์ยิง่ ใหญ่ ผูคุ
้ ม
้ กันชนชาติของท่านจะลุกขึ้น และจะมีเวลายากลําบาก
อย่างไม่เคยมีมาตัง้ แต่ครังม
้ ประชาชาติ
ี
จนถึงสมัยนั ้น แต่ในครัง้ นั ้นชนชาติของท่านจะรับการช่วยให้พ้น
คือทุกคนที่มีชื่อบันทึกไว้ในหนั งสือ
การเป็นขึ้นมาจากความตาย

2 และคนเป็ นอันมากในพวกที่หลับในผงคลี แห่งแผ่นดินโลกจะตื่นขึ้น

บ้างก็จะเข้าสู่ชีวิตนิรน
ั ดร์ บ้าง
ก็เข้าสู่ ความอับอายและความขายหน้านิ รน
ั ดร์
และ
บรรดาผู้ที่ได้ให้คนเป็นอันมากมาสู่ความชอบธรรมจะส่องแสงเหมือนอย่างดาวเป็นนิ ตย์นิ รน
ั ดร์
3 และบรรดาคนที่ ฉลาดจะส่องแสงเหมือนแสงฟ้า

ดาเนี ยลจงปิดถ้อยคําเหล่านี้ จนถึงวาระสุดท้าย
4 แต่ ตัว เจ้า โอ ดาเนี ย ลเอ๋ย จงปิ ด ถ้อยคํา เหล่า นั ้น ไว้ และประทับ ตราหนั งสือ นั ้น เสีย จนถึง วาระ
สุดท้าย คนเป็ นอ ัน มากจะวิง่ ไปวิง่ มา และความรู จ
้ ะทวีขึ้น � 5 แล ้ว ข้าพเจ้า คือ ดาเนี ย ลก็ มองดู และดู
เถิด มีอีกสองคนยืนอยู่ คนหนึ่ งยืนอยู่ที่ฝั่ งแม่น้ําข้างนี้ อีกคนหนึ่ งยืนอยู่ที่ฝั่ งแม่น้ําข้างโน้ น 6 และเขาก็
พูดกับชายที่สวมเสื้อผ้าป่าน ผู้ซึ่งอยูเ่ หนื อนํ้าแห่งแม่น้ํานั ้นว่า “ยังอีกนานเท่าใดจึงจะถึงที่สุดปลายของ
สิง่ มหัศจรรย์เหล่านี้ � 7 ชายที่ สวมเสื้อผ้าป่านผู้ซ่ึงอยู่เหนื อนํ้าทัง้ หลายแห่งแม่น้ํานั ้น ได้ยกมือขวาและ
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มือซ้ายของท่านสู่ฟ้าสวรรค์ และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ท่านปฏิญาณอ้างพระผู้ทรงพระชนม์อยูเป็
่ นนิ ตย์ว่า ยังอี
กวาระหนึ่ ง สองวาระ และครึง่ วาระ และเมื่อการหมดอํานาจของชนชาติบริสุทธิสิ
์ ้นสุดลงแล้ว บรรดาสิง่
เหล่านี้ ก็จะสําเร็จไปด้วย 8 ข้าพเจ้าได้ยน
ิ แต่ไม่เข้าใจ แล้วข้าพเจ้าจึงพูดว่า “โอ นายเจ้าข้า สิ่งเหล่านี้ จะ
9
ลงเอยอย่างไร� พระองค์ตรัสว่า “ดาเนี ยลเอ๋ย ไปเถอะ เพราะว่าถ้อยคําเหล่านั ้นกถู
็ กปิดไว้แล้วและถูก
10
ประทับตราไว้จนถึง วาระสุดท้าย คนเป็ นอันมากจะได้ รบ
ั การชําระแล้ว จะขาวสะอาด และจะถูก ถลุง
แต่ คนชัว่ จะยังกระทําการชัว่ และไม่มีคนชัว่ สักคนหนึ่ งจะเข้าใจ แต่ บรรดาคนที่ ฉลาดจะเข้าใจ 11 และ
ตัง้ แต่เวลาที่ให้เลิกเครือ
่ งเผาบูชาประจําวันเสียนั ้น และให้ตัง้ สิง่ ที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทําให้เกิดการ
รกร้างว่างเปล่าขึ้น จะเป็นเวลาหนึ่ งพันสองร้อยเก้าสิบวัน 12 ความสุขจะมีแก่ผู้คอยอยู่ และมาถึงได้หน
่งึ พันสามร้อยสามสิบห้าวันนั ้น 13 แต่เจ้าจงไปจนวาระที่สุดเถิด และเจ้าจะได้หยุดพักสงบ และจะยืนขึ้น
ในส่วนที่กําหนดให้เจ้า เมื่อสิน
้ สุดวันทัง้ หลายนั ้น�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โฮเชยา

โฮเชยาอยู่ก่อนสมัยที่ อส
ิ ราเอลหรือยู ดาห์เป็นเชลย เขาอยู่ในสมัยเดียวกั นกับอาโมส อิสยาห์ และมี
คาห์แห่งยูดาห์ เยเรมียเ์ ป็นผูพยากรณ์
้
ที่ร้องไห้แห่งยูดาห์ (อาณาจักรใต้� ฉั นใด โฮเชยาเป็นผูพยากรณ์
้
แห่งการพิพากษาในอิสราเอล (อาณาจักรเหนื อ� ฉั นนั ้น ดังนั ้นเขาพยากรณ์ ก่อนสมัยของเยเรมีย์ เอเส
เคี ยล และดาเนี ยล หนังสือโฮเชยาอยู่หลังหนั งสือของทัง้ สามคนนี้ เพราะว่าโฮเชยาเป็ นที ่เราเรียกว่าผู้
พยากรณ์ น้ อย เขาพยากรณ์ ในสมัยเดียวกันกับ 2 พกษ และ 2 พศด โฮเชยาพยากรณ์ ในสมัยเดียวกันกั
บที่อิสราเอล (อาณาจักรเหนื อ� ถูกนําไปเป็นเชลยครัง้ แรก (2 พกษ 14-17, โดยเฉพาะ 17:4-6)
เล่ มน ี้ มี คํา ว่า กล่าวตัก เตือนเรือ
่ งความบาปของชาวอิสราเอลพร้อมด้วยคํา พยากรณ์ ถึง การกลับ มา
รวบรวมของชนชาติของพระเจ้า
อาร์ชบิชอบ เจมส์ อาชชูร ์ บอกว่ากิจการต่างๆที่กล่าวถึงในหนั งสือเล่มนี้ได้ใช้เวลาประมาณ 60 ปี
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ซ่ึงมาถึงโฮเชยา

บุตรชายเบเออรี ในรัชกาลอุสซียาห์ โยธาม อาหัสและ
เฮเซคียาห์ กษั ตริยทั
์ ง้ หลายแห่งยูดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัม ราชโอรสของโยอาช กษั ตริยอิ
์ สราเอล
ภรรยาที่เป็นหญิงเจ้าชู้

พระเยโฮวาห์ตรัสกับโฮเชยาว่า “ไปซี ไปรับหญิง
เจ้าชู้มาเป็นภรรยา และเกิ ดลูกชู้กับนาง เพราะว่าแผ่นดินนี้ เล่นชู้อย่างยิง่ โดยการละทิง้ พระเยโฮวาห์
เสีย � 3 ดัง นั ้น ท่านจึง ไปรับ นางโกเมอร์บุ ตรสาวดิบ ลาอิม มาเป็น ภรรยา และนางก็ มี ครรภ์ กั บท ่านและ
คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 4 และพระเยโฮวาห์ตรัส กั บท ่า นว่า “จงเรียกชื่อ เขาว่า ยิสเรเอล เพราะว่า อีก ไม่
ช้า เราจะลงโทษวงศ์ วานของเยฮู เหตุ ด้วยเรือ
่ งโลหิต ของยิสเรเอล เราจะให้ราชอาณาจักรของวงศ์ วาน
อิสราเอลสิน
้ สุดลงเสียที 5 ต่อมาในวันนั ้นเราจะหักธนูของอิสราเอลในหุบเขายิสเรเอล�
2 เมื่อพระเยโฮวาห์ตรัสทางโฮเชยาเป็ นครง
ั ้ แรกนั ้น

โลรุ หะมาห์ เปรียบได้กับอิสราเอลที่พระเจ้าไม่ทรงเมตตา

และคลอดบุตรสาวคนหนึ่ ง และพระเจ้าตรัสกับท่านว่า “จงตัง้ ชื่อบุตรสา
วนั ้ นว ่า โลรุ หะมาห์ เพราะเราจะไม่ เมตตาวงศ์ วานอิสราเอลอีก ต่อ ไป แต่ เราจะเอาเขาออกไปอย่างสิน
้
7
เชิง แต่เราจะเมตตาวงศ์ วานยูดาห์ และเราจะช่วยเขาให้รอดพ้นโดยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทัง้
หลาย เราจะไม่ชว
่ ยเขาให้รอดพ้นด้วยคันธนู หรือด้วยดาบ หรือด้วยสงคราม หรือด้วยเหล่าม้า หรือด้วย
เหล่าพลม้า�
6 ต่อมานางก็ตัง
้ ครรภ์ขึ้นอีก

โลอัมมี หมายความว่าอิสราเอลมิใช่ประชาชนของพระเจ้า
นางก็ ตัง้ ครรภ์ คลอดบุตรชายคนหนึ่ ง 9 และพระเจ้าตรัสว่า “จง
เรียกชื่อบุตรนั ้นว่า โลอัมมี เพราะเจ้าทัง้ หลายมิใช่ประชาชนของเรา และเราก็มิใช่พระเจ้าของเจ้า�
8 เมื่อนางให้โลรุ หะมาห์หย่านมแล้ว

อิสราเอลจะกลับคืนมาและรับพระพร
10 แต่ จํานวนประชาชนอิสราเอลจะมากมายเหมือนเม็ด ทรายในทะเล ซึ่ง จะตวงหรือ นั บ ไม่ ถ้วน และ
ต่อมาในสถานที่ ซ่ึงทรงกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายไม่ใช่ประชาชนของเรา� ก็ จะกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ า
ทัง้ หลายเป็นบุตรชายของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่ 11 และวงศ์วานยูดาห์กับวงศ์วานอิสราเอลจะรวม
เข้า ด้วยกัน และเขาทัง้ หลายจะตัง้ ผู้ หน ่งึ ให้ เป็น ประมุข และจะพากัน ขึ้น ไปจากแผ่น ดิน นั ้น เพราะวัน
ของยิสเรเอลจะสําคัญมาก
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2
อิสราเอลเปรียบกับภรรยาที่เล่นชูและถู
กทิง้ เสีย
้
‘อัมมี� จงเรียกน้ องสาวของเจ้าว่า ‘รุ หะมาห์� 2 จงว่ากล่าวมารดาของ
เจ้า จงว่ากล่าวเถิด เพราะว่านางไม่ใช่ภรรยาของเรา และเราไม่ใช่สามีของนาง ฉะนั ้นให้เธอทิง้ การเล่นชู้
เสียจากสายตาของเธอ และทิง้ การล่วงประเวณี เสียจากระหว่างถันของนาง 3 เกรงว่าเราจะต้องเปลื้อง
ผ้าของนางจนเปลือยเปล่า กระทําให้นางเหมือนวันทีน
่ างเกิดมา กระทําให้นางเหมือนถิน
่ ทุรกันดาร และ
4
กระทําให้นางเหมือนแผ่นดินทีแห้
่ งแล้ง และสังหารนางเสียด้วยความกระหาย เราจะไม่มีความสงสาร
ต่อบุตรทัง้ หลายของนาง เพราะว่าเขาทัง้ หลายเป็นลูกของการเล่นชู้ 5 เพราะว่ามารดาของเขาเล่นชู้ เธอ
ผู้ที่ ให้กําเนิ ดเขาทัง้ หลายได้ประพฤติความอับอาย เพราะนางกล่าวว่า ‘ฉั นจะตามคนรักของฉั นไป ผู้ให้
อาหารและนํ้า แก่ ฉั น เขาให้ขนแกะและป่านแก่ ฉั น ทัง้ นํ้ามัน และของดื่ม� 6 เพราะเหตุ นี้ ดู เถิด เราจะ
เอาหนามให้สะทางของนางไว้ เราจะสร้างกําแพงกัน
้ นางไว้เพื่อมิให้นางหาทางของนางพบ 7 นางจะไป
ตามบรรดาคนรักของนาง แต่ก็จะตามไม่ทัน นางจะเที่ยวเสาะหาเขาทัง้ หลาย แต่นางก็จะไม่พบเขา แล
ว
้ นางจะว่า ‘ฉั นจะไปหาผัวคนแรกของฉั น เพราะแต่ก่อนนั ้นฐานะฉั นยังดก
ี ว่าเดีย
๋ วนี้ � 8 แต่นางหาทราบ
ไม่วา่ เราเป็นผู้ให้ข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน และได้ให้เงินและทองมากมายแก่นาง ซึ่งเขาใช้สําหรับพระบา
อัล 9 เพราะฉะนั ้น เราจะกลับ มาและจะเรียกข้าวคืน ตามกําหนดฤดู กาล และเรียกนํ้า องุน
่ คืน ตามฤดู
และเราจะเรียกขนแกะและป่านของเรา ซึ่งให้เพื่อใช้ปกปิดกายเปลือยเปล่าของนางนั ้นคืนเสีย 10 คราว
นี้ เราจะเผยความลามกของนางท่ามกลางสายตาของคนรักของนาง และไม่มีใครช่วยให้นางพ้นมือเรา
ได้ 11 เราจะให้บรรดาความร่าเริงของนางสิน
้ สุดลง ทัง้ เทศกาลเลี้ยง เทศกาลขึ้นหนึ่ งคํ่า วันสะบาโตและ
บรรดาเทศกาลตามกําหนดทัง้ สิน
่ และต้นมะเดื่อของนางร้างเปล่าที่นางคุย
้ ของนาง 12 เราจะให้เถาองุน
ว่า ‘นี่ แหละเป็นสินจ้างของฉั นซึ่งคนรักของฉั นให้ฉั น� เราจะทําให้กลายเป็นป่าและสัตว์ป่าทุ่งจะกินเสีย
13 เราจะทําโทษนางเนื่ องในวันเทศกาลเลี้ยงพระบาอัล เมื่อนางเผาเครือ
่ งหอมบูชาพระเหล่านั ้น แล้วก็
แต่ งกายของนางด้วยแหวนและเพชรพลอยต่างๆ และติดตามบรรดาคนรักของนางไป และลืมเราเสีย
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
1 “จงเรียกน้ องชายของเจ้าว่า

อิสราเอลจะกลับคืนมา
ดู เถิด เหตุ นี้ เราจะเกลี้ย กล่อมนาง พานางเข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารและปลอบใจนาง 15 เราจะให้
นางมี สวนองุ ่นที ่ นั ่น กระทํา ให้ หุบเขาอาโคร์เป็น ประตู แห่ งความหวัง แล ้ วนางจะร้องเพลงที่ นั่น อย่าง
สมัย เมื่อ นางยัง สาวอยู่ ดัง ในสมัย เมื่อ นางขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ 16 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ในวัน นั ้น
เจ้า จะเรียกเราว่า ‘สามี ของฉั น� เจ้ าจะไม่ เรียกเราว่า ‘พระบาอัล ของฉั น� อีก ต่อ ไป 17 เพราะว่า เราจะ
เอาชื่อพระบาอัลออกเสียจากปากของนาง นางจะไม่ระลึกถึงชื่อนี้ อีกต่อไป 18 ในครัง้ นั ้นเพื่อเขา เราจะ
กระทําพันธสัญญากับบรรดาสัตว์ป่าทุ่ง บรรดานกในอากาศและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานบนแผ่นดิน เรา
จะทําลายคันธนู ดาบและสงครามเสียจากแผ่นดิน และเราจะกระทําให้เขานอนลงอย่างปลอดภัย 19 เรา
จะหมัน
้ เจ้า ไว้สําหรับ เราเป็น นิ ตย์ เออ เราจะหมัน
้ เจ้า ไว้สําหรับ เราด้วยความชอบธรรม ความยุติธรรม
ความเมตตาและความกรุ ณา 20 เราจะหมัน
้ เจ้าไว้สําหรับเราด้วยความสัตย์ซื่อ และเจ้าจะรู จ
้ ักพระเยโฮ
21
วาห์� พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะฟัง คือ เราจะฟัง ฟ้า สวรรค์ และฟ้า สวรรค์ จะฟัง พิ
ภพ 22 และพิภพจะฟังข้าว นํ้าองุน
่ และนํ้ามัน สิ ่งเหล่านี้ จะฟังยิสเรเอล 23 เราจะหว่านเขาไว้ในแผ่นดิน
สําหรับ เรา เราจะเมตตานางผู้ ที่ มิได้ รับ ความเมตตา และเราจะพู ดก ับ คนเหล่านั ้ นที ่ มิได้ เป็น ประชาชน
ของเราว่า ‘เจ้าเป็นประชาชนของเรา� และเขาจะกล่าวว่า ‘พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์� ”
14

3
ความรักของพระเจ้าจะทรงช่วยอิสราเอลที่กําลังทําบาปอยูให้
่ กลับคืนมา
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และพระเยโฮวาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จงไปอีก ครัง้ หนึ่ ง ไปสมานรักก ับ หญิง คนหนึ่ ง ซึ่ง เป็น คนรัก
ของชูแ
้ ละเป็นหญิงล่วงประเวณี เหมือนพระเยโฮวาห์ทรงรักวงศ์วานอิสราเอลอย่างนั ้นแหละ แม้ว่าเขา
จะหลงใหลไปตามพระอื่น และนิ ยมชมชอบกับ ขนมลู กอง ุ่น แห้ง� 2 ดัง นั ้น แหละ ข้าพเจ้า จึง ได้ ซ้ือ นาง
มาเป็น เงิน สิบ ห้า เชเขลกับข้าวบาร์เลย ์ หน ่งึ โฮเมอร์ครึง่ 3 ข้าพเจ้า จึง พู ดก ับ นางว่า “เธอต้องรอฉั น ให้
หลายวันหน่ อย อย่าเล่นชู้อีก อย่าไปเป็นของชายอื่นอีก ส่วนฉั นก็จะไม่เข้าหาเธอด้วย� 4 เพราะว่าวงศ์
วานอิสราเอลจะคงอยู่อย่างไม่มีกษั ตริย์ และไม่มีเจ้ านายเป็นเวลานาน ทัง้ จะไม่มีการสักการบู ชา หรือ
เสาศักดิสิ
์ ทธิ์ หรือเอโฟด หรือรู ปพระ 5 ภายหลังวงศ์วานอิสราเอลจะกลับมา และแสวงหาพระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเขา และแสวงดาวิดกษั ตริย์ของเขาทัง้ หลาย และในกาลต่อไปเขาจะมีความยําเกรงต่อพระ
เยโฮวาห์และต่อความดีของพระองค์
1

4
ความบาปทัง้ หลายของอิสราเอล
วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงมี คดี กับ ชาว
แผ่นดินนั ้น เพราะว่าในแผ่นดินนั ้นไม่มีความจริง ความเมตตา หรือความรู ใ้ นเรือ
่ งพระเจ้า 2 มีแต่ การ
ปฏิ ญาณ การมุสา การฆ่า กัน การโจรกรรมและการล่วงประเวณี เขาหาญหัก พันธะทัง้ สิน
้ มี แต่ เลือด
ซ้อนเลื อด 3 เพราะฉะนั ้น แผ่นดินจึงเป็นทุกข์ บรรดาคนที่ อยู่ในแผ่นดินนั ้นจะอ่อนระอาใจ ทัง้ สัตว์ป่า
ทุ่งและนกในอากาศด้วย และปลาในทะเลจะถูกนําเอาไปเสียหมด 4 แต่ อย่าให้ผู้ใดใส่ ความหรืออย่าให้
ผู้ใดฟ้อง เพราะประชาชนของเจ้าก็เหมือนกับคนทัง้ หลายที่ต่อสู้กับปุโรหิต 5 ฉะนั ้นเวลากลางวันเจ้าจะ
สะดุด และผู้พยากรณ์ จะสะดุดกับเจ้าในเวลากลางคืน และเราจะทําลายมารดาของเจ้า
1

อิสราเอลปฏิเสธไม่รบ
ั ความรู ้
6 ประชาชนของเราถูก ทําลายเพราะขาดความรู ้ เพราะเจ้า ปฏิเสธไม่ รบ
ั ความรู ้ เราก็ ปฏิเสธเจ้า ไม่ ให้
รับเป็นปุโรหิตของเรา เพราะเจ้าหลงลืมพระราชบัญญัติแห่งพระเจ้าของเจ้า เราก็จะลืมวงศ์วานของเจ้า
เสีย ด้วย 7 เขาทวีมากขึ้น เท่าใด เขาก็ กระทํา บาปต่อ เรามากขึ้น เท่านั ้น ฉะนั ้น เราจะให้สง่า ราศี ของเขา
กลายเป็นความอับอาย 8 เขาเลี้ยงชีพอยู่ด้วยบาปแห่งประชาชนของเรา เขามุ่งที่ จะอิมด
่ ้วยความชัว่ ช้า
9
ของคนเหล่า นั ้น ปุ โรหิต เป็น อย่างไร ประชาชนก็ จะเป็น อย่างนั ้น เราจะลงทัณฑ์ เขาเนื่ องด้วยวิธีการ
ของเขา เราจะลงโทษเขาตามการกระทํา ของเขา 10 เขาจะรับ ประทาน แต่ ไม่รู จั
้ กอ ม
ิ่ หนํา เขาจะเล่น ชู้
แต่ไม่เกิดผลดก เพราะว่าเขาได้ทอดทิง้ การเอาใจใส่พระเยโฮวาห์ 11 การเล่นชู้ เหล้าองุน
่ และเหล้าองุน
่
ใหม่ชิงเอาจิตใจไปเสีย
เอฟราอิมผูกพันอยูก
่ ับรู ปเคารพ

ประชาชนของเราไปขอความเห็น จากสิง่ ที่ ทํา ด้วยไม้ และไม้ ติ ้ วก ็ แจ ้ง แก่ เขาอย่างเปิด เผย เพราะ
จิตใจที่ชอบเล่นชู้นําให้เขาหลงไป และเขาทัง้ หลายได้ละทิง้ พระเจ้าของเขาเสียเพื่อไปเล่นชู้ 13 เขาถวาย
สัตวบูชาอยู่ที่ ยอดภูเขาและทํา สักการบูชาเผาอยู่ที่ เนิ น เขา ใต้ ต้น โอ๊ก ต้น ไค้ และต้น เอ็ลม ์ เพราะว่า ร่ม
ไม้ เหล่า นี้ เย็น ดี เพราะฉะนั ้น ธิดาทัง้ หลายของเจ้า จึง จะเล่น ชู้ และเจ้า สาวทัง้ หลายจึง จะล่วงประเวณี
14 เมื่อธิดาทัง
้ หลายของเจ้าเล่นชู้ เราก็ไม่ลงโทษ หรือเมื่อเจ้าสาวของเจ้าล่วงประเวณี เราก็ไม่ลงทัณฑ์
เพราะผู้ชายเองก็ หลงไปกับ หญิงแพศยา และทําสักการบูชากับ หญิงโสเภณี ดังนั ้นชนชาติ ที่ ไม่มี ความ
เข้าใจจะมาถึง ความพินาศ 15 อิสราเอลเอ๋ย ถึง เจ้า จะเล่น ชู้ ก็ อย่า ให้ยู ดาห์มี ความผิด อย่า เข้าไปในเมือ
งกิลกาลหรือขึ้นไปยังเบธาเวน และอย่าปฏิญาณว่า “พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยูแน่
่ ฉั นใด� 16 เพราะ
ว่าอิสราเอลนั ้นเสื่อมถอยเหมือนวัวสาวที่ เสื่อมลง บัดนี้ พระเยโฮวาห์จะทรงเลี้ยงเขาดุจเลี้ยงแกะในทุ่ง
กว้าง 17 เอฟราอิ มก็ ผูกพัน อยู่ กับ รู ป เคารพแล้ว ปล่อยเขาแต่ ลําพัง 18 เครือ
่ งดื่ม ของเขากลายเป็น นํ้า
12
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เปรีย
้ ว เขาก็ปล่อยตัวไปเล่นชูเสมอ
ผูครอบครองของเขาแสดงความรั
้
กด้วยความน่าละอาย ดังนั ้นจงให้
้
19 ลมพายุเอาปี กห่อเขาไว้ เขาจะอดสู เพราะสัตวบูชาทัง
้ หลายของเขา

5
อิสราเอลไม่กลับใจ
ปุโรหิตทัง้ หลาย จงฟังข้อนี้ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย จงสดับ โอ ราชวงศ์กษั ตริย์ จงเงีย
่ หูฟัง เพราะ
เจ้าทัง้ หลายจะต้องถูกพิพากษา เพราะเจ้าเป็ นกับอยู่ที่ เมืองมิสปาห์ และเป็นข่ายกางอยู่ที่ เมืองทาโบร์
2 พวกกบฏได้ฆ่าฟันให้ลึก แม้ว่าเราได้ตีสอนเขาเหล่านี้ ทัง
้ หมด 3 เรารู จ
้ ักเอฟราอิม และอิสราเอลก็มิได้
4
ปิดบัง ไว้จากเรา โอ เอฟราอิม เอ๋ย เจ้ าเล่น ชู้ อิสราเอลก็ เป็น มลทิน การกระทํา ของเขาไม่ ยอมให้ เขา
กลับ ไปยัง พระเจ้า ของเขา เพราะจิตใจที่ เล่น ชู้ อยู่ ในตัว เขา เขาจึง ไม่ รู จั
้ ก พระเยโฮวาห์ 5 ความเย่อ หยิง่
ของอิสราเอลก็ ปรากฏเป็น พยานที่ หน ้า เขาแล้ว อิสราเอลและเอฟราอิม จึง จะสะดุด เพราะความชัว่ ช้า
ของตน ยูดาห์ก็จะพลอยล้มควํา่ ไปกับเขาทัง้ หลายด้วย 6 เขาจะไปแสวงหาพระเยโฮวาห์ ด้วยนําเอาฝูง
แพะแกะฝูง วัว ไป แต่ เขาจะหาพระองค์ ไม่ พบ พระองค์ ทรงจากเขาไปแล้ว 7 เขาได้ ทรยศต่อ พระเยโฮ
วาห์ เพราะเขาเกิ ดล ู กนอกรีต บัดนี้ วัน ขึ้น คํ่า จะผลาญเขาเสีย พร้อมกับ ไร่นาของเขา 8 จงเป่า แตรทอง
เหลืองขนาดเล็ก ที่ ในกิเบอาห์ จงเป่า แตรที่ ในรามาห์ จงร้องตะโกนที่ เบธาเวน โอ เบนยามิ น เอ๋ย มี คน
ตามหาเจ้า 9 ในวันแห่งการห้ามปรามนั ้นเอฟราอิมจะรกร้าง เราได้ประกาศท่ามกลางตระกูลต่างๆของ
อิสราเอลให้ทราบถึงสิง่ ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่ นอน 10 เจ้านายของยูดาห์ได้กลายเป็นเหมือนคนที่ยา้ ยหลัก
เขต ดังนั ้นเราจะเทพระพิโรธของเราเหนื อเขาให้เหมือนอย่างเทนํ้า 11 เอฟราอิมถูกบีบบังคับ และถูกขยี้
ด้วยการทําโทษ เพราะเขาได้ตัง้ จิตตัง้ ใจติดตามบัญญัตินั ้น 12 เพราะฉะนั ้นเราจะเป็นเหมือนตัวมอดต่อ
เอฟราอิม และเป็นเหมือนสิง่ ผุต่อวงศ์วานยูดาห์ 13 เมื่อเอฟราอิมเห็นความเจ็บป่วยของตน และยูดาห์
เห็นบาดแผลของตน เอฟราอิมก็ ไปหาคนอัสซีเรีย และส่งคนไปหากษั ตริย์เยเร็บ แต่ ท่านก็ ไม่สามารถ
จะรักษาเจ้าหรือรักษาบาดแผลของเจ้าได้ 14 เพราะเราจะเป็นเหมือนสิงโตต่อเอฟราอิม และเป็นเหมือน
สิงโตหนุ่มต่อวงศ์วานของยูดาห์ เราคือเรานี่ แหละ จะฉี กแล้วกไ็ ปเสีย เราจะลากเอาไป และใครจะช่วยก็
ไม่ได้ 15 เราจะกลับมายังสถานที่ของเราอีกจนกว่าเขาจะยอมรับความผิดของเขาและแสวงหาหน้าของ
เรา เมื่อเขารับความทุกข์ร้อน เขาจะแสวงหาเราอย่างขยันขันแข็ง
1 โอ

6
บางคนในอนาคตจะแสวงหาพระเจ้า
“มา เถิด ให้ เรา กลับ ไป หา พระ เย โฮ วาห์ เพราะ ว่า พระองค์ ทรง ฉี ก และ จะ ทรง รักษา เรา ให้ หาย
พระองค์ ทรงโบยตี และจะทรงพัน บาดแผลให้ แก่ เรา 2 อี กสองวันพระองค์ จะทรงฟื้ นฟู เราขึ้น ใหม่ พอ
ถึง วันที ่ สามจะทรงยกเราขึ้น เพื่อ เราจะดํารงชีวต
ิ อยู่ ในสายพระเนตรของพระองค์ 3 แล ้ว เราก็ จะรู ถ
้ ้า
เราพยายามรู จ
้ ักพระเยโฮวาห์ การที่พระองค์เสด็จออกก็เตรียมไว้ดุจยามเช้า พระองค์จะเสด็จมาหาเรา
อย่างห่าฝน ดังฝนชุกปลายฤดูกับต้นฤดูที่รดพื้นแผ่นดิน�
1

ความรักของพระเจ้าที่อยูถาวร
่
4 โอ เอฟราอิม เอ๋ย เราจะทํา อะไรกับ เจ้า ดี โอ ยู ดาห์ เอ๋ย เราจะทํา อะไรกับ เจ้า หนอ ความดี ของเจ้า
เหมือนเมฆในยามเช้า เหมือนอย่างนํ้าค้างที่ หายไปแต่ เช้า ตรู ่ 5 ฉะนี้ เราจึง ให้ ผู้ พยากรณ์ แกะสลัก เขา
เราประหารเขาเสีย ด้วยคํา พูด จากปากของเรา การพิพากษาต่อ เจ้า ก็ ออกไปอย่างแสงสว่าง 6 เพราะ
เราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครือ
่ งสัตวบูชา เราประสงค์ความรู ในพระเจ้
้
ายิง่ กว่าเครือ
่ งเผาบูชา
7 แต่ พวกเขาดัง
่ มนุษย์ ได้ ละเมิด พันธสัญญา ที่ นั ่น เขาทรยศต่อ เรา 8 กิ เลอาดเป็น เมืองของคนกระทํา
ความชัว่ ช้า และเปรอะเปื้ อนไปด้วยโลหิต 9 อย่างกองโจรซุ่ม คอยดัก คนฉั นใด พวกปุ โรหิ ตก ็ ซุ่ม คอย
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ฉั น นั ้น เขายินยอมกระทํา ฆาตกรรมตามทาง เขาทําการลามก 10 เราเห็น สิง่ น่า สยดสยองในวงศ์ วาน
อิสราเอล การเล่น ชู้ของเอฟราอิมก็ อยู่ที่ นั่น อิสราเอลเป็น มลทิน 11 โอ ยู ดาห์เอ๋ย เจ้ าก็ เหมือนกัน ด้วย
ฤดูเกี่ยวก็กําหนดไว้ให้เจ้าแล้ว เมื่อเราจะให้ประชาชนของเรากลับสู่สภาพเดิมจากการเป็นเชลย

7
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการทําลายอิสราเอล
ความชัว่ ช้าของเอฟราอิมก็เผยออก ทัง้ การกระทําที่ชว
ั ่ ร้ายของสะ
มาเรียก ็ แดงขึ้น เพราะว่า เขาทุ จริต ขโมยก็ หก
ั เข้า มาข้างใน และกองโจรก็ ปล้น อยู่ข้างนอก 2 แต่ เขามิ
ได้พิจารณาในใจว่า เราจดจําการกระทําที่ ชัวท
่ งั ้ หมดของเขาได้ บัดนี้ การกระทําของเขาห้อมล้อมเขาไว้
แล้ว การเหล่า นั ้น อยู่ ต่อ หน้า เรา 3 เขากระทํา ให้ กษั ตริย์ ชื่นชมยินดี ด้วยความชัว่ ร้ายของเขา กระทํา ให้
เจ้านายพอใจด้วยการมุสาของเขา 4 เขาเป็นคนล่วงประเวณี ทุกคน เขาเป็นเตาอบที่รอ
้ นซึ่งช่างทําขนม
5
หยุด เร่ง ให้ รอ
้ นแล้ว ตัง้ แต่ เขาจะต้องนวดแป้ง จนแป้ง จะฟู ขึ้น ในวัน ฉลองกษั ตริย์ ของเรา พวกเจ้า
นายทําให้พระองค์ ป่วยด้วยขวดเหล้าองุน
่ กษั ตริย์ทรงเหยียดพระหัตถ์ ออกพร้อมกับคนขี้เยาะเย้ย 6 ใจ
ของเขาก็ รอ
้ นด้วยการซุ่ มดักทําร้ายเหมือนเตาอบ ตลอดคืนช่างทําขนมของเขาก็ หลั บอยู่ พอถึงรุ ง่ เช้า
ก็ พลุ ่งออกมาอย่างกับเปลวเพลิง 7 ทุกคนก็ รอ
้ นอย่างกับเตาอบ และเขมือบผู้ครอบครองทัง้ หลายของ
เขา กษั ตริย์ทัง้ สิน
้ งถึง เรา 8 เอฟราอิม เอาตัว เข้า ปน
้ ของเขาก็ ล้ม ลง แต่ ไม่มี ใครท่ามกลางพวกเขาที่ รอ
9
กับชนชาติ ทัง้ หลาย เอฟราอิมเป็นขนมปิ้ งที่ มิได้ พลิกกลับ คนต่างด้าวก็ กินแรงของเขา และเขาก็ ไม่รู ้
ตัว ผมของเขาก็ หงอกประปรายแล้ว และเขาก็ ไม่รู ตั
้ ว 10 ความเย่อ หยิง่ ของอิสราเอลเป็น พยานที่ หน ้า
เขาแล้ว เขาก็ ยงั ไม่ กล ับ ไปหาพระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเขา เขามี เรือ
่ งทัง้ หมดเช่น นี้ เขาก็ มิได้ แสวงหา
11
พระองค์ เอฟราอิมเป็นเหมือนนกเขาโง่เขลาและไร้ความคิด ร้องเรียกอียป
ิ ต์ วิง่ ไปหาอัสซีเรีย 12 เมื่อ
เขาไป เราจะกางข่ายของเราออกคลุม เขา เราจะดึง เขาลงมาเหมือนดัก นกในอากาศ เราจะลงโทษเขา
ตามที่ชุมนุมชนได้ยน
ิ แล้ว 13 วิบัติแก่เขา เพราะเขาได้หลงเจิน
่ ไปจากเรา ความพินาศจงมีแก่เขา เพราะ
เขาได้ละเมิดต่อเรา แม้ว่าเราได้ไถ่เขาไว้แล้ว เขาก็ยงั พูดมุสาเรือ
่ งเรา 14 เขามิได้ร้องทุกข์ต่อเราจากใจ
จริงของเขาเมื่อเขาครํา่ ครวญอยูบ
่ นที่นอนของเขา เขาชุมนุมกันเพื่อขอข้าวและขอนํ้าองุน
่ และเขากบฏ
ต่อเรา 15 แม้ว่าเราจะได้ฝึกและเพิม
่ กําลังแขนให้เขา เขาก็ยงั คิดทําร้ายต่อเรา 16 เขากลับไป แต่ไม่กลับ
ไปหาพระองค์ผู้สูงสุด เขาเป็นคันธนูที่หลอกลวง เจ้านายของเขาจะล้มลงด้วยดาบเพราะลิ้นที่โทโสของ
เขา เรือ
่ งนี้ จะเป็นเรือ
่ งที่ให้เขาเย้ยหยันกันในแผ่นดินอียป
ิ ต์
1 เมื่อเราจะรักษาอิสราเอลให้หาย

8

รู ปลูกวัวทองคําของเยโรโบอัมนําการพิพากษามาสู่อิสราเอล
1 จงจรดแตรไว้ที่ปากของเจ้า เพราะว่าเขาจะมาดังนกอินทรีเหนื อพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ เพราะ
เขาได้ ละเมิด พันธสัญญาของเรา และละเมิ ดราชบัญญั ติ ของเรา 2 อิสราเอลจะร้องทุกข์ ต่อ เราว่า “ข้า
แต่ พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์ รู จั
้ ก พระองค์� 3 อิสราเอลได้ ทอดทิง้ สิง่ ที่ ดี เสียแล้ว ศัตรู จะไล่ ติ
ดตามเขา 4 เขาทัง้ หลายได้แต่งตัง้ กษั ตริย์ แต่ไม่ใช่โดยเรา เขาทัง้ หลายตัง้ เจ้านาย แต่เราไม่รู เรื
้ อ
่ งเลย
พวกเขาได้ สร้างรู ปเคารพทัง้ หลายด้วยเงินและทองคําของเขา เพื่อพวกเขาจะถูกตัดขาดออกเสีย 5 โอ
สะมาเรียเอ๋ย รู ปลูกวัวของเจ้าได้ทิง้ เจ้าเสียแล้ว ความกริว้ ของเราพลุ่งขึ้นต่อเขา อีกนานสักเท่าใดหนอ
เขาจึงจะบริสุทธิ์กันได้ 6 เพราะรู ปหล่อนั ้นได้มาจากอิสราเอล ช่างเป็นผู้ทําขึ้น รู ปนน
ั ้ จึงมิได้เป็นพระเจ้า
รู ปลูกวัวของสะมาเรียจะต้องถูกทุบให้เป็นชิน
้ ๆ 7 เพราะว่าเขาหว่านลม เขาจึงต้องเกี่ยวลมหมุน ต้นข้าว
ไม่ มี รวง จะไม่ เกิดข้าวสําหรับทําแป้ง ถึงจะเกิด คนต่างด้าวก็ เอาไปกิน 8 อิสราเอลถูกกลืนไปหมดแล้ว
เดีย
๋ วนี้ อยูท่
่ ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย เป็นเหมือนภาชนะไร้ความพึงพอใจ 9 เขาทัง้ หลายขึ้นไปหาอัสซี
เรียดังลาป่าที่ท่องเที่ยวอยู่ลําพัง เอฟราอิมได้จ้างคนรักมา 10 เออ แม้ว่าเขาจ้างประชาชาติอ่น
ื มา ไม่ช้า
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เราจะต้อนเขาให้รวมกัน เขาจะเป็นทุกข์เล็กน้ อยเรือ
่ งภาระของกษั ตริย์จอมเจ้านาย 11 เพราะเหตุเอฟรา
อิมได้ก่อสร้างแท่นบูชาเพิม
็ ับกลายเป็นแท่นเพื่อบาปให้เขา 12 ถึงเรา
่ ขึ้นเพื่อบาป แท่นบูชาเหล่านั ้นกกล
ได้เขียนราชบัญญัติไว้ให้สักหมื่นข้อ เขาก็ถือว่าเป็นเพียงของแปลก 13 ส่วนเครือ
่ งสัตวบูชาที่ถวายแก่เรา
นั ้น เขาถวายเนื้ อและรับประทานเนื้ อนั ้น แต่พระเยโฮวาห์มิได้พอพระทัยในตัวเขา บัดนี้ พระองค์จะทรง
ระลึกถึงความชัว่ ช้าของเขา และจะทรงลงโทษเขาเพราะบาปของเขา เขาจะกลับไปยังอียป
ิ ต์ 14 เพราะ
ว่าอิสราเอลได้ลืมพระผู้สร้างของตนเสียแล้ว จึงสร้างวิหารขึ้นหลายแห่ง และยูดาห์ก็ทวีจํานวนเมืองที่
มีกําแพงขึ้นอีก แต่เราจะส่งไฟมายังเมืองเหล่านี้ ของเขา และไฟจะเผาผลาญปราสาทของเมืองเหล่านี้
เสีย

9
อิสราเอลจะมีมดลูกที่แท้งบุตรและหัวนมที่เหีย
่ วแห้ง
1 โอ

อิสราเอลเอ๋ย อย่าเปรมปรีดิ ์ไป อย่าเปรมปรีดิ ์อย่างชนชาติ ทัง้ หลายเลย เพราะเจ้าทัง้ หลายเล่น
ชู้นอกใจพระเจ้าของเจ้า เจ้ าทัง้ หลายรักค่าสินจ้างของหญิงแพศยาตามบรรดาลานนวดข้าว 2 แต่ ลาน
นวดข้าวและบ่อยํ่าองุน
่ จะไม่พอเลี้ยงเขา และนํ้าองุน
่ ใหม่ก็ จะขาดไป 3 เขาทัง้ หลายจะไม่ได้ อาศัยอยู่ใน
แผ่นดินของพระเยโฮวาห์ แต่เอฟราอิมจะกลับไปยังอียป
ิ ต์ เขาจะรับประทานอาหารไม่สะอาดอยูที
่ ่ในอัส
4
ซีเรีย เขาจะไม่ ทํา พิธีเทนํ้า องุน
่ ถวายพระเยโฮวาห์ เขาจะไม่ กระทํา ให้พระองค์ พอพระทัย เครือ
่ งสัตว
บูชาของเขาจะเป็น เหมือนขนมปัง สําหรับ ไว้ทุกข์ แก่ เขา ผู้ ใดรับ ประทานก็ จะมี มลทิน เพราะว่า ขนมปัง
สําหรับ จิต วิญญาณของเขาจะไม่ เข ้า ไปในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 5 เจ้ าจะทํา อะไรกัน เมื่อ ถึง วัน
เทศกาล และในวันเทศกาลของพระเยโฮวาห์ 6 เพราะ ดูเถิด เขาหนี ไปหมดแล้วเพราะเหตุความพินาศ
อียป
ิ ต์ จะรวบรวมเขาไว้ เมืองเมมฟิส จะฝัง เขา ต้น ตําแยจะยึด สิง่ ประเสริฐ ที่ ทํา ด้วยเงิน ของเขาไว้เสีย
ต้น หนามจะงอกขึ้น ในเต็นท์ ของเขา 7 วัน ลงโทษมาถึง แล้ว และวันที ่ จะทดแทนก็ มาถึง แล้ว อิสราเอล
จะรู ้เรือ
่ ง ผู้ พยากรณ์ เป็น คนเขลาไปแล้ว ผู้ ที่ อยู่ ฝ่ายจิต วิญญาณก็ บ้า ไปเนื่ องด้วยความชัว่ ช้า ใหญ่ ยงิ่
ของเจ้า และความเกลียดชังยิง่ ใหญ่ของเจ้า 8 ยามแห่งเอฟราอิมอยู่กับพระเจ้าของเรา แต่ ผู้พยากรณ์
เป็นเหมือนกับของพรานดักนกอยู่ตามทางของเขาทัว่ ไปหมด และความเกลียดชังอยู่ในพระนิ เวศแห่ง
พระเจ้าของเขา 9 เขาเสื่อมทรามลึกลงไปในความชัว่ อย่างมากมายดังสมัยเมืองกิเบอาห์ พระองค์จึงจะ
ทรงระลึกถึงความชัว่ ช้าของเขา พระองค์จะทรงลงโทษเพราะบาปของเขา 10 เราพบอิสราเอลเหมือนพบ
ผลองุน
่ อยู่ในถิน
่ แรกที่ ต้น มะเดื่อ
่ ทุ รก ัน ดาร เราพบบรรพบุรุษ ของเจ้า ทัง้ หลายเหมือนพบผลมะเดื่อ รุ น
เมื่อออกในฤดูแรก แต่เขาไปหาพระบาอัลเปโอร์ และถวายตัวของเขาไว้แด่สิ่งอันน่าอดสู นั ้น และกลาย
เป็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนอย่างสิง่ ที่ เขารัก นั ้น 11 สําหรับ เอฟราอิม สง่า ราศี ของเขาก็ จะบิน ไปเหมือน
อย่างนก ไม่มีการคลอด ไม่มีการมีท้อง ไม่มีการตัง้ ครรภ์ 12 ถึงแม้ว่าเขาจะเลี้ยงลูกไว้ได้ จนโต เราก็ จะ
พรากเขาไปเสีย จนไม่ เหลือ สักคนเดียว เออ วิบัติแก่ เขา เมื่อ เราพรากจากเขาไป 13 เอฟราอิมนน
ั ้ ดังที่
เราเห็นเมืองไทระ ก็ปลูกไว้ในสถานที่ถูกใจ แต่เอฟราอิมต้องนําลูกหลานของตนไปมอบให้ฆาตกร 14 โอ
พระเยโฮวาห์ เจ้าข้า ขอประทานแก่ เขา พระองค์ จะประทานอะไรแก่ เขา ขอประทานมดลูก ที่ แท้ งบ ุตร
และหัวนมที่ เหี่ยวแห้งแก่เขาทัง้ หลาย 15 ความชัว่ ของเขาทุกอย่างอยู่ในกิลกาล เราได้เกลียดชังเขา ณ
ที่ นั่น เราจะขับเขาออกไปจากนิ เวศของเรา เพราะความชัว่ ร้ายแห่งการกระทํา ของเขา เราจะไม่ รก
ั เขา
อีกเลย เจ้านายทัง้ สิน
้ ของเขาก็ล้วนแต่คนกบฏ 16 เอฟราอิมถูกทําลายเสียแล้ว รากของเขาก็เหี่ยวแห้ง
ไป เขาทัง้ หลายจะไม่ มี ผลอีก เออ แม้ว ่า เขาจะเกิ ดล ูก หลาน เราก็ จะฆ่า ผู้ บังเกิด จากครรภ์ ซ่ึง เป็ นที ่ รก
ั
ของเขาเสีย 17 พระเจ้าของข้าพเจ้าจะเหวีย
่ งเขาทิง้ ไป เพราะเขาทัง้ หลายมิได้เชื่อฟังพระองค์ เขาจะเป็น
คนพเนจรอยูท
่ ่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย
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10
การลงโทษอิสราเอล
อิสราเอลเป็น เถาองุ ่นที ่ เปล่า ประโยชน์ ซึ่ง เกิด ผลสําหรับ ตัว เขาเอง เก ิด ผลมากขึ้น เท่าใด ยิง่ สร้าง
แท่นบูชามากขึ้นเท่านั ้น เมื่อประเทศของเขาเฟื่ องฟูข้น
ึ เขาก็ยงิ่ ให้เสาศักดิสิ
ญขึ้น 2 จิตใจ
์ ทธิของเขาเจริ
์
ของเขาเทียมเท็จ บัดนี้ เขาจึงต้องทนรับโทษของความผิด พระองค์ จะทรงพังแท่นบูชาของเขาลง และ
ทําลายเสาศักดิสิ
ย 3 คราวนี้ เขาจะพูดเป็นแน่ ว่า “เราไม่มีกษั ตริย์ เพราะเราไม่ยาํ เกรงพระ
์ ทธิของเขาเสี
์
เยโฮวาห์ หากเรามีกษั ตริย์ ท่านจะทําประโยชน์ อะไรให้แก่เราบ้าง� 4 เขาพูดพล่อยๆ เขาทําพันธสัญญา
ด้วยคําปฏิญาณลมๆแล้งๆ การพิพากษาจึงงอกงามขึ้นมาเหมือนดีหมีอยู่ในร่องรอยไถที่ในทุ่งนา 5 ชาว
สะมาเรียจะหวาดกลัว เพราะเหตุ ลูก วัวที่เบธาเวน คนที ่นั่นจะไว้ทุกข์เพราะรู ปนน
ั ้ และปฏิมากรปุโรหิต
ของที่ นั่น ซึ่ง เคยชื่นชมยินดี กับ รู ปน ั นก
้ ็ จะพิลาปรํา่ ไห้ เพราะเหตุ สง่า ราศี ที่ หมดไปจากรู ปน น
ั ้ 6 เออ รู ป
เคารพนั ้น เองก็ จะต้องถูก นํา ไปยั งอ ัส ซีเรีย เป็น บรรณาการแก่ กษั ตริย์ เยเร็บ เอฟราอิม จะได้ รบ
ั ความ
7
อัปยศ และอิสราเอลจะรู ส
้ ึกอับอายขายหน้าเหตุแผนการของเขา สําหรับสะมาเรีย กษั ตริย์ของเขาจะ
มลายไปเหมือนฟองที่ ลอยอยู่บนผิวน้าํ 8 ปู ชนียสถานสูงของเมืองอาเวน อันเป็นบาปของอิสราเอล จะ
ต้องถูกทําลาย ต้นไม้ที่ มีหนามและผักที่ มีหนามจะงอกขึ้นบนแท่นบูชาของเขา เขาจะร้องบอกกับภูเขา
ว่า “จงปกคลุมเราไว้� และร้องบอกเนิ นเขาว่า “จงล้มทับเราเถิด� 9 โอ อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้กระทําบาป
ตัง้ แต่สมยก
ั ิเบอาห์ เขายังหยัดอยอย่
ู่ างนั ้น สงครามในกิเบอาห์ไม่มาทันลูกหลานแห่งความชัว่ ช้า 10 เรา
ประสงค์ จะลงโทษพวกเขา ชนชาติ ทัง้ หลายจะประชุม กัน สู้ เขา เมื่อ เขามัด ตัว เองไว้ในรอยไถสองแถว
ของเขา 11 เอฟราอิมเป็ นว ัว สาวที่ ได้ รับ การสอน มัน ชอบนวดข้าว เราจึง หวงคออัน งามของมัน ไว้ แต่
เราจะเอาเอฟราอิมเข้าเทียมแอก ยูดาห์ก็ต้องไถ ยาโคบต้องคราดสําหรับตนเอง 12 จงหว่านความชอบ
ธรรมไว้สําหรับตัว จงเกี่ยวผลของความเมตตา เจ้าจงไถดินทีร่ า้ งอยู่ เพราะเป็นเวลาที่จะแสวงหาพระเย
โฮวาห์ จนกระทัง่ พระองค์จะเสด็จมาโปรยความชอบธรรมลงให้แก่เจ้า 13 เจ้าทัง้ หลายได้ไถความชัว่ มา
แล้วเจ้าทัง้ หลายได้เกี่ยวความชัว่ ช้า เจ้าได้รบ
ั ประทานผลของการมุสา ด้วยเหตุวา่ เจ้าวางใจในทางของ
เจ้าและในจํานวนพลรบของเจ้า 14 เหตุฉะนั ้นเสียงสงครามจึงจะเกิดขึ้นท่ามกลางชนชาติของเจ้า ป้อม
ปราการทัง้ สิน
ั ันทําลายเมืองเบธาร์เบลในวันสงคราม พวกแม่
้ ของเจ้าจะถูกทําลายอย่างกับกษั ตริย์ชลม
15
ถูกฟาดลงอย่างยับเยินพร้อมกับลูกของนาง เมืองเบธเอลจะกระทําแก่เจ้าเช่นนี้ แหละเพราะความชัว่
ร้ายใหญ่ยงิ่ ของเจ้า ในรุ ง่ เช้าวันหนึ่ งกษั ตริย์อส
ิ ราเอลจะถูกตัดขาดเสียหมดสิน
้
1

11
ความรักของพระเจ้าสําหรับชนชาติอส
ิ ราเอลผู้ไม่มีบิดา

1 ครัง
้ เมื่ออิสราเอลยังเด็กอยู่ เราก็รก
ั เขา เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ 2 พวก

เขายิง่ เรียกเขามากเท่าใด เขายิง่ ออกไปห่างจากพวกเขามากเท่านั ้น เขาถวายสัตวบูชาแก่ พระบาอัล
และเผาเครือ
่ งหอมถวายแก่ รู ปเคารพสลักอยู่เรือ
่ ยไป 3 แต่ เรานี่ แหละสอนเอฟราอิมให้เดิน เราอุม
้ เขา
ทัง้ หลายไว้ แต่ เขาหาทราบไม่ ว่า เราเป็น ผู้ รก
ั ษาเขาให้ หาย 4 เราจูง เขาด้วยสายแห่ง มนุษยธรรมและ
ด้วยปลอกแห่งความรัก เราเป็นผู้ถอดแอกที่ ขากรรไกรของเขาออก และเราก้มลงเลี้ยงเขา 5 เขาจะไม่
กล ับ ไปยัง แผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ แต่ อัส ซีเรีย จะเป็นกษั ตริย์ ของเขา เพราะเขาปฏิเสธไม่ ยอมกลับ มา 6 ดาบจะ
รุ กรานบรรดาหัว เมืองของเขา ทําลายกิง่ ทัง้ หลายของเขาเสีย และกลื นก ิน เขาเสีย เพราะแผนการของ
เขา 7 ประชาชนของเราโน้ มไปในทางเหินห่างจากเรา ถึงแม้พวกเขาเรียกเขาทัง้ หลายให้มาหาพระองค์
ผู้ สูงสุด ไม่มี ใครยอมยกย่องพระองค์ 8 เอฟราอิม เอ๋ย เราจะปล่อยเจ้า ได้ อย่างไร อิสราเอลเอ๋ย เราจะ
โยนเจ้า ไปให้ผู้ อื่น ได้ อย่างไร เราจะปล่อยเจ้า ให้เหมือนเมืองอัด มาห์ได้ อย่างไร เรากระทํา เจ้า ให้เหมือ น
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เมืองเศโบยิม ได้ อย่างไร จิ ตใจของเราปั่ นป่วนอยู่ ภายใน ความเอ็นดู ของเราก็ คุ กรุ ่ นขึ้น 9 เราจะไม่ ลง
อาชญาตามที่เรากริว้ จัด เราจะไม่กลับไปทําลายเอฟราอิมอีก เพราะเราเป็นพระเจ้าไม่ใช่มนุษย์ เราเป็น
ผู้ บริสุทธิ์ท่ามกลางพวกเจ้า เราจะไม่ เข ้า ในเมือง 10 เขาทัง้ หลายจะติด ตามพระเยโฮวาห์ ไป ผู้ ซึ่ งม ี สิ ง
หนาทดัง่ ราชสีห์ เออ พระองค์จะทรงเปล่งพระสิงหนาท และบุตรทัง้ หลายของพระองค์จะตัวสัน
่ สะท้าน
มาจากทิศ ตะวัน ตก 11 เขาจะตัว สัน
่ สะท้านมาเหมือนวิหคจากอียป
ิ ต์ และเหมือนนกเขาจากแผ่นดิ นอ
ัสซีเรีย เราจะให้เขากลับไปบ้านของเขา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 12 เอฟราอิมได้ กัน
้ ล้อมเราไว้ด้วย
ความมุสา และวงศ์ วานอิสราเอลล้อมเราด้วยเล่ห์ลวง แต่ ยู ดาห์ยงั ปกครองอยู่กับ พระเจ้า และสัตย์ซ่ ือ
อยูก
่ ับพวกวิสุทธิชน

12
พระเจ้าทรงประสงค์ให้อิสราเอลกลับมาหาพระองค์

1 เอฟราอิมเลี้ยงตนด้วยลม และตามหาลมตะวันออกอยู่ วันยังคํ่าเขาทวีความมุสาและการรกร้าง เขา

ทําพันธสัญญากับอัสซีเรียและขนเอานํ้ามันไปให้อียป
ิ ต์ 2 พระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับยูดาห์และจะลงโทษ
ยาโคบตามการประพฤติ ของเขา และจะทรงทดแทนเขาตามการกระทํา ของเขา 3 ในครรภ์ ของมารดา
เขายึด ส้น เท้า พี่ ชายของเขา และโดยกําลัง ของเขาเอง เขาจึ งม ี อาํ นาจกับ พระเจ้า 4 เออ เขามี อาํ นาจ
เหนื อทูตสวรรค์และมีชัย เขาร้องไห้และวิงวอนต่อพระองค์ เขาพบพระองค์ที่เบธเอล และพระองค์ตรัส
สนทนากับเราที่นั ่น 5 คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งพลโยธา พระเยโฮวาห์ทรงเป็นทีร่ ะลึกของเขา 6 “เหตุ
ฉะนั ้นเจ้าจงกลับมาหาพระเจ้าของเจ้า ยึดความเมตตาและความยุติธรรมไว้ให้มัน
่ และรอคอยพระเจ้า
7
8
ของเจ้าอยูเสมอ
่
� เขาเป็นพ่อค้า ในมือของเขามีตราชูขี้ฉ้อ เขารักที่จะบีบบังคับ เอฟราอิมได้กล่าวว่า
“แท้จริงข้าพเจ้าเป็นคนมังม
่ ี ข้าพเจ้าหาทรัพย์เพื่อตนเอง ในการกระทําทัง้ หลายของข้าพเจ้า เขาจะไม่
พบความชัว่ ช้าที่นับว่าเป็นความบาปได้� 9 เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าตัง้ แต่ครัง้ แผ่นดินอียป
ิ ต์
เราจะกระทําให้เจ้าอาศัยอยูใ่ นเต็นท์อีก ดังในสมัยที่มีเทศกาลเลี้ยงตามกําหนด 10 เราได้พูดทางบรรดา
ผู้ พยากรณ์ แล้ว เราให้เก ิดนิ มิ ตมากขึ้น เราให้คํา อุปมาโดยทางการรับ ใช้ของผู้ พยากรณ์ 11 มี ความชัว่
ช้า ในกิ เลอาดหรือ แน่ นอนเขาทัง้ หลายก็เป็ นอน ิจ จัง เขาเอาวัว ผู้ ถวายบูชาในกิล กาล เออ แท่น บูชา
ของเขาก็จะเหมือนกองหินอยู่บนรอยไถในท้องนา 12 ยาโคบหนี ไปยังแผ่นดินอารัม อิสราเอลได้ทํางาน
เพื่อ จะได้ ภรรยา ท่านเลี้ยงแกะเพื่อ ให้ ได้ ภรรยา 13 พระเยโฮวาห์ ทรงนํา คนอิสราเอลขึ้น มาจากอียป
ิ ต์
14
โดยผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง พระองค์ทรงรักษาเขาไว้โดยผู้พยากรณ์ คนหนึ่ ง เอฟราอิมกระทําให้พระองค์
ทรงพิโรธอย่างขมขื่น ดังนั ้นพระองค์ทรงปล่อยให้เลือดของเขาติดอยก
ู่ ับเขา และองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรง
สนองเขาด้วยความอัปยศซึ่งเขาให้ตกกับพระองค์

13

พระเจ้าทรงลงโทษอิสราเอล

1 เมื่อเอฟราอิมพูดด้วยตัวสัน
่ เขาได้ยกย่องตัวเองในอิสราเอล แต่เมื่อเอฟราอิมได้กระทําผิดด้วยพระ

บาอัล เขาก็ตาย 2 เดีย
๋ วนี้ เขายิง่ ทําบาปมากขึ้น และสร้างรู ปหล่อไว้สําหรับตัวเป็ นรูปเคารพที่ สร้างด้วย
เงินตามความคิดของเขาเอง เป็นงานของช่างที่สร้างขึ้นทัง้ นั ้น เขากล่าวว่า “สําหรับคนที่ถวายสัตวบูชา
แด่สิ่งเหล่านี้ จงให้เขาจุบรู ปลูกวัว� 3 เพราะฉะนั ้นเขาจึงเหมือนหมอกในเวลาเช้า หรือเหมือนนํ้าค้างที่
หายไปตัง้ แต่ เช้า เหมือนแกลบที่ ลมหมุนพัดไปจากลานนวดข้าว หรือเหมือ นควันที ่ออกมาจากช่องลม
4 เราคือพระเยโฮวาห์ พระเจ้าของเจ้า ตัง
้ แต่ครัง้ แผ่นดินอียป
ิ ต์ เจ้าทัง้ หลายไม่รู จั
้ กพระอื่นนอกจากเรา
เพราะไม่มีผู้ช่วยอื่นใดนอกจากเรา 5 เรานี่ แหละที่ คุ้นเคยกับเจ้าที่ ในถิน
่ ทุรกันดาร ในแผ่นดินที ่กันดาร
นํ้า 6 เมื่อเขาได้รบ
ั ประทานเต็มคราบแล้ว เขาก็อิม
่ หนํา และจิตใจของเขาก็ผยองขึ้น เพราะฉะนั ้นเขาจึง
ลืม เราเสีย 7 ดัง นั ้น เราจึง เป็น เหมือนสิงโตต่อ เขา และเราจะซุ่ม คอยอยู่ตามทางอย่างเสือ ดาว 8 เราจะ

โฮเชยา 13:9

896

โฮเชยา 14:9

ตะครุ บเขาอย่างกับแม่หมีที่ถูกพรากลูก เราจะฉี กอกของเขาและจะกินเขาเสียที่นั่นอย่างสิงโต สัตว์ป่า
ทุ่งจะฉี กเขา
อิสราเอลได้กลับใจเสียใหม่
อิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้ ทําลายตัวเอง แต่เราช่วยเจ้าได้ 10 เราประสงค์เป็นกษั ตริย์ของเจ้า กษั ตริย์
อื่นๆที่สามารถช่วยเจ้าในเมืองทัง้ หลายของเจ้าอยูที
่ ่ไหน และผู้ปกครองของเจ้าอยูที
่ ่ไหน คือพวกเหล่านั ้
นที่เจ้าได้กล่าวเรือ
่ งเขาว่า “ขอตัง้ กษั ตริย์และเจ้านายไว้ให้แก่ข้าพเจ้า� 11 เพราะความกริว้ ของเรา เรา
จึงให้เจ้ ามีกษั ตริย์ และเพราะความโกรธของเรา เราจึงเอากษั ตริย์นั้นไปเสีย 12 ความชัว่ ช้าของเอฟรา
อิมก็ หอ
่ ไว้ บาปของเขาก็ เก็บสะสมไว้ 13 การเจ็ บท้องเตือนให้เขาคลอดก็ มาถึงเขา แต่ เขาเป็นบุตรชาย
ที่ เขลา ด้วยว่า ถึง เวลาแล้ว เขาก็ ไม่ ยอมคลอดออกมา 14 เราจะไถ่ เขาให้ พ้น อํานาจแดนคนตาย เราจะ
ไถ่ เขาให้พ้น ความตาย โอ มัจจุราชเอ๋ย เราจะเป็น ภัย พิบั ติ ทัง้ หลายของเจ้า โอ แดนคนตายเอ๋ย เราจะ
เป็นความพินาศของเจ้า การกลับใจเสียใหม่จะถูกบดบังไว้พ้นสายตาของเรา 15 แม้ว่าเขาจะงอกงามขึ้น
ท่ามกลางพีน้
่ อง ลมตะวันออก คือลมของพระเยโฮวาห์จะพัดมา ขึ้นมาจากถิน
่ ทุรกันดาร และตานํ้าของ
เขาจะแห้งไป และนํ้าพุ ของเขาก็ จะแห้งผาก ลมนั ้นจะริบของมีค่าทัง้ หมดเอาไปจากคลังของเขา 16 สะ
มาเรียจะกลายเป็ นที ่รกร้าง เพราะเธอได้ กบฏต่อพระเจ้าของเธอ เขาทัง้ หลายจะล้มลงด้วยดาบ ทารก
ของเขาจะถูกจับโยนลงให้แหลกเป็นชิน
้ ๆ และหญิงมีครรภ์จะถูกผ่าท้อง
9 โอ

14
การสารภาพและการกลับใจนําพระพรมา
โอ อิสราเอลเอ๋ย จงกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเจ้า เจ้ าสะดุ ดก ็ เพราะความชัว่ ช้า ของ
เจ้า 2 จงนํา ถ้อยคํา มาด้วยและกลับ มาหาพระเยโฮวาห์ จงทูล พระองค์ ว่า “ขอทรงโปรดยกความชัว่
ช้า ทัง้ หมด ขอทรงพระกรุ ณารับ ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ จึง จะนํา ลูกวัว แห่ง ริม ฝีปากของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย มา ถวาย 3 อัส ซู ร จะ ไม่ ช่วย ข้า พระองค์ ทัง้ หลาย ข้า พระองค์ ทัง้ หมด จะ ไม่ ขี่ ม้า ข้า
พระองค์ ทัง้ หลายจะไม่ กล ่าวต่อ ไปว่า ‘พระของเราทัง้ หลาย� แก่ สิ ่ง ที่ มือ ของข้า พระองค์ ได้ สร้างขึ้น
เพราะว่า ในพระองค์ ลูก กําพร้า พ่อ พบพระกรุ ณาคุ ณ � 4 เราจะช่วยรักษาเขาให้ หายจากการกลับ สัตย์
ของเขา เราจะรัก เขาทัง้ หลายด้วยเต็มใจ เพราะว่า ความกริว้ ของเราหัน ไปจากเขาแล้ว 5 เราจะเป็น
เหมือนนํ้าค้างแก่ อิสราเอล เขาจะเบิกบานอย่างดอกบัว เขาจะหยัง่ รากเหมือนเลบานอน 6 กิ่งก้านของ
เขาจะขยายออก เขาจะงามเหมือนต้น มะกอกเทศ และจะมี กล น
ิ่ หอมเหมือนเลบานอน 7 เขาทัง้ หลาย
ที่ อยู่ ใต้ ร่ม เงาของเขาก็ จะกลับ มา เขาจะเจริญ ขึ้น เหมือนข้าว จะออกดอกเหมือนเถาองุน
่ และจะมี กล
ิน
่ แห่งเลบานอน 8 เอฟราอิมจะกล่าวว่า “เราต้องเกี่ยวข้องอะไรกับรู ปเคารพต่อไป� เรา
่ เหมือนนํ้าองุน
เองได้ยน
ิ เขาและคอยดูเขา เราเป็นเหมือนต้นสนสามใบเขียวสด และผลของเจ้าก็ได้มาจากเรา 9 ผู้ใดที่
ฉลาด ก็ให้เข้าใจสิง่ เหล่านี้ เถิด ผู้ใดที่ช่างสังเกต ก็ให้เขารู ้ เพราะว่าพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ก็เที่ยง
ตรง ผู้ชอบธรรมทัง้ หลายก็เดินในทางนี้ แต่ผู้ทรยศก็สะดุดอยู่ในทางนี้
1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยเอล

ผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้คือ โยเอล
เก ี่ย วกับ โยเอลเองเรารู ้เพียงแต่ ว่า เขาเป็น บุตรของเปธุ เอล และเขาพยากรณ์ ในยู ดาห์ ประมาณปี
ก่อน ค�ศ� 800 เขาพยากรณ์ ในสมัยเดียวกันกับเอลีชา ซึ่งเป็นก่อนสมัยที่อส
ิ ราเอลเป็นเชลย และอาจ
จะเป็นในสมัยเดียวกันกับกษั ตริย์โยอาช เพราะเหตุวา่ หนั งสือ เล่มนี้ไม่ได้ออกชื่อของกษั ตริย์ ไม่ว่าเป็น
ภาคเหนื อหรือภาคใต้ก็ตาม เขาอาจจะเขียนเล่มนข
ี้ ้น
ึ ในประเทศยูดาห์ในตอนที่เยโฮดาห์ (ผูเป็
้ นปุโรหิต�
ครอบครองแทนโยอาช ซึ่งยังเป็นเด็กอยู่ (2 พศด 24:1)
เขาเขียนถึง เรือ
่ งภัย พิบั ติ แห่งตัก
๊ แตนร่วมกับ ฝนแล้ง และได้ เปรียบเทียบเรือ
่ งนี้ กับ การพิพากษาใน
“วันแห่งพระเยโฮวาห์� เขาเขียนถึงการบุกรุกแห่งอิสราเอล การฟื้ นฟูในวันเพ็นเทคศเต จนถึงช่วง “วัน
สุดท้าย� แห่งพระคัมภีรใหม่
์
(2:28-31; กจ 2:14-21) และอาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่ มาถึงโยเอล

บุตรชายของเปธุเอล ว่าดังนี้ ว่า 2 ท่านผู้เฒ่าทัง้ หลาย ขอ
จงฟังเรือ
่ งนี้ ชาวแผ่นดินทัง้ สิน
่ หูฟัง สิ่งเหล่านี้ เคยเกิดมาในสมัยของท่าน หรือเกิดมาในสมัย
้ ขอจงเงีย
บรรพบุรุษของท่านบ้างหรือ 3 จงบอกให้ลูกของท่านทราบ และให้ลูกบอกหลาน และให้หลานบอกเหลน
อีกชัว่ อายุหนึ่ ง
ภัยพิบัติแห่งการสาปแช่งในยูดาห์
4 สิ ่ง ใดที่ ตัก
๊ แตนวัย เดิ นก ิน เหลือ ตัก
๊ แตนวัย บิ นก ็ กิน เสีย สิ ่ง ใดที่ ตัก
๊ แตนวัย บิ นก ิน เหลือ ตัก
๊ แตนวัย
กระโดดก็ กินเสีย สิ ่งใดที่ ตัก
๊ แตนวัยกระโดดกิน เหลือ ตัก
๊ แตนวัยคลานก็ กิน เสีย 5 เจ้ าพวกขี้เมาเอ๋ย จง
ตื่นขึ้นและร้องไห้เถิด นั กด่ม
ื เหล้าองุน
่ ทุกคนเอ๋ย จงโอดครวญเถิด เพราะว่านํ้าองุน
่ ใหม่ถูกตัดขาดจาก
6
ปากของเจ้า ทัง้ หลายแล้ว เพราะว่า ประชาชาติ หน ่งึ ได้ ข้น
ึ มาสู้ กับ แผ่น ดิน ของข้าพเจ้า เขามี ทัง้ กําลัง
มากและมีจํานวนนั บไม่ถ้วน ฟันของมันเหมือนฟันสิงโต เขี้ยวของมันเหมือนเขี้ยวสิงโตผู้ยิง่ ใหญ่ 7 มัน
ได้ ทําลายเถาองุน
่ ของข้าพเจ้า เสีย และได้ ปอกเปลือกต้น มะเดื่อ ของข้าพเจ้า มัน ลอกเปลือกออกและ
โยนทิง้ เสีย กิ่ งก ้า นก็ ดู ขาวโพลน 8 จงโอดครวญอย่างหญิง พรหมจารีซ่ึง คาดเอวด้วยผ้า กระสอบที่ ไว้
ทุกข์ ให้สามี ของเธอที่ ได้ เมื่อ วัย สาว 9 ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาได้ ถู กตัดขาดเสีย จากพระนิ เวศของ
พระเยโฮวาห์ ปุ โรหิตผู้ปรนนิ บัติของพระเยโฮวาห์ก็ โศกเศร้า 10 นาก็ร้าง พื้นดิ นก็เศร้าโศก เพราะข้าว
ถูกทําลายเสีย นํ้าองุน
่ ใหม่ก็แห้งไปหมด นํ้ามันกข
็ าดมือไป 11 โอ ชาวนาทัง้ หลายเอ๋ย จงอับอายไปเถิด โอ
ผู้แต่งเถาองุน
่ เอ๋ย จงครํา่ ครวญเนื่ องด้วยข้าวสาลีและข้าวบาร์เลย์ เพราะผลของนาก็ถูกทําลายไปหมด
12 เถาองุนก
่ ็เหีย
่ ว ต้นมะเดื่อก็แห้งไป ต้นทับทิม ต้นอินทผลัม และต้นแอบเปิ้ ล ต้นไม้ในนาทัง้ สินก
้ ็เหี่ยว
ไป เพราะความยินดี ก็ เห ี่ยวไปจากบุตรทัง้ หลายของมนุษย์ 13 ท่านปุโรหิต ทัง้ หลายเอ๋ย จงคาดเอวและ
โอดครวญ ท่านผู้ปรนนิ บัติที่ แท่นบูชา จงครํา่ ครวญ ท่านผู้ปรนนิ บัติพระเจ้าของข้าพเจ้า จงเข้าไปสวม
ผ้า กระสอบนอนค้างคืน สั กค ืน หนึ่ ง เพราะว่า ธัญ ญบูชาและเครือ
่ งดื่ม บูชาได้ ขาดไปเสีย จากพระนิ เวศ
14
แห่งพระเจ้าของท่าน จงเตรียมตัวถืออดอาหาร จงเรียกประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์ จงรวบรวมบรรดาผูใหญ่
้
และชาวแผ่นดินทัง้ สิน
้ ไปยังพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์
ปัญหาต่างๆประกาศถึงความยากลําบากในอนาคตและวันแห่งพระเยโฮวาห์
15 อนิ จจาหนอวันนั ้น เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้ว วันนั ้นจะมาเป็ นการทําลายจากองค์
ผู้ ทรงมหิทธิฤทธิ์ 16 อาหารถูก ตัด ออกจากเบื้องหน้า สายตาของพวกเราแล้ว เออ ความปี ติ และความ
ยินดีก็ขาดไปจากพระนิ เวศแห่งพระเจ้าของเราแล้ว มิใช่หรือ 17 เมล็ดพืชก็เน่าอยู่ในดิน ฉางก็รกร้าง ยุ้
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งก ็ หก
ั พัง ลง เพราะว่า ข้าวเหีย
่ วแห้ง ไปเสีย แล้ว 18 สัตว์ทัง้ หลายร้องครวญครางแล้ว หนอ ฝูง วัวก ็ งุนงง
เพราะว่าไม่มีทุ่งหญ้าให้มัน ฝูงแกะก็ออ
่ นระอาไป 19 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์รอ
้ งทูลพระองค์
เพราะว่าไฟได้เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิน
่ ทุรกันดาร และเปลวไฟได้ไหม้ต้นไม้ในทุ่งนาเสียหมดแล้ว 20 ถึง
แม้ว่าสัตว์ป่าก็รอ
้ งทูลพระองค์ด้วย เพราะว่านํ้าในห้วยแห้งไป และไฟก็เผาผลาญทุ่งหญ้าแห่งถิน
่ ทุรกัน
ดาร

2
คําพยากรณ์ เรือ
่ งกองทัพของชนชาติทัง้ หลาย
จงเป่า แตรที่ ในศิ โยน จงเปล่ง เสียงปลุก บนภู เขาบริสุทธิ์ ของข้าพเจ้า ให้ ชาวแผ่น ดิน ทัง้ สิน
่
้ ตัว สัน
2
เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์กําลังมาแล้ว ใกล้เข้ามาแล้ว เป็ นวันแห่งความมืดและความมืดครึม
้ เป็ นว
ันที่มีเมฆและความมืดทึบ ดุจแสงสว่างยามเช้าที่แผ่ปกคลุมไปทัว่ ภูเขาทัง้ หลาย ประชาชนจํานวนมาก
และมีกําลังยิง่ ตัง้ แต่สมัยโบราณก็ไม่เคยมีเหมือนอย่างนี้ และตัง้ แต่นี้ ไปก็จะไม่มีอีกตลอดปีทัง้ หลายชัว่
อายุ 3 ไฟเผาผลาญอยู่ข้างหน้ามันทัง้ หลาย และเปลวไฟไหม้อยู่ข้างหลัง แผ่นดินนั ้นเหมือนสวนเอเดน
ก่อนหน้ามันทัง้ หลาย พอให้หลังมันไปแล้วกเ็ ป็นถิน
่ ทุรกันดารที่รกร้าง ไม่มีอะไรจะรอดพ้นมันเลย 4 ร่าง
ของมันทัง้ หลายเหมือนร่างของพวกม้า มันจะวิง่ เหมือนกับม้าสงคราม 5 เหมือนอย่างเสียงรถรบ มันจะ
เผ่นอยู่บนยอดเขา เหมือนเสียงแตกของเปลวไฟที่ ไหม้ตอข้าว เหมือนกองทั พอันเข้มแข็งแปรกระบวน
เข้าสงคราม 6 เมื่อชนชาติ ทัง้ หลายเห็นหน้ามั นก็จะกระสับกระส่าย ใบหน้าทุกคนก็ จะซีดเซียว 7 มันทัง้
หลายจะวิง่ เหมือนทหาร และปีนกําแพงเหมือนนั กรบ ต่างก็จะเดินไปตามทางของตัว มันจะไม่แตกแถว
ออกไป 8 มัน ทัง้ หลายจะไม่ รวนกัน เลย ต่างก็ จะเดิน อยู่ ในทางของตน เมื่ อม ัน ตะลุย ดาบ มั นก ็ ไม่ ได้ รับ
บาดเจ็บ 9 มัน จะกระโดดเข้า ในเมือง มัน จะวิง่ อยู่ บนกําแพงเมือง มัน จะปีน เข้าไปในบ้านเรือน มัน จะ
เข้าไปทางหน้าต่างเหมือนกับ โจร 10 แผ่ นดิน โลกจะหวัน
่ ไหวต่อ หน้า มัน ฟ้า สวรรค์ จะสัน
่ สะเทือน ดวง
อาทิตย์และดวงจันทร์จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง
1

กองทัพของพระเจ้าจะทําลายศัตรู

11 พระเยโฮวาห์จะทรงส่งพระสุ รเสียงต่อหน้ากองทัพของพระองค์

เพราะค่ายของพระองค์ใหญ่โตยิง่
นั ก ผู้ ที่ กระทํา ตามพระวจนะของพระองค์ นั้ นม ี เดชานุภาพมาก เพราะว่า วัน แห่ง พระเยโฮวาห์เป็ นว ัน
ใหญ่โตและน่ากลัวยิง่ นั ก ผู้ใดเล่าจะทนอยูได้
่
คนอิสราเอลส่วนหนึ่ งกลับใจเสียใหม่
“ดังนั ้น เจ้าทัง้ หลายจงกลับมาหาเราเสียเดีย
๋ วนี้ ด้วยความเต็มใจ ด้วยการอด
อาหาร ด้วยการร้องไห้และด้วยการโอดครวญ 13 จงฉี กใจของเจ้า มิใช่ฉี กเสื้อผ้าของเจ้า� จงหันกลับมา
หาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทัง้ หลาย เพราะว่าพระองค์ ทรงกอปรด้วยพระคุณและทรงพระกรุ ณา
ทรงกริว้ ช้าและบริบูรณ์ด้วยความเมตตา และทรงกลับพระทัยไม่ ลงโทษ 14 ใครจะรู ได้
้ พระองค์ อาจจะ
ทรงกลับและเปลี่ยนพระทัย และทรงอํานวยพระพรไว้ คือให้มีธัญญบูชาและเครือ
่ งดื่มบูชาสําหรับถวาย
แด่ พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของท่านแล้ว 15 จงเป่า แตรที่ ในศิ โยน จงเตรียมตัว ถือ อดอาหาร จงเรียกประ
ชุ มอ ันศั กด ิ์ สิทธิ์ 16 จงรวบรวมบรรดาประชาชน จงชําระชุ มนุ มชนให้ บริสุทธิ์ จงประชุม บรรดาผู้ ใหญ่
จงรวบรวมเด็กๆ แม้ว ่า เด็ก ที่ ยั งก ินนม จงให้ เจ้ าบ่าวออกจากเรือนหอ และเจ้า สาวออกจากห้องของ
ตน 17 ให้ปุโรหิต คือผู้ปรนนิ บัติพระเยโฮวาห์ครํา่ ครวญอยู่ระหว่างเฉลียงและแท่นบูชา ให้ทูลว่า “โอ ข้า
แต่ พระเยโฮวาห์ ขอทรงเวทนาประชาชนของพระองค์ ขออย่า ทรงกระทํา ให้ มรดกของพระองค์ เป็ นที
่ ประณามกัน เพื่อ ให้ ประชาชาติ ครอบครองเหนื อ พวกเขา ควรหรือ ที่ เขาจะกล่าวท่ามกลางชนชาติ ทัง้
หลายว่า ‘พระเจ้าของเขาอยูที
่ ่ไหน� ”
12 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

พระเจ้าสัญญาว่าจะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้น
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แล ้ว พระเยโฮวาห์ จะทรงหวงแหนแผ่น ดิน ของพระองค์ และทรงสงสารประชาชนของพระองค์
พระเยโฮวาห์ จะทรงตอบประชาชนของพระองค์ ว่า “ดู เถิด เราจะส่ง ข้าว นํ้า องุน
่ และนํ้ามัน ให้ แก่
เจ้า เจ้าทัง้ หลายจะได้อิม
่ หนําสําราญ เราจะไม่กระทําให้เจ้าเป็ นที่เขาประณามกันท่ามกลางประชาชาติ
20
ต่อ ไปอีก แต่ เราจะถอนกองทัพ ทางทิศ เหนื อ ไปให้ หา่ งไกลจากเจ้า และขับ ไล่ มัน เข้าไปในแผ่นดิ นที
่ แห ้ง แล้ง และรกร้าง กองหน้า ของมัน จะหัน ไปทางทะเลด้านตะวัน ออก และกองหลัง ของมัน จะหัน ไป
ทางทะเลที่ อยู่ไกลออกไป กลน
ิ่ เหม็นคลุ้งของมันจะลอยขึ้นมา และกลิน
่ เหม็นเน่าของมันจะลอยขึ้นมา
21
เพราะมันทําการใหญ่หลายอย่าง โอ แผ่นดินเอ๋ย อย่ากลัวเลย จงยินดีและเปรมปรีดิ์เถิด เพราะพระ
เยโฮวาห์จะทรงทําการใหญ่โตมาก 22 เจ้าที่ เป็นสัตว์ป่าเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าทุ่งหญ้าในถิน
่ ทุ รกัน
23
ดารนั ้น เขียวสด ต้นไม้ เกิด ผล ต้น มะเดื่อ และเถาองุน
่ ออกผลอย่า งบริบู รณ ์ บุ ตรทัง้ หลายของศิ โยน
เอ๋ย จงยินดี เถิด จงเปรมปรีดิ ์ในพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า เพราะว่าพระองค์ ทรงประทานฝนต้นฤดู
อย่างพอสมควร พระองค์จะทรงเทฝนลงมาให้เจ้า คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูในเดือนแรก 24 ลาน
นวดข้าวจะมีข้าวอยูเต็
่ ม จะมีน้ําองุน
่ และนํ้ามันอยูเ่ ต็มลน
้ บ่อเก็บ 25 เราจะให้บรรดาปีของเจ้าคืนสู่สภาพ
เดิม คือที่ตัก
๊ แตนวัยบินได้กินเสีย ที่ตัก
๊ แตนวัยกระโดด ตัก
๊ แตนวัยคลาน และตัก
๊ แตนวัยเดินได้กิน คือ
กองทัพใหญ่ของเราที่เราส่งมาท่ามกลางเจ้านั ้น 26 เจ้าทัง้ หลายจะรับประทานอย่างบริบูรณแ
์ ละอิม
่ หนํา
และสรรเสริญพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ทรงกระทําแก่เจ้าอย่างมหัศจรรย์ ประชาชนของ
เราจะไม่ ต้องขายหน้า อีก 27 เจ้ าจะรู ว
้ า่ เราอยู่ ท่ามกลางอิสราเอล และเรานี่ แหละคือ พระเยโฮวาห์เป็น
พระเจ้าของเจ้าไม่มีอื่นใดอีก ประชาชนของเราจะไม่ต้องขายหน้าอีก
18

19

ในวาระสุดท้ายพระเจ้าจะทรงเทพระวิญญาณของพระองค์เหนื อเนื้ อหนั งทัง้ ปวง

ต่อ มาภายหลัง จะเป็น อย่างนี้ คือ เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อ เนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวง บุ ตรชาย
บุตรสาวของเจ้าทัง้ หลายจะพยากรณ์ คนชราของเจ้าจะฝันและคนหนุ่มของเจ้าจะเห็นนิ มิต 29 ในกาล
ครัง้ นั ้น เราจะเทพระวิญญาณของเรามาเหนื อ กระทัง่ คนใช้ชายหญิง 30 เราจะสําแดงลางมหัศจรรย์ใน
ท้องฟ้า และบนดิน เป็น เลือดและไฟและเสาควัน 31 ดวงอาทิตย์ จะกลายเป็น ความมืด ดวงจันทร์เป็น
เลือดก่อนวันใหญ่ยงิ่ และน่าสยดสยองแห่งพระเยโฮวาห์จะมาถึง 32 และอยู่มาจะเป็นอย่างนี้ คือผู้ใดที่
จะร้องออกพระนามของพระเยโฮวาห์จะรอดพ้น เพราะจะมี คนรอดพ้นในภู เขาศิ โยนและในเยรู ซาเล็ม
ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสไว้ และในพวกคนที่รอดนั ้นจะมีบรรดาบุคคลที่พระเยโฮวาห์ทรงเรียกด้วย�
28

3
อิสราเอลจะกลับสู่สภาพเดิม

1 “เพราะ

ดูเถิด ในวันเหล่านั ้นและในเวลานั ้น เมื่อเราให้ยูดาห์และเยรู ซาเล็มกลับสู่สภาพเดิม

พระเจ้าจะทรงลงโทษบรรดาประชาชาติที่บีบบังคับอิสราเอล
เราจะรวบรวมบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ และนํา เขาลงมาที่ หุบ เขาเยโฮชาฟัท และเราจะเข้า สู่ การ
พิพากษากับ เขาที่ นั่น ด้วยเรือ
่ งประชาชนของเรา คื ออ ิส ราเอลมรดกของเรา เพราะว่า เขาได้ กระจาย
ชนชาติของเราไปท่ามกลางประชาชาติ และได้แบ่งแผ่นดินของเรา 3 และได้จับสลากเอาประชาชนของ
เรา และให้เด็กผู้ชายเป็นข้าของหญิงโสเภณี และขายเด็กผู้หญิงไปซื้อเหล้าองุน
่ และดื่ม 4 โอ ไทระและ
ไซดอน และประเทศฟีลิสเตียทุกแคว้นเอ๋ย เจ้าจะเอาอะไรกับเรา เจ้าจะแก้แค้นเราหรือ ถ้าเจ้าสนองเรา
อยู่ เราจะตอบสนองการกระทําของเจ้าเหนื อศีรษะของเจ้าอย่างฉั บพลันและอย่างรวดเร็ว 5 เพราะเจ้า
ได้เอาเงินของเราและทองคําของเราไป และเอาทรัพย์สมบัติมัง่ คัง่ ของเราไปยังบรรดาวิหารของเจ้า 6 เจ้
าได้ขายประชาชนยูดาห์และเยรู ซาเล็มให้แก่พวกกรีก ถอนเขาไปไกลจากแดนเมืองของเขา 7 ดูเถิด เรา
จะกระตุ้นเขาจากสถานที่ ซ่ึงเจ้าขายเขาไปนั ้น เราจะตอบสนองการกระทําของเจ้าบนศีรษะของเจ้าเอง
8 เราจะขายบุตรชายและบุตรสาวของเจ้าไว้ในมือของคนยูดาห์ และเขาทัง
้ หลายจะขายต่อไปยังคนเสบา
2
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แก่ประชาชาติหน่งึ ที่อยู่ห่างไกลออกไป เพราะว่าพระเยโฮวาห์ลัน
่ พระวาจาแล้ว� 9 จงประกาศข้อความ
ต่อ ไปนี้ ให้นานาประชาชาติ ทราบว่า จงเตรียมทําการรบ จงปลุกใจชายฉกรรจ์ ทัง้ หลาย ให้พลรบทัง้ สิน
้
เข้ามาใกล้ ให้เขาขึ้นมาเถิด 10 จงตีผาลไถนาของเจ้าให้เป็นดาบ และตีขอลิดของเจ้าให้เป็นทวน ให้คน
อ่อนแอพูดว่า “ฉั นเป็นนั กรบ� 11 บรรดาประชาชาติ ทัง้ สิน
้ เอ๋ย จงรวมกันอยู่ล้อมรอบ จงรีบมาเถิด จง
เรียกประชุมกันที่นั ่น โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ขอทรงนํานั กรบของพระองค์ลงมา 12 ให้บรรดาประชาชาติ
ตื่น ตัวและขึ้น มายังหุบเขาเยโฮชาฟัท เพราะที่ นั่น เราจะนั ่งพิพากษาบรรดาประชาชาติ ทัง้ สิ้นที ่อยู่ล้อม
รอบ 13 จงเอาเคียวเกี่ยวเถิด เพราะถึง ฤดู เก ี่ยวแล้ว เข ้า ไปซิ ยํ่า เลย เพราะบ่อ ยํ่า องุน
่ กําลัง เต็ม บ่อ เก็
บน้าํ องุน
่ ล้น แล้ว เพราะว่า ความชัว่ ของเขาทัง้ หลายมากมายนั ก 14 มวลชน มวลชนในหุบเขาแห่ง การ
ตัดสิน เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้เข้ามาแล้วในหุบเขาแห่งการตัดสิน 15 ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
จะมืดไป ดวงดาวจะอับแสง 16 พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่งพระสิงหนาทจากศิ โยน ทรงเปล่งพระสุรเสียง
ของพระองค์ จากเยรู ซาเล็ม และฟ้าสวรรค์ กับพิภพก็ จะหวัน
่ ไหว แต่ พระเยโฮวาห์จะทรงเป็นความหวัง
แห่งประชาชนของพระองค์ เป็นที่กําบังเข้มแข็งของคนอิสราเอล
การกลับสู่สภาพเดิมของอิสราเอล
17 “ดัง นั ้น เจ้า ทัง
้ หลายจะได้ รู ว่
้ า เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ประทับในศิ โยน ภู เขาบริสุทธิ
์ ของเรา แล ้ว เยรู ซาเล็ม จะเป็น เมือ งบริสุทธิ์ จะไม่ มี คนต่างด้าวผ่านเมืองนั ้น ไปอีก เลย 18 และอยู่มาใน
วันนั ้น จะมี น้ํา องุน
่ ใหม่ หยดจากภู เขา และมี น้ํานมไหลมาจากเนิ น เขา และห้วยทัง้ สิน
้ ของยู ดาห์จะมี น้ํา
19
ไหล และนํ้าพุจะมาจากพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ และรดหุบเขาชิทธิม อียป
ิ ต์จะกลายเป็ นที่รกร้าง
และเอโดมจะกลายเป็นถิน
่ ทุรกันดารร้าง เพราะเหตุความรุ นแรงที่กระทําต่อชนชาติยูดาห์ เพราะว่าเขา
กระทํา ให้ โลหิต ที่ ปราศจากความผิด ตกในแผ่น ดิน ของเขา 20 แต่ ยู ดาห์ จะมี คนอาศัย อยู่ เป็น นิ ตย์ และ
เยรู ซาเล็มจะมีผู้อาศัยอยู่ทุกชัว่ อายุ 21 เราจะชําระเลือดของเขาซึ่งยังมิได้ รับการชําระ เพราะพระเยโฮ
วาห์ทรงสถิตในศิโยน�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

อาโมส

ผู้ เข ียนหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ “อาโมสผู้ อยู่ ในหมู่ ผู้ เลี้ยงแกะในเมืองเทโคอา� (1:1) อาโมส (ปี ก่อน ค.ส.
776-763) พยากรณ์ และเขียนก่อนผู้ พยากรณ์ โยเอลในอาณาจักรเหนื อ ในสมัย กษั ตริย์เยโรโบอั มท ี่ 2
เขาอยู่ สม ัย เดีย วกั นก ับ โฮเชยา และอาจจะอยู่ สม ัย เดีย วกั นก ับ อิส ยาห์ (1:1) เขาพยากรณ์ ว่า ประเทศ
ซีเรีย ไทระ อัมโมน โมอับกับอิสราเอลจะถูกพิพากษาลงโทษ เขาพยากรณ์ วา่ ภัยพิบัติจะมาในสมัย “วัน
แห่งพระเยโฮวาห์� แล้วหลังจากนั ้นจะตัง้ อาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
การพิพากษาประเทศต่างๆจะเกิดในทันทีและในอนาคต
1 ถ้อยคําของอาโมส ผูอยู
้ ในหมู
่
่ผูเลี
้ ้ยงแกะในเมืองเทโคอา ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับอิสราเอล ในรัชกาล
อุสซี ยาห์ กษั ตริย์แห่งยู ดาห์ และในรัชกาลเยโรโบอัม ราชโอรสของโยอาช กษั ตริย์แห่งอิสราเอล ก่อน
แผ่น ดิน ไหวสองปี 2 ท่านกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์จะทรงเปล่ง พระสิงหนาทจากศิ โยน และจะทรงเปล่ง
พระสุรเสียงของพระองค์ จากเยรู ซาเล็ม ลานหญ้าของผู้เลี้ยงแกะจะโศกเศร้า และยอดภู เขาคารเมลก็
จะเหีย
่ วไป� 3 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิดของดามัสกัส สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะ
ไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะว่าเขาทัง้ หลายได้นวดกิเลอาดด้วยเลื่อนเหล็กสําหรับนวดข้าว 4 แต่ เรา
จะส่ง ไฟเข้า มาในเรือนของฮาซาเอล ซึ่ง จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเบนฮาดัด เสีย 5 เราจะหัก
ดาลประตูเมืองดามัสกัส และตัดผู้ที่อาศัยอยู่ออกเสียจากที่ราบอาเวน และผู้นั้นที ่ถือคทาจากวงศ์ วาน
ของเอเดน และประชาชนซีเรียจะต้องตกไปเป็นเชลยยังเมืองคีร�
์ พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 6 พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิดของกาซา สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์
เพราะเขากวาดประชาชนทัง้ หมดไปเป็นเชลย เพื่อจะมอบให้แก่ เอโดม 7 แต่ เราจะส่งไฟมาบนกําแพง
เมืองกาซา ซึ่ง จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้น เสีย 8 เราจะตัด ผู้ ที่ อาศัย อยู่ออกเสีย จากอัช
โดด และผู้ ที่ ถือ คทาออกจากเมือ งอัชเคโลน เราจะหันม ือ ของเราต่อสู้ เอโครน ชาวฟี ลิ ส เตีย ที่ เหลือ อยู่
จะพินาศ� องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ 9 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุการละเมิด
ของเมืองไทระ สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ มอบประชาชนทัง้ หมด
ให้แก่เอโดม และไม่ได้ระลึกถึงพันธสัญญาแห่งภราดรภาพ 10 แต่ เราจะส่งไฟมาบนกําแพงเมืองไทระ
ซึ่งจะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้นเสีย� 11 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “เพราะเหตุการละเมิด
ของเมืองเอโดม สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ไล่ตามน้ องของเขาด้วย
ดาบ และสลัดความสงสารทิง้ เสียสิน
่ ทอนอยู่ตลอดกาล และความพิโรธของเขา
้ ความโกรธของเขาบัน
12
ก็ มี อยู่ เป็น นิ ตย์ แต่ เราจะส่ง ไฟมาบนเมืองเทมาน ซึ่ง จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองโบส
ราห์� 13 พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของคนอัม โมน สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่
ยอมกลับ การลงทัณฑ์ เพราะว่า เขาได้ ผ่า ท้องหญิ งม ี ครรภ์ ในเมือ งกิ เลอาด เพื่อ จะขยายอาณาเขตของ
ตน 14 แต่ เราจะจุดไฟขึ้นในกําแพงเมืองรับบาห์ และไฟจะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเมืองนั ้นเสีย
พร ้ อมด้วยเสียงโห่รอ
้ งในวัน ทํา ศึก พร ้ อมด้วยพายุ อน
ั แรงกล้า ในวันที ่ มี ลมหมุน 15 กษั ตริย์ ของเขาทัง้
หลายจะตกไปเป็นเชลย ทัง้ ตัวท่านและเจ้านายของท่านด้วย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

2

พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของเมืองโมอับ สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ ยอม
กลับ การลงทัณฑ์ เพราะเขาได้ เผากระดูก ของกษั ตริ ย์ เอโดมให้ เป็น ปูน 2 แต่ เราจะส่ง ไฟมาบนโม
อับ และไฟนั ้น จะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเคริโอทเสีย และโมอับ จะตายท่ามกลางเสียงสับสน
1
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อลหม่าน ท่ามกลางเสียงโห่รอ
้ งและเสียงแตร 3 เราจะตัดผูวิ
้ นิจฉั ยออกเสียจากท่ามกลางเมืองนั ้น และ
จะประหารเจ้านายทัง้ หลายของเมืองนั ้นเสียพร้อมกับผู้วินิจฉั ย� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
การพิพากษาต่อโมอับ ยูดาห์และอิสราเอล

พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ ว่า “เพราะเหตุ การละเมิด ของยู ดาห์ สามครัง้ และสี่ ครัง้ เราจะไม่ ยอมกลับ
การลงทัณฑ์ เพราะว่าเขาปฏิเสธไม่รบ
ั พระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ และมิได้รักษาพระบัญญัติของ
พระองค์ และการมุสาของเขาได้พาให้เขาหลงเจิน
่ งที่บิดาของเขาได้ดําเนิ นมาแล้ว 5 แต่ เรา
่ ไป ตามเยีย
จะส่งไฟมาบนยูดาห์ และไฟนั ้นจะเผาผลาญปราสาททัง้ หลายของเยรู ซาเล็มเสีย� 6 พระเยโฮวาห์ตรัสด
ังนี้ ว่า “เพราะเหตุการละเมิดของอิสราเอล สามครัง้ และสี่ครัง้ เราจะไม่ยอมกลับการลงทัณฑ์ เพราะเขา
ได้ ขายคนชอบธรรมเอาเงิน และขายคนขัดสนเอารองเท้า คู่ เดียว 7 ซึ่ง กระหายหาฝุ่น ละอองแห่ง แผ่น
ดินโลกบนศีรษะของคนจน และผลักคนที่ถ่อมใจออกเสียจากหนทางของเขา บุตรชายและบิดาของเขา
เข้าหาหญิงคนเดียวกัน เพื่อลบหลู่นามบริสุทธิ์ของเรา 8 ตัวเขาเองนอนอยู่ข้างแท่นบูชาทุกแท่น อยู่บน
เสื้อผ้าที่เขายึดมาเป็นประกัน และในนิ เวศแห่งพระของเขา เขาทัง้ หลายดื่มเหล้าองุน
่ สําหรับผู้ที่ถูกปรับ
9
โทษ เรายัง ได้ ล้างผลาญคนอาโมไรต์ ตรงหน้า เขา ซึ่ง ส่วนสูง ของเขาเหมือนอย่างความสูง ของต้นสน
สี ดาร์ และเป็น ผู้ ที่ แข ็ง แรงอย่างกับ ต้น โอ๊ก เราทําลายผลข้างบนของเขาเสีย และทําลายรากข้างล่าง
ของเขาเสีย 10 เรานํา เจ้า ขึ้น มาจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และได้ นํา เจ้า ถึง สี่ สิ บปี ในถิน
่ ทุ รก ัน ดาร เพื่อ จะได้
11
กรรมสิทธิที
์ ่ ดิ นของคนอาโมไรต์ เราได้ ตั้งบ ุตรชายบางคนของเจ้า ให้เป็น ผู้ พยากรณ์ และได้ ตัง้ ชาย
หนุ่มบางคนของเจ้าให้เป็นพวกนาศี ร ์ โอ คนอิสราเอลเอ๋ย ไม่เป็นความจริงดังนี้ หรือ� พระเยโฮวาห์ตรั
สด ัง นี้ แหละ 12 “แต่ เจ้ าทัง้ หลายได้ กระทํา ให้พวกนาศี ร ด
์ ่ืม เหล้า องุน
่ และบัญชาพวกผู้ พยากรณ์ สัง่ ว่า
‘เจ้าอย่าพยากรณ์ เลย� 13 ดูเถิด เจ้ากดเราลง เหมือนเกวียนที่เต็มด้วยฟ่อนข้าวกดยัดลง 14 ฉะนั ้นการ
หนี จะประลาตไปจากผู้มีฝีเท้ารวดเร็ว คนที ่แข็งแรงจะไม่สามารถเสริมกําลังของเขา คนที ่มีกําลังมาก
จะช่วยชีวต
ิ ของตนก็ไม่ได้ 15 ผูที
้ ่ถือคันธนูจะไม่ยน
ื ยงอยูได้
่ ผูมี
้ ฝีเท้าเร็วกช
็ ว
่ ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ได้ หรือ
ผู้ที่ขี่ม้าก็ชว
่ ยตัวเองให้รอดพ้นไม่ได้เหมือนกัน 16 และผู้ที่มีใจกล้าหาญท่ามกลางผู้มีกําลังเข้มแข็งเหล่า
นั ้นจะหนี ไปอย่างเปลือยเปล่าในวันนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
4

3
ความยากลําบากสําหรับทุกตระกูลของอิสราเอล

โอ คนอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง พระวจนะนี้ ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ตรัส กล่าวโทษท่านทัง้ หลาย คือ กล่าวโทษ
หมดทัง้ ครอบครัว ซึ่ง เราได้ นํา ออกจากแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ว่า 2 “ในบรรดาครอบครัวท งั ้ สิน
้ ในโลกนี้ เจ้ าเท่า
นั ้ นที ่ เรารู จั
้ ก ดัง นั ้น เราจึง จะลงโทษเจ้า เพราะความชัว่ ช้า ทัง้ สิน
้ ของเจ้า 3 สองคนจะเดิน ไปด้วยกัน ได้
หรือ นอกจากทัง้ สองจะได้ ตกลงกัน ไว้ ก่อน 4 สิ งโตจะแผดเสียงดัง อยู่ ในป่า เมื่ อม ัน ไม่ มี เหย ่อ
ื หรือ ถ้า
5
สิงโตหนุ่ม จับ สัตว์อะไรไม่ ได้ เลย มัน จะร้องออกมาจากถํ้า ของมัน หรือ ถ้า ไม่ มี เหย่อ
ื ล่อ ไว้ นกจะลงมา
6
ติ ดกับบนดินได้ หรือ ถ้าไม่มีอะไรเข้าไปติ ดกับ กับจะลัน
่ ขึ้นจากดินได้ หรือ เขาจะเป่าแตรในเมือง และ
ประชาชนไม่ ตกใจกลัว อะไรหรือ จะมี ภัย ตกอยู่ ในเมืองหนึ่ ง เมืองใดหรือ นอกจากว่า พระเยโฮวาห์ ทรง
กระทําเอง 7 แท้ จริงองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจะมิได้ ทรงกระทําอะไรเลย โดยมิได้เปิดเผยความลึ กลับ
ให้แก่ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์ คือ ผู้ พยากรณ์ 8 สิ งโตแผดเสียงร้องแล้ว ผู้ ใดจะไม่ กล ัว บ้าง องค์ พระผู้ เป็น
เจ้า พระเจ้า ตรัส แล้ว จะมี ผู้ ใดที่ จะไม่ พยากรณ์ หรือ � 9 จงประกาศในปราสาททัง้ หลายที่ อช
ั โดด และ
ในปราสาททัง้ หลายในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ และกล่าวว่า “จงประชุม กัน บนภูเขาแห่ง สะมาเรีย และพิ นิ จด ู
ความโกลาหลอัน ยิง่ ใหญ่ มากมายและผู้ ที่ ถู กกดขี่ ทัง้ หลายท่ามกลางเมืองนั ้น� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า “เพราะเขาไม่ รู จั
้ ก ที่ จะกระทํา ให้ถูก ต้อง คือ ผู้ ที่ สํ่า สมความรุ นแรงและการโจรกรรมไว้ในปราสาททัง้
1
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หลายของเขา� 11 เพราะฉะนั ้น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า จึง ตรัสด ัง นี้ ว่า “จะมี ปฏิปักษ์ ผู้ หน ่ึ งมาล้อม
แผ่นดินไว้ และเขาจะบัน
่ ทอนขุมกําลังเสียจากเจ้า และปราสาททัง้ หลายของเจ้าจะถูกปล้น� 12 พระเย
โฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “ผู้เลี้ยงแกะชิงเอาขาสองขาหรือหูชิ้นหนึ่ งมาจากปากสิงโตได้ ฉั นใด คนอิสราเอลผู้
อยู่ที่ มุ มหนึ่ งของเตียงในสะมาเรีย และบนที่นอนในดามัสกัสจะได้ รบ
ั การช่วยให้พ้นได้ ฉั นนั ้น� 13 องค์
พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า “ฟังซิ และเป็นพยานกล่าวโทษวงศ์วานของยาโคบเถิด
14 ว่า ในวันที ่ เราทําโทษอิสราเอลเรือ
่ งการละเมิด ของเขา เราจะทําโทษแท่น บูชาทัง้ หลายของเมืองเบธ
เอลด้วย เชิง งอนที่ แท่ นบู ชาน ัน
้ จะถูก ตัด ออกและตกลงที่ ดิน 15 เราจะโจมตี เรือนพัก ฤดู หนาวพร้อม
กับ เรือนพัก ฤดู ร้อน และเรือนที่ ทํา ด้วยงาช้างจะพินาศ และเรือนใหญ่ๆ ทัง้ สิน
้ จะสูญ สิน
้ ไป� พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ แหละ

4
พระเจ้าทรงปฏิเสธเครือ
่ งสัตวบูชาต่างๆที่แท่นบูชาเท็จของเมืองเบธเอล

“แม่ วัวท ัง้ หลายแห่ง เมืองบาชานเอ๋ย จงฟัง คํา นี้ เถิด คือ ผู้ ที่ อยู่ ในภูเขาสะมาเรีย ผู้ ที่ บีบ บังคับ คน
ยากจน และขยี้คนขัดสน ผู้ที่ กล่าวแก่นายของตนว่า ‘เอามาซิคะ เราจะได้ด่ืมกัน� 2 องค์พระผู้เป็นเจ้า
พระเจ้า ทรงปฏิญาณไว้ด้วยความบริสุทธิ์ ของพระองค์ ว่า ดู เถิด วัน ทัง้ หลายจะมาถึง เจ้า เขาจะเอาขอ
เกี่ยวเจ้าไป จนถึงคนที่สุดท้ายของเจ้า เขาก็จะเกี่ยวไปด้วยเบ็ด 3 และเจ้าจะออกไปตามช่องกําแพง แม่
วัวทงั ้ หลายจะออกไปตามช่องตรงข้างหน้าตน และเจ้าจะทิ้งมันเข้าไปในวังนั ้น� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้
แหละ 4 “จงมาที่เบธเอล มาทําการละเมิด มาที่กิลกาลซิ มาทําการละเมิดให้ทวีมากขึ้น จงนําเครือ
่ งสัตว
บูชาของเจ้า มาทุก เช้า และนํา สิบ ชัก หนึ่ ง ของเจ้า หลัง จากสามปี 5 จงเผาบูชาโมทนาด้วยใช้ สิ ่ง ที่ มี เชื้อ
และประกาศการถวายบูชาด้วยใจสมัคร จงโฆษณา โอ คนอิสราเอลเอ๋ย เจ้ารักที่จะกระทําอย่างนี้ นี่ นะ�
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
1

พระเจ้าทรงให้อส
ิ ราเอลระลึกถึงการลงโทษในอดีต
“ทัว่ ไปทุก เมือง เราให้ ฟัน ของเจ้า สะอาด สถานที่ ทุ กแห่ง ของเจ้า ก็ ขาดอาหาร เจ้ าก็ ยงั ไม่ กล ับ มา
หาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ 7 “เราได้ ยบ
ั ยัง้ ฝนไว้ เสีย จากเจ้า ด้วย เมื่ อก ่อนถึง ฤดู เก ี่ย วสาม
เดือน เราให้ฝนตกในเมืองหนึ่ ง อีกเมืองหนึ่ งไม่ให้ฝน นาแห่งหนึ่ งมีฝนตก และนาที่ ไม่มีฝนก็เหีย
่ วแห้ง
8 ดัง นั ้น ชาวเมืองสองสามเมืองก็ ดัน
้ ด้น ไปหาอีก เมืองหนึ่ ง เพื่อ จะหานํ้า ดื่ม และไม่ รู จั
้ กอ ม
ิ่ เจ้ าก็ ยงั ไม่
กลับมาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 9 “เราโจมตีเจ้าด้วยให้ข้าวม้านและขึ้นรา เมื่อบรรดาสวน
ของเจ้า และสวนองุน
่ ของเจ้า พร ้ อมต้น มะเดื่อ และต้น มะกอกเทศของเจ้า ผลิตผล ตัก
๊ แตนก็ มาก ิน เจ้
10
าก็ ยงั ไม่ กล ับ มาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ “เราให้โรคระบาดอย่างที่ เก ิด ในอียป
ิ ต์ มาเกิด
ท่ามกลางเจ้า เราประหารคนหนุ่มของเจ้าเสียด้วยดาบ ทัง้ เอาม้าทัง้ หลายของเจ้าไปเสีย และกระทําให้
ความเน่า เหม็ นที ่ ค่ายของเจ้า คลุ้ง เข้า จมูก เจ้า เจ้ าก็ ยงั ไม่ กล ับ มาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
11 “เราควํา
่ เจ้าเสียบ้าง อย่างที่ พระเจ้าควํา่ เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ เจ้าเหมือนดุ้นฟืนที ่เขาหยิบ
ออกมาจากกองไฟ เจ้าก็ยงั ไม่กลับมาหาเรา� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 12 “โอ อิสราเอลเอ๋ย เพราะ
ฉะนั ้นเราจะต้องกระทํากับเจ้าดังนี้ เพราะเราจะต้องกระทําเช่นนี้ แก่เจ้า โอ อิสราเอลเอ๋ย จงเตรียมตัว
เพื่อ จะเผชิญ พระเจ้า ของเจ้า� 13 เพราะดู เถิด พระองค์ ผู้ ปั้ นภูเขาและสร้างลม และทรงประกาศพระ
ดําริของพระองค์แก่มนุษย์ ผู้ทรงกระทําให้รุง่ สว่างกลายเป็นความมืด และทรงดําเนิ นบนที่สูงของพิภพ
พระนามของพระองค์ คือพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธา
6

5
การครํา่ ครวญเรือ
่ งวงศ์วานอิสราเอล
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โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย จงฟัง ถ้อยคํา นี้ ซึ่ง เราครํา่ ครวญถึง เจ้า ว่า 2 “พรหมจารีอิสราเอลล้ม ลง
แล้ว และเธอจะไม่ ลุ กขึ้ นอ ีก เธอถูก ทิง้ ไว้บนแผ่น ดิน ของเธอ ไม่มี ผู้ ใดพยุง เธอขึ้ นอ ีก� 3 เพราะว่า องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า “เมืองที่มีคนออกไปพันหนึ่ งจะเหลือกลับมาหนึ่ งร้อยคน และซึ่งมอ
ี อก
4
ไปหนึ่ งร้อยคนจะเหลือสิบคนแก่วงศ์วานของอิสราเอล� เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสแก่วงศ์วานอิสราเอล
ดังนี้ ว่า “จงแสวงหาเรา และเจ้า จะดํารงชีวต
ิ อยู่ 5 แต่ อย่า แสวงหาเบธเอล และอย่า เข้า ไปในกิล กาล
หรือข้ามไปยังเบเออร์เชบา เพราะว่ากิลกาลจะต้องตกไปเป็นเชลยเป็นแน่ และเบธเอลก็จะสูญไป� 6 จง
แสวงหาพระเยโฮวาห์ และเจ้า จะดํารงชีวต
ิ อยู่ เกรงว่า พระองค์ จะทรงพลุ่ง ออกมาอย่างไฟในวงศ์ วาน
โยเซฟ ไฟจะเผาผลาญ และไม่มีผู้ใดดับให้เบธเอลได้ 7 เจ้าทัง้ หลายผู้เปลี่ยนความยุติธรรมให้ขมอย่าง
บอระเพ็ด และเหวีย
่ งความชอบธรรมลงสู่พื้นดิน 8 จงแสวงหาพระองค์ผู้ทรงสร้างหมู่ดาวลูกไก่และหมู่
ดาวไถ และเป็น ผู้ทรงกลับ เงามัจจุ ราชให้เป็ นร ุ่ง เช้า และทรงกระทํา กลางวัน ให้มืด เป็นกลางคืน ผู้ ทรง
เรียกนํ้าทะเลมาและโปรยนํ้านั ้นลงบนพื้นพิภพ พระเยโฮวาห์คือพระนามของพระองค์ 9 ผู้ทรงกระทําให้
ผู้ที่ ถู กปล้นแวบเข้าสู่ ผู้แข็งแรง ผู้ที่ ถู กปล้นจึงเข้าสู่ ป้อมปราการ 10 เขาทัง้ หลายเกลียดผู้ที่ กล่าวเตือน
ที่ ประตูเมือง และเขาทัง้ หลายสะอิดสะเอียนผู้ที่ พู ดอย่างเที่ยงธรรม 11 เพราะว่าเจ้าทัง้ หลายเหยียบยํ่า
คนยากจน และเอาส่วยข้าวสาลี ไปเสีย จากเขา เจ้ าจึง สร้างตึ กด ้ว ยศิ ลาสกัด แต่ เจ้ าจะไม่ ได้ อยู่ ในตึก
นั ้น เจ้าทําสวนองุนที
่ ่ร่มรืน
่ แต่เจ้าจะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ จากสวนนั ้น 12 เพราะเรารู ว้ า่ การละเมิดของเจ้ามี
เท่าใด และบาปของเจ้า มากมายสัก เท่าใด เจ้ าทัง้ หลายผู้ ข่ม ใจคนชอบธรรม ผู้ รับ สินบน และขับ ไล่ คน
ขัดสนออกไปเสียจากประตูเมือง 13 เพราะฉะนั ้น คนทีมี
่ ปัญญาจะนิ่ งเสียในเวลาเช่นนั ้น เพราะเป็นเวลา
ชัว่ ร้าย 14 จงแสวงหาความดี อย่าแสวงหาความชัว่ เพื่อเจ้าจะดํารงชีวต
ิ อยูได้
่ พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอม
โยธาจึงจะทรงสถิตกับเจ้าดังที่เจ้ากล่าวแล้วนัน
้ 15 จงเกลียดชังความชัว่ และรักความดี และตัง้ ความยุ
ติธรรมไว้ที่ประตูเมือง ชะรอยพระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาจะทรงพระกรุ ณาต่อวงศ์วานโยเซฟที่เหลือ
อยูนั
่ ้น
1

วันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์พระเจ้า จอมโยธา องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “ตามถนนทุก สายจะ
มีการรํา่ ไห้ และตามบรรดาถนนหลวงจะมีคนพูดว่า ‘อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย� เขาจะร้องเรียกชาวนาให้
ไว้ทุกข์ และให้ผู้ชํานาญเพลงโศกร้องโอดครวญ 17 ในสวนองุน
่ ทัง้ สิน
้ จะมีการรํา่ ไห้ เพราะเราจะผ่านไป
ท่ามกลางเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 วิบัติแก่ เจ้า ผู้ปรารถนาวันแห่งพระเยโฮวาห์ วันนั ้นจะ
เป็นประโยชน์ อะไรแก่เจ้าเล่า วันแห่งพระเยโฮวาห์เป็นความมืด ไม่ใช่เป็นความสว่าง 19 อย่างกับคนหนี
สิงโตไปปะหมี หรือเหมือนคนเข้าไปในเรือนเอามือเท้าฝาผนั งและงูก็กัดเอา 20 วันแห่งพระเยโฮวาห์จะ
เป็นความมืด ไม่ใช่ความสว่าง เป็นความมืดคลุ้ม ไม่มีความแจ่มใสเลย
16

พระเจ้าทรงดูหมินว
่ ันเทศกาลที่ไร้ความชอบธรรม
“เราเกลียดชัง เราดู หมิน
่ บรรดาวัน เทศกาลของเจ้า และจะไม่ ดมกลิน
่ ในการประชุ มอ ันศั กด ิ์สิทธิ์
ของเจ้าเลย 22 แม้ว่าเจ้าถวายเครือ
่ งเผาบูชาและธัญญบูชาแก่เรา เราจะไม่ยอมรับสิง่ เหล่านั ้น และสัน
ติบูชาด้วยสัตว์อว
้ นพีของเจ้านั ้น เราจะไม่มองดู 23 จงนําเสียงเพลงของเจ้าไปเสียจากเรา เพราะเราจะ
ไม่ ฟัง เสียงพิณ ใหญ่ ของเจ้า 24 แต่ จงให้ความยุ ติ ธรรมหลัง่ ไหลลงอย่างนํ้า และให้ความชอบธรรมเป็น
อย่างลําธารที่ไหลอยูเป็
่ นนิ ตย์ 25 โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้าได้นําเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาถวาย
แก่ เราในถิน
่ ทุ รก ัน ดารถึง สี่ สิ บปี หรือ 26 เจ้ าทัง้ หลายได้ หามพลับพลาของพระโมเลคและพระชี อัน รู ป
เคารพของเจ้า คือ ดาวแห่ง พระของเจ้า ซึ่ง เจ้า ได้ ทํา ไว้สําหรับ ตัว เจ้า เอง 27 เพราะฉะนั ้น เราจะนํา เจ้า
ให้ไปเป็นเชลย ณ ที่เลยเมืองดามัสกัสไป� พระเยโฮวาห์ ซึ่งทรงพระนามว่าพระเจ้าจอมโยธา ตรัสดังนี้
แหละ
21
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6
การลงโทษชนชาติอิสราเอล
“วิบัติ แก่ ผู้ ที่ เอกเขนกอยู่ ในศิ โยน และวางใจอยู่ ในภูเขาสะมาเรีย คือ ผู้ มี ชื่อ เสียงแห่ง ประชาชาติ
ชัน
้ เอกในบรรดาประชาชาติทัง้ หลาย ผู้ซึ่งวงศ์ วานอิสราเอลมาหานั ่นน่ ะ 2 จงไปยังเมืองคาลเนห์ และดู
เอาเถอะ จากที่ นั่ นก ็ ไปยัง ฮามั ท เมืองใหญ่ แล ้ว ลงไปยัง เมือ งกัท ของชาวฟี ลิ ส เตีย เมืองเหล่า นั ้น ดี กว่า
อาณาจักรเหล่านี้ หรือ หรืออาณาเขตเมืองเหล่านั ้นใหญ่กว่าอาณาเขตเมืองของเจ้าหรือ 3 เจ้าผู้ที่ อยาก
ผลัด วัน สนองความร้ายให้ เนิ่ น ไป แต่ กล ับ นํา เอาบัล ลั งก ์ แห่ งความทารุ ณ ให้ เข ้า มาใกล้ 4 วิบัติ แก่ ผู้ ที่
นอนบนเตียงงาช้าง และผู้ ซ่ึง เหยียดตัว อยู่ บนเก้าอี้ ยาว และกิน ลูก แกะที่ ได้ มาจากฝูง แกะ และลูกวัว
จากท่ามกลางคอกวัว 5 และร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณใหญ่ กระทําอย่างดาวิดในการประดิษฐ์
เครือ
่ งดนตรีขึ้นใหม่ 6 ผูใ้ ช้ชามใส่น้ําองุน
่ ดื่ม และชโลมตัวด้วยนํ้ามันอย่างดี แต่มิได้เป็นทุกข์โศกในเรือ
่ ง
7
ความทุกข์ยากของโยเซฟ เพราะฉะนั ้นบัดนี้ เขาจะต้องไปเป็นเชลยกับพวกแรกที่ตกไปเป็นเชลย และ
เสียงอึง คะนึ ง ของพวกที่นอนเหยียดตั วก ็ หมดสิน
้ ไป� 8 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ได้ ทรงปฏิญาณต่อ
พระองค์ เองว่า พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาตรัสว่า “เราสะอิดสะเอียนความลํ้าเลิศของยาโคบ และ
เกลียดปราสาททัง้ หลายของเขา เราจะมอบเมืองนั ้นและบรรดาสิง่ สารพัดที่อยูในเมื
่
องนั ้นเสีย� 9 ต่อมา
ถ้าในเรือนเดียวมี คนเหลืออยู่สิ บคน เขาจะต้องตายหมด 10 และเมื่อลุงของผู้ใด คือผู้ที่ เผาเพื่อเขา จะ
ยกศพขึ้นเพื่อจะนํากระดูกออกนอกเรือน และจะกล่าวกับคนที่ อยู่ในห้องชัน
้ ในที่สุดของเรือนนั ้ นว่า “ยั
งม ี ใครอยู่กับ เจ้า หรือ� เขาจะตอบว่า “ไม่มี � และเขาจะกล่าวว่า “จุ ๊ จุ ๊ อย่า ให้เราออกพระนามของพระ
เยโฮวาห์� 11 เพราะดู เถิด พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาแล้ว พระองค์ จะทรงฟาดเรือนใหญ่ให้แตกเป็นชิน
้ ๆ
และเรือนเล็กก็จะแตกเป็นจุณ 12 ม้าจะวิง่ บนศิลาหรือ มีคนหนึ่ งคนใดใช้ววั ไถที่นั่นหรือ แต่เจ้าทัง้ หลาย
ได้ กลับความยุ ติ ธรรมให้ขมอย่างดี หมี และเปลี่ยนผลของความชอบธรรมให้ขมอย่างบอระเพ็ด 13 เจ้ า
ทัง้ หลายผู้ เปรมปรีดิ ์ อยู่ ในสิ่ งอ ัน ไร้สาระ ผู้ ซึ่ง กล่าวว่า “เราได้ ยด
ึ เขาสัตว์มาเป็น ของเราด้วยกําลัง ของ
เรามิใช่หรือ� 14 พระเยโฮวาห์พระเจ้าจอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า “เพราะ ดูเถิด โอ วงศ์วานอิสราเอลเอ๋ย เรา
จะยกประชาชาติหน่งึ ให้ข้น
ึ ต่อสู้เจ้า และเขาจะบีบบังคับเจ้าตัง้ แต่ทางเข้าเมืองฮามัทถึงแม่น้ําแห่งถิน
่ ทุ
รกันดาร�
1

7
พระเจ้าทรงบรรเทาการทําโทษ แล้วลงโทษต่อไป
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า ดังนี้ ว่า ดู เถิด พระองค์ ทรงสร้างตัก
๊ แตน เมื่อ พืช
รุ น
่ หลังเริม
่ หลังจากที่ กษั ตริย์ได้ เกี่ยวแล้ว 2 และต่อมาเมื่อตัก
๊ แตนกิน
่ งอกขึ้นมา และดู เถิด เป็นพืชรุ น
หญ้าในแผ่นดินนั ้นหมดแล้ว ข้าพเจ้าจึงว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ขอทรงให้อภัย ยาโคบ
จะตัง้ อยู่ได้ อย่างไร เพราะเขาเล็กนิ ดเดียว� 3 เกี่ยวด้วยเรือ
่ งนี้ พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย พระเยโฮ
4
วาห์ตรัสว ่า “จะไม่ เป็น ไปอย่างนี้ � องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า อย่างนี้ ว่า ดู เถิด
องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงเรียกให้มีการสู้ความด้วยไฟ และไฟได้เผาผลาญมหาสมุทรใหญ่ และกิน
ส่วนหนึ่ งเสีย 5 ข้าพเจ้าจึงทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้า ขอพระองค์ทรงยับยัง้ ไว้ ยาโคบจะ
ตัง้ อยูได้
่ อย่างไร เพราะเขาเล็กนิ ดเดียว� 6 เกยวด
ี่
้วยเรือ
่ งนี้ พระเยโฮวาห์ทรงกลับพระทัย องค์พระผูเ้ ป็น
7
เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “จะไม่ เป็น ไปอย่างนั ้น ด้วย� พระองค์ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า ว่า ดู เถิด องค์ พระผู้
เป็นเจ้าประทับยืนอยู่ที่ข้างกําแพงสร้างด้วยใช้สายดิง่ มีสายดิง่ อยู่ในพระหัตถ์ 8 และพระเยโฮวาห์ตรัส
กับข้าพเจ้าว่า “อาโมสเอ๋ย เจ้าเห็นอะไร� และข้าพเจ้าทูลว่า “สายดิง่ เส้นหนึ่ ง พระเจ้าข้า� แลว
้ องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “ดู เถิด เราจะเอาสายดิง่ จั บท่ามกลางอิสราเอลประชาชนของเรา เราจะไม่ผ่านเขาไป
1
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อีก 9 สถานที่ อันสูงทัง้ หลายของอิสอัคจะรกร้างไป และสถานบริสุทธิ์ทัง้ หลายของอิสราเอลจะถูกทิง้ ไว้
เสียเปล่า และเราจะลุกขึ้นต่อสู้วงศ์วานเยโรโบอัมด้วยดาบ�
อามาซิยาห์สัง่ ให้อาโมสออกจากเมืองเบธเอล

ทูลว่า “อาโมสได้
คิดกบฏต่อพระองค์ในท่ามกลางวงศ์วานอิสราเอล บรรดาถ้อยคําของเขาก็หนักแผ่นดิน 11 เพราะอาโม
สได้ กล ่าวดังนี้ ว่า ‘เยโรโบอัม จะสิน
้ ชีวิตด ้วยดาบ และอิสราเอลจะตกไปเป็น เชลยห่างจากแผ่น ดิน ของ
12
เขา� ” และอามาซิยาห์พูดกับอาโมสว่า “โอ ท่านผู้ทํานาย ไปเถิด จงหนี ไปเสียที่แผ่นดินยูดาห์ ไปรับ
ประทานอาหารที่นั ่น และพยากรณ์ ที่นั ่นเถิด 13 อย่ามาพยากรณ์ ที่เบธเอลอีกเลย เพราะว่านี้ เป็นสถาน
บริสุทธิ์ของกษั ตริย์ และเป็นพระราชสํานั กของกษั ตริย์�
10 แล้วอามาซิ ยาห์ปุ โรหิตแห่งเบธเอลส่งคนไปยังเยโรโบอัมกษั ตริย์แห่งอิสราเอล

อาโมสตอบผู้ที่กล่าวหาท่าน
14 อาโมสจึงตอบอามาซิยาห์ว่า “ข้าพเจ้าไม่ใช่ผูพยากรณ์
้
หรือลูกชายของผูพยากรณ์
้
ข้าพเจ้าเป็นคน
เลี้ยงสัตว์ และเป็นคนเก็บผลมะเดื่อ 15 และพระเยโฮวาห์ทรงนําข้าพเจ้ามาจากการติดตามฝูงแพะแกะ
และพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘ไปซิ จงพยากรณ์ แก่อิสราเอลประชาชนของเรา� 16 ฉะนั ้นบัดนี้ จง
ฟัง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ท่านกล่าวว่า ‘อย่า พยากรณ์ กล ่าวโทษอิสราเอล และอย่า เทศนากล่าว
โทษวงศ์วานอิสอัค� 17 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า ‘ภรรยาของท่านจะเป็นหญิงโสเภณี ที่
ในเมือง บุตรชายหญิงของท่านจะล้มลงตายด้วยดาบ และที่ดินของท่านเขาจะขึงเส้นแบ่งออก ตัวท่าน
เองจะสิน
ิ ในแผ่นดิ นที ่ ไม่ สะอาด และอิสราเอลจะต้องตกไปเป็น เชลยห่างจากแผ่น ดิน ของตนเป็น
้ ชีวต
แน่ � ”

8

ผลไม้ฤดูร้อนที่เปื่ อยเน่า
1 องค์พระผู้เป็ นเจ้าพระเจ้าทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าดังนี้ ว่า ดูเถิด มีกระจาดผลไม้ฤดูร้อนกระจาดหนึ่ ง
2 และพระองค์ ตรัสว ่า “อาโมส เจ้ าเห็น อะไร� และข้าพเจ้า ทูล ว่า “ผลไม้ ฤดู ร้อนกระจาดหนึ่ ง พระเจ้า
ข้า� แล้วพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “วันสิน
้ สุ ดมาถึงอิสราเอลประชาชนของเราแล้ว เราจะไม่ผ่าน
เขาไปอีก เลย� 3 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ตรัสว ่า “ในวันนั ้น เสียงเพลงในพระวิหารจะเป็น เสียงรํา่ 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 สะบาโตจะพ้น ไป เราจะได้ เอา
ข้าวสาลี ออกขาย เราจะได้ กระทํา เอฟาห์ให้ย่อมลง และกระทํา เชเขลให้โตขึ้น และหลอกค้า ด้วยตาชัง่
ขี้ ฉ้ อ 6 เพื่อ เราจะได้ ซ้ือ คนจนด้วยเงิน และซื้อ คนขัดสนด้วยรองเท้า สานคู่ หนึ่ ง เออ และขายกากข้าว
สาลี� 7 โดยศั กดิ์ศรีของยาโคบ พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณว่า “แน่ นอนที เดียว เราจะไม่ ลืมการกระทํา
ของเขาสักอย่างเดียวเป็นนิ ตย์ 8 แผ่นดินจะไม่หวัน
่ ไหวเพราะเรือ
่ งนี้ หรือ ทุกคนที่อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินนั ้น
จะไม่ ไว้ทุกข์ หรือ และแผ่น ดิน นั ้น ทัง้ หมดก็ เอ ่อ ขึ้น มาอย่างแม่ นํ้า ถู กซัด ไปซัด มาและยุบ ลงอีก เหมือน
แม่น้ําแห่งอียป
ิ ต์มิใช่หรือ� 9 องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า “และต่อมาในวันนั ้นเราจะกระทําให้ดวง
อาทิตย์ตกในเวลาเที่ยงวัน กระทํา ให้โลกมืด ไปในกลางวัน แสกๆ 10 เราจะให้การเลี้ยงของเจ้า ทัง้ หลาย
กลับเป็นการไว้ทุกข์ และให้เสียงเพลงทัง้ สิน
้ ของเจ้าเป็นคําครํา่ ครวญ เราจะนําผ้ากระสอบมาที่เอวของ
คนทัง้ หลาย และศีรษะทัว่ ไปก็ จะล้าน และเราจะกระทํา ให้ เป็น เหมือนการไว้ทุกข์ ให้ บุ ตรชายคนเดียว
ของเขา และวาระสุดท้ายก็จะให้เหมือนวันทีขมขื
่
่น� 11 องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าตรัสว่า “ดูเถิด วันเวลา
ก็มาถึง เมื่อเราจะส่งทุพภิกขภัยมาที่ แผ่นดิน ไม่ใช่การอดอาหาร หรือการกระหายนํ้า แต่ จะอดฟังพระ
4
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วจะของพระเยโฮวาห์ 12 เขาทัง้ หลายจะท่องเที่ยวจากทะเลนี้ ไปทะเลโน้ น และจากทิศเหนื อไปทิศตะวัน
ออก เขาทัง้ หลายจะวิง่ ไปวิง่ มาเพื่อแสวงหาพระวจนะของพระเยโฮวาห์ แต่เขาจะหาไม่พบ 13 ในวันนั ้น
สาวพรหมจารีสวยๆและคนหนุ่ม จะสลบไสลเพราะความกระหาย 14 บรรดาผู้ที่ ปฏิญาณโดยความบาป
แห่งสะมาเรีย และกล่าวว่า ‘โอ ดานเอ๋ย พระของท่านมีชีวิตอยู่แน่ ฉั นใด� และว่า ‘พระมรรคาของเบเอ
อร์เชบามีชีวิตอยูแน่
่ ฉั นใด� เขาเหล่านี้ จะล้มลง และจะไม่ลุกขึ้นอีกเลย�

9
อิสราเอลจะถูกกระจัดกระจายไปทัว่ โลก (พบญ 28:63-68)
1 ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็ นเจ้าประทับยืนอยูข
่ ้างแท่นบูชา และพระองค์ตรัสว่า “จงตีที่หัวเสาเพื่อให้
ธรณี ประตูหวัน
่ ไหว และจงหักมันเสียให้เป็นชิน
้ ๆเหนื อศีรษะของประชาชนทัง้ หมด คนที ่ยงั เหลืออยู่เรา
จะสังหารเสียด้วยดาบ จะไม่มีผูใดหนี
้
ไปได้เลย จะไม่รอดพ้นไปได้สักคนเดียว 2 แม้ว่าเขาจะขุดไปถึงนรก
มือ ของเราจะจับ เขามาจากที่ นั ่น ถ้า เขาจะปีน ไปฟ้า สวรรค์ เราจะนํา เขาลงมาจากที่ นั ่น 3 แม้ว ่า เขาจะ
ซ่อนอยูที
่ ่ยอดเขาคารเมล เราจะหาเขาที่นั่นแล้วจับเขามา แม้ว่าเขาจะไปซ่อนอยูที
่ ่ก้นทะเลให้พ้นตาเรา
4
เราจะบัญชางู ที่ นั่น และมันจะกัดเขา แม้ว่าเขาจะตกไปเป็นเชลยต่อหน้าศั ตรู ของเขาทัง้ หลาย เราจะ
บัญชาดาบที่นั ่น และดาบจะฆ่าเขาเสีย เราจะจ้องมองดูเขาอยู่เป็นการมองร้าย ไม่ใช่มองดี� 5 องค์พระ
ผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจอมโยธา พระองค์ผูทรงแตะต้
้
องแผ่นดิน และแผ่นดินกล
็ ะลายไป และบรรดาที่อาศัย
อยูใ่ นนั ้นก็ไว้ทุกข์ และแผ่นดินนั ้นทัง้ หมดก็เอ่อขึ้นมาอย่างแม่นํ้า และยุบลงอีกเหมือนแม่น้ําแห่งอียป
ิ ต์
6 ผู้ทรงสร้างห้องชัน
้ บนไว้ในสวรรค์ และตัง้ ฟ้าครอบไว้ที่พื้นโลก ผู้ทรงเรียกนํ้าทะเลมาแล้วรดนํ้านั ้นบน
พื้นโลก พระนามของพระองค์ คือ พระเยโฮวาห์ 7 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “โอ คนอิสราเอลเอ๋ย แก่ เราเจ้า
ไม่เป็นเหมือนคนเอธิโอเปียดอกหรือ เรามิได้พาอิสราเอลขึ้นมาจากแผ่นดินอียป
ิ ต์หรือ และพาคนฟีลิส
เตียมาจากคัฟโทร์ และพาคนซีเรียมาจากคีรหรื
์ อ 8 ดูเถิด พระเนตรขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าจับอยู่
ที่ ราชอาณาจั กรอ ัน บาปหนา และเราจะทําลายมัน เสีย จากพื้น โลก เว้น แต่ เราจะไม่ ทําลายวงศ์ วานยา
โคบให้สิ ้นเสียที เดียว� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 9 “เพราะว่า ดูเถิด เราจะบัญชาและจะสัน
่ วงศ์ วาน
อิสราเอลท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลายอย่างกับ สัน
่ ตะแกรง แต่ ไม่มี เม็ด ใดสัก เม็ด เดียวที่ ตกลงถึ งด ิน
10 คนบาปทัง
้ ปวงในประชาชนของเราจะตายด้วยดาบ คือผู้ที่ กล่าวว่า ‘ความชัว่ จะตามไม่ทันและจะไม่
พบเรา�
ราชาธิปไตยของดาวิดจะฟื้ นดังเดิม

11 ในวันนั ้น เราจะยกพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วนน
ั ้ ตัง้ ขึ้นใหม่ และซ่อมช่องชํารุ ดต่างๆเสีย และ

จะยกที่ ปรักหักพังขึ้น และจะสร้างเสียใหม่อย่างในสมัยโบราณกาล 12 เพื่อเขาจะได้ ยด
ึ กรรมสิทธิคนที
์
่เหลืออยู่ของเอโดม และประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ซึ่งเขาเรียกด้วยนามของเรา� พระเยโฮวาห์ผู้ทรงกระทําเช่น
นี้ ตรัสดังนี้ แหละ
ทัง้ แผ่นดินอิสราเอลและคนอิสราเอลจะได้รบ
ั พระพรในอาณาจักร 1000 ปี
พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลาก็ มาถึง เมื่อ คนที่ ไถจะทัน คนที่ เกี่ยว และคนที่ ย่าํ ผลองุน
่ จะ
14
ทัน คนที่ หว่านเมล็ ดอง ุ่น จะมี น้ํา องุน
่ หยดจากภู เขา เนิ น เขาทัง้ สิน
ิ ราเอล
้ จะละลายไป เราจะให้ อส
ประชาชนของเรากลับ สู่ สภาพเดิม เขาจะสร้างเมืองที่ พัง นั ้น ขึ้น ใหม่ และเข้า อาศัย อยู่ เขาจะปลูก สวน
องุน
่ และดื่ มน้าํ องุน
่ ของสวนนั ้น เขาจะทํา สวนผลไม้ และรับ ประทานผลของมัน 15 เราจะปลูก เขาไว้ใน
แผ่น ดิน ของเขา เขาจะไม่ ถู กถอนออกไปจากแผ่น ดิน ซึ่ง เราได้ มอบให้ แก่ เขาอีก เลย� พระเยโฮวาห์
พระเจ้าของเจ้าตรัสดังนี้ แหละ
13
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ
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เราไม่รู ว่้ าโอบาดีหเ์ ป็นผู้ใด หรือว่าเขาพยากรณ์ ที่ไหนหรือเมื่อไร เราไม่รู ว่้ าบิดาของเขาชื่ออะไร ชื่อ โอ
บาดีห์ หมายความว่า “ผู้นมัสการ� หรือ “ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยโฮวาห์� เขาอาจจะเป็นโอบาดีห์ที่ กล่าวถึง
ใน 1 พกษ 18:3; 1 พศด 9:16; 8:38; 27:19 เขาอาจจะอยูที
่ ่ประเทศยูดาห์ (1:11)

เล่ มน ี้ มี คํา พยากรณ์ แห่ งการพิ พากษาต่อ ประเทศเอโดม (1:6, 8, 19, 21) เป้ าหมายของเล่ มน ี้ คือ
เพื่อ แสดงว่าเอโดมจะต้องถูก พิพากษาเพราะเหตุ เขาข่มเหงชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม นี่ อาจจะเกิด ขึ้น ในช่วง
เวลาเดียวกันกับ 2 พกษ 8 และ 2 พศด 21 (ประมาณปีก่อน ค�ศ� 800) หนังสือเยเรมีย์ 49:7-22 มีคํา
พยากรณ์ เช่นกันต่อเอโดม
ความหายนะจะมาสู่เอโดม

1 นิ มิตของโอบาดีห์

องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสเกี่ยวด้วยเรือ
่ งเอโดมดังนี้ ว่า เราได้ยน
ิ ข่าวลือจาก
พระเยโฮวาห์ ทูต คนหนึ่ ง ถูก ส่ง ไปท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้ พูด ว่า “จงลุก ขึ้น เถิด ให้ เราลุก ไปทํา
สงครามกับ เมืองเอโดม� 2 ดู เถิด เราได้ กระทํา เจ้า ให้ เล็ก ท่ามกลางบรรดาประชาชาติ ให้ เจ้ าเป็ นที ่ ดู
หมิน
่ อย่างมาก 3 ความเห่อเหิมแห่งใจของเจ้าได้ล่อลวงเจ้าเอง เจ้าผู้ซ่ึงอาศัยอยู่ในซอกหิน ที่อาศัยของ
เจ้าอยู่สูง เจ้ารําพึงอยู่ในใจว่า “ผู้ใดจะให้เราลงมายังพื้นดิน� 4 แม้ว่าเจ้าเหินขึ้นไปสูงเหมือนนกอินทรี
แม้ว ่า รัง ของเจ้า อยู่ ในหมู่ ดวงดาวทัง้ หลาย เราจะฉุ ด เจ้า ลงมาจากที่ นั ่น พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้ แหละ
5 ถ้าขโมยเข้ามาหาเจ้า ถ้าพวกปล้นเข้ามาในเวลากลางคืน (เจ้าจะถูกทําลายสักเท่าใด� เขาจะไม่ขโมย
เพียงพอแก่ตัวของเขาเท่านั ้นหรือ ถ้าคนเก็บองุน
่ มาหาเจ้า เขาจะไม่ทิง้ องุน
่ ตกค้างไว้บ้างหรือ 6 ข้าวของ
ของเอซาวได้ถูกร้อ
ื ค้นสักเท่าใดหนอ ทรัพย์สมบัติซึ่งซ่อนไว้ก็ถูกค้นไปหมด 7 พันธมิตรทัง้ สิน
้ ของเจ้าได้
ขับเจ้าไปถึงพรมแดน สหมิตรของเจ้าได้ ล่อลวงเจ้า เขากลับสู้ ชนะเจ้าเสียแล้ว มิตรที่ กินข้าวหม้อเดียว
กับเจ้าก็วางกับดักเจ้า เรือ
่ งนี้ ไม่มีใครเข้าใจอะไรเสียเลย 8 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในวันนั ้นเราจะไม่ทําลาย
คนฉลาดให้สิ ้น ไปจากเอโดม และทําลายความเข้าใจเสีย จากภูเขาเอซาวหรือ 9 โอ เทมานเอ๋ย ชายผู้ มี
กําลังทัง้ หลายของเจ้าจะขยาด จนในที่สุดทุกคนที่มาจากภูเขาเอซาวจะถูกตัดขาดเสียด้วยการสังหาร
ความบาปของเอโดมต่ออิสราเอล
เหตุ เพราะความรุ นแรงที่ กระทํา ต่อ ยาโคบน้ องชายของเจ้า ความอับอายจะปกคลุม เจ้า ไว้ เจ้ าจะ
ต้องถูกตัดขาดออกไปเป็นนิ ตย์ 11 ในวันที่เจ้ายืนเป็นปฏิปักษ์ ในวันที่คนต่างด้าวนํากําลังของเขาไปเป็น
เชลย และคนต่างชาติเข้ามาทางประตูเมือง เขาจับสลากเอากรุ งเยรู ซาเล็มกัน เจ้าก็เหมือนคนเหล่านั ้น
คนหนึ่ ง 12 เจ้ าไม่ ควรยืน ยิม
้ อยู่ด้วยความพอใจในวันที ่ น้องชายของเจ้า รับ เคราะห์ในวัน นั ้น เจ้ าไม่ ควร
เปรมปรีดิ ์เย้ยประชาชนยู ดาห์ในวันที ่เขาทัง้ หลายถูก ทําลาย เจ้ าไม่ ควรจะโอ้อวดในวันที ่เขาตกทุกข์ ได้
ยาก 13 เจ้ าไม่ ควรเข้าประตู เมืองแห่งประชาชนของเราในวันแห่งหายนะของเขา เออ เจ้ าไม่ ควรยืนยิม
้
อยู่ในเรือ
่ งภัยพิบัติ ของเขาในวันแห่งหายนะของเขา เจ้ าไม่ควรจะเข้าริบทรัพย์สิ นของเขาไปในวันแห่ง
หายนะของเขา 14 เจ้าไม่ควรจะยืนสกัดทางแยก เพื่อจะกําจัดพวกที่ หลบหนี ของเขา เจ้าไม่ควรจะมอบ
พวกที่เหลืออยูให้
่ แก่ศัตรู ของเขาในวันที่เขาตกทุกข์ได้ยาก
10

การรือ
้ ทําลายเอโดม เปรียบได้กับวันแห่งพระเยโฮวาห์ในอนาคต
เจ้ากระทําแก่เขาอย่างไร ก็จะมีผู้มาก
ระทําแก่ เจ้ าอย่างนั ้น การตอบแทนของเจ้าจะกลับมาตกบนศีรษะของเจ้าเอง 16 เจ้ าดื่มอยู่บนภู เขาบริ
15 เพราะวันแห่งพระเยโฮวาห์ใกล้ประชาชาติทัง
้ สิน
้ เข้ามาแล้ว

โอบาดีห์ 17
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สุทธิ์ ของเราฉั นใด ประชาชาติ ทัง้ สิ้ นก ็ จะดื่ม ไม่ หยุด ฉั น นั ้น เออ เขาจะดื่ม แล้ วก ็ โอนเอนไป เขาจะเป็น
เหมือนอย่างที่ไม่เคยเกิดมา
ในยุค 1000 ปี อิสราเอลจะได้แผ่นดินของเอโดมเป็นกรรมสิทธิ์
17 แต่ จะมี คนรอดพ้น ในภู เขาศิ โยน และที่ นั้น จะบริสุ ทธิ์ และวงศ์ วานของยาโคบจะได้ ถือ กรรมสิทธิ์
ที่ดินอันเป็นกรรมสิทธิข
์ องเขา 18 วงศ์วานของยาโคบจะเป็นไฟ วงศ์วานของโยเซฟจะเป็นเปลวไฟ และ
วงศ์ วานของเอซาวจะเป็น ตอข้าว ไฟและเปลวไฟจะไหม้ และเผาผลาญเสีย วงศ์ วานของเอซาวจะไม่ มี
ใครรอดได้เลย เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ลัน
่ พระวาจาแล้ว 19 คนเหล่านั ้นทีอยู
่ ในภาคใต้
่
จะได้ภูเขาเอซาว
เป็นกรรมสิทธิ์ คนเหล่านั ้นที่อยู่ในที่ราบจะได้แผ่นดินฟีลิสเตีย เขาจะได้แผ่นดินเอฟราอิมและแผ่นดิน
สะมาเรียเป็นกรรมสิทธิ์ และเบนยามินจะได้กิเลอาดเป็นกรรมสิทธิ์ 20 พลโยธาของอิสราเอลที่เป็นเชลย
จะได้ที่ซึ่งเป็นของคนคานาอันไกลไปจนถึงศาเรฟัทเป็นกรรมสิทธิ์ ส่วนพวกเชลยชาวเยรู ซาเล็มที่อยู่ใน
เสฟาราดจะได้ หว
ั เมืองในภาคใต้ เป็น กรรมสิทธิ์ 21 พวกผู้ ชว
่ ยให้พ้น จะขึ้น ไปที่ ภู เขาศิ โยนเพื่อ ปกครอง
ภูเขาเอซาว และราชอาณาจักรนน
ั ้ จะตกเป็นของพระเยโฮวาห์

โยนาห์ 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โยนาห์

โยนาห์เกิดที่ เมืองกัท เฮเฟอร์แคว้นกาลิ ลี ตระกูลเศบู ลุ น ในอาณาจักรเหนื อ เขารับใช้ในสมัย กษั ตริ
ย์เยโรโบอัมที่ 2 (2 พกษ 14:23-25) โยนาห์เป็นบุตรอามิททัย (1:1; 2 พกษ 14:23-25)
หนังสือโยนาห์ได้รับการดูถูกจากผู้สงสัยและคนที่ไม่เชื่อในพระเจ้ามากกว่าเล่มอ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ แต่
เล่มนี้ได้รับการพิสูจน์ว่า เป็นความจริงมากกว่าเล่ มอ่น
ื ๆในพระคัมภีรเดิ
์ ม และประวัติศาสตร์รับรองว่า
โยนาห์คนนี้ มีจริง
พระเยซู ได้ อ้างถึง เรือ
่ งของโยนาห์วา่ เป็น ความจริง ในเมื่อ พระองค์ ทรงเปรียบเทียบเรือ
่ งนี้ กับ การถูก
ฝังไว้ และการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์เอง (มธ 12:39-41) เพราะเหตุวา่ พระเยซูได้เชื่อว่า
เรือ
่ งนี้ เป็น ความจริง คนใดๆที่ ปฏิเสธเรือ
่ งนี้ ก็ เป็น คนชัว่ พระเจ้า แห่ง พระคัมภีร นี
์ ้ ทรงสามารถช่วยโย
นาห์ให้พ้นจากปลาวาฬ และทรงสามารถช่วยพระเยซูให้เป็นขึ้นมาจากความตายได้เช่นกัน
พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง โยนาห์ บุ ตรชายของอามิททัย ว่า 2 “จงลุก ขึ้น ไปยัง นี นะเวห์ นคร
ใหญ่ และร้องกล่าวโทษชาวเมืองนั ้น เหตุความชัว่ ของเขาทัง้ หลายได้ข้น
ึ มาเบื้องหน้าเราแล้ว�
1

โยนาห์ได้กบฏและขึ้นเรือหนี ไป แล้วเกิดพายุใหญ่
แต่ โยนาห์ ได้ ลุ กขึ้น หนี ไปยัง เมืองทารชิช จากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ ท่านได้ ลงไปยัง เมืองยัฟฟา
และพบกําปั่ นลําหนึ่ งกําลังไปเมืองทารชิช ดังนั ้นท่านจึงชําระค่าโดยสาร และขึ้นเรือเดินทางร่วมกับเขา
ทัง้ หลายไปยังเมืองทารชิชให้พ้นจากพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 4 แต่ พระเยโฮวาห์ทรงขับกระแสลมใหญ่
ขึ้นเหนื อทะเล จึงเกิดพายุใหญ่ในทะเลนั ้น จนน่ากลัวกําปั่ นจะอับปาง 5 แล้วบรรดาลูกเรือก็กลัว ต่างก็
ร้องขอต่อพระของตน และเขาโยนสินค้าในกําปั่ นลงในทะเลเพื่อให้กําปั่ นเบาขึ้น แต่โยนาห์เข้าไปข้างใน
เรือ นอนลงและหลับสนิ ท 6 นายเรือจึงมาหาท่านและกล่าวแก่ ท่านว่า “โอ เจ้ าคนขี้เซาเอ๋ย อย่างไรกัน
นี่ ลุกขึ้นซิ จงร้องขอต่อพระเจ้าของเจ้า ชะรอยพระเจ้านั ้นจะทรงระลึกถึงพวกเราบ้าง เราจะได้ไม่พินาศ
� 7 เขาทัง้ หลายก็ชก
ั ชวนกันว่า “มาเถอะ ให้เราจับสลากกัน เพื่อเราจะทราบว่า ใครเป็นต้นเหตุแห่งภัย
ซึ่ง เกิด ขึ้น แก่ เรานี้ � ดัง นั ้น เขาก็ จับ สลาก สลากนั ้ นก ็ ตกแก่ โยนาห์ 8 เขาจึง พู ดก ั บท ่า นว่า “จงบอกเรา
มาเถิดว่า ภัยซึ่งเกิดขึ้นแก่เรานี้ ใครเป็นต้นเหตุ เจ้าหากินทางไหน และเจ้ามาจากไหน ประเทศของเจ้า
ชื่อ อะไร เจ้ าเป็น คนชาติ ไหน � 9 และท่านจึง ตอบเขาว่า “ข้าพเจ้า เป็น คนฮีบรู และข้าพเจ้า ยํา เกรงพระ
เยโฮวาห์พระเจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์ ผู้ ทรงสร้างทะเลและแผ่น ดิน แห้ง� 10 คนทัง้ ปวงก็ กล ัว ยิง่ นั ก จึง ถาม
ท่านว่า “ท่านกระทําอะไรเช่นนี้ หนอ� เพราะคนเหล่านั ้นทราบแล้วว่า ท่านหลบหนี จากพระพักตร์พระเย
โฮวาห์ เพราะท่านบอกแก่ เขาเช่นนั ้น 11 เขาทัง้ หลายจึงกล่าวแก่ ท่านว่า “เราควรจะทําอย่างไรแก่ ท่าน
เพื่อทะเลจะได้สงบลงเพื่อเรา� เพราะทะเลยิง่ กําเริบมากขึ้นทุกที
3

ปลามหึมาตัวหนึ่ งได้กลืนโยนาห์เข้าไป
“จงจับตัวข้าพเจ้าโยนลงไปในทะเลก็แล้วกัน ทะเลก็จะสงบลงเพื่อท่าน
เพราะข้าพเจ้าทราบอยู่ว่า ที่พายุใหญ่เกิดขึ้นแก่ท่านเช่นนี้ ก็เนื่ องจากตัวข้าพเจ้าเอง� 13 ถึงกระนั ้นก็ดี
พวกลูกเรือก็ชว
่ ยกันตีกรรเชียงอย่างแข็งแรงเพื่อจะนําเรือกลับเข้าฝั่ งแต่ไม่ได้ เพราะว่าทะเลยิง่ กําเริบ
มากขึ้นต้านเขาไว้ 14 เพราะฉะนั ้นเขาจึงร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์
ทัง้ หลายขอวิงวอนต่อ พระองค์ ขออย่า ให้ พวกข้า พระองค์ พินาศเพราะชีวต
ิ ของชายผู้ นี้ เลย ขออย่า ให้
โทษของการทําให้โลหิต ที่ ไร้ความผิด ตกมาเหนื อ ข้า พระองค์ โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ เพราะว่า พระองค์
12 ท่านจึงตอบเขาทัง
้ หลายว่า
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ได้ทรงกระทําสิง่ ที่พระองค์ทรงพอพระทัย� 15 เขาจึงจับโยนาห์ทิง้ ลงไปในทะเล ความปั่ นป่วนในทะเลก็
สงบลง 16 คนเหล่านั ้ นก ็ ยาํ เกรงพระเยโฮวาห์ยิง่ นั ก เขาทัง้ หลายก็ ถวายสัตวบูชาแด่ พระเยโฮวาห์และ
ปฏิญาณตัว ไว้ 17 และพระเยโฮวาห์ ทรงกําหนดให้ ปลามหึมาตัว หนึ่ ง กลืน โยนาห์ เข้าไป โยนาห์ ก็ อยู่ ใน
ท้องปลานั ้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 รอ
้ งทูล จากท้องของนรก และพระองค์ ทรงฟัง เสียงข้า พระองค์ 3 เพราะพระองค์ ทรงเหวีย
่ ง
ข้า พระองค์ ลงไปในที่ ลึก ในท้องทะเล และนํ้า ก็ ท่วมล้อมรอบข้า พระองค์ ไว้ บรรดาคลื่น และระลอกของ
พระองค์ ท่วมข้าพระองค์ แล้ว 4 ข้าพระองค์ จึงทูลว่า ‘ข้าพระองค์ ถู กเหวีย
่ งให้พ้นจากสายพระเนตรของ
พระองค์ แต่ข้าพระองค์จะเงยหน้าดูพระวิหารบริสุทธิ์ของพระองค์ได้อีก� 5 นํ้าก็ท่วมมิดข้าพระองค์ คือ
ถึงจิตใจข้าพระองค์ ที่ ลึ กก็อยู่รอบตัว ข้าพระองค์ สาหร่ายทะเลก็ พันศีรษะข้าพระองค์ อยู่ 6 ข้าพระองค์
ลงไปยังที่ รากแห่งภู เขาทัง้ หลาย แผ่นดิ นกับดาลประตูปิดกัน
้ ข้าพระองค์ ไว้เป็นนิ ตย์ แต่ กระนั ้ นก็ดี โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ยังทรงนําชีวต
ิ ของข้าพระองค์ข้น
ึ มาจากความเปื่ อย
เน่า 7 เมื่อ จิตใจอ่อนเพลีย ไปในตัว ของข้า พระองค์ ข้า พระองค์ ระลึก ถึง พระเยโฮวาห์ และคํา อธิษฐาน
ของข้า พระองค์ มาถึง พระองค์ เข้า สู่ พระวิหารบริสุทธิ ์ ของพระองค์ 8 บรรดาผู้ ที่ แสดงความนั บถือ ต่อ
พระเทียมเท็จ ย่อมสละทิง้ พระเมตตาเสีย 9 แต่ ข้า พระองค์ จะถวายสัตวบูชาแด่ พระองค์ พร ้ อมด้วย
เสียงโมทนาพระคุ ณ ข้า พระองค์ ปฏิญาณไว้อย่างไร ข้า พระองค์ จะทํา ตามคํา ปฏิญาณอย่างนั ้น การที่
ช่วยให้รอดนั ้นเป็นของพระเยโฮวาห์� 10 และพระเยโฮวาห์ตรัสสงั ่ ปลานั ้น มันก็สํารอกโยนาห์ออกไว้บน
แผ่นดินแห้ง
1

3
พระเจ้าทรงเรียกโยนาห์อีก โยนาห์ประกาศและคนนี นะเวห์กลับใจ
1 แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง โยนาห์ เป็ น คํารบสองว่า 2 “จงลุก ขึ้น ไปยัง นี นะเวห์ นครใหญ่
และประกาศข่าวแก่ เมืองนั ้น ตามที่ เราบอกเจ้า� 3 ดัง นั ้น โยนาห์จึง ลุก ขึ้น ไปยัง นี นะเวห์ ตามพระวจนะ
ของพระเยโฮวาห์ ฝ่ายนี นะเวห์ เป็น นครใหญ่ โตมากที เดียว ถ้า จะเดิน ข้ามเมืองก็ กิน เวลาสามวัน 4 โย
นาห์ ตัง้ ต้น เดิน เข้าไปในเมืองได้ ระยะทางเดิ นว ัน หนึ่ ง และท่านก็ รอ
้ งประกาศว่า “อี กสี่ สิ บวัน นี นะเวห์
5
จะถูกควํา่ � ฝ่ายประชาชนนครนี นะเวห์ได้ เชื่อพระเจ้า เขาประกาศให้อดอาหาร และสวมผ้ากระสอบ
ตัง้ แต่ผู้ใหญ่ที่สุดถึงผู้น้ อยที่สุด 6 กิตติศัพท์นี้ ลือไปถึงกษั ตริย์นครนี นะเวห์ พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพระ
ที่ นั ่ง ทรงเปลื้องฉลองพระองค์ ออกเสีย ทรงสวมผ้า กระสอบแทน และประทับ บนกองขี้ เถ้า 7 พระองค์
ทรงออกพระราชกฤษฎีกา ประกาศไปทัว่ นครนี นะเวห์ โดยอํานาจกษั ตริย์และบรรดาขุนนางทัง้ หลายว่า
“คนหรือ สัตว์ ไม่ ว่า ฝูง สัตว์ใหญ่ หรือ ฝูง สัตว์เล็ก ห้ามลิม
้ รสสิง่ ใดๆ อย่า ให้กิน อาหาร อย่า ให้ด่ ื มน้าํ 8 ให้
ทัง้ คนและสัตว์น่ งุ ห่ม ผ้า กระสอบ ให้ ตัง้ จิต ตัง้ ใจร้องทูล ต่อ พระเจ้า เออ ให้ ทุ กคนหัน กลับ เสีย จากการ
ประพฤติชัว่ และเลิกการทารุ ณซึ่งมือเขากระทํา 9 ใครจะรู ได้
้ พระเจ้าอาจจะทรงกลับและเปลี่ยนพระทัย
คลายจากพระพิโรธอั นร ุน แรงเพื่อ ว่า เราจะมิ ได้ พินาศ � 10 เมื่อ พระเจ้า ทอดพระเนตรการกระทํา ของ
เขาแล้ วว่า เขากลับไม่ประพฤติชัว่ ต่อไป พระเจ้าก็ทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษตามที่ พระองค์ตรัสไว้ และ
พระองค์ก็มิได้ทรงลงโทษเขา
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โยนาห์โกรธ

และท่านโกรธ 2 ท่านจึงอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ว่า “โอ
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เมื่อข้าพระองค์ยงั อยูใ่ นประเทศของข้าพระองค์ ข้าพระองค์พูดแล้วว่า จะเป็นไปเช่น
นี้ มิใช่หรือ นี่ แหละเป็นเหตุให้ข้าพระองค์ได้รีบหนี ไปยังเมืองทารชิช เพราะข้าพระองค์ทราบว่า พระองค์
ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกอปรด้วยพระคุณ และทรงพระกรุ ณา ทรงกริว้ ช้า และบริบูรณ์ด้วยความเมตตา
และทรงกลับพระทัยไม่ลงโทษ 3 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั ้นบัดนี้ ขอพระองค์ ทรงเอาชีวต
ิ ของ
ข้าพระองค์ไปเสีย เพราะว่าข้าพระองค์ตายเสียก็ดีกว่าอยู�
่
1 เหตุการณ์ นี้ ไม่เป็ นที ่พอใจโยนาห์อย่างยิง
่

พระเจ้าทรงสอนและว่ากล่าวโยนาห์
“การที่เจ้าโกรธเช่นนี้ ดีอยูหรื
่ อ� 5 แล้วโยนาห์ก็ออกไปนอกนคร นั ่งอยูท
่ าง
ทิศตะวันออกของเมืองนั ้น และท่านทําเพิงไว้เป็ นที ่ท่านอาศัย ท่านนั ่งอยู่ใต้ร่มเพิงคอยดู เหตุการณ์ อัน
จะเกิดขึ้นกับนครนั ้น 6 และพระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงกําหนดให้ต้นละหุง่ ต้นหนึ่ งงอกขึ้นมาเหนื อโยนาห์
ให้เป็ นที ่ กําบัง ศีรษะของท่าน เพื่อ ให้บรรเทาความร้อนรุ ม
่ กลุ้ม ใจในเรือ
่ งนี้ เพราะเหตุ ต้น ละหุง่ ต้น นี้ โย
7
นาห์จึ งม ี ความยินดี ยิง่ นั ก แต่ ในเวลาเช้า วันร ุ่ง ขึ้น พระเจ้า ทรงกําหนดให้ หนอนตัว หนึ่ ง มากั ดก ิน ต้น
ละหุง่ ต้น นั ้น จนมัน เหีย
่ วไป 8 ต่อ มาเมื่อ ดวงอาทิตย์ ข้น
ึ แล้ว พระเจ้า ทรงกําหนดให้ ลมตะวัน ออกที่ รอ
้ น
ผากพัด มา และแสงแดดก็ แผดลงบนศีรษะของโยนาห์ จนท่านอ่อนเพลีย ไป และท่านนึ ก ปรารถนาใน
ใจที่ จะตายเสีย จึง ทูล ขอว่า “ให้ข้า พระองค์ ตายเสี ยก ็ ดี กว่า อยู�
่ 9 แต่ พระเจ้า ตรัส กับ โยนาห์ว่า “ที่ เจ้ า
โกรธเพราะต้นละหุง่ นั ้นดีอยูแล
่ ้วหรือ� ท่านทูลว่า “ที่ข้าพระองค์โกรธถึงอยากตายนี้ ดีแล้ว พระเจ้าข้า�
10 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เจ้าสงสารต้นละหุง
่ นั ้น ซึ่งเจ้ามิได้ลงแรงปลูก หรือมิได้กระทําให้มันเจริญ
มัน งอกเจริญ ขึ้น ในคืน เดียว แล้ว ก็ ตายไปในคืน เดี ยวด ุ จกัน 11 ไม่ สมควรหรือ ที่ เราจะไว้ชี วิต เมืองนี นะ
เวห์ นครใหญ่ นั ้น ซึ่ งม ี พลเมืองมากกว่า หนึ่ ง แสนสองหมื่น คน ผู้ ไม่ ทราบว่า ข้างไหนมือขวาข้างไหนมือ
ซ้าย และมีสัตว์เลี้ยงเป็นอันมากด้วย�
4 และพระเยโฮวาห์ตรัสว่า
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มีคาห์

มีคาห์เป็นชาวเมืองโมเรเชทแห่งประเทศยูดาห์ (1:14) เราไม่ทราบเกี่ยวกับครอบครัวหรือประวัติของ
เขา แต่เราทราบว่าเขาเป็นชาวเมืองโมเรเชท (1:1; ยรม 26:18) ตามข้อที่ 1 เราเห็นว่ามีคาห์อยูสม
่ ัยเดีย
วกั นกับอิสยาห์ (อสย 1:1) และเขาพยากรณ์ ในรัชสมัยกษั ตริย์โยธาม อาหัส และเฮเซคี ยาห์ ใน 4:1-8
มี คาห์ ได้ พยากรณ์ ถึง การรวบรวมและความรอดของอิสราเอลและถึง อาณาจั กร 1000 ปี ของพระเยซู
ด้วยคําอันไพเราะมาก เขาได้พยากรณ์ ถึงการที่อส
ิ ราเอลจะเป็นเชลย การบุกรุ กแห่งกรุ งเยรู ซาเล็ม การ
บังเกิดของพระเยซูที่หมู่บ้านเบธเลเฮม (5:2) และอาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู ในมธ 10:35-36 พระ
เยซูได้อ้างข้อความจากหนั งสือมีคาห์
หนังสือเล่มนี้มีอยู่ 3 ภาค แล้วแต่ละภาคได้เริม
่ ต้นด้วยคําว่า “จงฟัง�

พระเจ้าทรงมีเรือ
่ งกล่าวโทษแก่สะมาเรียและยูดาห์
1 พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงมีคาห์ชาวเมืองโมเรเชท

ในรัชกาลโยธาม อาหัส และเฮเซคียาห์
กษั ตริยแห่
์ งประเทศยูดาห์ ซึ่งท่านได้เห็นเกี่ยวกับสะมาเรียและเยรู ซาเล็ม 2 ชนชาติทัง้ หลายเอ๋ย ทุกคน
จงฟัง โอ พิภพเอ๋ย และสารพัดที่อยู่ในนั ้น จงฟัง และให้องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าเป็นพยานกล่าวโทษ
ท่าน คือองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจากพระวิหารบริสุทธิข
์ องพระองค์ 3 เพราะ ดูเถิด พระเยโฮวาห์เสด็จออกจาก
สถานของพระองค์ และจะเสด็จลงมา ทรงเหยียบยํ่าที่ สูงของพิภพ 4 ภู เขาจะละลายไปภายใต้ พระองค์
และหุบเขาจะถูกผ่าเหมือนขี้ผ้งึ หน้าไฟ เหมือนนํ้าที่ เทลงมาตามที่ ชัน 5 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงเหล่านี้ บังเกิด
ขึ้น เพราะการละเมิด ของยาโคบ และเพราะความบาปของวงศ์ วานอิสราเอล การละเมิด ของยาโคบนั ้น
คือ อะไร สะมาเรียม ิ ใช่ หรือ ปู ชน ีย สถานสูง แห่ง ยู ดาห์ คือ อะไร เยรู ซาเล็ม มิ ใช่ หรือ 6 เหตุ ฉะนั ้น เราจะ
กระทําสะมาเรียให้เป็นกองสิง่ ปรักหักพังอยูใ่ นที่โล่ง เป็นทีส
่ ําหรับทําสวนองุน
่ เราจะเทก้อนหินทีใช้
่ สร้าง
เมืองนั ้น ลงที่ หุบเขา จะให้เห ็ นรากฐานของเมือง 7 รู ปเคารพแกะสลัก ทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้น จะถูก ทุบ เป็น
ชิน
้ ของเมืองนั ้นจะถูกเผาเสียด้วยไฟ และเราจะกระทําให้รูปเคารพทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้นถูก
้ ๆ ค่าจ้างทัง้ สิน
ทิง้ ร้าง เพราะเมืองนั ้นรวบรวมรู ป เคารพเหล่า นี้ มาด้วยค่าจ้างของหญิงแพศยา และมัน จะกลับ เป็น ค่า
จ้างของหญิงแพศยา 8 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงรํา่ ไห้และครํา่ ครวญ ข้าพเจ้าจะเดินเท้าเปล่าและเปลือย
กายไปไหนๆ ข้าพเจ้าจะส่งเสียงรํา่ ไห้ดุจมังกร และเสียงครวญครางดุจนกเค้าแมว 9 เพราะว่ารอยแผล
ของเมืองนั ้ นร ักษาไม่ หาย และได้ ลามมาถึง ยู ดาห์ ได้ มาถึง กระทัง่ ประตู เมืองแห่ง ประชาชนของเราคือ
ถึงเยรู ซาเล็ม 10 อย่าบอกเรือ
่ งนี้ ในเมืองกัท อย่าร้องไห้ไปเลย จงเกลือกกลิง้ ตัวอยู่ในฝุ่นในวงศ์ วานอัฟ
ราห์ 11 ชาวเมืองชาฟีร เอ๋
์ ย จงผ่านไปตามทางของเจ้า ด้วยตัว เปลือยเปล่า และอับอาย ชาวเมืองศานั น
ไม่ ได้ ออกมาในเมื่อ เบธเอเซลรํา่ ไห้ มัน จะเอาสถานที่ ตัง้ ของมัน ไปเสีย จากเจ้า 12 เพราะว่า ชาวมาโรท
คอยความดีอยู่ด้วยความรอบคอบ แต่ภัยพิบัติได้ลงมาจากพระเยโฮวาห์ถึงประตูเมืองเยรู ซาเล็ม 13 โอ
ชาวเมืองลาคีชเอ๋ย จงเทียมม้าเข้ากับรถรบ เธอเริม
่ สร้างบาปให้แก่บุตรสาวของศิโยน เพราะได้พบการ
14
ละเมิดของอิสราเอลในเจ้า เพราะฉะนั ้น เจ้ าจะต้องมอบของไว้อาลัยให้แก่โมเรเชท-กัท บรรดาเรือน
ของอัคซีบจะเป็นสิง่ อสัตย์แก่บรรดากษั ตริย์อิสราเอล 15 โอ ชาวเมืองมาเรชาห์เอ๋ย เราจะนําผู้รบ
ั มรดก
มาสู่ เจ้ าอีก ท่านจะมายัง อดุล ลัม ซึ่ง เป็น สง่า ราศี ของอิสราเอล 16 จงกล้อนผมและโกนหนวดโกนเครา
เสีย เพื่อไว้ทุกข์ให้แก่ลู กรักที่ พอใจของเจ้า จงทําตัวให้ล้านมากขึ้นเหมือนนกอินทรี เพราะเขาทัง้ หลาย
ได้จากเจ้าไปเป็นเชลย
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ความโลภและพวกผู้พยากรณ์ เท็จนําความหายนะมาสู่ยูดาห์
1 วิบัติ แก่ ผู้ ที่ เตรียมความชัว
่ ช้า และคิด กระทํา ความชัว่ อยู่ บนที่นอนของตน พอรุ ง่ ขึ้น เช้า ก็ ออกไป
กระทํา เพราะว่าการนั ้น อยู่ ในอํานาจมือ ของเขาที่ จะกระทํา ได้ 2 เขาโลภที่ ดิ นแล้ วก ็ ใช้ ความรุ นแรงยึด
เอาไป เขาโลภบ้านเรือนและก็รบ
ิ ไปเสีย เขาบีบบังคับคนและบ้านเรือนของเขา และบีบคนกับมรดกของ
3
เขา เพราะฉะนั ้นพระเยโฮวาห์จึงตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เรากําลังเตรียมภัยให้ตกกับครอบครัวนี้ ซึ่งเจ้าจะ
หลบคอของเจ้าให้พ้นไปไม่ได้ และเจ้าจะเดินอย่างผึ่งผายไปไม่ได้ เพราะเวลานี้ เป็นการวิบัติ 4 ในวันนั ้น
จะมีคนเล่าคําอุปมาต่อสู้เจ้า และจะรํา่ ไห้ด้วยการโอดครวญอย่างขมขื่นว่า “พวกเราพินาศอย่างสิน
้ เชิง
แล้ว พระองค์ ทรงเปลี่ยนที่ ดิ นกรรมสิทธิ์แห่ งชนชาติ ของข้า พระองค์ ทรงถอนไปจากข้า เสีย แล้ว หนอ
พระองค์ ทรงแบ่ง ไร่นาของพวกเราให้แก่ บรรดาคนที่ จั บก ุม พวกเรา� 5 ดัง นั ้น เจ้ าจะไม่ มี ใครจับ สลาก
แบ่ง ที่ ดิ นก ัน ในชุมชนแห่ง พระเยโฮวาห์ 6 เขากล่าวแก่ ผู้ ที่ พยากรณ์ ว่า “อย่า พยากรณ์ เลย � เขาจะไม่
พยากรณ์ แก่พวกเขา เพื่อพวกเขาจะไม่อับอาย 7 โอ พวกที่มีชื่อว่า วงศ์วานของยาโคบเอ๋ย พระวิญญาณ
ของพระเยโฮวาห์หมดความอดทนแล้วหรือ สิ ่งเหล่านี้ เป็นการกระทําของพระองค์ หรือ ถ้อยคําของเรา
ไม่กระทําให้บังเกิดผลดี แก่ ผู้ที่ ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมหรือ 8 ในตอนหลังๆนี้ ประชาชนของเราลุกขึ้น
ต่อสู้ อย่างกับ เป็น ศั ตรู เจ้ าริบ เอาเสื้อ คลุม กับ เสื้อผ้า จากผู้ ที่ ผ่านไปโดยไว้วางใจ ด้วยไม่ นึก ฝั นว ่า จะมี
สงคราม 9 เจ้ าขับ ไล่ พวกผู้ หญิง ในประชาชนของเราออกไปจากเรือนอัน ผาสุก ของเขาทัง้ หลาย เจ้ าได้
เอาสง่าราศีของเราไปเสียจากเด็กๆของเขาเป็นนิ ตย์ 10 จงลุกขึ้นและจากไป เพราะที่นี่ ไม่ใช่ที่พักของเจ้า
เพราะความไม่ สะอาดซึ่ง จะทําลายเจ้า ด้วยความพินาศอย่างทุกข์ ระทม 11 หากคนใดจะเที่ยวไปโดยมี
นิ สัยหลอกลวงและมุสาว่า “เราจะพยากรณ์ ให้ท่านฟังเรือ
่ งเหล้าองุน
่ และเมรัย� เขาจะเป็นผู้พยากรณ์
ของชนชาตินี้ ได้ละ
พระเจ้าจะทรงรวบรวมคนอิสราเอลที่เหลืออยู่
12 โอ ยาโคบเอ๋ย เราจะรวบรวมเจ้า ทัง
้ หลายเป็น แน่ เราจะรวบรวมคนอิสราเอลที่ เหลือ อยู่ และจะ
ตัง้ เขาไว้ด้วยกันเหมือนฝูงแพะแกะที่ อยู่ในเมืองโบสราห์ เหมือนฝูงสัตว์ที่ อยู่ในคอก เขาจะทําเสียงดัง
เพราะเหตุ มี คนมากมาย 13 ผู้ ที่ ทะลวงออกได้ จะขึ้น ไปก่อนเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายจะทะลวงออกไป
และผ่านออกประตูเมือง เขาจะออกไปทางนี้ กษั ตริย์ของเขาทัง้ หลายจะเสด็จไปก่อน และพระเยโฮวาห์
จะทรงนําหน้าเขา

3

ยูดาห์จะถูกนําไปเป็นเชลย เยรู ซาเล็มจะถูกทําลาย
และข้าพเจ้า กล่าวว่า โอ ท่านทัง้ หลายผู้ เป็น ประมุข ของยาโคบ คือ บรรดาผู้ ครอบครองวงศ์ วาน
อิสราเอลเอ๋ย จงฟัง ท่านทัง้ หลายต้องทราบความยุติธรรมไม่ใช่หรือ 2 ท่านทัง้ หลายผู้เกลียดชังความดี
และรักความชัว่ ผู้ที่ฉี กหนั งออกจากประชาชนของเรา และฉี กเนื้ อออกจากกระดูกของเขาทัง้ หลาย 3 ผู้
ที่ กิน เนื้ อ ชนชาติ ของเรา และถลกหนั ง ออกจากตัว เขาทัง้ หลาย และหัก กระดูก ของเขา และสับ เขาเป็น
ชิน
้ ๆ เหมือนกับ ทํา ไว้ใส่ หม้อ และเหมือนเนื้ อที่ อยู่ ในหม้อ ขนาดใหญ่ 4 แล ้ว เขาจะร้องทุกข์ ต่อ พระเยโฮ
วาห์ แต่ พระองค์ จะไม่ ทรงฟัง เขา คราวนั ้น พระองค์ จะทรงซ่อนพระพักตร์เสีย จากเขาทัง้ หลาย เพราะ
เขาได้ ประพฤติ อย่างชัว่ ร้าย 5 พระเยโฮวาห์ตรัสเกี่ ยวด้วยเรือ
่ งผู้พยากรณ์ ผู้ที่ นําชนชาติ ของข้าพเจ้าให้
หลงไป ผู้ ที่ กัด ด้วยฟัน และร้องว่า “จงเป็นสุข เถิด� ผู้ ที่ ไม่ ยื่น อะไรใส่ ปากของเขา แต่ พวกเขาประกาศ
สงครามต่อ เขา 6 เพราะฉะนั ้น จะเป็นกลางคืน แก่ เจ้ าปราศจากนิ มิ ต และความมืด ทึบ จะบังเกิด แก่ เจ้
าปราศจากการทํานาย สําหรับพวกผู้พยากรณ์ นี้ ดวงอาทิตย์จะตกไป และกลางวันก็จะมืดอยู่เหนื อเขา
7 ผู้ ทํานายจะอับอาย พวกโหรจะขายหน้า เออ เขาทัง
้ หลายจะปิด ริม ฝีปากด้วยกัน หมด เพราะว่า ไม่ มี
1
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คําตอบมาจากพระเจ้า 8 แต่สําหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเต็มด้วยฤทธิเดช
คือด้วยพระวิญญาณของพระเย
์
โฮวาห์ และทัง้ ความยุ ติ ธรรมกับ กําลัง ที่ จะประกาศการละเมิด ของยาโคบแก่ เขาเอง และประกาศบาป
ของอิสราเอลแก่เขาเอง 9 ท่านทัง้ หลายผู้เป็นประมุขแห่งวงศ์ วานของยาโคบ คือผู้ครอบครองวงศ์ วาน
อิสราเอล จงฟังข้อความนี้ คือท่านผู้ชงั ความยุติ ธรรมและผู้แปรความเที่ยงตรงทัง้ สิน
้ ให้ปรวนไป 10 ผู้
สร้างศิ โยนด้วยโลหิต และสร้างเยรู ซาเล็ มด้วยความชัว่ ช้า 11 ผู้เป็นประมุขของเมืองนี้ ตัดสินความด้วย
เห็นแก่สินบน ปุโรหิตของเธอสัง่ สอนด้วยเห็นแก่สินจ้าง ผู้พยากรณ์ ของเธอทํานายด้วยเห็นแก่เงิน ถึง
กระนั ้นเขาทัง้ หลายยังอิงพระเยโฮวาห์และกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์ทรงสถิตท่ามกลางเรามิใช่หรือ ไม่มี
ความชัว่ อย่างไรเกิด ขึ้น แก่ เราได้� 12 ด้วยเหตุ นี้ แหละ เพราะเจ้า นี่ เอง ศิ โยนจะต้องถูก ไถเหมือนไถนา
เยรู ซาเล็มจะกลายเป็นกองสิง่ ปรักหักพัง และภูเขาแห่งพระนิ เวศจะเป็นที่สูงซึ่งมีต้นไม้

4
อาณาจักร 1000 ปีในอนาคต
ใน ยุค หลัง จะ เป็น ดังนี้ คือ ภูเขา แห่ง พระ นิ เวศ ของ พระ เย โฮ วาห์ จะ ถูก สถาปนา ขึ้น ให้ สูง ที่สุด ใน
จําพวกภู เขาทัง้ หลาย และจะถูก ยกขึ้น ให้ เหนื อ บรรดาเนิ น เขา ชนชาติ ทัง้ หลายจะหลัง่ ไหลเข้า มาหา
2 และประชาชาติเป็ นอันมากจะมากล่าวว่า “มาเถิด ให้เราขึ้นไปยังภูเขาของพระเยโฮวาห์ ยังพระนิ เวศ
แห่ง พระเจ้า ของยาโคบ เพื่อ พระองค์ จะทรงสอนวิถี ของพระองค์ แก่ เรา และเพื่อ เราจะเดิน ในมรรคา
ของพระองค์� เพราะว่า พระราชบัญญั ติ จะออกมาจากศิ โยน และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ จะออก
มาจากเยรู ซาเล็ม 3 พระองค์ จะทรงวินิจฉั ย ระหว่างชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มาก และจะทรงตัดสิน เพื่อ
บรรดาประชาชาติ อน
ั แข็ง แรงที่ อยู่ ไกลออกไป และเขาทัง้ หลายจะตี ดาบของเขาให้ เป็น ผาลไถนา และ
หอกของเขาให้เป็นขอลิด ประชาชาติจะไม่ยกดาบต่อสู้กันอีก เขาจะไม่ศึกษายุทธศาสตร์อีกต่อไป 4 แต่
ต่างก็ จะนั ่ง อยู่ ใต้ ซุ้ มอง ุ่น และใต้ ต้น มะเดื่อ ของตน และจะไม่ มี ใครมากระทําให้ เขาสะดุ้ง กลัว เพราะ
พระโอษฐ์ ของพระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ ตรัสอย ่างนี้ แล้ว 5 ด้วยว่า บรรดาชนชาติ ทัง้ หลายต่างก็ ดําเนิ น
ในนามแห่ง พระของตน แต่ เราจะดําเนิ น ในพระนามของพระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเราเป็น นิ ตย์ สืบๆไป
6 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ในคราวนั ้นเราจะรวบรวมคนขาพิการ และจะรวบรวมบรรดาผู้ที่ถูกขับไล่ ไป และ
บรรดาผู้ที่ เราได้ ให้ทุกข์ใจ 7 คนที ่ขาพิการนั ้นเราจะให้เป็นคนที่ เหลืออยู่ คนที ่ถู กทิง้ ไปนั ้นเราจะให้เป็น
ชนชาติ ที่ เข้มแข็ง และพระเยโฮวาห์จะทรงปกครองเหนื อเขาที่ ภู เขาศิ โยนตัง้ แต่ บัดนี้ เป็นต้นไปจนชัวก
่
8
ัลปาวสาน โอ หอคอยที่เฝ้าฝูงสัตว์เอ๋ย เจ้าผู้เป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งสําหรับบุตรสาวแห่งศิ โยน
อํานาจครอบครองดัง้ เดิมจะมาสู่เจ้า ราชอาณาจักรจะมาสู่บุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็ม
1

อิสราเอลจะต้องถูกนําไปเป็นเชลยในบาบิโลนก่อนกลับมายังแผ่นดินของตน

9 เออ

ทําไมเจ้าร้องไห้เสียงดัง ไม่มีกษั ตริย์ปกครองเจ้าหรือ ที่ ปรึกษาของเจ้าพินาศเสียแล้วหรือ เจ้า
จึงเจ็บปวดรวดร้าวอย่างกับหญิงจะคลอดบุตร 10 โอ บุ ตรสาวศิ โยนเอ๋ย จงบิดตัวและโอดครวญไปเถิด
อย่างกับหญิงจะคลอดบุตร เพราะบัดนี้ เจ้าจะต้องออกไปจากนครไปพักอยูต
่ ามไร่นา เจ้าจะต้องไปยังบา
บิโลน เจ้าจะได้รบ
ั การช่วยให้รอดพ้น ณ ที่นั่น พระเยโฮวาห์จะทรงไถ่เจ้า ณ ที่นั ่นให้พ้นจากมือศัตรู ของ
เจ้า 11 บัดนี้ ประชาชาติมากหลายได้ชุมนุมต่อสู้เจ้า กล่าวว่า “จงให้มันหมดความศักดสิ
ิ์ ทธิ์ ให้ตาของเรา
12
เพ่งดูศิโยน� แต่เขาทัง้ หลายไม่ทราบถึงพระดําริของพระเยโฮวาห์ เขาทัง้ หลายไม่เข้าใจในแผนการ
ของพระองค์ ที่ พระองค์ จะทรงรวบรวมเขาทัง้ หลายเข้า มา ดัง รวมฟ่อนข้าวไว้ที่ ลานนวดข้าว 13 โอ บุ ต
รสาวศิ โยนเอ๋ย จงลุกขึ้นและนวดเถิด เพราะว่าเราจะทําเขาของเจ้าให้เป็นเหล็ก และกีบเท้าของเจ้าให้
เป็นทองสัมฤทธิ์ และเจ้าจะตีชนชาติทัง้ หลายเป็นอันมากให้เป็นชิน
้ ๆ และเราจะมอบสิง่ ที่ได้มาถวายแด่
พระเยโฮวาห์ มอบสมบัติของเขาทัง้ หลายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพจบสิน
้
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5
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการบังเกิดของพระเยซูที่เบธเลเฮม
1 โอ บุตรสาวแห่งกองทัพทหารเอ๋ย บัดนี้ เจ้าจงรวมกันเป็ นกองทัพ ศัตรู มาล้อมเราทัง
้ หลายไว้ เขาจะ
2
เอาไม้ตีแก้มของผู้ปกครองอิสราเอล เบธเลเฮม เอฟราธาห์เอ๋ย แต่เจ้าผู้เป็นหน่วยเล็กในบรรดาคนยู
ดาห์ที่นั บเป็นพันๆ จากเจ้าจะมีผู้หน่งึ ออกมาเพื่อเรา เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล ดัง้ เดิมของท่านมา
จากสมัย เก่า จากสมัย โบราณกาล 3 ดัง นั ้น พระองค์ จะทรงมอบเขาไว้จนถึง เวลาที่ หญิง ผู้ เจ ็บ ครรภ์ จะ
คลอดบุตร แล้วบรรดาพีน
่ ้ องที่เหลืออยูจะกลั
่
บมายังคนอิสราเอล
ยุคอาณาจักร 1000 ปี
และพระองค์ จะทรงยืนม น
ั ่ ทรงเลี้ยงดู ด้วยพระกําลัง แห่ง พระเยโฮวาห์ ด้วยสง่า ราศี แห่งพระนาม
พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของพระองค์ และเขาทัง้ หลายอยู่ ได้ เพราะบัดนี้ พระองค์ จะทรงเป็น ใหญ่ ตลอด
จนถึง ที่สุด ท้ายปลายพิ ภพ 5 พระองค์ ผู้ นี้ จะเป็น สันติ สุข คือ เมื่อ ชาวอัส ซีเรีย จะยกเข้า มาในแผ่น ดิน
ของเราและเมื่อ เขาจะเหยียบยํ่า ในปราสาททัง้ หลายของเรา เราจะยกผู้ เลี้ยงแกะเจ็ด คนและเจ้า นาย
แปดคนมาต่อ ต้านเขา 6 เขาทัง้ หลายจะทํา ลายแผ่นดิ นอ ัสซี เรียด ้วยดาบ และแผ่น ดิน นิ มโรดในทาง
เข้า และพระองค์จะทรงช่วยเราให้พ้นจากชาวอัสซีเรียเมื่อชาวอัสซีเรียยกเข้ามาในแผ่นดินของเรา และ
เหยียบยํ่า ภายในเขตแดนของเรา 7 แล ้ว คนยาโคบที่ เหลือ อยู่ จะอยู่ ท่ามกลางชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน
มาก เหมือนนํ้าค้างจากพระเยโฮวาห์ เหมือนห่า ฝนที่ ตกบนหญ้า ซึ่ง ไม่ อยู่ คอยมนุษย์ หรือ คอยบุตรทัง้
หลายของมนุษย์ 8 และคนยาโคบที่เหลืออยู่จะอยู่ท่ามกลางประชาชาติ ในท่ามกลางชนชาติทัง้ หลายเป็
นอันมาก ดังสิงโตอยู่ท่ามกลางสัตว์เดียรัจฉานในป่า ดังสิงโตหนุ่มอยู่ท่ามกลางฝูงแพะแกะ ซึ่งเมื่อมัน
ผ่านไป มั นก็เหยียบยํ่าลงและฉี กเสีย ไม่มีใครช่วยให้พ้นได้ 9 มือของเจ้าจะถูกยกขึ้นเหนื อคู่ อริของเจ้า
และศั ตรู ทัง้ สิน
้ ของเจ้า จะถูก ตัดขาดไป 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะขจั ดม ้า ของเจ้า
ให้หมดไปจากท่ามกลางเจ้า และจะทําลายรถรบของเจ้า 11 และเราจะขจัดเมืองให้หมดไปจากแผ่นดิน
ของเจ้า และจะโค่ นที ่กําบังเข้มแข็งของเจ้าทัง้ สิน
้ 12 เราจะขจัดวิทยาคมให้หมดไปจากมือของเจ้า เจ้ า
จะไม่ มี หมอผี อีก ต่อ ไป 13 เราจะขจัด รู ป เคารพสลัก ของเจ้า ออกเสีย ด้วย และทํา ลายเสาศั กด ิ์สิทธิจาก
์
14
ท่ามกลางเจ้า เจ้าจะมิได้กราบลงไหว้ผลงานของมือของเจ้าอีกต่อไป เราจะถอนเสารู ปเคารพของเจ้า
เสียจากท่ามกลางเจ้า และจะทําลายเมืองของเจ้าเสีย 15 เราจะแก้แค้นเพราะความโกรธและความกริว้
ต่อประชาชาติ ดังที่ไม่เคยมีใครได้ยน
ิ เลย
4

6

พระเจ้าทรงมีคดีกับอิสราเอล
จงฟัง สิง่ ที่ พระเยโฮวาห์ ตรัส จงลุก ขึ้น แถลงคดี ของเจ้า ต่อ หน้า ภู เขาทัง้ หลาย จงให้ เนิ น เขาฟัง
เสียงของเจ้า 2 โอ ภู เขาทัง้ หลาย ทัง้ รากฐานที่ ทนทานของพิภพเอ๋ย จงฟัง คดี ของพระเยโฮวาห์ เถิด
เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงมีคดีกับประชาชนของพระองค์ และพระองค์จะทรงสู้ความกับอิสราเอล 3 “โอ
ประชาชนของเราเอ๋ย เราได้ กระทํา อะไรแก่ เจ้า เราได้ ให้ เจ้ าอ่อนเพลีย ในกรณี ใด จงตอบมา 4 ด้วยว่า
เราได้ นํา เจ้า ขึ้น มาจากแผ่นดิ นอียป
ิ ต์ และไถ่ เจ้ ามาจากเรือนทาส และเราใช้ให้โมเสส อาโรน และมิ เรี
5
ยม นําหน้าเจ้าไป โอ ประชาชนของเราเอ๋ย จงระลึ กว่า บาลาคกษั ตริย์โมอับคิดอุบายประการใด และ
บาลาอัมบุตรชายเบโอร์ได้ตอบเขาอย่างไรจากชิทธิมถึงกิลกาล มีอะไรเกิดขึ้น เพื่อเจ้าจะได้ทราบความ
ชอบธรรมของพระเยโฮวาห์� 6 “ข้าพเจ้าจะนําอะไรเข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์ และกราบไหว้ต่อพระพักตร์
พระเจ้า เบื้องสูง ควรข้าพเจ้า เข้า เฝ้า พระองค์ ด้วยเครือ
่ งเผาบูชาหรือ ด้วยลูกวัว อายุ หน ่งึ ขวบหลายตัว
หรือ 7 พระเยโฮวาห์จะทรงพอพระทัยการถวายแกะเป็นพันๆตัว และธารนํ้ามันหลายหมื่นสายหรือ ควร
ที่ข้าพเจ้าจะถวายบุตรหัวปีชาํ ระการละเมิดของข้าพเจ้าหรือ คือถวายผลแห่งกายของข้าพเจ้าชําระบาป
แห่งวิญญาณของข้าพเจ้า� 8 โอ มนุษย์เอ๋ย พระองค์ทรงสําแดงแก่เจ้าแล้วว่าอะไรดี และพระเยโฮวาห์
1
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ทรงมีพระประสงค์อะไรจากเจ้า นอกจากให้กระทําความยุติธรรม และรักความเมตตา และดําเนิ นด้วย
ความถ่อมใจไปกับพระเจ้าของเจ้า 9 พระสุรเสียงพระเยโฮวาห์ประกาศแก่นครนั ้น คนที ่มีสติปัญญาจะ
พิจารณาดูพระนามของพระองค์ จงฟังคทา และผู้ที่ทรงตังม
้ ันไว้เถิด 10 ยังมีทรัพย์สมบัติแห่งความชัว่
ร้ายในเรือนของคนชัว่ และเครือ
่ งตวงที่ พร่องไปซึ่งน่าสะอิดสะเอียนนั ้นอยู่อีกหรือ 11 เราจะถือพวกที่ มี
ตาชัง่ ที่ ชัว่ ร้าย และมีถุงเต็ มด้วยลูกตุ้มขี้โกงว่า ไม่มีความผิดได้ หรือ 12 บรรดาคนมังม
่ ีของเจ้าก็ เต็มไป
ด้วยความทารุ ณ และชาวเมืองของเจ้า ก็ พู ดม ุสา และลิน
้ ของเขาก็ ล่อลวงอยู่ ในปากของเขา 13 เพราะ
ฉะนั ้นเราจะกระทําให้เจ้าเจ็บป่วยด้วยการเฆี่ยนตีเจ้า ด้วยการกระทําให้เจ้ารกร้างไปเพราะเหตุบาปของ
เจ้า 14 เจ้าจะรับประทาน แต่จะไม่รู จั
้ กอม
ิ่ และส่วนภายในของเจ้าก็จะมีแต่ความหิว เจ้าจะเก็บไว้ แต่ก็
ไม่สัง่ สม อะไรที่เจ้าสัง่ สม เราก็จะให้แก่ดาบ 15 เจ้าจะหว่าน แต่เจ้าจะไม่ได้เกี่ยว เจ้าจะยํ่าบีบมะกอกเทศ
แต่ จะไม่ ได้ ชโลมตัว เองด้วยนํ้ามัน เจ้ าจะยํ่า องุน
่ แต่ จะไม่ ได้ ดื่ มน้าํ องุน
่ 16 เพราะได้ มี การถือ รักษากฎ
เกณฑ์ของอมรี และบรรดากิจการแห่งวงศ์ วานของอาหับ และเจ้าได้ดําเนิ นตามคําแนะนําของคนพวก
นี้ เพื่อเราจะกระทําให้เจ้าเป็นทีรกร้
่
าง และชาวเมืองที่อาศัยอยูใ่ นนั ้นจะเป็นทีเย้
่ ยหยัน ฉะนั ้นเจ้าจะต้อง
ทนรับการดุด่าว่ากล่าวจากชนชาติของเรา

7

วิบัติ แก่ ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า เป็น เหมือนคนที่ พบว่า เขาเก็บ ผลในฤดู รอ
้ นหมดแล้ว และเล็ม ผล
จากเถาองุน
่ หมดแล้ว ไม่มีพวงองุนร
่ ับประทาน จิตใจข้าพเจ้าปรารถนาผลสุ กรุ ่นแรก 2 คนดีสูญหายไป
จากโลก จะหาคนซื่อตรงท่ามกลางมนุษย์ สัก คนก็ ไม่มี ต่างก็ ซุ่ม คอยจะเอาโลหิ ตก ัน ต่างก็ เอาตาข่าย
ดัก พี่ น้องของตน 3 มือ ทัง้ สองของเขาคอยจ้องแต่ สิ ่ง ที่ ชัว่ เพื่อ จะกระทํา ด้วยความขยัน เจ้ านายและผู้
พิพากษาขอสินบน และคนใหญ่คนโตก็เอ่ยถึงความปรารถนาชัว่ แห่งจิตใจของเขา ต่างก็สานสิง่ เหล่านี้
เข้า ด้วยกัน 4 คนที ่ ดี ที่ สุด ของเขาก็ เหมือนหนามย่อย คนที ่ ซ่ือตรงที่สุด ของเขาก็ คมกว่า รัว้ ต้นไม้ หนาม
วันแห่งยามรักษาการณ์ ของเจ้า และวันที่จะลงโทษเจ้า มาถึงแล้ว บัดนี้ ความยุง่ เหยิงของเขาก็อยู่ใกล้
เต็มที 5 อย่า วางใจในสหาย อย่า มัน
่ ใจในคนนําทาง จงเฝ้า ประตู ปากของเจ้า อย่า เผยอะไรแก่ เธอที่ อยู่
6
ในอ้อมอกของเจ้า เพราะว่าลูกชายดูหมิน
่ พ่อ และลูกสาวลุกขึ้นต่อสู้แม่ของเธอ ลูกสะใภ้ต่อสู้แม่สามี
ศัตรู ของใครๆก็คือคนที่อยูร่
่ วมเรือนของเขาเอง
1

มีคาห์กล่าวถึงคนอิสราเอลที่เหลืออยูในวาระสุ
่
ดท้าย

เพราะฉะนั ้น สําหรับ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะมองดู พระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้า จะเฝ้า คอยพระเจ้า แห่ง ความ
รอดของข้าพเจ้า พระเจ้า ของข้าพเจ้า จะทรงฟัง ข้าพเจ้า 8 โอ ศัตรู ของข้าพเจ้า เอ๋ย อย่า เปรมปรีดิ ์ เย้ ย
ข้าพเจ้าเลย เมื่อข้าพเจ้าล้มลง ข้าพเจ้าจะลุกขึ้นอีก เมื่อข้าพเจ้านั ่งอยู่ในความมืด พระเยโฮวาห์จะทรง
เป็นความสว่างแก่ข้าพเจ้า 9 ข้าพเจ้าจะทนต่อพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าข้าพเจ้ากระทําบาป
ต่อพระองค์ ข้าพเจ้าจะทนจนกว่าพระองค์จะทรงแก้คดีของข้าพเจ้า และกระทําการตัดสินเพื่อข้าพเจ้า
พระองค์ จะทรงนํา ข้าพเจ้า ไปยัง ความสว่าง และข้าพเจ้า จะเห็น ความชอบธรรมของพระองค์ 10 แล ้ว
เธอซึ่งเป็นศั ตรู ของข้าพเจ้าจะเห็น และความอับอายจะทับถมเธอที่ กล่าวแก่ ข้าพเจ้าว่า “พระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเจ้า อยู่ ที่ไหน � ตาของข้าพเจ้า จะเพ่ งด ู เธอให้ สาแก่ ใจ คราวนี้ เธอจะถูก ยํ่า ลงเหมือนเลน
ที่ ในถนน 11 วัน ที่ จะสร้างกําแพงเมืองของเจ้า ในวัน นั ้น คํา บัญชาจะถูก ปลดเปลื้องไป 12 ในวัน นั ้น เขา
จะมาหาเจ้า คือ มาจากอัส ซีเรีย และจากเมืองที่ มี ป้อมปราการ จากระหว่างป้อมปราการกับ แม่ นํ้า จาก
ระหว่างทะเลนี้ กับทะเลโน้ น และจากระหว่างภูเขานี้ กับภูเขาโน้ น 13 ถึงกระนั ้นแผ่นดินกจ
็ ะรกร้างเพราะ
คนที่ อาศัยในแผ่นดินนั ้นเป็นเหตุ เนื่ องด้วยผลแห่งการกระทําของเขา 14 ขอทรงเลี้ยงดู ประชาชนของ
พระองค์ด้วยคทาของพระองค์ คือฝูงประชาชนที่เป็นมรดกของพระองค์ ผูอาศั
้
ยโดดเดี่ยวอยูใ่ นป่า ในท่า
มกลางคารเมล ขอทรงให้เขาหากินอยู่ในบาชานและกิ เลอาดอย่างในโบราณกาล 15 ดังในสมัยเมื่อเจ้า
7
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ออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เราจะสําแดงสิง่ มหัศจรรย์แก่เขา 16 ประชาชาติทัง้ หลายจะแลเห็นและอับอาย
ด้วยอานุภาพทัง้ สิน
้ ของเขาทัง้ หลาย เขาทัง้ หลายจะเอามือ ปิดปากไว้และหู ของเขาจะหนวกไป 17 เขา
ทัง้ หลายจะเลียผงคลี เหมือนอย่างงู เขาจะเคลื่อนตัวออกจากรู ของเขาดุจหนอนบนแผ่นดินโลก เขาจะ
ตระหนกตกใจพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา เนื่ องด้วยเจ้า เขาทัง้ หลายจะกลัว 18 ใครเล่าจะเป็นพระเจ้า
เสมอเหมือนพระองค์ ผูทรงยกโทษความชั
้
ว่ ช้า และทรงให้อภัยการละเมิดแก่คนทีเหลื
่
ออยูอั
่ นเป็นมรดก
ของพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงถือพระพิโรธเนื องนิ ตย์ เพราะว่าพระองค์ ทรงพอพระทัยในความเมตตา
19 พระองค์ จะทรงหันกลับมาอีก พระองค์ จะทรงเมตตาเราทัง
้ หลาย พระองค์ จะทรงเหยียบความชัว่ ช้า
ของเราไว้ พระองค์ จะทรงเหวีย
่ งบาปทัง้ หลายของเขาลงไปในที่ ลึกของทะเล 20 พระองค์ จะทรงสําแดง
ความจริงให้ประจักษ์ แก่ ยาโคบ และความเมตตาต่ ออับราฮัม ดังที่ พระองค์ ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษ
ของเราตัง้ แต่สมัยโบราณกาล

นาฮูม 1:1

919

นาฮูม 1:14

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

นาฮูม

ผู้ พยากรณ์ นี้ มี ชื่อ ว่า “นาฮูม ชาวเมืองเอลโขช� (1:1) ดู เหมือนว่า เขามาจากแคว้น กาลิ ลี เราคิด
ว่า เมือง แห่ง หนึ่ ง ใน แคว้น กา ลิ ลี ได้ ปกปั กร ักษา ชื่อ ของ นา ฮูม ไว้ คือ เมือ งกับเร นา อูม ซึ่ง ชื่อ เมือง นี้
หมายความว่า “หมู่บ้านของนาฮูม� (ภาษาอีบรู เรียกว่า คาฟาร์ นาฮูม�
หัว เรือ
่ งของหนั งสือ เล่ มน ี้ คือ การพยากรณ์ ถึง การทําลายกรุ ง นี นะเวห์ ผู้ พยากรณ์ นี้ ได้ เข ียนไว้ ในปี
ก่อน ค�ศ� 713 ประมาณ 70 ปีหลังจากการประกาศของโยนาห์ซ่ึงได้นําชาวนี นะเวห์ให้มีการฟื้ นฟูใหญ่
แต่ หลัง จากสมัย ของโยนาห์ ชาวเมืองนี้ ได้ กล ับ ไปทําความบาปและไหว้รู ปเคารพอีก เพราะฉะนั ้ นอ ีก
ประมาณ 100 ปีหลังจากสมัยของนาฮูม เมืองนี้ จะต้องถูกทําลาย คําพยากรณ์ นี้ ได้สําเร็จเมื่อกษั ตริย์นา
โปโพลาส์ซาร์และไซอาซาร์รีสได้ทําลายกรุ งนี นะเวห์ประมาณปีก่อน ค�ศ� 600
คํา พยากรณ์ ของนาฮูม เป็น บทกวีที่ ไพเราะมาก หัว เรือ
่ งก็ คือ “ภาระเกี่ยวข้องกับ นครนี นะเวห์� คือ
การทําลายของเมืองและอาณาจักรนี้เพราะเหตุชาวอัสซีเรียได้ข่มเหงพวกอิสราเอล

พระเจ้าผู้บริสุทธิจะทรงลงโทษคนบาป
์
1 ภาระเกี่ยวข้องกับนครนี นะเวห์

หนังสือเรือ
่ งนิ มิตของนาฮูมชาวเมืองเอลโขช 2 พระเจ้าทรงเป็นพระ
เยโฮวาห์ผูทรงหวงแหนและทรงแก้
้
แค้น พระเยโฮวาห์ทรงแก้แค้นและทรงมีพระพิโรธ พระเยโฮวาห์จะ
ทรงแก้ แค้นศั ตรู ของพระองค์ และทรงเก็บความโกรธไว้ให้ปัจจามิตรของพระองค์ 3 พระเยโฮวาห์ทรง
กริว้ ช้า ทรงฤทธานุ ภาพใหญ่ ยิง่ พระองค์ จะไม่ ทรงงดโทษคนชัว่ เลย พระมรรคาของพระเยโฮวาห์ อยู่
ในลมหมุนและพายุ และเมฆเป็นผงคลี แห่งพระบาทของพระองค์ 4 พระองค์ ทรงห้ามทะเล ทรงกระทํา
ให้มัน แห้ง ทรงให้แม่น้าํ ทัง้ หลายแห้ง ไป บาชานและคารเมลก็ เหีย
่ ว และดอกไม้ ของเลบานอนก็ เห ื อด
5
ไป ต่อ เบื้องพระพักตร์พระองค์ ภู เขาก็ สัน
่ สะเทือนและเนิ น เขาก็ ละลายไป แผ่ นดิ นก ็เริศร ้างต่อ เบื้อง
พระพักตร์พระองค์ เออ ทัง้ โลกและสิง่ สารพัด ที่ อาศัย อยู่ ในโลกด้วย 6 ใครจะต้านทานพระพิโรธของ
พระองค์ ได้ ใครจะทนต่อ ความร้อนแรงแห่ง ความกริว้ ของพระองค์ ได้ พระพิโรธของพระองค์ พลุ ่ งออก
มาอย่างกับไฟ โดยพระองค์ ศิลาก็ถู กเหวีย
่ งลง 7 พระเยโฮวาห์ประเสริฐ ทรงเป็ นที ่กําบังเข้มแข็งในวัน
ยากลําบาก พระองค์ทรงรู จ
้ ักผู้ที่วางใจในพระองค์ 8 แต่พระองค์จะทรงกระทําให้สถานที่แห่งนั ้นสิน
้ สุด
9
ลงด้วยนํ้าท่วมที่ ไหลท่วมท้น และความมืดจะไล่ ตามศั ตรู ทัง้ หลายของพระองค์ ไป เจ้ าคิดอุบายอันใด
ต่อพระเยโฮวาห์ พระองค์จะทรงกระทําให้สิ้นไปอย่างเด็ดขาด ความทุกข์ยากจะไม่โผล่ขึ้นเป็นคํารบสอง
10 แม้ว่าเขาทัง
้ หลายเหมือนหนามไก่ไห้ที่เกี่ยวกันยุง่ และเมาตามขนาดที่เขาดื่ม เขาจะถูกเผาผลาญสิน
้
11
เหมือนตอข้าวที่ แห้งผาก เคยมีผู้หน่ึงมาจากพวกเจ้าที่ คิดอุบายชัว่ ร้ายต่อพระเยโฮวาห์ และแนะนํา
ความชัว่ 12 พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ ว่า “แม้พวกนั ้นจะอยูอ
่ ย่างสงบและมีจํานวนมากมายด้วย เขาก็จะถูก
ตัดขาดและสิน
้ ไปเมื่อเขาผ่านไป แม้ว่าเราให้เจ้าทุกข์ใจบ้าง แต่เราจะไม่ให้เจ้าทุกข์ใจอีกต่อไป 13 บัดนี้
เราจะหักแอกของเขาเสียจากเจ้า และจะระเบิดเครือ
่ งจองจําของเจ้าให้สลายไป� 14 พระเยโฮวาห์ตรัสบ
ัญ ชาด้วยเรือ
่ งเจ้า ว่า “เขาจะไม่ หว่านชื่อ ของเจ้า ให้แพร่หลายอีก ต่อ ไป เราจะขจัด รู ป เคารพที่ สลัก และ
รู ปเคารพที่หล่อออกเสียจากนิ เวศแห่งพระของเจ้า เราจะขุดหลุมศพให้เจ้า เพราะเจ้าชัวน
่ ัก�
พระพรสําหรับยูดาห์ในอนาคต

นาฮูม 1:15

920

นาฮูม 3:10

15 ดูเถิด

เท้าของผู้นําข่าวดีมาที่บนภูเขา ผูโฆษณาสั
้
นติภาพ โอ ยูดาห์เอ๋ย จงรักษาประเพณี การเลี้ยง
ตามกําหนดของเจ้าไว้ จงทําตามคําปฏิญาณของเจ้าเถิด เพราะว่าคนชัว่ จะไม่ผ่านเจ้าไปอีก เขาถูกขจัด
เสียสิน
้ แล้ว

2
นครนี นะเวห์จะถูกทําลายด้วยสงคราม

1 ผู้ที่ฟาดให้แหลกเป็ นชิน
ึ มาต่อสู้กับเจ้าแล้ว
้ ๆได้ข้น

จงเข้าประจําป้อม จงเฝ้าทางไว้ จงคาดเอวไว้ จง
รวมกําลัง ไว้ให้ หมด เพราะว่า พระเยโฮวาห์ ทรงกระทํา ให้ ความโอ่อา่ ตระการของยาโคบกลับ สู่ สภาพ
เดิม อย่างกับความโอ่อา่ ตระการของอิสราเอล เพราะว่าพวกปล้นได้ปล้นเอาไป และได้ทําลายกิ่งก้านข
องเขาให้พินาศ 3 โล่ของทหารหาญนั ้นสีแดง และทหารของเขาก็แต่งกายสีแดงเข้ม ในวันเตรียมพร้อม
รถรบก็ จะแวบวาบดัง คบเพลิง และไม้ สนสามใบก็ จะสัน
่ สะท้านอย่างรุ นแรง 4 รถรบห้อ ไปตามถนน มั
นรีบไปรีบ มาที่ ลานเมือง ส่องแสงราวกับ คบเพลิง และพุ่ง ไปอย่างสายฟ้า แลบ 5 นายทหารถูก เรียกตัว
เขาก็สะดุดเมื่อเขาเดินไป เขาจะรีบตรงไปที่กําแพงเมือง มีเพิงกันอาวุธตัง้ ขึ้น 6 ประตูที่แม่น้าํ จะเปิด แล
้ วท ี่ พระราชวังก ็ จะมลายไป 7 ฮัส ซาปจะถูก นํา ไปเป็น เชลย นางจะถูก นํา ขึ้น ไป บรรดาสาวใช้ จะนํา หน้า
นางไปด้วยเสียงนกเขา ตี อกชกใจของตน 8 แต่ ตัง้ แต่ เดิม มาแล้ วน ี นะเวห์ ก็ เหมือนสระนํ้า แม้ กระนั ้น
พวกเขาจะหนี ออกมา เขาทัง้ หลายจะร้องว่า “หยุด หยุด� แต่ก็ไม่มีใครหันกลับ 9 ปล้นเอาเงินซิ ปล้นเอา
ทองคํา มีทรัพย์สมบัติมากมายไม่รู สิ
้ น
้ สุด มีของมีค่าทุกอย่างเป็นทรัพย์มัง่ คัง่ 10 เริศร้าง ความเริศร้าง
และความพินาศ จิ ตใจก็ ละลายไปและหัวเข่าก็ สัน
่ บัน
้ เอวก็ ปวดร้าวไปหมด ใบหน้าทุกคนซีดเซียว 11 ที่
อาศัยของสิงโตอยู่ที่ไหน คือที่เลี้ยงอาหารของสิงโตหนุ่ม ที่ที่สิงโตคือสิงโตแก่เคยเดินเข้าไป ที่ที่ลูกของ
มันเคยอยู่ ไม่มีผู้ใดทําให้มันกลัวได้ 12 สิงโตนั ้นได้ฉีกอาหารให้ลูกของมันพอกิน และได้คาบคอเหยื่อมา
ให้เหล่ าเมียของมัน มันสะสมเหยื่อเต็มถํ้าและสะสมเนื้ อที่ ฉีกแล้วเต็มรัง 13 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรั
สว่า ดูเถิด เราต่อสู้ เจ้า เราจะเผารถรบของเจ้าให้เป็นควัน และดาบจะสังหารสิงโตหนุ่มของเจ้า เราจะ
ตัดเหยื่อของเจ้าเสียจากโลก และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงผู้ส่ือสารของเจ้าอีก
2

3
นครนี นะเวห์จะถูกลงโทษสมกับการกระทําของเธอ

วิบัติ แก่ เมืองที่ แปดเปื้ อนไปด้วยโลหิต เต็ มด ้ว ยการมุ สาและการโจรกรรม เหย่อ
ื จะไม่ จากไปเลย
2 เสียงขวับของแส้ และเสียงกระหึ่มของล้อ ม้าควบ และรถรบห้อไป 3 พลม้าเข้าประจัญบานดาบแวววาว
และหอกวาววับ คนถูก ฆ่า เป็ นก ่า ยกอง ซากศพกองพะเนิ น ร่างคนตายไม่ รู จั
้ ก จบสิน
้ เขาจะสะดุด ร่าง
4
นั ้น ทัง้ นี้ เพราะการแพศยาอย่างมากนั บ ไม่ ถ้วนของหญิง แพศยานั ้น ผู้ มี เสน่ ห์ และเป็น จอมวิทยาคม
นางได้ ขายประชาชาติ เสียด ้ว ยการแพศยาของนาง และขายบรรดาครอบครัว มนุษย์ ด้วยวิทยาคมของ
นาง 5 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ดูเถิด เราต่อสู้เจ้า และจะยกกระโปรงของเจ้าคลุมหน้าเจ้า เราจะ
ให้บรรดาประชาชาติมองดูความเปลือยเปล่าของเจ้า และให้ราชอาณาจักรทัง้ หลายมองดูความอับอาย
ของเจ้า 6 เราจะโยนของโสโครกที่ น่าสะอิดสะเอียนใส่ เจ้า และกระทําให้เจ้ าน่าขยะแขยง และจะปล่อย
ให้เจ้ าถูก ประจาน 7 ต่อ มาทุก คนที่ แลเห็น เจ้า จะหดหนี ไปจากเจ้า และกล่าวว่า “นี นะเวห์ เป็น เมืองร้าง
เสีย แล้ว ใครเล่า จะสงสารเธอ� จะไปหาใครที่ไหนมาเล้าโลมเธอได้ เล่า 8 เจ้ าวิเศษกว่า เมืองโนซึ่ งม ี
พลเมืองมาก ซึ่ง ตัง้ อยู่ระหว่างแม่น้ําหรือ ซึ่ งมีน้ํา รอบนคร มี ทะเลเป็ นที ่กําบัง มี ทะเลเป็น กําแพงเมือง
9 เอธิโอเปี ยเป็ นกําลังของเมืองนี้ ทังอ
้ ียป
ิ ต์ และก็ไม่จํากัดเสียด้วย พูตและลิบนเี ป็นผูช
้ ว
่ ยเมืองนั ้น 10 ถึง
กระนั ้น เมืองนั ้ นก ็ ยงั ถูก กวาดไป เธอตกไปเป็น เชลย ลูก เล็ก เด็ก แดงของเธอก็ ถู กเหวีย
่ งลงแหลกเป็น
ชิน
ั ถนนทุกสาย เขาจับสลากแบ่งผู้มีเกียรติ ของเมืองนั ้น และคนใหญ่คนโตทัง้ สิน
้ ของเมืองนั ้ นก็
้ ๆที่ หว
1

นาฮูม 3:11
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ถูกล่ามโซ่ 11 เจ้าจะมึนเมาไปด้วย เจ้าจะถูกซ่อนไว้ เจ้าจะแสวงหากําลังเพราะเหตุศัตรู 12 ป้อมปราการ
ทัง้ สิน
้ น
้ ของเจ้าจะเป็นเหมือนต้นมะเดื่อที่มีผลมะเดื่อสุกรุ่นแรก ถ้าถูกเขย่า ก็จะร่วงลงไปในปากของผูกิ
13 ดูเถิด คนของเจ้าซึ่งอยูท
่ ่ามกลางเจ้าก็เหมือนผูหญิ
้ ง ประตูเมืองแห่งแผ่นดินของเจ้าก็เปิดกว้างให้แก่
ศัตรู ของเจ้า ไฟได้ ไหม้ดาลประตู ของเจ้าหมดแล้ว 14 เจ้ าจงชักนํ้าขึ้นไว้สําหรับการถู กล้อมนั ้น จงเสริม
ป้อมปราการของเจ้า จงลงไปในบ่ อด ิน เหนี ยว ยํ่า ปูน สอให้ เข ้า กัน ดี และเสริม ให้ เตาเผาอิฐ แข็งแกร่ง
ขึ้น 15 ไฟก็จะคลอกเจ้าที่นั ่น ดาบก็จะฟันเจ้า มันจะกินเจ้าเสียอย่างตัก
๊ แตนวัยกระโดด จงเพิม
่ พวกเจ้า
16
ให้มากอย่างตัก
๊ แตนวัย กระโดด จงเพิม
๊ แตนวัย บิน เจ้ าเพิม
่ ให้ มากเหมือนตัก
่ พวกพ่อค้า ให้มากกว่า
ดวงดาวในท้องฟ้า ตัก
๊ แตนวัยกระโดดนั ้นลอกคราบแล้วกบิ
็ นไปเสีย 17 เจ้านายของเจ้าก็เหมือนตัก
๊ แตน
วัยบิน พวกสัสดีของเจ้าก็เหมือนฝูงตัก
๊ แตนเกาะอยู่ที่รัว้ ต้นไม้ในวันอากาศเย็น พอดวงอาทิตย์ขึ้น มันก็
บินไปหมด ไม่มีใครทราบว่ามันไปที่ไหน 18 โอ กษั ตริย์แห่งอัสซีเรียเอ๋ย ผู้เลี้ยงแกะของเจ้าหลับเสียแล้ว
ขุนนางของเจ้า จะอาศัย ในผงคลี ชนชาติ ของเจ้า กระจัดกระจายอยู่บนภู เขา ไม่มี ผู้ ใดรวบรวมเอามาได้
19 แผลฟกชํ้าของเจ้าไม่ มี บรรเทา บาดแผลของเจ้าก็ สาหัส ทุ กคนผู้ได้ ยินข่าวของเจ้า เขาก็ ตบมือเยาะ
เจ้า มีใครเล่าที่ไม่ได้รับภัยอันร้ายเนื องนิ ตย์ของเจ้า

ฮาบากุก 1:1
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ฮาบากุก 1:17

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮาบากุก

เรารู ไม่
้ มากเกี่ยวกับผู้พยากรณ์ ฮาบากุก เราไม่รู ว่
้ าเขาเกิดที่ไหน มาจากตระกูลอะไร หรือพยากรณ์ ปี
ไหน ชื่อ ของเขาอยู่ในเล่ มน ี้ สองครัง้ (1:1; 3:1) ดู เหมือนว่าเขาพยากรณ์ ก่อนที่ กษั ตริย์เนบู คัด เนสซาร์
ได้ บุ กรุ กกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในปี ก่อน ค�ศ� 605 เล่ มน ี้ สวนมากเป็นการว่า กล่าวต่อ ชนชาติ ยู ดาห์ แต่ บท
สุดท้ายเป็นการอธิษฐานและเพลงสดุดีที่สวยงามมาก
ภาระของฮาบากุกเรือ
่ งความบาปของอิสราเอล
ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์จะร้องทุกข์นานสักเท่าใด
และพระองค์ จะมิ ได้ ทรงฟัง หรือ ข้า พระองค์ จะร้องทูล ต่อ พระองค์ เรือ
่ งความทารุ ณ และพระองค์ ก็ จะ
ไม่ ทรงช่วยให้ รอด 3 ไฉนพระองค์ ทรงให้ ข้า พระองค์ เห ็น ความชัว่ ช้า และให้ มองเห็น ความยากลําบาก
ทัง้ การทําลายและความทารุ ณ ก็ อยู่ ตรงหน้า ข้า พระองค์ การวิวาทและการทุ่ม เถียงกั นก ็ เกิด ขึ้น 4 ดัง
นั ้น พระราชบัญญัติ จึง หย่อนยานและความยุ ติ ธรรมก็ มิได้ ปรากฏเสีย เลย เพราะว่า คนชัว่ ล้อมรอบคน
ชอบธรรมไว้ ความยุติธรรมจึงปรากฏอย่างวิปลาส 5 จงมองทัว่ ประชาชาติต่างๆและดูให้ดี จงประหลาด
และแปลกใจ ด้วยว่าเราจะกระทําการในกาลสมัยของเจ้า ถึงจะบอก เจ้ าก็ จะไม่ เชื่อ 6 เพราะดู เถิด เรา
กําลังเร้าคนเคลเดีย ประชาชาติ ที่ ขมขื่นและรีบร้อนนั ้น ผู้กรีธาทัพไปทัว่ แผ่นดิน เพื่อยึดเอาบ้านเรือน
ที่ มิใช่ของตน 7 เขาเป็ นที ่น่าครันคร
่
้ามและสยดสยอง ความยุ ติ ธรรมและความโอ่อา่ ของเขาจะออกมา
จากพวกเขาเอง 8 ม้า ทัง้ หลายของเขาก็ เร็ว กว่า เสือ ดาว และดุรา้ ยยิง่ กว่า หมาป่า ยามเย็น พลม้า ของ
เขาจะรุ ด หน้า เรือ
่ ยไปอย่างผยอง เออ พลม้า ของเขาจะมาจากถิ่นที ่ ไกล มัน จะบิน ไปอย่างนกอินทรีคอ
ยกินเร็วนัก 9 เขาทัง้ หลายจะพากันมาเพื่อความทารุ ณ หน้าเขาทัง้ หลายจะสะสมเหมือนกับลมจากทิศ
ตะวันออก เขาจะรวบรวมเชลยไว้มากมายเหมือนทราย 10 เขาจะดูหมิน
่ บรรดากษัตริย์ และเขาจะเหยียด
หยามเจ้านายทัง้ หลาย เขาจะหัวเราะเยาะป้อมปราการทุก แห่ง เพราะเขาจะพูน ดิน ขึ้น และยึดป้อมนั ้น
เสีย 11 แล้วใจของเขาก็จะเปลี่ยนไป เขาจะผ่านไปและกระทําผิด เขาจะให้อาํ นาจของเขานี้ แก่พระของ
เขา
1 ภาระที่ ฮาบากุกผู้พยากรณ์ ได้เห็นมา 2 โอ

พระเจ้าผู้บริสุทธิจะไม่
ลงโทษความบาปหรือ
์
12 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระเจ้าของข้าพระองค์ องค์ผู้บริสุทธิของข้
าพระองค์ พระองค์มิได้ดํารงมา
์
แต่ นิ รน
ั ดร์ดอกหรือ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจะไม่ ตาย โอ ข้า แต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงสถาปนาเขาไว้
เพื่อแก่การพิพากษา โอ พระเจ้าผู้ทรงเดชานุภาพ พระองค์ทรงตัง้ เขาไว้เพื่อแก่การตีสอน 13 พระเนตร
ของพระองค์ บริสุทธิ์เก ิ นที ่ จะทอดพระเนตรการชัว่ จะทรงมองดู ความชัว่ ช้า ก็ ไม่ ได้ ไฉนพระองค์ ทอด
พระเนตรคนทรยศ และทรงเงียบอยู่ เมื่อ คนชัว่ กลืน คนที่ ชอบธรรมเกิน กว่า ตัว เขาเสีย 14 เพราะว่า
พระองค์ ทรงให้ มนุษย์ เป็น ดัง ปลาในทะเล เป็น ดัง สิง่ เลื้อยคลาน ที่ ไม่มี หัวหน้า 15 เขาจับ คนทัง้ หลาย
มาด้วยเบ็ด เขาลากคนมาด้วยแห เขารวบคนมาด้วยอวนของเขา เขาจึงเปรมปรีดิแ
์ ละเริงโลด 16 เพราะ
ฉะนั ้น เขาจึง ถวายสัตวบูชาแก่ แหของเขา และเผาเครือ
่ งหอมให้ แก่ อวนของเขา เพราะโดยสิง่ เหล่า
นี้ เขาจึง ดํารงชีพ อยู่ อย่างฟุ่มเฟือย อาหารของเขาก็ สมบูรณ์ 17 แล ้ว เขาจะเททิง้ แหของเขา และฆ่า
ประชาชาติทัง้ หลายอย่างไม่ละเว้นตลอดไปเป็นนิ ตย์หรือ

2
พระเจ้าทรงตอบฮาบากุก
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1 ข้าพเจ้าจะยืนเฝ้าดู อยู่

ข้าพเจ้าจะยืนที่หอคอย และมองออกไปเพื่อจะฟังดูว่า พระองค์จะตรัสอะไร
แก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะทูลตอบพระองค์ อย่างไรเมื่อ ข้าพเจ้า ถูกตําหนิ 2 และพระเยโฮวาห์ตรัสตอบ
ข้าพเจ้าว่า “จงเขียนนิ มิตนน
ั ้ ลงไป จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง เพื่อให้คนที่วงอ
ิ่ ่านได้คล่อง 3 เพราะ
ว่า นิ มิ ตน ัน
้ ยัง รอเวลาที่ กําหนดไว้ แต่ ในที่สุด มั นก ็ จะกล่าวออกมา มัน ไม่ มุสา ถ้า ดู ชา้ ไป ก็ จงคอยสัก
หน่ อย มันจะบังเกิดขึ้นเป็นแน่ คงไม่ ล่าช้านั ก 4 ดู เถิด ผู้ที่ จิ ตใจผยองขึ้นก็ไม่ เที่ยงธรรม แต่ ว่าคนชอบ
ธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโ่ ดยความเชื่อ 5 ยิง่ กว่านั ้น เพราะเขาละเมิดโดยเหล้าองุน
่ เขาจึงเป็นคนจองหอง
เขาไม่ยอมอยูบ้
่ าน ความตะกละของเขากว้างเหมือนอย่างนรก อย่างมัจจุราชไม่เคยรูจ
้ ักอม
ิ่ เขากอบโกย
ประชาชาติทัง้ หลายมาเพื่อตัวเขาเอง แล้วรวบรวมชนชาติทัง้ หลายเข้ามาเป็นคนของตน� 6 ประชาชาติ
ทัง้ สิน
้ เหล่านี้ จะไม่ยกคําอุปมากล่าวต่อเขาหรือ และยกสุภาษิ ตกล่าวเยาะเขาว่า “วิบัติแก่ผู้ที่สะสมสิง่ ที่
มิใช่ของตนไว้ จะทําอย่างนี้ ได้ นานเท่าใดนะ และบรรทุกของที่ ยด
ึ เป็นประกันไว้เต็มตัว 7 ลูกหนี้ ของเจ้า
จะไม่ลุกขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนหรือ และผู้ใดที่กระทําให้เจ้าตัวสัน
่ จะไม่ต่ืนขึ้นหรือ แล้วเจ้าก็จะถูกเขา
ริบบ้างละ 8 เพราะว่าเจ้าได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติ ชนชาติทัง้ หลายที่เหลืออยูนั
่ ้นจึงจะมาปล้นเจ้า
เพราะเจ้า ทําให้โลหิต มนุษย์ ตก และเพราะการทารุ ณ ต่อ แผ่น ดิน ต่อ บรรดาหัว เมืองและต่อ บรรดาผู้ ที่
อยู่ในเมืองนั ้น 9 วิบัติแก่ ผู้ที่ อยากได้ กําไรมาสู่ เรือนของตนด้วยความชัว่ เพื่อจะวางรังของตัวให้สูงเด่น
ขึ้น เพื่อให้พ้นจากฤทธิอ
์ าํ นาจของความชัว่ ร้าย 10 ที่ จริงเจ้าได้ออกอุบายหาความอับอายมาสู่ เรือนของ
เจ้า โดยกําจัด ชนชาติ ทัง้ หลายเป็ นอ ัน มากเสีย เจ้ าได้ ทําบาปต่อ จิตใจของเจ้า แล้ว 11 เพราะว่า ศิลาจะ
ตะโกนออกมาจากผนั ง และขื่อกจ
็ ะตอบสนองมาจากหมู่ตัวไม้ในเรือน 12 วิบัติแก่ผู้สร้างเมืองด้วยโลหิต
และวางรากนครไว้ด้วยความชัว่ ช้า 13 ดูเถิด ที่บรรดาชนชาติทํางานก็เพื่อแก่ไฟ และที่ชนชาติทัง้ หลาย
ทําจนเหน็ ดเหนื่ อยก็เพื่อแก่การไร้สาระ มิได้เป็นเช่นนี้ เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาดอกหรือ 14 เพราะ
ว่า พิภพจะเต็ม ไปด้วยความรู ้ในเรือ
่ งสง่า ราศี ของพระเยโฮวาห์ ดัง นํ้า ที่ เต็ม ทะเล 15 วิบัติ แก่ ผู้ นั ้ นที ่ ให้
เพื่อนบ้านดื่ม ที่ยื่นขวดไปให้เขาและทําให้เขาเมาไป เพื่อจะเพ่งดูความเปลือยเปล่าของเพื่อนบ้าน 16 เจ้
าจะอิม
่ ไปด้วยความอับอาย ไม่ใช่อิมด
่ ้วยสง่าราศี เจ้าดื่มเองซิ แล้วให้เหมือนผู้ชายที่มิได้เข้าสุหนั ต ถ้วย
ซึ่งอยู่ในพระหัตถ์ขวาของพระเยโฮวาห์จะเวียนมาถึงเจ้า แล้วความอับอายจะพ่นเหนื อสง่าราศี ของเจ้า
17 เนื่ องด้วยความทารุ ณที่เจ้ากระทําแก่เลบานอนจะท่วมเจ้า ความพินาศของสัตว์เดียรัจฉานซึ่งกระทํา
ให้เขากลัว เพราะเจ้าทําให้โลหิตมนุษย์ตก และด้วยเหตุความรุ นแรงต่อแผ่นดิน ต่อบรรดาหัวเมืองและ
ต่อ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในเมืองนั ้น 18 รู ปแกะสลัก ให้ ประโยชน์ อะไรเล่า รู ปที่ ชา่ งได้ แกะสลัก ไว้ รู ปหล่ ออ ันเป็
นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์ อะไร ที่ช่างจะวางใจในสิง่ ที่เขาสร้างขึ้น ที่ช่างจะสร้างพระใบ้ 19 วิบัติแก่
ผู้ที่ กล่าวแก่ สิ ่งที่ ทํา ด้วยไม้ ว่า ‘จงตื่น เถิด� แก่ หินใบ้ว่า ‘จงลุกขึ้นเถิด� สิ ่งนี้ สัง่ สอนอะไรได้ หรือ ดู เถิด
สิ่งนั ้นกะไหล่ทองคําหรือเงิน แต่ไม่มีลมหายใจในสิง่ นั ้นเลย 20 แต่พระเยโฮวาห์ทรงสถิตในพระวิหารบริ
สุทธิ์ของพระองค์ จงให้สิ้นทัง้ พิภพอยูส
่ งบต่อพระพักตร์พระองค์เถิด�

3
คําอธิษฐานของฮาบากุก
1 คําอธิษฐานของฮาบากุกผู้พยากรณ์ ตามทํานองชิกกาโยน 2 โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ ข้าพระองค์ ได้
ยินกิตติศัพท์ ของพระองค์ แล้วข้าพระองค์ยําเกรง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พอถึงกลางยุคขอทรงรือ
้ ฟื้ น
พระราชกิจของพระองค์ข้น
ึ ใหม่ พอถึงกลางยุคขอทรงแจ้งให้ทราบทั วก
่ ัน เมื่อทรงกริว้ ขอทรงระลึกถึง
3
ความกรุ ณา พระเจ้าเสด็จจากเทมาน องค์บริสุทธิเสด็
จจากภูเขาปาราน เซลาห์ สง่าราศีของพระองค์
์
คลุ มทัว่ ฟ้าสวรรค์ และโลกก็ เต็ มด้วยคําสรรเสริญพระองค์ 4 ความผ่องใสของพระองค์ ดังแสงสว่าง มี
เขาออกมาจากพระหัตถ์ของพระองค์ พระองค์ทรงกําบังฤทธานุภาพของพระองค์เสียทีนั
่ ่น 5 โรคระบาด
เดินนําหน้าพระองค์ ถ่านที่ไหม้อยูมาชิ
่
ดตามหลังพระบาทของพระองค์ 6 พระองค์ประทับยืนและทรงวัด
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พิภพ พระองค์ทอดพระเนตรและทรงเขย่าประชาชาติ แล้วภูเขานิ รน
ั ดร์กาลก็กระจัดกระจาย และเนิ น
เขาอันอยูเนื
่ องนิ ตย์ก็ยุบตํ่าลง การเสด็จของพระองค์ก็เป็นดังดงั ้ เดิม 7 ข้าพเจ้าได้เห็นเต็นท์ของคนคูชน
ั
อยู่ในสภาพทุกข์ใจ และม่านแห่งแผ่นดิ นมีเดียนหวัน
่ ไหว 8 ข้าแต่ พระเยโฮวาห์ พระองค์ ทรงพระพิโรธ
ต่อ แม่น้ํา หรือ พระองค์ ทรงกริว้ ต่อ แม่น้ํา หรือ หรือ ว่า พระองค์ ทรงโกรธทะเลเมื่อ พระองค์ เสด็จ ทรงม้า
เมื่อ ทรงรถรบแห่ง ความรอด 9 คัน ธนู ของพระองค์ ก็ ถู กเปิด ออกจนเปลือยเปล่า ที เดียว ตามคํา สัตย์
ปฏิญาณของเหล่า ตระกูล คือ พระดํารัส ของพระองค์ เซเลห์ พระองค์ ทรงแยกพิภพด้วยแม่น้ํา ทัง้ หลาย
10 บรรดาภูเขาเห็น พระองค์ ก็ บิ ดเบี้ยวไป กระแสนํ้า ที่ ดุ เดือดก็ กวาดผ่านไป มหาสมุทรก็ ส่ง เสียง มัน
ยกมือ ของมัน ขึ้น เบื้องสูง 11 ดวงอาทิตย์ และดวงจันทร์นิ่ง เฉยอยู่ ในที่ ของมัน เมื่อ แสงแห่ง ลูก ธนู ของ
พระองค์ พุ ่ง ผ่านไป เมื่อ แสงแห่ง หอกอัน วาววับ ของพระองค์ พุ ่งไป 12 พระองค์ เสด็จ ไปเหนื อ พิภพด้วย
ความโกรธา พระองค์ทรงเหยียบยํ่าประชาชาติด้วยความกริว้ 13 พระองค์เสด็จออกไปเพื่อช่วยประชาชน
ของพระองค์ให้รอด เพื่อช่วยผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ให้รอด พระองค์ทรงทําให้ศีรษะแห่งเรือนของคนชัว่
ได้ รบ
ั บาดเจ็บ โดยการเผยให้เห ็น ตัง้ แต่ รากฐานถึง ช่วงคอ เซลาห์ 14 พระองค์ ทรงแทงหัวหน้า หมู่บ้าน
ของเขาด้วยหอกของพระองค์ ผู้ มาอย่างลมหมุน เพื่อ จะกระจายข้าพเจ้า เสีย เขาจะเปรมปรีดิ ์ ดัง ว่า จะ
กินคนจนเสียเป็นความลับ 15 พระองค์ทรงเหยียบยํ่าทะเลด้วยม้าของพระองค์ คือนํ้ามากหลายซึ่งเดือด
พลุ่ง 16 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ แล้ว ท้องของข้าพเจ้า ก็ สะเทือน พอได้ ยิน เสียง ริม ฝีปากของข้าพเจ้า ก็ สัน
่
กระดูกของข้าพเจ้าก็ผุพัง และข้าพเจ้าก็สะเทือนอยูใ่ นตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะพักอยูใ่ นวันแห่งความ
ลําบาก เมื่อเขามาถึงประชาชน เขาจะบุกรุกด้วยกองทหารของตน 17 แม้ต้นมะเดื่อจะไม่มีดอกบาน หรือ
จะไม่มีผลในเถาองุน
่ การตรากตรํากับต้นมะกอกเทศก็สูญเปล่า ทุ่งนาจะมิได้เกิดอาหาร ฝูงสัตว์จะขาด
ไปจากคอก และจะไม่มีฝูงวัวที่ในโรงนา 18 ถึงกระนั ้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระเยโฮวาห์ ข้าพเจ้าจะเปรม
ปรีดิ ์ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า 19 พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงเป็นกําลังของข้าพเจ้า พระองค์
จะทรงกระทําเท้าของข้าพเจ้าเหมือนอย่างตีนกวางตัวเมีย พระองค์ จะทรงกระทําให้ข้าพเจ้าเดินไปบน
ที่สูงทัง้ หลายของข้าพเจ้า ถึงหัวหน้านั กร้องใช้เครือ
่ งสาย
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เศฟันยาห์

ผู้เขียนหนั งสือเล่มนี้คือ เศฟันยาห์ ที่ได้ประกาศในปี ก่อนค.ศ� 625 ในสมัยกษั ตริย์โยสียาห์และเยเร
มีย์ (1:1; ยรม 1:1) ผู้ พยากรณ์ นี้ ได้ บอกเกี่ยวกับเชื้อวงศ์ ของตนถึง ชัว่ อายุ ที่ สี่ เขาคือ “เศฟัน ยาห์บุ ตร
ชายคู ชี ผู้ เป็น บุตรชายเกดาลิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายอามาริยาห์ ผู้ เป็น ราชโอรสของเฮเซคี ยาห์� และเขา
พยากรณ์ “ในรัชกาลโยสิยาห์ราชโอรสของอาโมน กษั ตริยของยู
์
ดาห์� (1:1)
เขากล่าวว่าการทําลายของกรุ ง เยรู ซาเล็ม โดยกรุ ง บาบิ โลนซึ่ง จะเกิด ขึ้น ในอนาคตเป็น “วันแห่ง พระ
เยโฮวาห์� อัน เล็ก ซึ่ง ได้ เปรียบเทียบกับ “วัน ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � อัน แท้ ซึ่ งก ็ คือ การเสด็จ กลับ มา
ของพระเยซูและการสงครามที่อารมาเกดโดน
ยูดาห์จะถูกกวาดไปเป็นเชลยในอนาคต

พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง มาถึง เศฟัน ยาห์ บุ ตรชายคู ชี ผู้ เป็น บุตรชายเกดาลิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตร
ชายอามาริยาห์ ผูเป็
้ นราชโอรสของเฮเซคียาห์ ในรัชกาลโยสิยาห์ราชโอรสของอาโมน กษั ตริยของยู
์
ดาห์
2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เราจะกวาดทุกสิง
ี้ งจากพื้นแผ่นดิน� 3 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เรา
่ ทุกอย่างให้เกลย
จะกวาดมนุษย์ และสัตว์เดียรัจฉานไปเสีย เราจะกวาดนกในอากาศไปเสีย ทัง้ ปลาในทะเลด้วย เราจะ
กวาดล้างสิง่ ที่ทําให้สะดุดพร้อมกับคนชัว่ เราจะขจัดมนุษยชาติออกจากพื้นแผ่นดิน 4 เราจะเหยียดมือ
ของเราออกต่อสู้ยูดาห์ และต่อชาวเยรู ซาเล็มทัง้ มวล เราจะขจัดกากเดนของพระบาอัลเสียจากสถานที่
นี้ และกําจัดชื่อบรรดาเคมาริมพร้อมกับพวกปุโรหิตเสีย 5 กําจัดคนเหล่านั ้นทีก
่ ราบลงบนดาดฟ้าหลังคา
ตึกเพื่อไหว้บริวารแห่งฟ้าสวรรค์ คนเหล่านั ้ นที ่กราบลงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ และปฏิญาณต่อพระ
มิล โคม 6 คนเหล่านั ้ นที ่ หน
ั กลับ จากการติด ตามพระเยโฮวาห์ ผู้ มิได้ แสวงหาพระเยโฮวาห์หรือ ทูล ถาม
พระองค์� 7 จงนิ่ ง สงบอยู่ ต่อ เบื้องพระพักตร์องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า เพราะว่า วัน แห่ง พระเยโฮวาห์
มาใกล้แล้ว พระเยโฮวาห์ทรงเตรียมเครือ
่ งบูชา และทรงกระทําแขกของพระองค์ให้บริสุทธิ์ 8 และต่อมา
ในวันที ่พระเยโฮวาห์ทรงฆ่าบู ชานัน
้ พระองค์ ตรัสว่า “เราจะลงโทษบรรดาเจ้านายและโอรสของกษั ตริ
ย์ และบรรดาผู้ ที่ ตกแต่งตัวด้วยเครือ
่ งแต่งกายต่างด้าว 9 ในวันนั ้น เราจะลงโทษทุก คนที่ กระโดดข้าม
ธรณี ประตู คือผูที
้ ่กระทําให้เรือนของนายเต็มไปด้วยความทารุ ณและการคดโกง� 10 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า “ต่อมาในวันนั ้น จะได้ยน
ิ เสียงร้องจากประตู ปลา และเสียงรํา่ ไห้จากแขวงสอง และเสียงโครมคราม
11
จากเนิ นเขา ชาวตําบลมักเทชเอ๋ย จงรํา่ ไห้เถิด เพราะพ่อค้าทัง้ ปวงก็ถูกโค่นลงเสียแล้ว บรรดาผู้ที่ค้า
ขายกับเงินกถู
็ กขจัดเสียแล้ว 12 ต่อมาคราวนั ้นเราจะเอาตะเกียงส่องดูเยรู ซาเล็ม และเราจะลงโทษคนที่
ตกตะกอน ผูที
้ ่กล่าวในใจของตนว่า ‘พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงกระทําการดี และพระองค์ก็จะไม่ทรงกระทํา
13
การชัว่ � ฉะนั ้นทรัพย์สิ่งของของเขาจะถูกปล้น และเรือนของเขาจะรกร้าง ถึงเขาจะสร้างเรือน เขาก็
จะไม่ได้อยูในเรื
่
อนนั ้น ถึงเขาจะปลูกสวนองุน
่ เขาจะไม่ได้ดื่มน้าํ องุน
่ จากสวนนั ้น� 14 วันสําคัญแห่งพระ
เยโฮวาห์ใกล้เข้ามา ใกล้เข้ามาและเร่งมาก ทัง้ เสียงของวันแห่งพระเยโฮวาห์ ผูแกล้
้
วกล้าจะร้องเสียงดัง
15
ที่ นั ่น วันนั ้นเป็ นวันแห่งพระพิโรธ เป็ นวันแห่งความทุกข์ใจและความซึมเศร้า เป็ นวันแห่งการทิง้ ให้
เสียเปล่าและการทิง้ ให้รกร้าง เป็ นวันแห่งความมืดและความอึมครึม เป็ นวันแห่งเมฆหมอกและความ
มืด ทึบ 16 เป็ นว ั นที ่ มี เสียงแตรและวัน โห่ รอ
้ งต่อ เมืองทัง้ หลายที่ มี สัน ปราการและต่อ ป้อมสูง 17 เราจะ
นําทุกข์ภัยมาสู่มนุษย์ เขาจะได้เดินไปเหมือนคนตาบอด เพราะเขาได้กระทําบาปต่อพระเยโฮวาห์ โลหิต
ของเขาจะถูกเทออกเหมือนฝุ่น และเนื้ อของเขาจะถูกเทออกเหมือนมูลสัตว์ 18 เงินหรือทองคําของเขา
1
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ก็ดีจะไม่สามารถช่วยเขาให้พ้นได้ในวันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์ แผ่นดินทัง้ สิน
้ จะถูกเผาผลาญ
ในไฟแห่งความหวงแหนของพระองค์ เพราะพระองค์จะทรงกําจัดคนทัง้ ปวงที่อาศัยอยูใ่ นแผ่นดินอย่าง
รวดเร็ว

2

ทุกคนที่ใจถ่อมจงแสวงหาพระเยโฮวาห์
โอ ประชาชาติ ที่ ผู้ อื่น ไม่ ปรารถนาเอ๋ย จงมาชุ มนุ มกัน เออ มาชุ มนุ มกัน 2 ก่อนที่ พระบัญชาสําเร็จ
ก่อนที่ วัน นั ้น ผ่านไปดัง่ แกลบที่ ปลิว ก่อนที่ พระพิโรธอั นร ้ายแรงแห่ง พระเยโฮวาห์ จะลงมาเหนื อ เจ้า
ก่อนที่วันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จะลงมาเหนื อเจ้า 3 ทุกคนที่ใจถ่อมในแผ่นดินนี้ คือผู้ที่กระทํา
ตามคําตัดสินของพระองค์ จงแสวงหาพระเยโฮวาห์ จงแสวงหาความชอบธรรม แสวงหาความถ่อมใจ
ชะรอยเจ้าจะได้รบ
ั การกําบังในวันแห่งพระพิโรธของพระเยโฮวาห์
1

คําพยากรณ์ เรือ
่ งการพิพากษาต่อกาซา โมอับ อัมโมนและเอธิโอเปีย
เพราะว่า เมืองกาซาจะถูก ทอดทิง้ และเมือ งอัชเคโลนจะเป็ นที ่ รกร้าง ชาวเมือ งอัช โดดจะถูก ขับ ไล่
ในเวลาเที่ยงวัน และเมืองเอโครนจะถูก ถอนรากถอนโคน 5 วิบัติ แก่ เจ้า ชาวเมืองชายทะเล เจ้ าผู้ เป็น
ประชาชาติ เคเรธี พระวจนะของพระเยโฮวาห์มีมากล่าวโทษเจ้า โอ คานาอัน แผ่นดินของคนฟี ลิสเตีย
เราจะทําลายเจ้า จนไม่ มี ชาวเมืองเหลือ 6 ชายทะเลนั ้น จะเป็ นที ่ อยู่ อาศัย และเป็นกระท่อมสําหรับ ผู้
เลี้ยงแกะ และเป็น คอกสําหรับ ฝูง แพะแกะ 7 ชายทะเลนั ้น จะเป็น กรรมสิทธิข
์ องวงศ์ วานยู ดาห์ ที่ เหลือ
อยู่นั ้น เขาจะหากินที่นั ่น ครัน
้ ถึงเวลาเย็น เขาจะนอนลงที่ในเหย้าเรือนทัง้ หลายของอัชเคโลน เพราะว่า
พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาจะเอาพระทัยใส่ เขา และให้เขากลับสู่ สภาพเดิม 8 “เราได้ยน
ิ คําด่าของโม
อับ และคํา ครหาของคนอัมโมนแล้ว ซึ่ง เขาด่า ประชาชนของเรา และอวดอ้างเรือ
่ งเขตแดนของเขาทัง้
หลาย� 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของอิสราเอลตรัสว่า “เหตุฉะนี้ เรามีชีวิตอยู่ฉั นใด แน่ ทีเดียว
โมอับจะกลายเป็นเหมือนเมืองโสโดม และคนอัมโมนจะเหมือนเมืองโกโมราห์ คือเป็ นที ่ขยายพันธุ ์ต้น
ตําแยและบ่อ เกลือ และเป็ นที ่ รกร้างอยู่ เนื องนิ ตย์ ชนชาติ ของเราส่วนที่ เหลือ จะปล้น เขา และชนชาติ
ของเราที่เหลืออยูจะยึ
่
ดเขาเป็นกรรมสิทธิ�
์ 10 นี่ จะเป็นผลตอบแทนความจองหองของเขา เพราะเขาด่า
และโอ้อวดต่อ ประชาชนของพระเยโฮวาห์จอมโยธา 11 พระเยโฮวาห์จะทรงเป็ นที ่ เกรงกลัว ของเขาทัง้
หลาย พระองค์ จะทรงกระทํา ให้ พระทัง้ หลายของโลกผ่ายผอม และมนุษย์ ทัง้ ปวงจะนมัสการพระองค์
ต่างตามถิน
่ ฐานของตน ร่วมทัง้ เกาะแห่งประชาชาติ ทัง้ สิน
้ 12 คนเอธิโอเปีย เอ๋ย เจ้ าด้วยเหมือนกัน จะ
ต้องถูกประหารเสียด้วยดาบของเรา 13 แล้วพระองค์จะเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ต่อแผ่นดินทางทิศ
เหนื อ และทําลายอัสซีเรีย และจะกระทําให้เมืองนี นะเวห์เป็ นที ่รกร้าง เป็ นที ่แห้งแล้งเหมือนถิน
่ ทุ รกัน
ดาร 14 ฝูง สัตว์ทัง้ หลายจะนอนอยู่ท่ามกลางที่ นั ้น สัตว์ป่า ในประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ทัง้ นกกระทุง และอีกาบ
้านจะอาศัย อยู่ ที่ หัว เสาทัง้ หลายของเมืองนั ้น เสียงของพวกมัน จะร้องอยู่ ที่ หน้าต่าง ความรกร้างจะอยู่
ที่ธรณี ประตู เพราะพระองค์จะทรงกระทําให้งานที่ทําด้วยไม้สนสีดาร์เปิดโล่งออก 15 นี่ เป็นเมืองที่สนุก
สนานที่อยูได้
่ อย่างไรกั
้ งวล เป็นเมืองที่คิดในใจของตนว่า “ข้านี่ แหละ และไม่มีเมืองอื่นใดนอกเหนื อจาก
ข้า อีก� มัน กลายเป็น เมืองรกร้างเสีย จริงๆ เป็ นที ่ อาศัย นอนของสัตว์ป่า ทุ กคนที่ ผ่านเมืองนี้ ไปจะเย้ย
หยันและส่ายมือของเขา
4

3

ความบาปของพวกผู้พิพากษา ผู้พยากรณ์ และปุโรหิตแห่งเยรู ซาเล็ม
1 วิบัติแก่ เมืองนี้ ที่ โสโครกและเป็ นมลทิน เป็ นเมืองที่ บีบบังคับเขา 2 เธอไม่ยอมเชื่อฟังเสียงใดๆ และ
ไม่ ยอมรับการตี สอนใดๆ เธอไม่ วางใจในพระเยโฮวาห์ และเธอไม่ เข้ามาใกล้ พระเจ้าของเธอ 3 เจ้ านาย
ของเธอก็เหมือนสิงโตที่คําราม ผู้พิพากษาของเธอก็เหมือนหมาป่ายามเย็น ซึ่งไม่แทะกระดูกจนกระทัง่
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ถึง รุ ง่ เช้า 4 ผู้ พยากรณ์ ของเธอเป็น คนเบาปัญญา เป็น คนทรยศ พวกปุโรหิต ของเธอก็ กระทํา สถาน
บริสุทธิ์ ให้ มัว หมอง เขาฝ่าฝืน ต่อ พระราชบัญญั ติ 5 พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงดํารงอยู่ ในเมืองนั ้น ชอบธรรม
พระองค์ จะมิ ได้ ทรงกระทํา ความชัว่ ช้า เลย ทุ กเช้า พระองค์ สําแดงคํา ตัดสิน ของพระองค์ พระองค์ มิได้
ทรงขาดเลย แต่คนอธรรมไม่รู จั
้ กอาย 6 “เราได้ขจัดประชาชาติทัง้ หลายออกเสียแล้ว หอคอยของเขาก็
รกร้าง เรากระทํา ให้ถนนของเมืองนั ้น เสีย ไปเปล่าๆ ไม่มี ใครผ่านไปมา หัว เมืองของเขาถูก ทําลาย เพื่อ
7 เรากล่าวว่า ‘แท้จริง เมืองนั ้นจะยําเกรงเรา เธอจะยอมรับคําสัง
จะไม่มีคน ไม่มีชาวเมืองอยูเลย
่
่ สอน�
เพื่อ ที่ อาศัย ของเขาจะไม่ ถู กตัด ออก เราลงโทษเขาอย่างไรก็ ตาม แต่ เขาทัง้ หลายยิง่ กลับ ร้อนใจที่ จะ
ให้การกระทําของเขาเสื่อมทราม�
บรรดาศัตรู ของเยรู ซาเล็มจะถูกลงโทษ
พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสว ่า “เพราะฉะนั ้น จงคอยเรา คอยวั นที ่ เราลุก ขึ้น เพื่อ ทําการปล้น เพราะการ
ตกลงใจของเราก็ คือ จะรวมประชาชาติ ให้ ราชอาณาจักรชุ มนุ มกัน เพื่อ เทความกริว้ ของเราบนเขาทัง้
หลาย คือ ความร้อนแรงแห่ง ความโกรธของเรา เพราะว่า พิภพทัง้ สิน
้ จะถูก เผาผลาญในไฟแห่ง ความ
9
หวงแหนของเรา ในคราวนั ้น เราจะให้ประชาชนนั ้นหันไปใช้ภาษาบริสุทธิ์ เพื่อว่าทุกคนจะร้องทูลออก
พระนามพระเยโฮวาห์ และปรนนิ บติ
ั พระองค์เป็นใจเดียวกัน 10 บุคคลที่ทูลขอต่อเรา คือบุตรสาวแห่งคน
ของเราที่ถูกกระจัดกระจายไป จะนําเอาเครือ
่ งบูชาของเรามาจากฟากข้างโน้ นของแม่น้ําแห่งเอธิโอเปีย
11 ในวันนั ้น เจ้าจะไม่ถูกกระทําให้อบ
ั อายด้วยการกระทําทัง้ สิน
้ ซึ่งเจ้าได้ละเมิดต่อเรา เพราะในเวลานั ้น
เราจะคัดผู้โอ้อวดเห่อเหิมนัน
้ ออกเสียจากท่ามกลางเจ้า เจ้าจึงจะไม่เย่อหยิง่ จองหองเพราะเหตุภูเขาบริ
สุทธิ์ของเราอีกต่อไป 12 เพราะเราจะเหลือแต่ คนที ่ทุกข์ยากและขัดสนไว้ในท่ามกลางเจ้า เขาจะวางใจ
ในพระนามแห่งพระเยโฮวาห์ 13 บรรดาคนที่เหลืออยูในอิ
่
สราเอล เขาจะไม่กระทําความชัว่ ช้า และไม่กล
่าวคํามุสา และในปากของเขานั ้นจะหาลิ้นที ่ล่อลวงก็ ไม่มี เพราะเขาทัง้ หลายจะเที่ยวหากินและนอนลง
และไม่มีผู้ใดกระทําให้เขากลัวเกรง
8

อิสราเอลในสมัยราชอาณาจักรของพระคริสต์
โอ บุ ตรสาวแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จงร้องเพลงเสียงดัง โอ อิสราเอลเอ๋ย จงโห่รอ
้ งเถิด จงเปรมปรีดิ ์ และ
ลิงโลดด้วยเต็มใจของเจ้า เถิด โอ บุ ตรสาวแห่ง เยรู ซาเล็ม 15 พระเยโฮวาห์ ทรงล้ม เลิก การพิพากษา
ลงโทษ เจ้า แล้ว พระองค์ ทรง ขับ ไล่ ศัตรู ของ เจ้า ออก ไป แล้ว กษั ตริย์ แห่ งอ ิส รา เอ ล คือ พระ เย โฮ วาห์
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 ให้มือ ของเจ้า อ่อนเพลีย ไป� 17 พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของเจ้า ซึ่ง อยู่
ท่ามกลางเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์ พระองค์จะทรงช่วยให้รอด พระองค์จะทรงเปรมปรีดิ์เพราะเจ้าด้วยความ
ยินดี พระองค์ จะทรงพํานั ก ในความรัก ของพระองค์ พระองค์ จะทรงเริง โลดเพราะเจ้า ด้วยร้องเพลง
เสียงดัง 18 เราจะรวบรวมคนที่เศร้าโศกให้มายังประชุมอันศักดสิ
ิ์ ทธิ์ คือคนในพวกเจ้าซึ่งต้องทนต่อการ
19
เยาะเย้ย ดู เถิด ในคราวนั ้นเราจะกวาดล้างผู้ที่ บีบบังคับเจ้าทุกคน เราจะช่วยคนขาพิการให้รอดพ้น
และรวบรวมคนที่ กระจัดกระจายไป และเราจะเปลี่ยนความอับอายของเขาให้ เป็น ความน่า สรรเสริญ
และให้ เป็น เสียงลือ ไปทัว่ โลก 20 ในคราวนั ้น เราจะนํา เจ้า กลับ เข้า มา คือ ในคราวที่ เรารวบรวมพวกเจ้า
เข้า ด้วยกัน เออ เราจะกระทํา ให้เจ้ ามีช่อ
ื เสียงและเป็ นที ่ สรรเสริญในท่ามกลางบรรดาชนชาติ ทัง้ หลาย
ของโลก คือเมื่อเราให้เจ้ากลับสู่สภาพเดิมต่อหน้าต่อตาเจ้า� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ
14
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฮักกัย

ฮั กก ัย พยากรณ์ หลัง จากชาวอิสราเอลได้ กล ับ มาจากบาบิ โลนโดยเศรุ บ บาเบลเป็น ผู้ นํา เอสราได้ พู
ดถึง ฮั กก ัยใน 5:1 และ 6:14 จากข้อความเหล่า นี้ เราได้ เห ็ นว ่า การประกาศของเขาได้ เก ิด ผลและพวก
อิสราเอลได้ สร้างพระวิหารให้ เสร็จ หัว เรือ
่ งของเล่ มน ี้ คือ การตกแต่ง พระวิหารและการถวายทรัพย์ ที่
ต้องใช้ในการตกแต่งนั ้น เขาอยูสม
่ ัยเดียวกันกับเศคาริยาห์และมาลาคี (1:1)

หนังสือฮักกัยมีอยู่ 5 ภาค และแต่ละภาคเริม
่ ต้นด้วยคําว่า “พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮั
กกัย� (1:1; 1:3; 2:1; 2:10; 2:20)
1ณ

วันที่หนึ่ ง เดือนที่หก ปีที่สองแห่งรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮั
กกัย ผู้พยากรณ์ ถึงเศรุ บบาเบลบุตรชายเชอัลทิ เอล ผู้ว่าราชการเมืองยูดาห์ และถึงโยชู วาบุตรชายเย
โฮซาดัก มหาปุโรหิต ว่า
คนอิสราเอลที่เหลืออยูในเยรู
่
ซาเล็มจะถูกพระเจ้าลงโทษ

2 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ประชาชนเหล่านี้ กล่าวว่า เวลานั ้นยังไม่มาถึง คือเวลาที่จะสร้าง
พระนิ เวศของพระเยโฮวาห์� 3 แล้วพระวจนะของพระเยโฮวาห์จึงมาถึงโดยทางฮักกัยผู้พยากรณ์ ว่า

ประชาชนเริม
่ สร้างพระวิหารใหม่
เจ้าทัง้ หลาย ถึงเวลาแล้วหรือที่ ตัวเจ้าเองอาศัยอยู่ในบ้านที่ มีไม้บุ แต่ ส่วนพระนิ เวศนี้ ทิง้ ให้พัง
ทลาย 5 เพราะฉะนั ้น บัดนี้ พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสว่า จงพิจารณาดูว่า เจ้ามีความเป็นอยู่อย่างไร
6 เจ้าหว่านมาก แต่เกย
ี่ วน้ อย เจ้ารับประทาน แต่ไม่เคยอิม
่ เจ้าดื่ม แต่ก็ไม่เคยหายอยาก เจ้านุ่งห่ม แต่ก็
7
ไม่มีใครอุน
่ ผู้ที่ได้ค่าจ้าง ก็ได้ค่าจ้างมาใส่ถุงที่มีรู พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า จงพิจารณาดูว่า
เจ้ ามี ความเป็นอยู่อย่างไร 8 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า จงขึ้นไปที่ เนิ นเขาและนําไม้มาสร้างพระนิ เวศ เราจะ
มีความพอใจในพระนิ เวศนั ้น และเราจะได้รบ
ั เกียรติ 9 เจ้าทัง้ หลายหวังได้มาก แต่ดูเถิด ก็ได้น้ อย และ
เมื่อเจ้านําผลมาบ้านของเจ้า เราก็ เป่ามันไปเสีย พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ทําไมเป็นอย่างนั ้นเล่า
ก็เพราะนิ เวศของเราพังทลายอยู่ ฝ่ายเจ้าต่างก็สาละวนอยูก
่ ับเรือ
่ งบ้านของตน 10 เพราะฉะนั ้น ท้องฟ้า
ที่ อยู่เหนื อเจ้าจึงยัง้ นํ้าค้างไว้เสีย และโลกก็ยด
ึ พืชผลของมันไว้เสีย 11 และเราก็เรียกความแห้งแล้งมา
สู่แผ่นดินและเนิ นเขา มาสู่ข้าว นํ้าองุน
่ ใหม่ และนํ้ามัน มาสู่สิ่งต่างๆซึ่งดินอํานวยผล สู่มนุษย์และสัตว์
และมาสู่ ผลงานทัง้ สิน
้ ซึ่ งม ื อกระทํา ไว้� 12 แล ้วเศรุ บ บาเบล บุ ตรชายเชอั ลทิ เอลและโยชู วา บุ ตรชาย
เยโฮซาดัก มหาปุโรหิต พร ้ อมกับ ประชาชนทัง้ ปวงที่ เหลือ อยู่ ได้ เชื่อ ฟัง พระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์
พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย และถ้อยคํา ของฮั กก ัย ผู้ พยากรณ์ เพราะว่า พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขาทัง้
หลายได้ ทรงใช้ท่านมา และประชาชนก็ เกรงกลัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 13 แล้วฮักกัย ทูตของพระ
เยโฮวาห์ จึง กล่าวแก่ ประชาชนตามกระแสรับสัง่ ของพระเยโฮวาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เราอยู่ กับ
เจ้า ทัง้ หลาย� 14 และพระเยโฮวาห์ทรงเร้า ใจเศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล ผู้ ว่า ราชการเมืองยู ดาห์
และทรงเร้าใจของโยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหาปุโรหิต และเร้าใจประชาชนทัง้ ปวงที่เหลืออยู่นั ้น เขา
ทัง้ หลายก็มาทํางานในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จอมโยธา พระเจ้าของเขาทัง้ หลาย 15 ณ วันที่ยี่สิบสี่
ของเดือนที่หก ในปีที่สองแห่งรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั
4 “โอ

2
พระสัญญาของพระเจ้าถึงพระวิหารยิง่ ใหญ่ในสมัยที่พระคริสต์เสด็จกลับมา

ฮักกัย 2:1

929

ฮักกัย 2:23

วันที่ยีสิ
่ บเอ็ด เดือนที่เจ็ด พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาโดยทางฮักกัยผู้พยากรณ์ ว่า 2 “จงกล่าว
แก่ เศรุ บ บาเบลบุตรชายเชอั ลทิ เอล ผู้ ว่า ราชการเมืองยู ดาห์ และแก่ โยชู วาบ ุตรชายเยโฮซาดัก มหา
ปุโรหิต และแก่ประชาชนที่ เหลืออยู่เถิด ว่า 3 ใครบ้างที่ เหลืออยู่ท่ามกลางพวกท่านนี้ ที่ เห็นพระนิ เวศนี้
ครัง้ เมื่อมส
ี ง่าราศีเดิมนน
ั ้ บัดนี้ ท่านเหล่านั ้นเห็นเป็นอย่างไร มองดูแล้วเปรียบกันไม่ได้เลยใช่ไหม 4 พระ
เยโฮวาห์ตรัสว่า โอ เศรุ บบาเบลเอ๋ย แม้กระนั ้ นก็ดี จงกล้าหาญเถิด โอ โยชูวาบุตรชายเยโฮซาดัก มหา
ปุโรหิต เอ๋ย จงกล้า หาญเถิด ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่ง แผ่น ดิน เอ๋ย จงกล้า หาญเถิด พระเยโฮวาห์ตรัสด ัง นี้
แหละ พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า จงทํางานเถิด เพราะเราอยู่กับเจ้า 5 ตามถ้อยคําซึ่งเราได้ ทําเป็น
พันธสัญญาไว้กับ เจ้า เมื่อ เจ้า ทัง้ หลายออกจากอียป
ิ ต์ วิญญาณของเราอยู่ ท่ามกลางเจ้า อย่า กลัว เลย
6 เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า อีกสักหน่ อย เราจะเขย่าท้องฟ้าและโลก ทะเลและแผ่นดิน
แห้ง อี กครัง้ หนึ่ ง 7 เราจะเขย่า ประชาชาติ ทัง้ สิน
้ เพื่อ ความปรารถนาของประชาชาติ ทัง้ สิน
้ จะได้ เข้า มา
เราจะบรรจุ นิเวศนี้ ให้ เต็ มด ้วยสง่า ราศี พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 8 เงิน เป็น ของเรา และ
ทองคําเป็นของเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ 9 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า สง่าราศีของ
พระนิ เวศครัง้ หลัง นี้ จะยิง่ กว่า ครัง้ เดิ มน ัน
้ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า และเราจะให้ เก ิด ความสมบู
รณ์พูนสุขในสถานที่นี้ �
1ณ

ทรงติเตียนประชาชนเพราะเขาละเลยในการเตรียมพระวิหาร
เมื่อ วันที ่ ยี ่ สิ บสี่ เดือนที่ เก้า ในปี ที่ สองของรัชกาลดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาโดยทาง
11
ฮักก ัย ผู้ พยากรณ์ ว่า “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า จงถามบรรดาปุโรหิต เกี่ยวกับ ราชบัญญั ติ
เถิด ว่า 12 ‘ถ้า ผู้ ใดยกชายเสื้อ คลุม ทํา พกห่อเนื้ อ บริสุทธิ์ ไป หากว่าชายเสื้อ ตั วน น
ั ้ ไปถูก ขนมปัง หรือแกง
หรือนํ้าองุน
่ หรือนํ้ามัน หรืออาหารใดๆ สิ่งนั ้นจะพลอยบริสุทธิ์ไปด้วยหรือไม่� ” พวกปุโรหิตตอบว่า “ไม่
บริสุทธิ�
์ 13 แล้วฮักกัยจึงถามว่า “ถ้าคนหนึ่ งคนใดที่ มลทินเพราะไปถูกศพมา แล้วมาถูกสิง่ เหล่านี้ เข้า
สิ่งเหล่านี้ จะมลทินไปด้วยหรือไม่� ปุโรหิตตอบว่า “สิ่งเหล่านี้ จะมลทินไปด้วย� 14 ฮักกัยจึงตอบว่า “พระ
เยโฮวาห์ตรัสว ่า ต่อ หน้า เรา ชนชาติ นี้ เป็น อย่างนั ้น และประชาชาติ นี้ ก็ เป็น อย่างนั ้น ผลงานทุก อย่างที่
มือ ของเขากระทํา เป็น อย่างนั ้น ด้วย และสิง่ ใดๆที่ เขาถวายบูชาที่ นั ่น ก็ เป็น มลทิน 15 บัดนี้ จงพิจารณา
เถิดว่า ตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไปจะเกิดเหตุอะไรขึ้นบ้าง คือก่อนที่ศิลาก้อนหนึ่ งจะวางซ้อนบนศิลาก้อนหนึ่ ง
ที่ ในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 16 ก่อนสิง่ เหล่านี้ เกิดขึ้น เมื่อผู้ใดมายังกองข้าวคิดว่าจะตวงได้ยี่สิ บถัง
ก็มีแต่สิ บถัง เมื่อผู้หน่ึงมาถึ งบ่อเก็บน้าํ องุน
่ เพื่อตักเอาห้าสิบถัง ก็มีแต่ยี่สิ บถัง 17 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า
เราได้ โจมตี เจ้ าและผลงานทัง้ สิน
้ จากมือของเจ้าด้วยให้ข้าวม้าน และขึ้นรา และด้วยลูกเห็บ แต่ เจ้ าทัง้
18
หลายก็ยงั ไม่หน
ั มาหาเรา จงพิจารณาตัง้ แต่วันนี้ เป็นต้นไป คือวันที่ยี่สิบสี่ เดือนที่เก้า คือตัง้ แต่วันที่
วางรากฐานแห่งพระวิหารของพระเยโฮวาห์ จงพิจารณาดู 19 ยังมีข้าวตกค้างอยูใ่ นยุงบ
้ ้างหรือ เถาองุน
่
ต้นมะเดื่อ และต้นทั บทิมกับต้นมะกอกเทศยังไม่เกิดผลหรือ ตัง้ แต่ วันนี้ เป็นต้นไป เราจะอํานวยพรแก่
เจ้า�
10

เมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา พระเจ้าจะทรงทําลายอาณาจักรทัง้ หลายแห่งโลก
พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง ฮั กก ัยเป็ นคร ัง้ ที่ สองเมื่อ วั นที ่ ยี ่ สิ บสี่ ของเดือนนั ้ นว ่า 21 “จงพู
ดกับเศรุ บบาเบลผู้วา่ ราชการเมืองยูดาห์ว่า เราจะเขย่าท้องฟ้าและโลก 22 และเราจะควํา่ พระที่นั่งของ
บรรดาราชอาณาจักร เราจะทําลายเรีย
่ วแรงของบรรดาราชอาณาจักรแห่งประชาชาติ และจะควํา่ รถรบ
กับผูขั
้ บขี่ ม้าและผูขั
้ บขีจะต้
่
องล้มลง คือทุกคนจะต้องล้มลงด้วยดาบแห่งพีน
่ ้ องของเขา 23 พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว่า ในวันนั ้นเราจะรับเจ้า โอ เศรุ บบาเบล บุตรชายเชอัลทิเอล ผู้รบ
ั ใช้ของเราเอ๋ย พระเยโฮ
วาห์ตรัสว่า เราจะกระทําเจ้าให้เป็นดังแหวนตรา เพราะเราได้เลือกสรรเจ้าแล้ว พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี้ แหละ�
20
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เศคาริยา

หนังสือเล่มนได้
ี้ ชื่อจากผูเข
้ ียนคือ เศคาริยาห์ ซึ่งเป็นบุตรเบเรคิยาห์ ซึ่งเป็นบุตรอิดโด (1:1) เขาอยูใ่ น
เชื้อวงศ์ของปุโรหิต ตามหนั งสือเอสรา 5:1 และ 6:14 เศคาริยาห์ได้รับใช้พรอ
้ มกับฮักกัยในการฟื้ นฟูแห่
งการสร้างพระวิหาร และเขาได้พยากรณ์ ในปี ก่อน ค�ศ� 520 และ 518 (1:1, 7; 7:1) ทัง้ เขากับฮักกัย
ได้ประกาศถึงเรือ
่ งการนมัสการและความบาปทัง้ หลายแห่งชาติอิสราเอล
เครือ
่ งหมายต่างๆซึ่ง เศคาริยาห์ ได้ ใช้ ในการพยากรณ์ มี คํา อธิ บายในเล่ มอ ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ เขาได้
พยากรณ์ ถึง ตอนที่ พระเยซู ทรงลูก ลาเข้าไปในกรุ ง เยรู ซาเล็ม (9:9) การที่ พระเยซู ทรงเป็น “กิง่ � แห่ง
ราชวงศ์ ของดาวิด (อสย 11:1-5) และการปรากฏของพระเยซู ต่อ พวกยิว ในตอนที่ พวกยิ วน น
ั ้ จะได้ รบ
ั
ความรอด เขาได้พยากรณ์ ถึงรอยตะปูในพระหัตถ์ของพระเยซู การรวบรวมของอิสราเอล การที่ผู้ทรยศ
ต่อ พระคริสต์ จะสู้ รบกับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม การที่ พระเยซู จะทรงช่วยกรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ พ้น จากการสู้ รบนั ้น
และถึงอาณาจักร 1000 ปีของพระเยซู
ผู้พยากรณ์ เศคาริยาห์ตักเตือนประชาชน
1 ในเดือนที่ แปด ปี ที่ สองแห่ง รัชกาลดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ังเศคาริยาห์ บุ ตรชาย
ของเบเรคิ ยาห์ ผู้ เป็น บุตรชายของอิด โด ผู้ พยากรณ์ ว่า 2 “พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ ต่อ บรรพบุรุษ ของเจ้า
ทัง้ หลายเป็นอย่างยิง่ 3 เพราะฉะนั ้น จงกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า จง
กลับมาหาเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ และเราจะกลับมาหาเจ้า พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสดังนี้ แหละ 4 อย่าเป็นเหมือนบรรพบุรุษของเจ้า ซึ่งบรรดาผู้พยากรณ์ คนก่อนๆร้องบอกเขาว่า ‘พระ
เยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า จงหันกลับเสียจากทางชัว่ ของเจ้า และจากการกระทําที่ชว
ั ่ ของเจ้าเถิด�
5
พระเยโฮวาห์ตรัสว่า แต่ เขาไม่ ได้ ยินและมิ ได้ ฟังเรา บรรพบุรุษของเจ้า เขาอยู่ที่ไหน พวกผู้พยากรณ์
เล่า เขามีชีวิตอยู่เป็นนิ ตย์หรือ 6 แต่ถ้อยคําของเราและกฎเกณฑ์ของเรา ซึ่งเราได้บัญชาแก่ผู้พยากรณ์
ผู้รบ
ั ใช้ของเราก็ได้ติดตามบรรพบุรุษของเจ้าทันมิใช่หรือ จนเขากลับใจแล้วกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์จอม
โยธาทรงดําริวา่ จะทรงกระทําแก่เราประการใด ในเรือ
่ งทางและการกระทําของเรา พระองค์ทรงกระทํา
แก่เราอย่างนั ้น� ”
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าขี่ม้าสีแดง
เดือนที่ สิบเอ็ด ซึ่งเป็นเดือนเชบัท ในปี ที่ สองแห่งรัชกาลดาริอส
ั พระวจนะของพระ
เยโฮวาห์มายังเศคาริยาห์ บุ ตรชายของเบเรคิ ยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอิดโด ผู้พยากรณ์ ว่า 8 “ณ กลาง
คื นวันหนึ่ ง ข้าพเจ้าได้ มองดู และดู เถิด มี ชายคนหนึ่ งขี่ม้าสี แดง ยืนอยู่ท่ามกลางต้นนํ้ามันเขียวที่ ลาน
หุบเขา ณ เบื้องหลังท่านผูน
้ ั ้นมม
ี ้าสีแดง สีแสด และสีขาว 9 แล้วข้าพเจ้าจึงถามว่า ‘โอ นายเจ้าข้า เหล่านี้
คืออะไร� ทูตสวรรค์ที่สนทนากับข้าพเจ้าบอกข้าพเจ้าว่า ‘เราจะสําแดงให้เจ้าทราบว่า เหล่านี้ คืออะไร�
10 เหตุ ฉะนั ้น ชายที่ ยน
ื อยู่ ท่ามกลางต้นนํ้า มัน เขียวจึง บอกว่า ‘เหล่า นี้ คือ ผู้ ที่ พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ ให้ ไป
เที่ยวตรวจตราโลก� 11 และเขาเหล่านั ้นได้ตอบทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ ผูยื
้ นอยูท
่ ่ามกลางต้นนํ้ามัน
เขียวว่า ‘เราได้ตรวจตราโลกแล้ว ดูเถิด ทัง้ โลกก็นิ่งสงบอยู�
่
7 เมื่อ วันที ่ยี่สิ บสี่

พระเจ้าทรงเมตตากรุ งเยรู ซาเล็มหลังจากการเป็นเชลยเจ็ดสิบปีแล้ว
12 แล้วทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์กล่าวว่า ‘โอ ข้าแต่ พระเยโฮวาห์จอมโยธา อีกนานเท่าใดพระองค์
จะไม่ ทรงเมตตากรุ ง เยรู ซาเล็ม และหัว เมืองแห่ง ยู ดาห์ ซึ่ง พระองค์ ก็ ทรงกริว้ มาเจ็ด สิบ ปี แล้ว พระเจ้า
ข้า� 13 และพระเยโฮวาห์ทรงตอบทูตสวรรค์ผูที
้ ่สนทนากับข้าพเจ้า เป็นพระวาทะที่ประเสริฐและเล้าโลม
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ใจ 14 ทูตสวรรค์ผูที
้ ่สนทนาอยูก
่ ับข้าพเจ้าจึงกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘จงร้องว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด
ัง นี้ ว่า เรามี ความหวงแหนกรุ ง เยรู ซาเล็ม คือ กรุ ง ศิ โยนเป็ นที ่ ยิง่ 15 เราโกรธประชาชาติ มากที่ อยู่ อย่าง
สบายๆ เพราะเมื่อ เราโกรธแต่ น้ อย เขาก็ ก่อ ภัย พิบั ติ เกิน ขนาด 16 เพราะฉะนั ้น พระเยโฮวาห์ จึง ตรัสว
่า เรากลับ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ มด ้วยความกรุ ณา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า จะต้องสร้างนิ เวศของ
เราขึ้นไว้ในนั ้น และขึงเชือกวัดไว้เหนื อกรุ งเยรู ซาเล็ม 17 จงร้องอีกว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้
ว่า เมืองทัง้ หลายของเราจะไพบูลย์ท่วมท้นไปด้วยความมัง่ คังอ
่ ีก และพระเยโฮวาห์จะปลอบศิโยน และ
เลือกสรรกรุ งเยรู ซาเล็มอีกครัง้ หนึ่ ง� ”
นิ มิตเรือ
่ งเขาสี่เขากับช่างไม้สี่คน

18 ข้าพเจ้าจึงเงยหน้าขึ้นแลเห็น ดูเถิด มีเขาสี่เขา 19 ข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ที่สนทนาอยูก
่ ับข้าพเจ้า

ว่า “เหล่า นี้ คือ อะไร� ท่านจึง ตอบข้าพเจ้า ว่า “เหล่า นี้ คือ เขาที่ ขวิด ยู ดาห์ อิสราเอลและเยรู ซาเล็ม ให้
กระจัดกระจายไป� 20 แล ้ว พระเยโฮวาห์ จึง ทรงสําแดงให้ ข้าพเจ้า เห็น ช่างไม้ สี ่ คน 21 และข้าพเจ้า จึง
ถามว่า “คนเหล่า นี้ มาทํา อะไรกัน� พระองค์ ทรงตอบว่า “เขาเหล่า นี้ มาขวิด ยู ดาห์ให้กระจัดกระจายไป
จนไม่ มี ผู้ ใดยกศีรษะขึ้น ได้ อีก และช่างเหล่า นี้ มากระทําให้ เขาหวาดกลัว เพื่อ จะเหวีย
่ งลงซึ่ง เขาแห่ง
ประชาชาติ ที่ยกเขาของตนมาขวิดแผ่นดินยูดาห์กระทําให้กระจัดกระจายไป�

2

การวัดกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งอนาคต
ดูเถิด ชายคนหนึ่ งมีเชือกวัดอยู่ในมือแน่ ะ 2 ข้าพเจ้าจึงถามว่า “ท่าน
จะไปไหน� เขาจึง บอกข้าพเจ้า ว่า “จะไปวัด เยรู ซาเล็ มด ู ว่า กว้างเท่าใด ยาวเท่าใด� 3 และดู เถิด ทูต
สวรรค์ที่ได้สนทนากับข้าพเจ้าก็ก้าวออกไป และทูตสวรรค์อีกองค์หน่งก
ึ ็ก้าวออกไปพบกับท่าน
1 ข้าพเจ้าเงยหน้าขึ้นอีกแลเห็น

ในยุคอาณาจักร 1000 ปี เยรู ซาเล็มจะรับพระพร
4 และบอกท่านว่า “วิง
่ ซิ บอกชายหนุ่มคนนั ้นว่า ‘จะมีคนมาอาศัยอยูใ่ นเยรู ซาเล็มอย่างกับเมืองที่ไม่มี
กํา แพงล้ อม เพราะว่า ประชาชนและสัตว์เลี้ยงในนั ้น จะมี มากมาย 5 เพราะว่า เราจะเป็น เหมือนกําแพง
เพลิง ล้อมเธอไว้ พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า และเราจะเป็น สง่า ราศี ในเมืองนั ้น 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า เฮ ้ เฮ
้ จงหนี ไปให้พ้นจากแผ่นดินเหนื อ พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เพราะเราได้ แผ่พวกเจ้าออกดังลมทัง้ สี่ ทิศของ
ท้องฟ้า 7 โอ ศิ โยนเอ๋ย เจ้ าผู้ ที่ อยู่ กับ ธิดาของบาบิ โลน จงหนี ไป 8 เมื่อ สง่า ราศี มาแล้ว พระองค์ ทรงใช้
เราให้ไปยังประชาชาติ ที่ ปล้นเจ้า เพราะว่าผู้ใดได้ แตะต้องเจ้า ก็ได้ แตะต้องแก้วพระเนตรของพระองค์
พระเยโฮวาห์จอมโยธาจึงตรัสดังนี้ ว่า 9 เพราะ ดูเถิด เราจะสั นม
่ ือของเราเหนื อเขา และเขาจะเป็นของ
ถูกปล้นให้แก่ คนรับใช้ของเขาเอง� แล้วเจ้าจะได้ ทราบว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธาใช้ข้าพเจ้ามา 10 โอ บุ
ตรสาวแห่ง ศิ โยนเอ๋ย จงร้องเพลงและร่าเริง เถิด เพราะดู เถิด เรามาและจะอยู่ ท่ามกลางเจ้า ทัง้ หลาย
พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 11 และประชาชาติเป็ นอันมากจะสมทบกันเข้าเป็นฝ่ายพระเยโฮวาห์ในวัน
นั ้น และจะเป็นประชาชนของเรา และเราจะอยู่ท่ามกลางเจ้าทัง้ หลาย และเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮวาห์
จอมโยธาได้ใช้ข้าพเจ้ามายังเจ้า 12 และพระเยโฮวาห์จะทรงรับยูดาห์เป็นมรดก เป็นส่วนของพระองค์ใน
แผ่นดินบริสุทธิ์ และจะเลือกสรรกรุ งเยรู ซาเล็มอีกครัง้ หนึ่ ง� 13 โอ บรรดาเนื้ อหนั งเอ๋ย จงนิ่ งสงบอยูต
่ ่อ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ เพราะว่าพระองค์ทรงตื่นและเสด็จจากที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้ว

3
โยชูวาสวมเครือ
่ งแต่งกายแห่งความชอบธรรม

1 แล ้ วท ่านได้ แสดงให้ข้าพเจ้า เห็น โยชู วามหาปุโรหิต

ซึ่งยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ และ

ซาตานยืนอยูข
่ ้างขวามือของท่าน จะขัดขวางท่าน 2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับซาตานว่า “โอ ซาตาน พระ
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เยโฮวาห์ตรัสห้ามเจ้าเถอะ พระเยโฮวาห์ผู้ทรงเลือกสรรกรุ งเยรู ซาเล็มทรงห้ามเจ้าเถิด นี่ ไม่ใช่ดุ้นฟืนที
่ฉวยออกมาจากไฟดอกหรือ� 3 ฝ่ายโยชู วานน
ั ้ สวมเครือ
่ งแต่งกายสกปรก ยืนอยู่หน้าทูตสวรรค์ 4 และ
ทูต สวรรค์ จึง บอกผู้ ที่ ยืน อยู่ ข้างหน้า ท่านว่า “จงเปลื้องเครือ
่ งแต่ง กายที่ สกปรกจากท่านเสีย� และทูต
สวรรค์พูดกับท่านว่า “ดูเถิด เราได้เอาความชัว่ ช้าออกไปเสียจากเจ้าแล้ว และเราจะประดับตัวเจ้าด้วย
เสื้อผ้าอันสะอาด� 5 และข้าพเจ้าว่า “จงให้เขาทัง้ หลายเอาผ้ามาลาสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน� เขา
จึงเอาผ้ามาลาสะอาดมาโพกศีรษะของท่าน และสวมเครือ
่ งแต่งกายให้ท่าน และทูตสวรรค์ของพระเย
6
โฮวาห์ก็ยืนอยู่ และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์จึงกล่าวแก่โยชู วาว่า 7 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด
ัง นี้ ว่า ถ้า เจ้า ดําเนิ น ในหนทางของเรา และรักษาคํา กําชับ ของเรา เจ้ าจะได้ ปกครองนิ เวศของเรา และ
ดูแลบริเวณของเรา และเราจะให้เจ้ามีสิทธิที่จะเข้าไปท่ามกลางผู้เหล่านั ้นที่ยน
ื อยูที
่ ่นี่
โยชูวาเปรียบได้กับพระคริสต์ผู้ทรงเป็นพระอังกูร

โอ โยชู วามหาปุโรหิต จงฟัง เถิด เจ้ าและสหายของเจ้า ผู้ ที่ นั ่ง อยู่ข้างหน้า เจ้า เพราะคนเหล่า นี้ เป็น
หมายสําคัญ ดูเถิด เราจะนําผู้รับใช้ของเรามา คือ พระอังกูร 9 เพราะว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
จงดู ศิลาซึ่ง เราตัง้ ไว้หน ้า โยชู วา เป็น ศิ ลาก ้อนเดียวที่ มี เจ ็ดตา ดู เถิด เราจะสลัก บนศิ ลาน น
ั ้ และเราจะ
10
เปลื้องความชัว่ ช้า ของแผ่น ดิน นี้ ออกไปเสีย ในวัน เดียว พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า ในวัน นั ้น เจ้า
ทุกคนจะเชิญเพื่อนบ้านของเจ้าให้มาใต้เถาองุน
่ และใต้ต้นมะเดื่อ�
8

4
คันประทีปทําด้วยทองคํากับต้นมะกอกเทศสองต้น
และทูต สวรรค์ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า มาอีก และปลุก ข้าพเจ้า เหมือนคนที่ เพิง่ ตื่น จากการนอนของ
เขา 2 และท่านถามข้าพเจ้า ว่า “เจ้ าเห็น อะไร� ข้าพเจ้า ตอบว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า เห็น เชิง เทียนทํา ด้วย
ทองคํา ล้วนอัน หนึ่ ง มี ชามอยู่ที่ ยอด และมี ตะเกียงอยู่บนนั ้น เจ็ด ดวง และมี ท่อ เจ็ด ท่อ นํา ไปยัง ตะเกียง
ซึ่ง อยู่บนยอดนั ้น ดวงละท่อ 3 และมี ต้น มะกอกเทศสองต้น อยู่ข้างๆ อยู่ข้างขวาชามนั ้น ต้น หนึ่ ง อยู่ข้าง
ซ้ายต้น หนึ่ ง� 4 และข้าพเจ้า ถามทูต สวรรค์ ผู้ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า ว่า “เจ้ านายเจ้าข้า นี่ คือ อะไร� 5 ทูต
สวรรค์ ที่ สนทนากับ ข้าพเจ้า ตอบข้าพเจ้า ว่า “นี่ คือ อะไร เจ้ าไม่ ทราบหรือ� ข้าพเจ้า ตอบว่า “เจ้ านาย
เจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ ทราบ� 6 แล้วท่านจึงตอบข้าพเจ้าว่า “นี่ เป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่ ให้ไว้กับเศ
รุ บบาเบลว่า มิใช่ด้วยกําลัง มิใช่ด้วยฤทธานุภาพ แต่ด้วยวิญญาณของเรา พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด
ังนี้ แหละ 7 โอ ภูเขาใหญ่ เจ้าเป็นอะไรเล่า ต่อหน้าเศรุ บบาเบลเจ้าจะเป็นทีราบ
่
และท่านจะนําศิลาก้อนที่
อยูยอดออกมาท่
่
ามกลางการโห่รอ
้ งว่า ‘งามจริงพระวิหาร งามจริง� ”
1

เศรุ บบาเบลจะสร้างพระวิหารให้สําเร็จ

ยิง่ กว่านั ้นพระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังข้าพเจ้ากล่าวว่า 9 “มือของเศรุ บบาเบลได้ วางรากฐาน
ของพระนิ เวศนี้ และมือ ของเขาจะสร้างให้ สําเร็จ แล ้ว เจ้า จะทราบว่า พระเยโฮวาห์ จอมโยธาได้ ใช้
ข้าพเจ้า มาหาเจ้า ทัง้ หลาย 10 เพราะว่า ผู้ ใดที่ ดู หมิ่ นว ัน แห่ง การเล็ก น้ อย เพราะเขาจะเปรมปรีดิ ์ และ
จะได้ เห ็น สายดิง่ ที่ อยู่ ในมือ ของเศรุ บ บาเบลพร้อมกับ สิง่ ทัง้ เจ็ด นี้ ซึ่ง คือ บรรดาพระเนตรของพระเยโฮ
วาห์ซ่ึงมองอยูท
่ ัว่ พิภพ�
8

พยานสองคน (วว 11)
11 แล ้ว ข้าพเจ้า จึง ถามท่านว่า “ต้น มะกอกเทศสองต้ นที ่ อยู่ข้างขวาและข้างซ้ายของเชิง เทียนนั ้น คือ
อะไร� 12 และข้าพเจ้าถามท่านเป็ นครงั ้ ที่สองว่า “กิง่ ทัง้ สองของต้นมะกอกเทศ ซึ่งอยู่ข้างท่อทองคําทัง้
สอง ซึ่งเทนํ้ามันออกนั ้นคืออะไร� 13 ท่านพูดกับข้าพเจ้าว่า “เจ้าไม่ทราบหรือ เหล่านี้ คืออะไร� ข้าพเจ้า
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ตอบว่า “เจ้านายเจ้าข้า ข้าพเจ้าไม่ทราบ� 14 แล้วท่านจึงกล่าวว่า “ทัง้ สองนี้ คือผู้ที่ได้รับการเจิม เป็นผู้
ยืนอยูข
่ ้างองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งพิภพทัง้ สิน
้ �

5
หนังสือม้วนหนึ่ งที่เหาะอยู่ เป็นคําสาปแช่ง
1 ข้าพเจ้าหันกลับและเงยหน้าขึ้นอกก
ี แลเห็
็
น ดูเถิด หนังสือมว
้ นหนึ่ งเหาะอยูนั
่ ่น 2 ท่านจึงถามข้าพเจ้า
ว่า “เจ้าเห็นอะไร� ข้าพเจ้าตอบว่า “ข้าพเจ้าแลเห็นหนั งสือมว
้ นหนึ่ งเหาะอยู่ มันยาวยีสิ
่ บศอก และกว้าง
3
สิบศอก� แลวท
้ ่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า “นี่ แหละเป็นคําสาปที่แผ่ออกไปทัว่ พื้นแผ่นดินทัง้ สิน
้ ผู้ที่ทําการ
โจรกรรมทุกคนจะต้องถูกขจัดออก ตัง้ แต่นี้ ไปตามความในหนั งสือมว
้ นนั ้น และทุกคนที่ปฏิญาณจะต้อง
ถูกขจัดออกตัง้ แต่นี้ ไปตามที่กําหนดไว้ 4 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า เราส่งคําสาปนั ้นออกไป และคํา
นั ้นจะเข้าไปในเรือนของโจร และในเรือนของคนที่ปฏิญาณเท็จโดยออกนามของเรา และคํานี้ จะค้างคืน
อยูใ่ นเรือน ผลาญเรือนนั ้นเสียทัง้ ตัวไม้และศิลา�
เอฟาห์ที่ออกไป

“จงเงยหน้าขึ้นดูว่า สิ่งที่ออกไปนั ้นคือ
อะไร� ข้าพเจ้า จึง ว่า “นั ่น คือ อะไร� ท่านจึง ตอบว่า “นี่ คือ เอฟาห์ ที่ ออกไป� และท่านจึง ว่า “นี่ คือ สิง่
คล้ายคลึงในแผ่นดินทัง้ สิน
้ � 7 และ ดู เถิด ตะกัว่ หนึ่ งตะลันต์ ก็ ถู กยกขึ้น และมี ผู้หญิงคนหนึ่ งนั ่งอยู่ใน
เอฟาห์นั ้น 8 และเขากล่าวว่า “นี่ คือความชัว่ � และท่านก็ผลักนางนั ้นเข้าไปในเอฟาห์ แล้วก็ผลักลูกนํ้า
หนั กที่ ทําด้วยตะกั วน
่ น
ั ้ ปิดปากมันไว้ 9 แล้วข้าพเจ้าก็ เงยหน้าขึ้นแลเห็น ดู เถิด มีผู้หญิงสองคนออกมา
นั ่น มีลมอยูใ่ นปีกของนาง นางมีปีกเหมือนปีกของนกกระสาดํา และนางก็ยกเอฟาห์ข้น
ึ ระหว่างโลกและ
ฟ้าสวรรค์ 10 แล้วข้าพเจ้าจึงพู ดกับทูตสวรรค์ ผู้ที่ สนทนากับข้าพเจ้าว่า “นางเหล่านั ้นจะนําเอฟาห์ไปที่
ไหน� 11 ท่านตอบข้าพเจ้าว่า “ไปยังแผ่นดินชินาร์ไปสร้างเรือนไว้ให้เอฟาห์ เมื่อเตรียมอย่างนี้ เสร็จแล้ว
นางเหล่านั ้นจะวางเอฟาห์ไว้บนฐานของมัน�
5 ทูตสวรรค์ ผู้ที่ สนทนากับข้าพเจ้าได้ ออกมาพู ดกับข้าพเจ้าว่า
6

6
รถรบสี่คัน

1 และข้าพเจ้าได้ หันกลับ

เงยหน้าขึ้นอีกแลเห็น ดูเถิด มีรถรบสี่คันออกมาระหว่างภูเขาสองลูก ภูเขา
เหล่า นั ้น เป็น ภูเขาทองสัมฤทธิ์ 2 รถรบคัน แรกเทียมม้า แดง รถรบคั นที ่ สองม้า ดํา 3 รถรบคั นที ่ สามม้า
ขาว รถรบคันที่สี่ม้าด่างสีเทา 4 แล้วข้าพเจ้าจึงถามทูตสวรรค์ผู้ที่สนทนากับข้าพเจ้าว่า “เจ้านายเจ้าข้า
เหล่านี้ คืออะไร� 5 และทูตสวรรค์นั้นตอบข้าพเจ้าว่า “เหล่านี้ เป็ นวิญญาณสี่ดวงแห่งฟ้าสวรรค์ ซึ่งออก
มาหลังจากที่ได้ยืนอยูต
่ ่อพระพักตร์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าแห่งพิภพทัง้ สิน
้ แล้ว 6 ม้าดําตรงไปยังประเทศ
เหนื อ ตัวขาวติดตามม้าดําไป และตัวสี ด่างตรงไปยังประเทศใต้� 7 และตัวสี เทาออกไป พวกมั นก็รอ
้ น
ใจที่ จะออกไปและตรวจตราพื้นพิภพ และท่านกล่าวว่า “ไปซิ ไปตรวจตราพิภพ� ดังนั ้ นม้าเหล่านั ้นจึง
ตรวจตราพิภพ 8 แล้วท่านจึงร้องบอกข้าพเจ้าว่า “ดูเถิด ม้าเหล่านี้ ที่ไปยังประเทศเหนื อนั ้นได้กระทําให้
จิตวิญญาณของเราสงบนิ่ งในประเทศเหนื อนั ้น�
การสวมมงกุฎบนศีรษะของโยชูวา เปรียบได้กับพระคริสต์ ผู้เป็นมหาปุโรหิตและกษั ตริย์
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาย ัง ข้าพเจ้า ว่า 10 “จงนํา เอาเฮลดัย โทบี ยาห์ และเยดายาห์ ไป
เสีย จากบรรดาเชลย ผู้ ซึ่ง กลับ จากบาบิ โลน ในวัน เดียวกัน นั ้น ไปยัง เรือนของโยสิ ยาห์ บุ ตรชายเศฟัน
ยาห์ 11 จงเอาเงิน และทองคํา ทํา เป็น มงกุฎ หลายมงกุฎ และสวมบนศีรษะของโยชู วาบ ุตรชายเยโฮซา
ดัก มหาปุโรหิต 12 และกล่าวแก่ เขาว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ดู เถิด ชายผู้ที่ มีชื่อว่าพระอั
งกูร เพราะท่านจะไพบูลย์ในสถานที่ของท่าน และจะสร้างพระวิหารของพระเยโฮวาห์ 13 ท่านผู้นี้ แหละ
9
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จะเป็นผู้สร้างพระวิหารของพระเยโฮวาห์ และจะรับเกียรติ ศักดิ์ และจะประทับและปกครองอยู่บนราช
บัลลั งก์ของท่าน และท่านจะเป็นปุโรหิตอยู่บนราชบัลลั งก์ของท่าน และการหารือกันอย่างสันติจะมีอยู่
ระหว่างท่านทัง้ สอง� 14 และมงกุฎเหล่านั ้นจะอยูใ่ นพระวิหารของพระเยโฮวาห์ เพื่อให้เป็นที่ระลึกถึงเฮ
เลม โทบี ยาห์ เยดายาห์ และเฮ็น บุ ตรชายของเศฟัน ยาห์ 15 บรรดาผู้ ที่ อยู่ห่างไกลจะมาช่วยสร้างพระ
วิหารของพระเยโฮวาห์ และท่านทัง้ หลายจะทราบว่า พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงใช้ ข้าพเจ้า มายัง ท่าน
ถ้าท่านทัง้ หลายจะเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านอย่างเคร่งครัด สิ ่งนี้ จะเป็นไป
ดังกล่าวนั ้น�

7

ทรงติเตียนการอดอาหารที่ไม่จริงใจ

1 ต่อมาในปีที่สี่ของรัชกาลกษั ตริย์ดาริอส
ั พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเศคาริยาห์ ณ วันที่สีเ่ ดือน

ที่เก้า ซึ่งเป็นเดือนคิสลิว 2 เมื่อพวกเขาได้ใช้ให้ชาเรเซอร์และเรเกมเมเลค พร้อมกับพรรคพวกของเขา
ไปยังพระนิ เวศของพระเจ้า ทูลขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 3 และร้องขอต่อบรรดาปุโรหิตที่พระ
นิ เวศแห่ง พระเยโฮวาห์ จอมโยธา และต่อ ผู้ พยากรณ์ ว่า “ควรที่ ข้าพเจ้า จะไว้ ทุกข์ และปลีก ตัว ออกใน
เดือนที่ ห้า อย่างที่ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา มาแล้ว เป็น หลายปี นั้น หรือ ไม่� 4 แล ้ว พระวจนะของพระเยโฮวาห์
จอมโยธามายังข้าพเจ้าว่า 5 “จงกล่าวแก่ประชาชนทัง้ สิน
้ แห่งแผ่นดินและแก่บรรดาปุโรหิตว่า เมื่อเจ้า
ทัง้ หลายอดอาหารและไว้ทุกข์ ในเดือนที่ หา้ และในเดือนที่ เจ็ด ตัง้ เจ็ด สิบ ปี นั ้น เจ้ าได้ อดอาหารเพื่อ เรา
คือเราเองหรือ 6 และเมื่อเจ้ารับประทานและเมื่อเจ้าดื่ม เจ้าก็รบ
ั ประทานเพื่อตัวเจ้าเอง และดื่มเพื่อตัว
7
เจ้าเองมิใช่หรือ ในเมื่อเยรู ซาเล็มมีคนอยู่และมัง่ คัง่ มีหัวเมืองล้อมรอบ ภาคใต้และแดนที่ราบก็มีคน
อยู่ เจ้าควรจะฟังพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประกาศโดยผู้พยากรณ์ รุ นก
่ ่อนๆ มิใช่หรือ�
จงแสวงหาพระเจ้า ความชอบธรรมและความปรานี
และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ มาถึง เศคาริ ยาห์ ว่า 9 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั สด ัง นี้ ว่า จง
พิพากษาตามความจริง ทุ กคนจงแสดงความเมตตากรุ ณาและความสงสารต่อ พี่ น้องของตน 10 อย่า
บีบ บัง คับ หญิ งม ่าย ลูก กําพร้า พ่อ คนต่างด้าวหรือ คนยากจน และอย่า คิด อุบายชัว่ ในใจต่อ พี่ น้องของ
ตน� 11 แต่เขาปฏิเสธไม่ยอมฟังและหันบ่าดื้อเข้าใส่ และอุดหูของเขาเสียเพื่อเขาจะไม่ได้ยน
ิ 12 เออ เขา
ได้กระทําใจของเขาเหมือนก้อนหินแข็ง เกรงว่าเขาจะได้ยน
ิ พระราชบัญญัติและพระวจนะ ซึ่งพระเยโฮ
วาห์ จอมโยธาได้ ทรงส่ง ไปทางผู้ พยากรณ์ รุ นก
่ ่อนโดยพระวิญญาณของพระองค์ เหตุ ฉะนั ้น พระพิโรธ
อัน ยิง่ ใหญ่ จึง ได้ มาจากพระเยโฮวาห์จอมโยธา 13 ดัง นั ้น ต่อ มาพระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า “เมื่อ เรา
ร้องเรียก เขาไม่ฟังฉั นใด เมื่อเขาร้องทูล เราก็ไม่ฟังฉั นนั ้น 14 และเราก็ให้เขากระจัดกระจายไปด้วยลม
หมุนท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ัก ดังนั ้นแผ่นดินจึงรกร้างอยู่เบื้องหลังเขา ไม่มีใครผ่านไป
้ ซึ่งเขาไม่รู จ
หรือกลับเข้าไป เพราะเขาได้ปล่อยให้แผ่นดินที่น่าพึงพอใจนั ้นรกร้างไปเสียแล้ว�
8

8

บรรดาพระสัญญาของพระเจ้าต่ออิสราเอลไม่เปลี่ยนแปลง
1 และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ จอมโยธามายัง ข้าพเจ้า อี กว่า 2 “พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้
ว่า เราหวงแหนศิโยนด้วยความหวงแหนอันยิง่ ใหญ่ และเราหวงแหนเธอด้วยความกริว้ มาก 3 พระเยโฮ
วาห์ตรัสดังนี้ ว่า เรากลับไปยังศิ โยน และจะอยู่ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม และเขาจะเรียกเยรู ซาเล็มว่าเมือง
แห่ง ความจริง และเรียกภูเขาของพระเยโฮวาห์ จอมโยธาว่า ภู เขาบริสุทธิ์ 4 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรั
สดังนี้ ว่า ชายชราและหญิงชราจะอาศัยอยู่ตามถนนในกรุ งเยรู ซาเล็ มอีก ต่างก็มีไม้เท้าอยู่ในมือเพราะ
อายุมากทีเดียว 5 และถนนทัง้ หลายในเมืองนั ้นก็จะเต็มไปด้วยเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงวิง่ เล่นอยู่ทัว่ ไป
6 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ถ้าเรือ
่ งนี้ เป็นเรือ
่ งประหลาดในสายตาของประชาชนที่ เหลืออยู่ใน
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สมัย นี้ แล้ว พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า ก็ น่า จะประหลาดในสายตาของเราด้วยมิ ใช่หรือ 7 พระเยโฮ
วาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ดูเถิด เราจะช่วยประชาชนของเราให้รอดพ้นจากประเทศตะวันออกและจาก
ประเทศตะวัน ตก 8 และเราจะพาเขาทัง้ หลายให้ มาอาศัย อยู่ ท่ามกลางเยรู ซาเล็ม และเขาทัง้ หลายจะ
เป็นประชาชนของเรา และเราจะเป็นพระเจ้าของเขาทัง้ หลาย ด้วยความจริงและความชอบธรรม
ประชาชนจงเชื่อฟังถ้อยคําของพวกผู้พยากรณ์
9 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า จงให้ มือ ของเจ้า ทัง
้ หลายแข็ง แรง คือ เจ้า ทัง้ หลายผู้ ได้ ยิน ถ้อยคํา
เหล่านี้ ในกาลนี้ ซ่ึงมาจากปากผู้พยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่งอยู่ในวันที ่ได้ วางรากฐานพระนิ เวศของพระเยโฮ
วาห์ จอมโยธา เพื่อ ว่า จะได้ ก่อสร้างพระวิหารนั ้น ขึ้น 10 เพราะว่า ก่อนสมัย นั ้น ไม่ มี ค่า จ้างให้ แก่ คนหรือ
ให้แก่ สัตว์ ทัง้ ผู้ที่ เข้าออกก็ ไม่มีสันติ ภาพเพราะเหตุ ภัยพิบัตินั ้น เพราะเราปล่อยให้คนทัง้ หลายต่อสู้ กับ
เพื่อนบ้านของตน 11 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า แต่ บัดนี้ เราจะไม่ กระทํา ต่อ ประชาชนที่ เหลือ อยู่ นี้
อย่างกับสมัยก่อน 12 เพราะว่าเมล็ดพืชจะเกิดเจริญงอกงาม เถาองุน
่ จะมีลูกและแผ่นดินจะให้ผล และ
ท้องฟ้าจะให้นํ้าค้าง และเราจะกระทําให้ประชาชนที่เหลืออยูนี
่ ้ ถือกรรมสิทธิสิ
์ ่งเหล่านี้ ทัง้ หมด 13 โอ วงศ์
วานยู ดาห์ และวงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าเคยเป็ นที ่ สาปแช่ง ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลายให้ เขาแช่ง
ฉั นใด ต่อ มาเราจะช่วยเจ้า ให้ รอดพ้น และเจ้า จะได้ เป็น แหล่ง พระพรฉั น นั ้น อย่า กลัว เลย แต่ จงให้ มือ
ของเจ้า แข็ง แรงเถิด 14 เพราะพระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า เมื่อ บรรพบุรุษ ของเจ้า ยัว่ เย้า ให้ เรา
โกรธนั ้น เราก็ตัง้ ใจว่าจะลงโทษเจ้า เรามิได้หย่อนความตัง้ ใจลง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ
15 ดัง นั ้น ในวัน เหล่า นี้ เราตัง
้ ใจอี กว่า เราจะกระทํา ดี ต่อ เยรู ซาเล็ม และต่อ วงศ์ วานยู ดาห์ อย่า กลัว เลย
16 ต่อไปนี้ เป็ นสิง
่ ที่ เจ้าทัง้ หลายพึงกระทํา จงต่างคนต่างพูดความจริงกับเพื่อนบ้าน จงให้การพิพากษา
ที่ ประตูเมืองของเจ้าเป็นตามความจริงและกระทําเพื่อสันติ 17 อย่าคิดอุบายชัว่ ในใจต่อเพื่อนบ้าน อย่า
รักคําปฏิญาณเท็จ สิ ่งทัง้ ปวงเหล่านี้ เราเกลียดชัง� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ 18 และพระวจนะของ
พระเยโฮวาห์จอมโยธามายังข้าพเจ้าว่า 19 “พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า การอดอาหารในเดือน
ที่ สี ่ การอดอาหารในเดือนที่ หา้ และการอดอาหารในเดือนที่ เจ็ด และการอดอาหารในเดือนที่ สิบ จะเป็
นที ่ให้ความบันเทิงและความร่าเริง และเป็นการเลี้ยงที่ ให้ชื่นชมแก่ วงศ์ วานยู ดาห์ เหตุ ฉะนั ้นเจ้า จงรัก
ความจริงและสันติภาพ
เยรู ซาเล็มจะเป็นเมืองหลวงของทัง้ โลก
20 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ ว่า ชนชาติทัง
้ หลายยังจะมา คือประชาชนที่ยงั อาศัยอยูใ่ นหัวเมือง
อันมากมาย 21 ชาวเมืองหนึ่ งจะไปหาชาวเมืองอีกเมืองหนึ่ ง กล่าวว่า ‘ให้เราไปกันทันที ไปทูลขอจําเพาะ
พระพักตร์พระเยโฮวาห์ และแสวงหาพระเยโฮวาห์ จอมโยธา ข้าพเจ้า ก็ จะไปด้วย� 22 เออ ชนชาติ ทัง้
หลายเป็ นอ ัน มาก และบรรดาประชาชาติ ที่ เข ้ม แข็ง จะมาแสวงหาพระเยโฮวาห์จอมโยธาในเยรู ซาเล็ม
และทูล ขอจําเพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ 23 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า ต่อ มาในสมัย นั ้น สิบ
คนจากประชาชาติทุกๆภาษาจะยึดชายเสื้อคลุมของยิวคนหนึ่ งไว้แล้วกล่าวว่า ‘ขอให้เราไปกับท่านเถิด
เพราะเราได้ยนว
ิ ่าพระเจ้าทรงสถิตกับท่าน� ”

9
คําตรัสของพระเจ้าเรือ
่ งประเทศต่างๆที่อยูล้
่ อมรอบ
1 ภาระแห่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ ที่ มี ในหัด ราก และเมืองดามัสกัส จะเป็ นที ่ พัก สงบสํา หรับท ี่
นั ่น เมื่อ ตาของมนุษย์ จะแสวงหาพระเยโฮวาห์ แม้ กระทั ่งอ ิส ราเอลทุก ตระกู ลด ้วย 2 เมืองฮามั ทซึ่ งม ี
เขตแดนติ ดก ั นก ็ รวมอยู่ด้วย ไทระกับ ไซดอน แม้ จะเป็น เมืองฉลาดก็ ตาม 3 ไทระได้ สร้างป้อมปราการ
ให้แก่ตนเอง และสะสมเงินไว้เป็นกองอย่างกองฝุ่น และทองคําเนื้ อดีอย่างโคลนตามถนน 4 ดูเถิด องค์
พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดเอาข้าวของของเมืองนี้ ไปเสีย และเหวีย
่ งอํานาจของเมืองนี้ ลงไปในทะเล และ
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เมืองนี้ จะถูกไฟเผาผลาญเสีย 5 เมืองอัชเคโลนจะเห็นและกลัว เมืองกาซาจะเห็น และมีความเศร้าโศก
อย่างยิง่ เมืองเอโครนด้วยเหมือนกัน เพราะความหวัง ของเมืองนี้ จะเป็ นที ่ น่า ละอาย กษั ตริย์ จะพินาศ
จากเมืองกาซา เมืองอัชเคโลนจะไม่มีคนอาศัยอยู่ 6 ลูกนอกกฎหมายจะมาอยู่ในเมืองอัชโดด เราจะตัด
ความหยิง่ ผยองของคนฟีลิสเตียออกเสีย 7 เราจะเอาเลือดของเขาออกไปจากปากของเขา และเอาสิง่ ที่
น่าสะอิดสะเอียนออกไปจากระหว่างซี่ฟันของเขาเสีย แต่คนที่เหลืออยู่ คือเขาเองจะอยูเ่ พื่อพระเจ้าของ
เรา จะเป็นเหมือนผูค
้ รอบครองคนหนึ่ งในยูดาห์ และเอโครนจะเหมือนคนเยบุส 8 และเราจะตัง้ ค่ายรอบ
นิ เวศของเราเป็นกองยาม เพื่อจะมิ ให้ผู้ใดเดินทัพไปมาได้ จะไม่ มีผู้บีบบังคับผ่านพวกเขาไปอีก เพราะ
บัดนี้ เราเห็นกับตาของเราเอง
คําพยากรณ์ เรือ
่ งการเสด็จเข้ากรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผู้มีชัยของพระคริสต์
ธิดาแห่งศิโยนเอ๋ย จงร่าเริงอย่างยิง่ เถิด โอ บุตรสาวแห่งเยรู ซาเล็มเอ๋ย จงโห่ร้อง ดูเถิด กษั ตริย์
ของเธอเสด็จมาหาเธอ ทรงความชอบธรรมและความรอด พระองค์ทรงอ่อนสุภาพและทรงลา ทรงลูก
ลา 10 เราจะขจัดรถรบเสียจากเอฟราอิม และม้าเสียจากเยรู ซาเล็ม ธนูสงครามจะถูกขจัดเสียด้วย และ
ท่านจะบัญชาสันติ ให้มี แก่ ประชาชาติ ทัง้ หลาย อาณาจักรของท่านจะมี จากทะเลนี้ ไปถึง ทะเลโน้ น และ
จากแม่น้ํานั ้นไปถึงสุดปลายพิภพ 11 ส่วนเจ้าเล่า เพราะโลหิตแห่งพันธสัญญาของเราซึ่งมต
ี ่อเจ้า เราจะ
12
ปลดปล่อยเชลยในพวกเจ้าให้เป็นอิสระจากบ่อแห้งนั ้น นั กโทษที่มีความหวังเอ๋ย จงกลับไปยังที่กําบัง
เข้มแข็งของเจ้า คือวันนี้ เองเราประกาศว่า เราจะคืนแก่เจ้าสองเท่า 13 เพราะเราได้ดัดยูดาห์เหมือนโค้ง
คันธนู เราได้กระทําเอฟราอิมให้เป็นลูกธนู โอ ศิโยนเอ๋ย เราปลุกเร้าบุตรชายทัง้ หลายของเจ้าให้ต่อสู้กับ
บุตรชายทัง้ หลายของเจ้านะ โอ กรีกเอ๋ย และแกว่งเจ้าอย่างดาบของนั กรบ 14 แล้วพระเยโฮวาห์จะทรง
ปรากฏเหนื อ เขาทัง้ หลาย และลูก ธนู ของพระองค์ จะออกไปเหมือนฟ้าแลบ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า
จะทรงเป่าแตร และจะเสด็จไปในลมหมุนทิศใต้ 15 พระเยโฮวาห์จอมโยธาจะพิทักษ์รก
ั ษาเขาทัง้ หลาย
ไว้ และเขาทัง้ หลายจะล้างผลาญและเหยียบลงด้วยนั ก ยิง สลิง ลง และจะดื่ม และทํา เสียงอึกทึก เพราะ
เหตุ เหล้า องุน
่ และจะอิม
่ เหมือนชาม เปียกเหมือนมุม แท่ นบู ชา 16 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
เขาจะทรงช่วยเขาให้รอด เพราะเขาทัง้ หลายเป็นประชาชนของพระองค์ ดังฝูงแกะ เขาทัง้ หลายจะเป็น
เหมือนกับ เพชรพลอยที่ อยู่ ในมงกุฎ คือ ถูก ยกขึ้น เหมือนธงในแผ่น ดิน ของพระองค์ 17 ด้วยว่า ความดี
ของพระองค์ มากมายเพียงใด และความงดงามของพระองค์ ยิง่ ใหญ่ แค่ ไหน เมล็ด ข้าวจะกระทํา ให้ คน
หนุ่มรืน
่ เริง และนํ้าองุน
่ ใหม่จะทําให้หญิงสาวชื่นบาน
9 โอ

10
ในอนาคตยูดาห์กับอิสราเอลจะฟื้ นดังเดิม
จงขอฝนจากพระเยโฮวาห์ ในฤดู ฝนชุก ปลายฤดู ดัง นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงปั้ นเมฆพายุ จะทรง
ประทานห่าฝนแก่ มนุษย์ และผักในทุ่งนาแก่ ทุกคน 2 เพราะว่ารู ปเคารพประจําบ้านพูดไม่ได้ เรือ
่ ง และ
พวก โหร ก็ เห ็น สิง่ หลอก ลวง และ เล่า ความ ฝัน เท็จ และ ให้ คํา เล้าโลม ที่ เปล่า ประโยชน์ เพราะ ฉะนั ้น
ประชาชนจึง หลงไปอย่างฝูง สัตว์ เขาทุกข์ ใจเพราะขาดเมษบาล 3 “เราโกรธเมษบาลอย่างรุ นแรง และ
เราลงโทษบรรดาแพะผู้ เพราะพระเยโฮวาห์จอมโยธาเอาพระทัย ใส่ ฝูง สัตว์ของพระองค์ คือ วงศ์ วานยู
ดาห์ และทรงกระทํา เขาให้ เป็น เหมือนม้า ศึก ฮึกเหิม ในสงคราม 4 ศิ ลาม ุม เอกออกมาจากเขา หมุด ขึง
เต็นท์ออกมาจากเขา คันธนูรบศึกออกมาจากเขา และผู้บีบบังคับทุกคนออกมาจากเขาด้วยกัน 5 เขาจะ
เป็นอย่างชายฉกรรจ์ในสงคราม เหยียบยํ่าศัตรู ไปในโคลนตามถนน เขาจะต่อสู้เพราะพระเยโฮวาห์ทรง
สถิ ตกับเขา เขาจะกระทําให้ผู้ที่ อยู่บนหลั งม้ายุง่ เหยิง 6 เราจะหนุนกําลังวงศ์ วานของยู ดาห์ และเราจะ
ช่วยวงศ์ วานของโยเซฟให้รอด เราจะนํา เขากลับ มาอีก เพื่อ ให้เขาได้ อาศัย อยู่เพราะเราสงสารเขา และ
เขาจะเป็น เหมือนว่า เรามิ ได้ ทอดทิง้ เขา เพราะเราคือ พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของเขา เราจะฟัง เขา 7 แล
1
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้ว คนเอฟราอิม จะเป็น เหมือนชายฉกรรจ์ และจิตใจของเขาทัง้ หลายจะเปรมปรีดิ ์ เหมือ นได้ ด่ ื มน้าํ องุน
่
เออ ลูกหลานของเขาจะได้เห็นและเปรมปรีดิ์ และจิตใจของเขาจะยินดีเหลือล้นในพระเยโฮวาห์ 8 เราจะ
ผิวปากเรียกเขาและรวบรวมเขาเข้ามา เพราะเราได้ไถ่เขาไว้แล้ว และเขาจะมีมากมายเหมือนกาลก่อน
อิสราเอลถูกกระจัดกระจายแล้วกลับคืนมา
9 แม้ เราจะหว่านเขาไปท่ามกลางชนชาติ ทัง
้ หลาย แต่ เขาจะระลึกถึงเราในประเทศที่ หา่ งไกลนั ้น เขา
จะดํารงชีวต
ิ อยูก
่ ับลูกหลานของเขาและกลับมา 10 เราจะนําเขากลับจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ และรวบรวมเขา
มาจากอัสซีเรีย และเราจะนําเขามายังแผ่นดินกิเลอาดและเลบานอนจนจะไม่มีที่ให้เขาอยู่ 11 พระองค์
จะเสด็จ ผ่านข้ามทะเลแห่ง ความระทม และจะทรงทุบ คลื่น ทะเล และที่ ลึก ทัง้ สิน
้ ของแม่น้ํา จะแห้ง ไป
12
ความเห่อเหิม ของอัส ซีเรีย จะตกตํ่า และคทาของอียป
ิ ต์ จะพรากไปเสีย เราจะกระทํา ให้เขาทัง้ หลาย
เข้มแข็งในพระเยโฮวาห์ และเขาจะดําเนิ นในพระนามของพระองค์� พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ แหละ

11
การปฏิเสธพระเมสสิยาห์

1 โอ เลบานอนเอ๋ย จงเปิ ดบรรดาประตูของเจ้า เพื่อไฟจะได้เผาผลาญไม้สนสีดาร์ของเจ้าเสีย 2 ต้นสน

สามใบเอ๋ย จงรํา่ ไห้เถิด เพราะไม้สนสีดาร์ล้มเสียแล้ว เพราะบรรดาไม้ที่สง่างามพินาศลงไปแล้ว โอ ต้น
โอ๊กเมืองบาชานเอ๋ย จงรํา่ ไห้เถิด เพราะป่าทึบถูกโค่นเสียแล้ว 3 ฟังซิ เสียงรํา่ ไห้ของเมษบาล เพราะสง่า
ราศี ของเขาทัง้ หลายก็ ถู กทําลายไปแล้ว ฟัง ซิ เสียงสิงโตหนุ่ม คําราม เพราะว่า ความภู มิ ใจแห่ง แม่น้ํา
จอร์แดนก็ รา้ งเปล่า 4 พระเยโฮวาห์พระเจ้า ของข้าพเจ้า ตรัสด ัง นี้ ว่า “จงเลี้ยงฝูง แพะแกะที่ ต้องถูก ฆ่า
5 บรรดาผู้ ที่ ซื้ อม ัน ไปก็ ฆ่า มัน เสีย และไม่ ต้องมี โทษ และบรรดาคนที่ ขายมัน กล่าวว่า ‘สาธุ การแด่ พระ
เยโฮวาห์ เพราะข้าพเจ้ามังม
่ ีแล้ว� และเมษบาลของมันทัง้ หลายไม่สงสารมันเลย 6 พระเยโฮวาห์ตรัสว
่า เพราะเราจะไม่ สงสารชาวแผ่น ดิน นี้ อีก ต่อ ไป ดู เถิด เราก็ จะกระทํา ให้เขาต่างคนตกเข้าไปในมือ ของ
เพื่อนบ้านของเขา และต่างก็ตกไปในหัตถ์ของกษั ตริย์ของเขา และท่านจะบีบแผ่นดินให้แหลก และเรา
จะไม่ชว
่ ยเหลือคนหนึ่ งคนใดให้พ้นมือของท่านทัง้ หลายเลย�
พระเยซูจะถูกขายด้วยเงินสามสิบเหรียญ
7 ดังนั ้น

ข้าพเจ้าจึงจะได้เลี้ยงดูฝูงแพะแกะที่ถูกฆ่า คือตัวเจ้าเอง โอ พวกที่น่าสงสารแห่งฝูงแกะเอ๋ย
ข้าพเจ้าจึงเอาไม้เท้าสองอัน อันหนึ่ งให้ชื่อว่า พระคุณ อีกอันหนึ่ งข้าพเจ้าให้ชื่อว่า สหภาพ และข้าพเจ้า
ก็เลี้ยงดูฝูงแกะ 8 ในเดือนเดียวข้าพเจ้าตัดเมษบาลสามคนนั ้นออกเสีย แต่จิตใจข้าพเจ้าเกลียดชังแกะ
เหล่านั ้น และจิตใจแกะก็เกลียดชังข้าพเจ้าด้วย 9 ข้าพเจ้าจึงว่า “ข้าจะไม่เลี้ยงดูเจ้า อะไรจะต้องตายก็ให้
ตายไป อะไรที่จะต้องถูกตัดออกก็ให้ถูกตัดออกไปเสีย และให้บรรดาที่เหลืออยูนั
่ ้นกินเนื้ อซึ่งกันและกัน�
10 ข้าพเจ้าก็ เอาไม้ เท้าที่ ชื่อ พระคุณ นั ้นมาหัก เพื่อล้มเลิกพันธสัญญาซึ่งข้าพเจ้าได้ ทําไว้กับชนชาติ ทัง
้
11
หลายเสีย จึง เป็ นอ ัน ล้ม เลิก ในวัน นั ้น และพวกที่ น่า สงสารแห่ง ฝูง แกะ ผู้ ซึ่ง คอยดู ข้าพเจ้า อยู่ ก็ รู ว่
้ า
12
นั ่นเป็นพระวจนะของพระเยโฮวาห์ แล้วข้าพเจ้าจึงพู ดกับเขาว่า “ถ้าท่านเห็นควรก็ ขอค่าจ้างแก่ เรา
ถ้าไม่เห็นควรก็ ไม่ต้อง� แล้วเขาก็ชงั ่ เงินสามสิบเหรียญออกให้แก่ ข้าพเจ้าเป็นค่าจ้าง 13 แล้วพระเยโฮ
วาห์ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จงโยนเงิน นั ้น ให้แก่ ช่างปั้ นหม้อ� คือ เงินก ้อ นงามที่ เขาจ่ายให้ข้าพเจ้า ดัง นั ้น
ข้าพเจ้าจึงเอาเงินสามสิบเหรียญโยนให้แก่ช่างปั้ นหม้อในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์ 14 แล้วข้าพเจ้าก็
หักไม้ เท้าอันที ่สองที่ ชื่อ สหภาพ นั ้นเสีย ล้มเลิกภราดรภาพระหว่างยู ดาห์และอิสราเอล 15 แล้วพระเย
โฮวาห์จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า “จงหยิบเครือ
่ งใช้ของเมษบาลโง่เขลาขึ้นมาอีกครัง้ หนึ่ ง 16 เพราะดูเถิด เรา
จะตัง้ เมษบาลผู้หน่งึ ในแผ่นดินนี้ ผู้ไม่แวะไปหาตัวที่ถูกตัดออกไป หรือแสวงหาตัวที่ยงั หนุ่ม หรือรักษา
ตัวที่หก
ั เสียแล้ว หรือเลี้ยงดูตัวที่เป็นปกติ แต่กินเนื้ อของแกะอ้วนทุกตัว ฉี กกินจนกระทัง่ ถึงกีบของมัน
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17 วิบัติแก่ เมษบาลผู้ไร้ค่าของเรา

ผู้ที่ทอดทิง้ ฝูงแพะแกะเสีย ขอให้ดาบฟันแขนของเขาและฟันตาขวา
ของเขาเถิด ขอให้แขนของเขาลีบไปเสีย และให้ตาขวาของเขาบอดทีเดียว�

12
ยุคแห่งความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ พรรคพวกของสัตว์รา้ ยล้อมกรุ งเยรู ซาเล็มไว้

ภาระแห่ง พระวจนะของพระเยโฮวาห์ เก ี่ ยวด ้วยเรือ
่ งอิสราเอล พระเยโฮวาห์ ผู้ ทรงขึง ท้องฟ้า ออก
และวางรากพิ ภพ และปั้ นจิต วิญญาณให้ มี อยู่ ในมนุษย์ ตรัสว ่า 2 “ดู เถิด เราจะทํา กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้
เป็นถ้วยแห่งการสัน
่ สะเทือนสําหรับบรรดาชนชาติทัง้ หลายที่ อยู่ล้อมรอบ เมื่อพวกเขาจะล้อมทัง้ ยูดาห์
และกรุ งเยรู ซาเล็มไว้ 3 ในวันนั ้น เราจะกระทําให้เยรู ซาเล็มเป็นศิลาหนั กแก่บรรดาชนชาติทัง้ หลาย ผู้ที่
พยายามยกหินนั ้นขึ้นจะกระทําให้ตัวเองถูกหัน
่ เป็นชิน
้ ในพิภพจะสมทบกัน
้ ๆ ถึงแม้ว่าประชาชาติทัง้ สิน
สู้เยรู ซาเล็ม
1

พระเยซูคริสต์จะทรงป้องกันกรุ งเยรู ซาเล็ม และทําลายบรรดากองทัพที่ล้อมกรุ งไว้

4 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

ในวันนั ้น เราจะให้ม้าทุกตัววุ่นวาย และกระทําให้คนขี่บ้าคลัง่ แต่เราจะลืมตา
ดู วงศ์ วานยู ดาห์ และเราจะกระทํา ให้ ม้า ทุก ตัว ของชนชาติ ทัง้ หลายตาบอดไป 5 แล ้ว หัวหน้า คนยู ดาห์
จะรําพึงในใจว่า ‘ชาวเยรู ซาเล็มจะเป็นกําลังของเรา เนื่ องจากพระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าของเขา�
6 ในวัน นั ้น เราจะกระทํา ให้ หว
ั หน้า คนยู ดาห์ทัง้ หลายเหมือนหม้อ ร้อนแดงอยู่ ท่ามกลางกองฟืน เหมือน
คบเพลิง สว่างอยู่ท่ามกลางฟ่อนข้าว และเขาจะเผาผลาญบรรดาชนชาติ ทัง้ หลายที่ อยู่ล้อมรอบไปทาง
ขวาและไปทางซ้ายเสีย ฝ่ายเยรู ซาเล็ม จะมี คนอาศัย อยู่ ในที่ เดิ มน น
ั ้ เอง คือ เยรู ซาเล็ม 7 และพระเย
โฮวาห์ จะประทานชัยชนะแก่ เต็นท์ ของยู ดาห์ ก่อน เพื่อ ว่า สง่า ราศี แห่ งราชวงศ์ ดาวิด และสง่า ราศี แห่
งชาวเยรู ซาเล็ม จะไม่ ได้ เป็ นที ่ ยกย่องเหนื อ กว่า ของยู ดาห์ 8 ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงป้องกัน ชาว
เยรู ซาเล็ม ไว้ เพื่อ ว่า คนที่ ออ
่ นแอท่ามกลางเขาในวัน นั ้น จะเป็น เหมือนดาวิด และราชวงศ์ ของดาวิด จะ
เป็น เหมือนพระเจ้า เหมือนทูต สวรรค์ ของพระเยโฮวาห์ นํา หน้า เขาทัง้ หลาย 9 ต่อ มาในวัน นั ้น เราจะ
แสวงหาที่จะทําลายประชาชาติทัง้ สิน
้ ซึ่งเข้ามาต่อสู้เยรู ซาเล็ม
อิสราเอลจะเห็นพระผู้ชว
่ ยให้รอด

และเราจะเทวิญญาณแห่ง พระคุณ และการวิงวอนบนราชวงศ์ ดาว ิด และชาวเยรู ซาเล็ม เขาทัง้
หลายจะมองดู เราผู้ ซ่ึง เขาเองได้ แทง เขาจึง จะไว้ทุกข์ เพื่อ ท่านเหมือนคนไว้ทุกข์ เพื่ อบ ุตรชายคนเดียว
ของตน และจะร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อท่าน เหมือนอย่างคนร้องไห้อย่างขมขื่นเพื่อบุตรหัวปีของตน 11 ใน
วัน นั ้น การไว้ทุกข์ ในเยรู ซาเล็ม จะใหญ่ โตอย่างการไว้ทุกข์ เพื่อ ฮาดัด ริม โมน ณ ที่ ราบเมกิด โด 12 แผ่
นดิน จะไว้ทุกข์ ตามครอบครัวแต่ละครอบครัว ครอบครัวราชวงศ์ ดาว ิด ต่างหากและบรรดาภรรยาของ
ท่านต่างหาก ครอบครัวของวงศ์วานนาธันต่างหาก และบรรดาภรรยาของเขาต่างหาก 13 ครอบครัวของ
วงศ์ วานเลวีต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก ครอบครัวชิเมอีต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก
14 และครอบครัวที่เหลืออยูทั
่ ง้ สิน
้ แต่ละครอบครัวต่างหาก และภรรยาของเขาต่างหาก�
10

13
คนอิสราเอลที่เหลืออยูจะกลั
่
บมาหาพระคริสต์และรับความรอด

1 “ในวันนั ้น

จะมีนํ้าพุพลุ่งขึ้นสําหรับราชวงศ์ ของดาวิดและชาวเยรู ซาเล็ม เพื่อจะชําระเขาให้พ้นจาก
บาปและความไม่สะอาด
การไหว้รู ปเคารพถูกกําจัด คนถ่อมตัวพยายามเป็นที่พอพระทัยพระเจ้า
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2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า

ต่อมาในวันนั ้น เราจะขจัดชื่อของรู ปเคารพเสียจากแผ่นดิน เพื่อว่า
เขาจะระลึก ถึ งอ ีก ไม่ ได้ เลย และเราจะไล่ ผู้ พยากรณ์ และวิญญาณที่ ไม่ สะอาดไปเสีย จากแผ่น ดิน ด้วย
3 ต่อมาเมื่อมผู
ี ใดมาพยากรณ์
้
อีก บิดามารดาผูให้
้ เขาบังเกิดมานั ้นจะพูดกับเขาว่า ‘เจ้าอย่ามีชีวิตอยูเลย
่
เพราะเจ้า พู ดม ุ สาในพระนามของพระเยโฮวาห์� เมื่อ เขาพยากรณ์ บิ ดามารดาผู้ ให้ เขาเกิด มาจะแทง
เขาให้ ทะลุ 4 ต่อ มาในวัน นั ้น ผู้ พยากรณ์ ทุ กคนจะมี ความละอายเพราะนิ มิ ตของเขาเมื่อ พยากรณ์ เขา
จะไม่สวมผ้ามีขนเพื่อล่อลวงอีกต่อไป 5 แต่เขาจะกล่าวว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ใช่ผู้พยากรณ์ ข้าพเจ้าเป็นชาวนา
เพราะว่ามีคนสอนข้าพเจ้าให้เลี้ยงสัตว์ตัง้ แต่ข้าพเจ้ายังหนุ่มๆ�
พระผู้ชว
ิ ราเอลดูแผลของพระองค์
่ ยให้รอดทรงให้อส
‘ทําไมท่านมีแผลในมือทัง้ สอง� เขาจะตอบว่า ‘ข้าพเจ้าได้แผลนั ้นในเรือน
ของพวกเพื่อนของข้าพเจ้า� ” 7 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า “โอ ดาบเอ๋ย จงตื่นขึ้นต่อสู้เมษบาลของ
เรา จงต่อสู้ผู้ที่สนิทกับเรา จงตีเมษบาล และฝูงแกะนั ้นจะกระจัดกระจายไป เราจะกลับมือของเราต่อสู้
กับตัวเล็กตัวน้อย
6 และถ้าผู้ใดจะถามเขาว่า

อิสราเอลจะถูกพิพากษาและชําระให้สะอาด พวกกบฏจะถูกกวาดทิง้ ไป (อสค 20:33-38)
8 พระเยโฮวาห์ตรัสว ่า ต่อ มาทั ่วท ง
ั ้ แผ่น ดิน จะต้องขจัด เสีย ให้พินาศสองในสาม และเหลือ ไว้หน่งึ ใน
สาม 9 เราจะเอาหนึ่ งในสามนี้ ใส่ ในไฟและถลุงเขาเหมือนถลุงเงิน และลองดู เขาเหมือนทดลองทองคํา
เขาจะร้องทูลออกนามของเราและเราจะฟังเขา เราจะกล่าวว่า ‘เขาทัง้ หลายเป็นชนชาติ ของเรา� และ
เขาจะกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์คือพระเจ้าของข้าพเจ้า� ”

14

สงคราม อัน บริ สุทธิ ์ ของ พระ คริสต์ ปฏิปักษ์ ต่อ พระ คริสต์ และ กองทัพ ของ เขา จะ ถูก ทําลาย (วว
19:11-21)
1 ดูเถิด วันแห่งพระเยโฮวาห์มาใกล้แล้ว เมื่อทรัพย์สินที่เขาริบไปจากเจ้านั ้น เขาจะแบ่งกันท่ามกลาง
เจ้า 2 เพราะเราจะรวบรวมประชาชาติ ทัง้ สิน
้ ให้ ทําศึ กก ับ เยรู ซาเล็ม เมืองนั ้น จะถูก ยึด บ้านเรือนจะถูก
ปล้น สะดมและผู้ หญิง จะถูก ข่มขืน พลเมืองครึง่ หนึ่ ง จะตกไปเป็น เชลย ประชาชนส่วนที่ เหลือ อยู่ จะไม่
ถู กตัด ออกเสีย จากเมือง 3 แล ้ว พระเยโฮวาห์ จะเสด็จ ออกไปต่อสู้ กับ ประชาชาติ เหล่า นั ้น เหมือนเมื่อ
พระองค์ทรงต่อสู้ในวันสงคราม
พระเยซูคริสต์จะยืนอยูที
่ ่ภูเขามะกอกเทศ (กจ 1:10-11)

4 ในวันนั ้นพระบาทของพระองค์จะยืนอยูที
่ ่ภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยูหน
่ ้าเมืองเยรูซาเล็มด้านตะวันออก

และภูเขามะกอกเทศนั ้นจะแยกออกตรงกลางจากทิศตะวันออกไปทิศตะวันตก โดยมีหุบเขากว้างมาก
คัน
่ อยู่ ภูเขาครึง่ หนึ่ งจึงจะถอยไปทางเหนื อ และอีกครึง่ หนึ่ งจะถอยไปทางใต้ 5 และท่านทัง้ หลายจะหนี
ไปยังหุบเขาแห่งบรรดาภูเขา เพราะว่าหุบเขาแห่งบรรดาภูเขาจะมาจดอาซาลและท่านทัง้ หลายจะต้อง
หนี ไป อย่างที่ หนี จากแผ่น ดิน ไหวสมั ยอ ุส ซี ยาห์ กษั ตริย์ ประเทศยู ดาห์ แล ้ว พระเยโฮวาห์ พระเจ้า ของ
ข้าพเจ้า จะเสด็จ มา และพวกวิสุทธิชนทัง้ สิน
้ จะมากับ พระองค์ 6 ต่อ มาในวันนั ้น แสงสว่างจะไม่ แจ ่ม ใส
หรือจะไม่มืดมัว 7 แต่จะเป็ นวันหนึ่ งที่พระเยโฮวาห์ทรงทราบแล้ว ไม่ใช่วันหรือคืน แต่ต่อมาเวลาเย็นจะ
มีแสงสว่าง

แม่น้าํ สายใหม่ไหลจากเยรู ซาเล็มไปถึงทะเลเกลือและทะเลเมดิเตอเรเนี ยน (อสค 47:1-12)
ในวัน นั ้น นํ้า แห่ง ชีวต
ิ จะไหลออกจากเยรู ซาเล็ม ครึ่ง หนึ่ ง จะไหลไปสู่ ทะเลด้านตะวัน ออก และครึง่
หนึ่ งจะไหลไปสู่ทะเลด้านตะวันตก ในฤดูรอ
้ นก็จะไหลเรือ
่ ยไปดังในฤดูหนาว
8

พระเยซูคริสต์จะทรงเป็นพระมหากษั ตริย์เหนื อพิภพทัง้ สิน
้
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และพระเยโฮวาห์จะทรงเป็นกษั ตริย์ เหนื อ พิภพทัง้ สิน
้ ในวัน นั ้น พระเยโฮวาห์ จะทรงเป็น เอก และ
10
พระนามของพระองค์ ก็ เป็น เอก แผ่ นดิน ทัง้ สิน
้ จะกลายเป็ นที ่ ราบจากเกบาถึง ริม โมนใต้ เยรู ซาเล็ม
แต่ เยรู ซาเล็มจะดํารงสูงเด่นอยู่ในที่ ตัง้ ของเมืองนั ้น จากประตูเบนยามินถึงสถานที่ ที่ เป็นประตู เก่า ถึง
ประตู มุ มและจากหอคอยฮานั น เอล ถึ งบ ่อ ยํ่า องุน
่ ของกษั ตริย์ 11 และจะมี ผู้ คนอาศัย อยู่ เพราะไม่ มี
การทําลายเสียสิ้นอีกแล้ว แต่ เยรู ซาเล็มจะอาศัยอยู่ได้ อย่างปลอดภัย 12 ต่อไปนี้ เป็นภัยพิบัติ ซึ่งพระเย
โฮวาห์ จะทรงใช้ โจมตี บรรดาชนชาติ ทัง้ หลายที่ ทํา สงครามกับ เยรู ซาเล็ม คือ เนื้ อ ของเขาจะเน่า ไปเมื่อ
เขายัง ยืน อยู่ ได้ ตาของเขาจะเน่า คาเบ้าตา และลิน
้ ของเขาจะเน่า คาปาก 13 ต่อ มาในวัน นั ้น การสับสน
อลหม่านอย่างใหญ่โตจากพระเยโฮวาห์จะอยูท
่ ่ามกลางเขาทัง้ หลาย เพราะฉะนั ้นคนหนึ่ งจะจับกุมเพื่อน
บ้านของตน และเขาจะยกมือ ขึ้น ต่อสู้ กัน และกัน 14 แม้ว ่า ยู ดาห์ก็ จะต่อสู้ กัน ที่ เยรู ซาเล็ม ทรัพย์ สมบัติ
ของประชาชาติ ทัง้ สิ้นที ่ อยู่ล้อมรอบจะถูก เก็บ มี ทองคํา เงิน และเสื้อผ้า มากมาย 15 และภัย พิบั ติ อย่าง
หนึ่ งที่เหมือนภัยพิบัติอย่างนี้ จะบังเกิดแก่ม้า ล่อ อูฐ ลา และไม่วา่ สัตว์ชนิดใดซึ่งมีอยูในเต็
่
นท์เหล่านั ้น
9

ทัง้ โลกจะอยูใต้
่ การปกครองของพระคริสต์
16 และ อยู่ มา บรรดา คน ที่ เหลือ อยู่ ใน ประชาชาติ ทัง
้ ปวง ซึ่ง ยก ขึ้น มา สู้ รบ กับ เยรู ซาเล็ม จะ ขึ้น ไป
นมัสการกษั ตริย์ ปี แล้ว ปี เล่า คือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา และจะถือ เทศกาลอยู่ เพิง 17 ถ้า ครอบครัว ใด
ในพื้นพิภพไม่ข้น
ึ ไปยังเยรู ซาเล็มเพื่อนมัสการกษั ตริย์ คือพระเยโฮวาห์จอมโยธา ฝนก็จะไม่ตกเหนื อเขา
18
เหล่านั ้น และถ้าครอบครัวแห่งอียป
ิ ต์ ซึ่งขาดฝนแล้ว ไม่ ขึ้นไปปรากฏตั วที่นั ่น ก็ จะบังเกิดภัยพิบัติด
้วย ซึ่ง พระเยโฮวาห์ ทรงใช้ โจมตี ประชาชาติ อื่นๆซึ่ง ไม่ ข้น
ึ ไปถือ เทศกาลอยู่ เพิง 19 ที่ กล ่า วนี้ จะเป็นการ
ลงทัณฑ์อียป
ิ ต์และเป็นการลงทัณฑ์ประชาชาติทัง้ สิน
ึ ไปถือเทศกาลอยู่เพิง 20 และในวันนั ้นลูก
้ ซึ่งไม่ข้น
พรวนที่ ผูกม้าจะมีคําจารึกว่า “บริสุทธิแด่
์ พระเยโฮวาห์� และหม้อซึ่งอยู่ในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์
21
จะเป็นเหมือนชามซึ่งอยูหน
่ ้าแท่นบูชา เออ และหม้อทุกลูกในเยรู ซาเล็มและยูดาห์จะเป็นของบริสุทธิ
์ แด่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธา เพื่อ ว่า ทุก คนที่มาถวายสัตวบูชาจะเอาหม้อ ไปบ้าง และจะต้ม เนื้ อ ในหม้อ
เหล่านั ้น ในวันนั ้นจะไม่มีคนคานาอันในพระนิ เวศของพระเยโฮวาห์จอมโยธาอีกต่อไป
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาลาคี

มาลาคีเป็นศาสดาพยากรณ์ คนสุดท้ายในพระคัมภีรเดิ
์ ม ชื่อว่า มาลาคี หมายความว่า “ผู้ส่งข่าวของ
เรา� มาลาคี ซึ่ง เป็น ศาสดาพยากรณ์ เข ียนคนสุดท้าย ได้ เข ียนในสมัย เดีย วกั นก ับ เอสราและเนหะมีย์
หนังสื อมาลาคีได้เขียนไว้หลังจากอิสราเอลเป็นเชลยในบาบิโลนเช่นเดียวกับหนั งสือฮักกัยและหนั งสือ
เศคาริยาห์ หลัง จากหนั งสือ มาลาคี ได้ เข ียนไว้ นั้น ไม่ มี พระวจนะของพระเจ้า ไปถึ งอ ิส ราเอลเป็น เวลา
400 ปี คือจนถึงสมัยของพระเยซู มาลาคี ได้ เตือนเกี่ยวกับความบาปของพวกปุโรหิต ความบาปภายใน
ครอบครัว และความบาปของคนที่ ขโมยจากพระเจ้า โดยไม่ ถวาย 10 % ของรายได้ และเงิน ถวายอื่นๆ
และมาลาคีได้กล่าวถึงการเสด็จกลับมาของพระเยซู และ “วันแห่งพระเยโฮวาห์�
เวลาและกิจการต่างๆในประวั ติ ของอิสราเอลตัง้ แต่ เวลาที่ เขากลับ มาจากบาบิ โลนจนถึง สมัย ของ
มาลาคี
ปีก่อนค.ศ� กิจการ 536 ตามคําสัง่ ของไซรัส ชาวอิสราเอล 50000 คนกลับไปโดยเศรุ บบาเบลเป็นผู้
นํา (อสร 1-2)
534 ได้ วางรากแห่งพระวิหารใหม่ (อสร 3) แต่ ได้ ถู กบังคับให้หยุด สร้างพระวิหาร 520 การประกาศ
ของฮักกัยและเศคาริยาห์ ได้สร้างพระวิหารต่อ (อสร 5; ฮกก 1:5)
516 การสร้างพระวิหารเสร็จ (อสร 6:15) เพียงแต่ 20 ปี ตัง้ แต่ชาวอิสราเอล 50000 คนกลับไป 457
ชาวอิสราเอลอีก 1800 คนกลับไป โดยเอสราเป็นผู้นํา (ไม่ได้นั บพวกภรรยา ลูกๆและคนใช้� (อสร 7)
445 ตามคําสัง่ ของกษั ตริย์เนหะมีย์ได้กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเพื่อจะสร้างกําแพงเมืองอีก (นหม 2)
430 เนหะมียได้
์ กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มอีก หลังจากที่ไปเยีย
่ มกษั ตริย์อารทาเซอร์ซีส (นหม 13:6-7)
มาลาคีได้พยากรณ์ หลังจากเวลานี้ (รายการนี้ จาก Explore the Book, โดย เจ ซิดโล แบกซ์เตอร์�
เล่มที่ 4 หน้า 259-260)
พระเจ้าทรงรักและเลือกอิสราเอลเหนื อเอโดม

“เราได้รก
ั
เจ้าทัง้ หลาย� แต่ท่านทัง้ หลายพูดว่า “พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์สถานใด� พระเยโฮวาห์ตรัสว่า “เอ
ซาวเป็นพี่ชายของยาโคบมิใช่หรือ เราก็ยงั รักยาโคบ 3 แต่เราได้เกลียดเอซาว เราได้กระทําให้เทือกเขา
และมรดกของเขาร้างเปล่า สําหรับ มังกรแห่ง ถิน
่ ทอนเสีย
่ ทุ รก ัน ดาร� 4 เมื่อ เอโดมกล่าวว่า “เราถู กบ ั น
แล้ว แต่ เราจะกลับ มาสร้างที่ ปรักห ัก พัง ขึ้น ใหม่� พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสด ัง นี้ ว่า “เขาทัง้ หลายจะ
สร้างขึ้น แต่เราจะรือ
้ ลงเสีย และผู้คนจะเรียกเขาเหล่านี้ ว่า ‘เป็นเขตแดนแห่งความชัว่ ร้าย� และ ‘เป็น
ชนชาติที่พระเยโฮวาห์ทรงกริว้ อยูเป็
่ นนิ ตย์� ” 5 ตาของเจ้าเองจะเห็นสิง่ นี้ และเจ้าจะกล่าวว่า “พระเยโฮ
วาห์นี้ จะใหญ่ยงิ่ นั กแม้กระทัง่ นอกเขตแดนของอิสราเอล�
1 ภาระแห่งพระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่ มีต่ออิสราเอลโดยมาลาคี 2 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า

พระเยโฮวาห์ทรงติเตียนพวกปุโรหิต

6 “บุตรชายก็ยอ
่ มให้เกียรติแก่บิดาของเขา

คนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายของเขา แล้วถ้าเราเป็นพระบิดา
เกียรติของเราอยู่ที่ไหน และถ้าเราเป็นนาย ความยําเกรงเรามีอยู่ที่ไหน นี่ แหละพระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสแก่ท่านนะ โอ บรรดาปุโรหิต ผูด
้ ูหมิน
่ นามของเรา ท่านก็ว่า ‘ข้าพระองค์ทัง้ หลายดูหมิน
่ พระนามของ
7
พระองค์สถานใด� ก็โดยนําอาหารมลทินมาถวายบนแท่นของเราอย่างไรล่ะ แล้วท่านว่า ‘ข้าพระองค์
ทัง้ หลายกระทํา ให้ พระองค์ เป็น มลทิน สถานใด� ก็ โดยคิด ว่า ‘โต ๊ะ ของพระเยโฮวาห์ นั้น เป็ นที ่ ดู หมิน
่
� อย่างไรล่ะ 8 เมื่อ เจ้า นํา สัตว์ตาบอดมาเป็น สัตวบู ชา กระทํา เช่น นั ้น ไม่ ชว
ั ่ หรือ และเมื่อ เจ้า ถวายสัตว์
ที่ พิการหรือ 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 ลองอ้อนวอนขอความชอบ
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ต่อ พระเจ้า เพื่อ พระองค์ จะทรงพระกรุ ณาต่อ พวกเราดู ซี ด้วยของถวายดัง กล่าวมานี้ จากมือ ของเจ้า
พระองค์ จะทรงชอบพอเจ้า สัก คนหนึ่ ง หรือ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสด ัง นี้ แหละ 10 อยากให้ มี สัก คน
หนึ่ งในพวกเจ้าซึ่งจะปิดประตูเสีย เพื่อว่าเจ้าจะไม่ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่า พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว่า เราไม่พอใจเจ้า และเราจะไม่รบ
ั เครือ
่ งบูชาจากมือของเจ้า 11 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า
ตัง้ แต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงที่ดวงอาทิตย์ตกนามของเราจะใหญ่ยงิ่ ท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย และเขา
ถวายเครือ
่ งหอมและของถวายที่ บริสุทธิ์แด่ นามของเราทุก ที่ ทุก แห่ง เพราะว่า นามของเรานั ้น จะใหญ่
ยิง่ ท่ามกลางประชาชาติ 12 แต่ เมื่อ เจ้า กล่าวว่า ‘โต ๊ะ ของพระเยโฮวาห์เป็น มลทิน� และว่า ‘ผลของโต๊ะ
นั ้นคืออาหารที่ถวายนั ้นน่าดูถูก� เจ้าก็ได้กระทําให้นามนั ้นเป็นมลทินไปแล้ว 13 พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสว่า เจ้ากล่าวว่า ‘ดูเถิด อย่างนี้ น่าอ่อนระอาใจจริง� แล้วเจ้าก็ทําฮึดฮัดกับเรา เจ้านําเอาสิง่ ที่ ได้แย่
งมา หรือสิง่ ที่พิการหรือป่วย ของเหล่านี้ แหละเจ้านํามาเป็นของบูชา พระเยโฮวาห์ตรัสว่า เราจะรับของ
นั ้นจากมือของเจ้าได้หรือ 14 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า คนใดที่มีสัตว์ตัวผู้อยู่ในฝูง และได้ปฏิญาณ
ไว้ และยังเอาสัตว์พิการไปถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า คําสาปแช่งจงตกอยู่กับคนโกงนั ้นเถิด เพราะเรา
เป็นพระมหากษั ตริย์ และนามของเราเป็นที่กลัวเกรงท่ามกลางประชาชาติทัง้ หลาย�

2

ทรงติเตียนความไม่สัตย์ซื่อของอิสราเอล
“โอ ปุ โรหิตทัง้ หลาย บัดนี้ คําบัญชานี้ มีอยู่เพื่อเจ้าทัง้ หลาย 2 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า ถ้าเจ้า
ไม่ฟัง และถ้าเจ้าไม่จําใส่ไว้ในใจที่จะถวายสง่าราศีแด่นามของเรา เราจะส่งคําแช่งมาเหนื อเจ้า และเรา
จะสาปแช่งผลพระพรซึ่งมาถึงเจ้า เราได้สาปแช่งคําอวยพรของเจ้าแล้วนะ เพราะเจ้ามิได้จําใส่ใจไว้ 3 ดู
เถิด เราจะกระทํา ให้ เชื้อ สายของเจ้า เสื่อมไป และจะละเลงมูล สัตว์ใส่ หน ้า เจ้า คื อม ูล สัตว์ของเทศกาล
ตามกําหนดของเจ้า และเราจะไล่ เจ้ าออกไปเสีย จากหน้า เราอย่างนั ้น แหละ 4 พระเยโฮวาห์ จอมโยธา
ตรัสว่า เจ้าจึงจะทราบว่า เราส่งคําบัญชานี้ มาให้เจ้า เพื่อว่าพันธสัญญาของเราซึ่งทําไว้กับเลวีจะคงอยู่
5 พันธสัญญาของเราซึ่งมีไว้กับเขานั ้นเป็ นพันธสัญญาเรือ
่ งชีวต
ิ และสันติภาพ เราได้ให้สิ่งเหล่านี้ แก่เขา
เพื่อเขาจะได้ยําเกรง และเขาได้ยาํ เกรงเรา และเกรงขามนามของเรา 6 ในปากของเขามีราชบัญญัติแห่
งความจริง จะหาความชัว่ ช้าที่รม
ิ ฝีปากของเขาไม่ได้เลย เขาดําเนิ นกับเราด้วยสันติและความเที่ยงตรง
และเขาได้ หน
ั หลายคนให้พ้น จากความชัว่ ช้า 7 เพราะว่า ริม ฝีปากของปุโรหิต ควรเป็น ยามความรู ้ และ
มนุษย์ ควรแสวงหาราชบัญญั ติ จากปากของเขา เพราะว่า เขาเป็น ทูต ของพระเยโฮวาห์จอมโยธา 8 แต่
เจ้าเองได้หน
ั ไปเสียจากทางนั ้น เจ้าเป็นเหตุให้หลายคนสะดุดเพราะเหตุราชบัญญัติ พระเยโฮวาห์จอม
โยธาตรัสว ่า เจ้ าได้ กระทํา ให้พันธสัญญาของเลวีเสื่อมไป 9 ดัง นั ้น เราจึง กระทํา ให้เจ้ าเป็ นที ่ ดู หมิน
่ และ
เหยียดหยามต่อ หน้า ประชาชนทัง้ ปวง ให้สมกั บท ี่ เจ้ ามิ ได้ รักษาบรรดาวิถี ทางของเรา แต่ ได้ แสดงอคติ
ในการสอนราชบัญญัติ�
1

เราทุกคนมีพระเจ้าองค์เดียว

10 เราทุกคนมิได้มีบิดาคนเดียวหรอกหรือ

พระเจ้าองค์เดียวได้ทรงสร้างเรามิใช่หรือ แล้วทําไมเราทุก
คนจึงปฏิบัติต่อพี่น้องของตนด้วยการทรยศ โดยการลบหลู่พันธสัญญาของบรรพบุรุษของเรา
พระเจ้าทรงลงโทษความไม่สัตย์ซื่อต่อครอบครัวที่หย่าร้างและการทรยศ
ยู ดาห์ ก็ ประพฤติ อย่างทรยศ การอัน น่า สะอิดสะเอียนเขาก็ ทํา กัน ในอิสราเอลและในเยรู ซาเล็ม
เพราะว่า ยู ดาห์ ได้ ลบหลู่ ความบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ ซ่ึง พระองค์ ทรงรัก และได้ ไปแต่งงานกับ บุตร
สาวของพระต่างด้าว 12 พระเยโฮวาห์จะทรงขจัดชายคนใดๆที่กระทําเช่นนี้ ทัง้ ผู้สอนและนั กศึกษา เสีย
จากเต็นท์ ของยาโคบ ถึง แม้ ว่า เขาจะนํา เครือ
่ งบูชาถวายแด่ พระเยโฮวาห์ จอมโยธาก็ตามเถิด 13 และ
เจ้า ได้ กระทํา อย่างนี้ อีก ด้วย คือ เจ้า เอานํ้าตารดทัว่ แท่น บูชาของพระเยโฮวาห์ ด้วยเหตุ เจ้ าได้ ร้องไห้
11
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ครํา่ ครวญ เพราะพระองค์ไม่สนพระทัยหรือรับเครือ
่ งบูชาด้วยชอบพระทัยจากมือของเจ้าอีกแล้ว 14 เจ้
าถามว่า “เหตุ ใดพระองค์ จึงไม่ รับ� เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเป็นพยานระหว่างเจ้ากับภรรยาคนที่ เจ้
าได้ เมื่อ หนุ่ มน ัน
้ แม้ว ่า นางเป็น คู่ เคียงของเจ้า และเป็น ภรรยาของเจ้า ตามพันธสัญญา เจ้ าก็ ทรยศต่อ
15
นาง พระองค์ ทรงทําให้ เขาทัง้ สองเป็ นอ ัน เดีย วกั นม ิ ใช่ หรือ แต่ เขายั งม ี ลมปราณแห่ง ชีวต
ิ อยู่ และ
ทําไมเป็ นอ ัน เดียวกัน เพราะพระองค์ ทรงประสงค์ เชื้อ สายที่ ตามทางของพระเจ้า ดัง นั ้น จงเอาใจใส่ ต่อ
จิตวิญญาณของเจ้าให้ดี อย่าให้ผู้ใดทรยศต่อภรรยาคนที่ได้เมื่อหนุ่มนัน
้ 16 เพราะพระเยโฮวาห์พระเจ้า
ของอิส ราเอลตรัสว ่า “เราเกลียดชัง การหย่า ร้าง เพราะคนหนึ่ ง ปกปิด ความทารุ ณ ด้วยเสื้อผ้า ของตน
พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ แหละ เพราะฉะนั ้นจงเอาใจใส่ต่อจิตวิญญาณของเจ้าให้ดี อย่าเป็นคน
ทรยศ�
การขาดความเคารพทําให้พระเจ้าอ่อนระอาพระทัย

เจ้ ายังจะกล่าวว่า “เราทัง้ หลาย
กระทําให้พระองค์ อ่อนพระทัยสถานใดหรือ� ก็ เมื่อเจ้ากล่าวว่า “ทุ กคนที่ กระทําความชัวก
่ ็เป็นคนดี ใน
สายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระองค์ทรงปีติยินดีในคนเหล่านั ้น� หรือโดยถามว่า “พระเจ้าแห่ง
การพิพากษาอยูที
่ ่ไหน�
17 เจ้ าได้ กระทํา ให้พระเยโฮวาห์ออ
่ นระอาพระทัยด้วยคําพูดของเจ้า

3
คําพยากรณ์ ถึงการรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาและการเสด็จมาครัง้ แรกของพระคริสต์
1 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า “ดู เถิด เราจะส่งทูตของเราไป และผู้นั้นจะตระเตรียมหนทางไว้ข้าง
หน้าเรา และองค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ซึ่งเจ้าแสวงหานั ้น จะเสด็จมายังพระวิหารของพระองค์ อย่างกระทัน
หัน ทูต แห่ง พันธสัญญา ผู้ ซึ่ง เจ้า พอใจนั ้น ดู เถิด ท่านจะเสด็จ มา 2 แต่ ใครจะทนอยู่ ได้ ในวันที ่ ท่านมา
และใครจะยื นม ั น
่ อยู่ ได้ เมื่อ ท่านปรากฏตัว เพราะว่า ท่านเป็น ประดุจ ไฟถลุง แร่ และประดุจ สบู่ ของช่าง
ซักฟอก 3 ท่านจะนั ่ง ลงอย่างช่างหลอมและช่างถลุง เงิน และท่านจะชําระลูก หลานของเลวีให้ บริสุทธิ์
และถลุง เขาอย่างถลุง ทองคํา และถลุง เงิน เพื่อ เขาจะได้ นํา เครือ
่ งบูชาอัน ชอบธรรมถวายแด่ พระเยโฮ
วาห์ 4 แล ้ว เครือ
่ งบูชาของยู ดาห์ และเยรู ซาเล็ม จะเป็ นที ่ พอพระทัย พระเยโฮวาห์ ดัง สมั ยก ่อน และดัง
ในปี ที่ ล่วงแล้ว มา 5 พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า แล ้ว เราจะมาใกล้ เจ้ าเพื่อ การพิพากษา เราจะเป็น
พยานที่ รวดเร็วที่กล่าวโทษนั กวิทยาคม พวกผิดประเวณี ผู้ที่ ปฏิญาณเท็จ ผู้ที่ บีบบังคั บลู กจ้างในเรือ
่ ง
ค่าจ้าง และแม่ ม่ายและลูกกําพร้าพ่อ ผู้ที่ ผลักไสหันเหคนต่างด้าวจากสิทธิของเขา และผู้ที่ ไม่ ยําเกรง
เรา 6 เพราะว่า เราคือพระเยโฮวาห์ไม่มีผันแปร บุตรชายยาโคบเอ๋ย เจ้าทัง้ หลายจึงไม่ถูกเผาผลาญหมด
การปล้นพระเจ้าในเรือ
่ งสิบชักหนึ่ งและเครือ
่ งบูชา
7 เจ้ าได้ หน
ั เหไปเสีย จากกฎของเราและมิ ได้ รักษาไว้ตัง้ แต่ ครัง้ สมัย บรรพบุรุษ ของเจ้า พระเยโฮวาห์
จอมโยธาตรัสว ่า เจ้ าจงกลับ มาหาเรา และเราจะกลับ มาหาเจ้า ทัง้ หลาย แต่ เจ้ ากล่าวว่า ‘เราทัง้ หลาย
จะกลับมาสถานใด� 8 คนจะปล้นพระเจ้าหรือ แต่ เจ้ าทัง้ หลายได้ ปล้นเรา แต่ เจ้ ากล่าวว่า ‘เราทัง้ หลาย
ปล้นพระเจ้าอย่างไร� ก็ปล้นในเรือ
่ งสิบชักหนึ่ งและเครือ
่ งบูชานน
ั ่ ซี 9 เจ้าทัง้ หลายต้องถูกสาปแช่งด้วย
คํา สาปแช่ง เพราะเจ้า ทัง้ หลายทัง้ ชาติ ปล้น เรา 10 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว ่า จงนํา สิบ ชัก หนึ่ ง เต็ม
ขนาดมาไว้ในคลัง เพื่อว่าจะมีอาหารในนิ เวศของเรา จงลองดูเราในเรือ
่ งนี้ ดูทีหรือว่า เราจะเปิดหน้าต่าง
ในฟ้าสวรรค์ ให้เจ้า และเทพรอย่างล้นไหลมาให้เจ้ าหรือไม่ 11 เราจะขนาบตั วที่ทําลายให้แก่ เจ้า เพื่อว่า
มันจะไม่ทําลายผลแห่งพื้นดินของเจ้า และผลองุน
่ ในไร่นาของเจ้าจะไม่ร่วง พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรั
สดังนี้ แหละ 12 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า แล้วประชาชาติทัง้ สิน
้ ่ได้รับพระพร ด้วย
้ จะเรียกเจ้าว่า ผูที
ว่าเจ้าจะเป็นแผ่นดินทีน
่ ่าพึงใจ 13 พระเยโฮวาห์ตรัสว่า ถ้อยคําของเจ้านั ้นใส่รา้ ยเรา เจ้ายังกล่าวว่า ‘เรา
ทัง้ หลายได้ กล่าวใส่ รา้ ยพระองค์ สถานใด� 14 เจ้ าได้ กล่าวว่า ‘ที่ จะปรนนิ บัติ พระเจ้าก็ เปล่าประโยชน์ ที่
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เราจะรักษากฎของพระองค์ หรือ ดําเนิ น อย่างคนไว้ทุกข์ ต่อ พระพักตร์พระเยโฮวาห์จอมโยธานั ้น จะได้
ผลประโยชน์ อันใด 15 บัดนี้ เราถือว่าคนอวดดีเป็นคนได้รบ
ั พร เออ คนที่ประกอบความชัว่ ใช่ว่าจะมัง่ คัง่
เท่านั ้น แต่เมื่อเขาได้ทดลองพระเจ้าแล้วก็พ้นไปได้� ”
หนังสือม้วนหนึ่ งสําหรับบันทึกความจําหน้าพระพักตร์

16 แล้วคนเหล่านั ้นทีเ่ กรงกลัวพระเยโฮวาห์จึงพูดกันและกัน

พระเยโฮวาห์ทรงฟังและทรงได้ยิน และ
มี หน ังสื อม ้ วนหนึ่ ง สําหรับ บันทึก ความจํา หน้า พระพักตร์ ได้ บันทึก ชื่อ ผู้ ที่ เกรงกลัว พระเยโฮวาห์ และที่
ตรึกตรองในพระนามของพระองค์ ไว้ 17 พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสว่า “เขาทัง้ หลายจะเป็นคนของเรา
เป็นเพชรพลอยของเราในวันที ่เราจะประกอบกิจ และเราจะไว้ชีวิตคนเหล่า นี้ ดังชายที่ ไว้ชีวิตบุตรชาย
ของเขาผู้ปรนนิ บัติเขา 18 แล้วเจ้าจะกลับมาและสังเกตเห็นความแตกต่างระหว่างคนชอบธรรมกับคน
ชัว่ ระหว่างคนที่ปรนนิ บัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิ บัติพระองค์�

4

วันแห่งพระเยโฮวาห์
พระเยโฮวาห์ จอมโยธาตรัสว ่า “ดู เถิด วัน นั ้น จะมาถึง คือ วันที ่ จะเผาไหม้ เหมือนเตาอบ เมื่อ คนที่
อวดดีทัง้ สิน
่ ัง้ หมดจะเป็นเหมือนตอข้าว วันที่จะมานั ้นจะไหม้เขาหมด
้ เออ และคนที่ประกอบความชัวท
จนไม่มีรากหรือกงิ่ เหลืออยูเลย
่
1

ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรม
แต่ ดวงอาทิตย์ แห่ งความชอบธรรมซึ่ งม ี ปี กร ักษาโรคภัย ได้ จะขึ้น มาสําหรับ คนเหล่านั ้ นที ่ ยาํ เกรง
นามของเรา เจ้ าจะกระโดดโลดเต้น ออกไปเหมือนลูกวัว ออกไปจากคอก 3 และเจ้า จะเหยียบยํ่า คนชัว่
เพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนขี้เถ้าที่ ใต้ฝ่าเท้าของเจ้าในวันนั ้นเมื่อเราประกอบกิจ พระเยโฮวาห์จอมโยธา
ตรัสด ัง นี้ แหละ 4 จงจดจํา ราชบัญญั ติ ของโมเสสผู้ รับ ใช้ ของเรา ทัง้ กฎเกณฑ์ และคํา ตัดสิน ซึ่ง เราได้
บัญชาเขาไว้ที่ภูเขาโฮเรบสําหรับอิสราเอลทัง้ สิน
้
2

เอลียาห์จะมาอีกก่อนวันแห่งพระเยโฮวาห์ (มธ 17:10-13; ลก 1:17; วว 11:3-6)
ดู เถิด เราจะส่ง เอลี ยาห์ ผู้ พยากรณ์ มาย ัง เจ้า ก่อนวัน แห่ง พระเยโฮวาห์ คือ วันที ่ ใหญ่ ยิง่ และน่า สะ
พรึงกลัวมาถึง 6 และท่านผู้นั้นจะกระทําให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ หาไม่
เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั ้นด้วยคําสาปแช่ง�
5
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มัทธิว

เป็ นที ่เชื่อก ัน โดยทัว่ ไปว่า “มัทธิว คนเก็บ ภาษี � เป็น ผู้ เข ีย นข่าวประเสริฐเล่ มน ี้ มาระโก และลู กา ได้
เรียกท่านว่า เลวี มาระโกได้ เรียกบิดาของท่านว่า อัลเฟอัส คนเก็บภาษี คือผู้ที่ เก็บรวบรวมเงินภาษี ซึ่ง
โดยปกติ แล ้ วจะทําการขูด รีดอย ่างไม่ เป็น ธรรม มัก จะเป็น คนรํา่ รวยและเป็ นที ่ เกล ียดชัง ของพวกยิว
ตลอดมา และแม้ภายหลังการสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์แล้ว ท่านผู้นี้ ก็ยังคง
เรียกตัวของท่านเองว่า “มัทธิวคนเก็บภาษี �
หน ังสือ ของมัทธิว มีช่อ
่ งว่า “ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยท่า นมัทธิว� หน ังสือ
ื เรือ
ทุก เล่ม ในพระคัมภีร เ์ ป็น พระวจนะของพระเจ้า แต่ หน ังสือ สี่ เล่ม แรกของพระคัมภีร ใหม่
์
ซึ่ง บอกเราให้
ทราบเกี่ยวกับ ชีวต
ิ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระเยซู คริสต์ นั ้น เราเรียกชื่อ เฉพาะ
ว่า “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� ข่าวประเสริฐโดยมัทธิวเล่มนี้เองได้แสดงให้เห็นว่าพระเยซูเป็นกษั ตริย์
ที่ว่ามัทธิวและลูกาได้ลอกเลียนแบบจากมาระโกนั ้นเป็นความคิดที่ไม่มีมูลความจริง และเป็ นวิธข
ี อง
ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ ในพระเจ้า โดยพยายามใช้ เหตุ ผลว่า ข่าวประเสริฐ ทัง้ สามเล่ม แรกนี้ มี ข้อความที่ คล้ายคลึ งก
ัน พวกเขาจึงไม่ยอมรับว่าเป็นข้อความที่ ได้ รับการทรงดลใจมาจากพระเจ้า แต่ ถึงอย่างไรก็ตามไม่เคย
มี หลัก ฐานว่า ข่าวประเสริฐ ทัง้ สามเล่ มน ี้ เป็น คํา พูด และความคิด ของมนุษย์ หรือ ได้ ลอกเลียนแบบมา
จากต้นฉบับใดๆ และในหนั งสือมัทธิวบทที่ 4 ข้อ 4 พระเยซู ทรงตรัสไว้ว่า “พระวจนะทุกคําออกมาจาก
พระโอษฐ์ของพระเจ้า�
ข่าวประเสริฐของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยมัทธิวเล่ มนี้นั้นได้ รบ
ั การเขียนขึ้นก่อนหน้าการทําลาย
ร้าง กรุ ง เยรู ซาเล็ม อาจ จะ เป็น ราวๆ ปี ค�ศ� 37 และ เป็ นที ่ ยอ มรั บก ัน โดย ทัว่ ไป ว่า เป็น หนั งสือ ข่าว
ประเสริฐ เล่ม แรกซึ่ง เขียนขึ้น เพื่อ ชาวยิว เป็น หลัก ใหญ่ คํา อุปมาและคํา สอนบางส่วนมุ่ง เล็ง ถึง ชาวยิว
และผู้นําของพวกเขา หนังสือเล่ มนี้ได้ รวบรวมลําดับวงศ์ ของ “พระเยซู คริสต์ ผู้ทรงเป็นบุตรของดาวิด
ผู้ ทรงเป็น บุตรของอับ ราฮัม� และได้ ยกย่องพระเยซู วา่ เป็น “กษั ตริย์ของชนชาติ ยิว � (2:2) และลําดับ
วงศ์ของพระองค์ก็ทําให้พระองค์มีสิทธิอย่างกษั ตริย์ในฐานะที่ทรงเป็นบุตรที่โยเซฟเลี้ยงดูมา (1:16)
ในระหว่างหนั งสือ ข่าวประเสริฐ ด้วยกัน แล้ว หน ังสื อม ัทธิว ได้ ให้ รายงานอย่างละเอียดที่สุด เกี่ยวกับ
การเทศนาบนภูเขาและการสนทนาธรรมบนภูเขามะกอกเทศ
ลําดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์ตัง้ ต้นจากอับราฮัม

1 หนังสือลําดับพงศ์พันธุของพระเยซู
์
คริสต์ ผูทรงเป็
้
นบุตรของดาวิด ผูทรงเป็
้
นบุตรของอับราฮัม 2 อับ

ราฮัม ให้ กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ิ สอัค อิส อัค ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ยาโคบ ยาโคบให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ ยู ดาห์ และพี่ น้อง
ของเขา 3 ยู ดาห์ ให้ กําเนิ ด บุตรชื่อ เปเรศกับเศ-ราห์เก ิด จากนางทามาร์ เปเรศให้กําเนิ ด บุตรชื่อ เฮสโรน
เฮสโรนให้กําเนิ ดบุตรชื่อราม 4 รามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออัมมีนาดับ อัมมีนาดับให้กําเนิ ดบุตรชื่อนาโชน นา
โชนให้กําเนิ ด บุตรชื่อสัลโมน 5 สัล โมนให้กําเนิ ด บุตรชื่อโบอาสเกิด จากนางราหับ โบอาสให้กําเนิ ดบุตร
ชื่อโอเบดเกิดจากนางรู ธ โอเบดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเจสซี 6 เจสซีให้กําเนิ ดบุตรชื่อดาวิดผู้เป็นกษั ตริย์ ดาว
ิดผู้เป็นกษั ตริย์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อซาโลมอน เกิดจากนางซึ่งแต่ก่อนเป็นภรรยาของอุรียาห์ 7 ซาโลมอนให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเรโหโบอัม เรโหโบอัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาบียาห์ อาบย
ี าห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาสา 8 อาสาให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮชาฟัท เยโฮชาฟัทให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโฮรัม เยโฮรัมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออุสซียาห์ 9 อุสซี
ยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยธาม โยธามให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาหัส อาหัสให้กําเนิ ดบุตรชื่อเฮเซคียาห์ 10 เฮเซคี
ยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อมนั สเสห์ มนัสเสห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาโมน อาโมนให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยสิยาห์ 11 โย
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สิยาห์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อเยโคนิ ยาห์กับพวกพี่น้องของเขา เกิดเมื่อคราวพวกเขาต้องถูกกวาดไปเป็นเชลย
ยังกรุ งบาบิโลน 12 หลังจากพวกเขาต้องถูกกวาดไปยังกรุ งบาบิโลนแล้ว เยโคนิ ยาห์ก็ ให้กําเนิ ดบุตรชื่อ
เซลาทิ เอล เซลาทิ เอลให้กําเนิ ดบุตรชื่อเศรุ บบาเบล 13 เศรุ บบาเบลให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาบีอูด อาบีอูดให้
กําเนิ ดบุตรชื่อเอลีอาคิม เอลีอาคิมให้กําเนิ ดบุตรชื่ออาซอร์ 14 อาซอร์ให้กําเนิ ดบุตรชื่อศาโดก ศาโดกให้
กําเนิ ดบุตรชื่ออาคิม อาคิมให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอลี อูด 15 เอลี อูดให้กําเนิ ดบุตรชื่อเอเลอาซาร์ เอเลอาซาร์
ให้กําเนิ ดบุตรชื่อมัทธาน มัทธานให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ 16 ยาโคบให้กําเนิ ดบุตรชื่อโยเซฟ สามีของนาง
มารีย์ พระเยซูที่เรียกว่าพระคริสต์ก็ทรงบังเกิดมาจากนางมารีย์ 17 ดังนั ้น ตัง้ แต่อับราฮัมลงมาจนถึงดา
วิดจึงเป็นสิบสี่ชัว่ คน และนั บตัง้ แต่ดาวิดลงมาจนถึงต้องถูกกวาดไปเป็นเชลยยังกรุ งบาบิโลนเป็นเวลา
สิบสี่ชัว่ 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 ด้วยเดชพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ 19 แต่ โยเซฟสามี ของเธอเป็น คนชอบธรรม ไม่ พอใจที่ จะแพร่งพรายความเป็น ไปของเธอ หมาย
จะถอนหมัน
้ เสี ยล ับๆ 20 แต่ เมื่อ โยเซฟยัง คิด ในเรือ
่ งนี้ อยู่ ดู เถิด มี ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มา
ปรากฏแก่ โยเซฟในความฝั นว ่า “โยเซฟ บุ ตรดาวิด อย่า กลั วท ี่ จะรับ มารีย์ มาเป็น ภรรยาของเจ้า เลย
เพราะว่าผู้ซ่ึงปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 เธอจะประสู ติบุตรชาย แล้ว
เจ้าจะเรียกนามของท่านว่า เยซู เพราะว่าท่านจะโปรดช่วยชนชาติของท่านให้รอดจากความผิดบาปของ
เขาทัง้ หลาย� 22 ทัง้ นี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งตรัสไว้โดยศาสดา
พยากรณ์ ว่า 23 ‘ดูเถิด หญิงพรหมจารีคนหนึ่ งจะตัง้ ครรภ์ และจะคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง และเขาจะเรียก
นามของท่านว่า อิมมานูเอล ซึ่งแปลว่า พระเจ้าทรงอยู่กับเรา� 24 ครัน
้ โยเซฟตื่นขึ้นก็กระทําตามคําซึ่ง
ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าสัง่ เขานั ้น คือได้รบ
ั มารีย์มาเป็นภรรยา 25 แต่มิได้สมสู่กับเธอจนประสู
ติบุตรชายหัวปีแล้ว และโยเซฟเรียกนามของบุตรนั ้นว่า เยซู

2
นั กปราชญ์จากทิศตะวันออก
1 ครัน
้ พระเยซูได้ทรงบังเกิดที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดียในรัชกาลของกษั ตริย์เฮโรด ดูเถิด มีพวกนั ก
ปราชญ์จากทิศตะวันออกมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม 2 ถามว่า “กุมารที่บังเกิดมาเป็นกษั ตริย์ของชนชาติยิวนั ้
นอยู่ที่ไหน เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก เราจึงมาหวังจะนมัสการท่าน� 3 ครัน
้ กษั
ตริย์เฮโรดได้ยน
ิ ดังนั ้นแล้ว ท่านก็วน
ุ่ วายพระทัย ทัง้ ชาวกรุ งเยรู ซาเล็มก็พลอยวุน
่ วายใจไปกับท่านด้วย
4 แล ้ วท ่านให้ ประชุม บรรดาปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกธรรมาจารย์ ของประชาชน ตรัส ถามเขาว่า พระคริสต์
นั ้นจะบังเกิดแห่งใด 5 เขาทูลท่านว่า “ที่บ้านเบธเลเฮมแคว้นยูเดีย เพราะว่าศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้
ดังนี้ ว่า 6 ‘บ้านเบธเลเฮมในแผ่นดินยูเดีย จะเป็นบ้านเล็กน้ อยที่สุดท่ามกลางบรรดาผู้ครองของยูเดียก็
หามิได้ เพราะว่าเจ้านายคนหนึ่ งจะออกมาจากท่าน ผู้ซึ่งจะปกครองอิสราเอลชนชาติของเรา� ” 7 แล้ว
เฮโรดจึงเชิญพวกนั กปราชญ์เข้ามาเป็นการลับ สอบถามเขาอย่างถ้วนถี่ ถึงเวลาที่ ดาวนั ้นได้ ปรากฏขึ้น
8 และท่านได้ให้พวกนั กปราชญ์ไปยังบ้านเบธเลเฮมสัง
่ ว่า “จงไปค้นหากุมารนั ้นอย่างถี่ถ้วนกันเถิด เมื่อ
พบแล้วจงกลับมาแจ้งแก่ เรา เพื่อเราจะได้ ไปนมัสการท่านด้วย� 9 ครัน
้ พวกเขาได้ ฟังกษั ตริย์แล้ว เขา
ก็ได้ลาไป และดูเถิด ดาวซึ่งเขาได้เห็นในทิศตะวันออกนั ้นก็ได้นําหน้าเขาไป จนมาหยุดอยู่เหนื อสถานที่
ที่ กุมารอยู่นั ้น 10 เมื่อพวกนั กปราชญ์ได้เห็นดาวนั ้นแล้ว เขาก็มีความชื่นชมยินดียิง่ นั ก 11 ครัน
้ พวกเขา
เข้าไปในเรือนก็ พบกุมารกับ นางมารีย์ มารดา จึง กราบถวายนมัสการกุมารนั ้น แล ้ว เปิด หีบ หยิบ ทรัพย์
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ของเขาออกมาถวายแก่ กุ มารเป็น เครือ
่ งบรรณาการ คือ ทองคํา กํายาน และมดยอบ 12 และพวกนั ก
ปราชญ์ได้ยินคําเตือนจากพระเจ้าในความฝัน มิให้กลับไปเฝ้าเฮโรด เขาจึงกลับไปยังบ้านเมืองของตน
ทางอื่น
เขาพาพระกุมารเยซูไปที่ประเทศอียป
ิ ต์
13 ครัน
้ เขาไปแล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอก
ว่า “จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนี ไปประเทศอียป
ิ ต์ และคอยอยูที
่ ่นั ่นจนกว่าเราจะบอกเจ้า เพราะว่าเฮ
14
โรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวต
ิ เสีย� ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไป
ยังประเทศอียป
ิ ต์ 15 และได้อยูที
่ ่นั ่นจนเฮโรดสิน
้ พระชนม์ ทัง้ นี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งได้ตรัสไว้โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศ
อียป
ิ ต์�
กษั ตริยเฮโรดมี
์
บัญชาให้ฆ่าทารกแห่งบ้านเบธเลเฮม
16 ครัน
้ เฮโรดเห็ นว ่า พวกนั ก ปราชญ์ หลอกท่าน ก็ กร ว
ิ้ โกรธยิง่ นั ก จึง ใช้ คนไปฆ่า เด็ก ทัง้ หมดในบ้าน
เบธเลเฮมและที่ใกล้เคียงทัง้ สิน
้ ตัง้ แต่อายุสองขวบลงมา ซึ่งพอดีกับเวลาที่ท่านได้ถามพวกนั กปราชญ์
17
อย่างถ้วนถี่นั ้น ครัง้ นั ้นก็สําเร็จตามพระวจนะที่ตรัสโดยเยเรมียศาสดาพยากรณ์
์
ว่า 18 ‘ได้ยินเสียงใน
หมู่บ้านรามาห์ เป็นเสียงโอดครวญและร้องไห้และรํา่ ไห้เป็นอันมาก คือนางราเชลร้องไห้เพราะบุตรทัง้
หลายของตน นางไม่รบ
ั ฟังคําเล้าโลม เพราะว่าบุตรทัง้ หลายนั ้นไม่มีแล้ว�
การกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ (ลก 2:39-40)

19 ครัน
้ เฮโรดสิน
้ พระชนม์แล้ว ดูเถิด ทูตสวรรค์องค์หน่งึ ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า มาปรากฏในความฝัน

แก่ โยเซฟที่ ประเทศอียป
ิ ต์ 20 สัง่ ว่า “จงลุก ขึ้น พากุมารกับ มารดามายัง แผ่นดิ นอ ิส ราเอล เพราะคนเห
ล่านั ้ นที ่แสวงหาชีวต
ิ ของกุมารนั ้นตายแล้ว� 21 โยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดามายังแผ่นดินอิสรา
เอล 22 แต่เมื่อได้ยินว่า อารเคลาอัสครอบครองแคว้นยูเดียแทนเฮโรดผู้เป็นบิดา จะไปที่นั่นก็กลัว และ
เมื่อได้ทราบการเตือนจากพระเจ้าในความฝัน จึงเลี่ยงไปยังบริเวณแคว้นกาลิลี 23 ไปอาศัยในเมืองหนึ่ ง
ชื่อนาซาเร็ธ เพื่อจะสําเร็จตามพระวจนะซึ่งตรัสโดยพวกศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เขาจะเรียกท่านว่าชาวนา
ซาเร็ธ�

3
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาประกาศหลักคําสอน (มก 1:3-6; ลก 3:2-17; ยน 1:6-8, 19-28)
1 คราวนั ้น ยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ มา มาประกาศในถิน
่ ทุ รกันดารแคว้นยูเดีย 2 กล่าวว่า “ท่านทัง้ หลาย
จงกลับใจเสียใหม่ เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์ มาใกล้ แล้ว� 3 ยอห์นผู้นี้ แหละซึ่งตรัสถึงโดยอิสยาห์
ศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า ท่านจงเตรียมมรรคาขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า จง
กระทําหนทางของพระองค์ให้ตรงไป� 4 เสื้อผ้าของยอห์นผู้นี้ ทําด้วยขนอูฐ และท่านใช้หนังสัตว์คาดเอว
อาหารของท่านคือ ตัก
๊ แตนและนํ้า ผึ้ง ป่า 5 ขณะนั ้น ชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม และคนทัว่ แคว้น ยู เดีย และคน
ทัว่ บริเวณรอบแม่ น้ํา จอร์แดน ก็ ออกไปหายอห์น 6 สารภาพความผิด บาปของตน และได้ รบ
ั บัพ ติศ มา
7
จากท่านในแม่ น้ํา จอร์แดน ครัน
้ ยอห์น เห็น พวกฟาริสี และพวกสะดู สี พากัน มาเป็ นอ ัน มากเพื่อ จะรับ
บัพ ติศ มา ท่านจึง กล่าวแก่ เขาว่า “โอ เจ้ าชาติ งู ร้าย ใครได้ เตือนเจ้า ให้ หนี จากพระอาชญาซึ่ง จะมาถึง
นั ้น 8 เหตุ ฉะนั ้นจงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่ เกิดขึ้น 9 อย่านึ กเหมาเอาในใจว่า เรามี อบ
ั ราฮัม
เป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิส
ั ราฮัมจากก้อน
์ ามารถจะให้บุตรเกิดขึ้นแก่อบ
หิน เหล่า นี้ ได้ 10 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่ โคนต้นไม้ แล้ว ดัง นั ้น ทุก ต้ นที ่ ไม่ เก ิด ผลดี จะต้องตัด แล้ว โยนทิง้ ใน
กองไฟ 11 เราให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยนํ้า แสดงว่ากลับใจใหม่ก็จริง แต่พระองค์ผู้จะมาภายหลัง
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เรา ทรงมีอิทธิฤทธิยิ
์ ง่ กว่าเราอีก ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะถือฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์จะทรงให้
เจ้ าทัง้ หลายรับ บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยไฟ 12 พระหัตถ์ ของพระองค์ ถือพล ัว่ พร้อม
แล้ว และจะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ ให้ทัว่ พระองค์ จะทรงเก็บ ข้าวของพระองค์ ไว้ในยุง้ ฉาง แต่
พระองค์จะทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ไม่รูดั
้ บ�
พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มก 1:9-11; ลก 3:21-22; ยน 1:31-34)

13 แล้วพระเยซูเสด็จจากแคว้นกาลิลีมาหายอห์นทีแม่
่ น้าํ จอร์แดน เพื่อจะรับบัพติศมาจากท่าน 14 แต่

ยอห์นทูลห้ามพระองค์ว่า “ข้าพระองค์ต้องการจะรับบัพติศมาจากพระองค์ ควรหรือที่พระองค์จะเสด็จ
มาหาข้าพระองค์� 15 และพระเยซู ตรัสตอบยอห์นว่า “บัดนี้ จงยอมเถิด เพราะสมควรที่ เราทัง้ หลายจะ
กระทําตามสิง่ ชอบธรรมทุกประการ� แล้วท่านก็ยอมทําตามพระองค์ 16 และพระเยซูเมื่อพระองค์ทรง
รับ บัพ ติศ มาแล้ว ในทัน ใดนั ้ นก ็ เสด็จ ขึ้น จากนํ้า และดู เถิด ท้องฟ้า ก็ แหวกออก และพระองค์ ได้ ทอด
พระเนตรเห็น พระวิญญาณของพระเจ้า เสด็จ ลงมาดุจ นกเขาและสถิต อยู่ บนพระองค์ 17 และดู เถิด มี
พระสุรเสียงตรัสจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านมาก�

4
พญามารทดลองพระเยซู (มก 1:12-13; ลก 4:1-13)

1 ครัง
้ นั ้นพระวิญญาณทรงนําพระเยซูเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร

เพื่อพญามารจะได้มาทดลอง 2 และเมื่อ
พระองค์ทรงอดพระกระยาหารสี่สิบวันสี่สิบคืนแล้ว ภายหลังพระองค์ก็ทรงอยากพระกระยาหาร 3 เมื่อ
ผู้ทดลองมาหาพระองค์ มันก็ทูลว่า “ถ้าท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสังก
่ ้อนหินเหล่านี้ ให้กลายเป็น
พระกระยาหาร� 4 ฝ่ายพระองค์ตรัสตอบว่า “มีพระคัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบํารุ งชีวตด
ิ ้วยอาหารสิง่
5
เดียวหามิ ได้ แต่ บํารุ งด ้วยพระวจนะทุก คํา ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้า� ” แล ้ว พญามารก็
นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปยัง นครบริสุทธิ์ และให้ พระองค์ ประทั บท ี่ ยอดหลังคาพระวิหาร 6 แล ้ วท ูล พระองค์ ว่า
“ถ้า ท่านเป็น พระบุตรของพระเจ้า จงโจนลงไปเถิด เพราะพระคัมภีร มี
์ เข ียนไว้ว่า ‘พระองค์ จะรับสัง่ ให้
เหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ในเรือ
่ งท่าน และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ เกรงว่าในเวลา
หนึ่ งเวลาใดเท้าของท่านจะกระแทกหิน� ” 7 พระเยซูจึงตรัสตอบมันว่า “พระคัมภีรมี
์ เขียนไว้อีกว่า ‘อย่า
8
ทดลององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผูเ้ ป็นพระเจ้าของท่าน� ” อีกครัง้ หนึ่ งพญามารได้นําพระองค์ข้น
ึ ไปบนภูเขา
อัน สูง ยิง่ นั ก และได้ แสดงบรรดาราชอาณาจักรในโลก ทัง้ ความรุ ง่ เรืองของราชอาณาจักรเหล่า นั ้น ให้
พระองค์ทอดพระเนตร 9 แล้วได้ทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านจะกราบลงนมัสการเรา เราจะให้สิ่งทัง้ ปวงเหล่า
นี้ แก่ท่าน� 10 พระเยซูจึงตรัสตอบมันว่า “อ้ายซาตาน จงไปเสียให้พ้น เพราะพระคัมภีรมี
์ เขียนไว้ว่า ‘จง
นมัสการองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของท่าน และปรนนิ บั ติ พระองค์ แต่ ผู้ เดียว � ” 11 แล ้ว พญา
มารจึงละพระองค์ไป และดูเถิด มีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิ บัติพระองค์
พระเยซูทรงเริม
่ การประกาศท่ามกลางประชาชน (มก 1:14-15; ลก 4:14-15)

ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ ยิ นว ่า ยอห์น ถูก ขัง ไว้อยู่ ในเรือนจํา พระองค์ ก็ เสด็จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี 13 เมื่อ
เสด็จ ออกจากเมืองนาซาเร็ธ แล้ว พระองค์ ก็ มาประทั บท ี่ เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่ง อยู่ รม
ิ ทะเลที่ เขตแดน
14
เศบู ลุ นและนั ฟ ทาลี เพื่อ จะสําเร็จ ตามพระวจนะซึ่ง ตรัส ไว้โดยอิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ว่า 15 ‘แคว
้นเศบู ลุ นและแคว้นนั ฟ ทาลี ทางข้างทะเลฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น คือ กาลิ ลี แห่งบรรดาประชาชาติ
16 ประชาชนผู้ นั่ง อยู่ในความมืด ได้ เห ็น ความสว่างยิง
่ ใหญ่ และผู้ที่ นั ่งอยู่ในแดนและเงาแห่งความตาย
17
ก็ มีความสว่างขึ้นส่องถึงเขาแล้ว� ตัง้ แต่ นั ้นมาพระเยซู ได้ ทรงตัง้ ต้นประกาศว่า “จงกลับใจเสียใหม่
เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์มาใกล้แล้ว�
12
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ทรงเรียกเปโตรกับอันดรู ว์ (มก 1:16-20; ลก 5:2-11)
18 ขณะ ที่ พระ เยซู ทรง ดําเนิ น อยู่ ตาม ชายทะเล กา ลิ ลี ก็ ทอด พระเนตร เห็น พี่ น้ อง สอง คน คือ ซี โม
นที่ เรียก ว่า เป โตร กับ อัน ดรู ว์ น้อง ชาย ของ เขา กําลัง ทอด อวน อยู่ ที่ ทะเล เพราะ เขา เป็น ชาว ประมง
19 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด และเราจะตัง
้ ท่านให้ เป็น ผู้ หาคนดัง่ หาปลา� 20 เขาทัง้
สองได้ละอวนตามพระองค์ไปทันที
ทรงเรียกยากอบกับยอห์น

21 ครัน
้ พระองค์เสด็จต่อไป

ก็ทอดพระเนตรเห็นพี่น้องอีกสองคน คือยากอบบุตรชายเศเบดีกับยอห์น
น้ องชายของเขา กําลังชุน อวนอยู่ในเรือกับเศเบดี บิ ดาของเขา พระองค์ ได้ ทรงเรียกเขา 22 ในทันใดนั ้น
เขาทัง้ สองก็ละเรือและลาบิดาของเขาตามพระองค์ไป
พระเยซูทรงประกาศในแคว้นกาลิลี

23 พระเยซู ได้เสด็จไปทัว
่ แคว้นกาลิลี

ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาของเขา ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่
งอาณาจั กรน น
ั ้ และทรงรักษาโรคภัย ไข้ เจ ็ บท ุ กอย่างของชาวเมืองให้ หาย 24 กิตติศัพท์ ของพระองค์ ก็
เลื่องลือไปทัว่ ประเทศซีเรีย เขาจึง พาบรรดาคนป่วยเป็นโรคต่างๆ คนที ่ทนทุกข์เวทนา คนผีเข้า คนบ้า
และคนเป็ นอัมพาตมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงรักษาเขาให้หาย 25 และมีคนหมู่ใหญ่มาจากแคว้นกา
ลิลี และแคว้นทศบุรี และกรุ งเยรู ซาเล็ม และแคว้นยูเดีย และแม่น้ําจอร์แดนฟากข้างโน้ น ติดตามพระ
องค์ไป

5

การเทศนาสัง่ สอนบนภูเขาเรือ
่ งความสุขนิรน
ั ดร์ (ลก 6:20-49)
ครัน
้ ทอดพระเนตรเห็น คนมากดัง นั ้น พระองค์ ก็ เสด็จ ขึ้น ไปบนภู เขา และเมื่อ ประทับ แล้ว เหล่ า
สาวกของพระองค์ มาเฝ้า พระองค์ 2 และพระองค์ ทรงเอ่ย พระโอษฐ์ ตรัส สอนเขาว่า 3 “บุ คคลผู้ ใดรู ส
้ ึก
บกพร่องฝ่ายจิตวิญญาณ ผู้นั ้นเป็นสุข เพราะอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา 4 บุคคลผู้ใดโศกเศร้า
ผู้นั ้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้รบ
ั การทรงปลอบประโลม 5 บุคคลผู้ใดมีใจอ่อนโยน ผู้นั ้นเป็นสุข เพราะ
ว่า เขาจะได้ รบ
ั แผ่น ดิน โลกเป็น มรดก 6 บุ คคลผู้ ใดหิว กระหายความชอบธรรม ผู้ นั ้น เป็นสุข เพราะว่า
เขาจะได้ อม
ิ่ บริบู รณ ์ 7 บุ คคลผู้ ใดมี ใจกรุ ณา ผู้ นั ้น เป็นสุข เพราะว่า เขาจะได้ รบ
ั พระกรุ ณา 8 บุ คคลผู้
ใดมี ใจบริสุทธิ์ ผู้นั ้นเป็นสุข เพราะว่าเขาจะได้ เห็นพระเจ้า 9 บุ คคลผู้ใดสร้างสันติ ผู้นั ้นเป็นสุข เพราะ
ว่า จะได้ เรียกเขาว่า เป็น บุตรของพระเจ้า 10 บุ คคลผู้ ใดต้องถูก ข่มเหงเพราะเหตุ ความชอบธรรม ผู้ นั ้น
เป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรแห่งสวรรค์เป็นของเขา 11 เมื่อเขาจะติเตียนข่มเหงและนิ นทาว่าร้ายท่านทัง้
หลายเป็นความเท็จเพราะเรา ท่านก็เป็นสุข 12 จงชื่นชมยินดีอย่างเหลือล้น เพราะว่าบําเหน็ จของท่าน
มีบริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะเขาได้ข่มเหงศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายที่อยูก่
่ อนท่านเหมือนกัน
1

คริสเตียนคือความสว่างและเกลือแห่งแผ่นดินโลก (มก 4:21-23; ลก 8:16-18)
แต่ ถ้าเกลือนั ้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะทําให้กลับเค็ มอีกอย่างไรได้
แต่ นั ้น ไปก็ ไม่ เป็น ประโยชน์ อะไร มี แต่ จะทิง้ เสีย สําหรับ คนเหยียบยํ่า 14 ท่านทัง้ หลายเป็น ความสว่าง
ของโลก นครซึ่งอยูบ
่ นภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ 15 ไม่มีผู้ใดจุดเทียนแล้วนําไปวางไว้ในถัง แต่ย่อมตัง้ ไว้บน
เชิงเทียน จะได้ส่องสว่างแก่ทุกคนที่อยูในเรื
่
อนนั ้น 16 จงให้ความสว่างของท่านส่องไปต่อหน้าคนทัง้ ปวง
อย่างนั ้น เพื่อว่าเขาได้เห็นความดีที่ท่านทํา และจะได้สรรเสริญพระบิดาของท่านผู้ทรงอยูใ่ นสวรรค์
13 ท่านทัง
้ หลายเป็นเกลือแห่งโลก

ทุกจุดทุกตัวอักษรจะต้องสําเร็จ

17 อย่าคิด ว่าเรามาเพื่อ จะทําลายพระราชบัญญั ติ หรือคํา ของศาสดาพยากรณ์ เสีย

ทําลาย แต่ มาเพื่อ จะให้สําเร็จ

18

เรามิได้ มาเพื่อจะ
เพราะเราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ถึง ฟ้า และดิน จะล่วงไป
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แม้อักษรหนึ่ งหรือจุดๆหนึ่ งก็จะไม่สูญไปจากพระราชบัญญัติ จนกว่าจะสําเร็จทัง้ สิน
้ 19 เหตุฉะนั ้น ผู้ใด
ได้ทําให้ข้อเล็กน้ อยสักข้อหนึ่ งในพระบัญญัตินี้ เบาลง ทัง้ สอนคนอื่นให้ทําอย่างนั ้นด้วย ผู้นั ้นจะได้ชื่อว่า
เป็น ผู้ น้อยที่สุด ในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ แต่ ผู้ ใดที่ ประพฤติ และสอนตามพระบัญญั ติ ผู้ นั ้น จะได้ ชื่อ ว่า
เป็น ใหญ่ ในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 20 เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ถ้า ความชอบธรรมของท่านไม่ ยงิ่
กว่าความชอบธรรมของพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ท่านจะไม่มีวันได้เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์
พระคริสต์ทรงอธิบายถึงคําสอนในพระคัมภีรเดิ
์ ม
ท่านทัง้ หลายได้ ยิ นว ่า มี คํา กล่าวในครัง้ โบราณว่า ‘อย่า ฆ่า คน� ถ้า ผู้ ใดฆ่า คน ผู้ นั ้น จะต้องถูก
พิพากษาลงโทษ 22 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ผู้ ใดโกรธพี่ น้องของตนโดยไม่ มี เหตุ ผู้ นั ้น จะต้อง
ถูกพิพากษาลงโทษ ถ้าผู้ใดจะพู ดกับพี่น้องว่า ‘อ้ายบ้า� ผู้นั ้นต้องถูกนําไปที่ ศาลสูงให้พิพากษาลงโทษ
และผู้ ใดจะว่า ‘อ้ายโง่� ผู้ นั ้น จะมี โทษถึง ไฟนรก 23 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ท่านนํา เครือ
่ งบูชามาถึง แท่น บูชา
แล้ว และระลึกขึ้นได้ ว่า พี่น้ องมี เหตุ ขัดเคืองข้อหนึ่ งข้อใดกั บท่าน 24 จงวางเครือ
่ งบูชาไว้ที่ หน้าแท่ นบู
ชา กล ับ ไปคืนดี กับ พี่ น้องผู้ นั้น เสี ยก ่อน แล ้ว จึง ค่อยมาถวายเครือ
่ งบูชาของท่าน 25 จงปรองดองกับ คู่
ความโดยเร็วขณะที่ พากันไป เกลือกว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดคู่ ความนั ้นจะมอบท่านไว้กับผู้พิพากษา แล
้วผู้พิพากษาจะมอบท่านไว้กับผู้คุม และท่านจะต้องถูกขังไว้ในเรือนจํา 26 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า
ท่านจะออกจากที่นั่นไม่ได้กว่าท่านจะได้ใช้หนี้ จนครบ 27 ท่านทัง้ หลายได้ยนว
ิ ่ามีคํากล่าวในครัง้ โบราณ
28
ว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา�
ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ผู้ใดมองผู้หญิงเพื่อให้เกิดใจกําหนั ด
ในหญิง นั ้น ผู้ นั ้น ได้ ล่วงประเวณี ในใจกับ หญิง นั ้น แล้ว 29 ถ้า ตาข้างขวาของท่านทําให้ ท่านหลงผิด จง
ควักออกและโยนมันทิง้ เสียจากท่าน เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ แก่ท่านมากกว่าที่ จะเสียอวัยวะไปอย่าง
หนึ่ ง แต่ ทัง้ ตัวของท่านไม่ ต้องถูกทิง้ ลงในนรก 30 และถ้ามือข้างขวาของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัด
ออกและโยนมันทิง้ เสียจากท่าน เพราะว่าจะเป็นประโยชน์ แก่ท่านมากกว่าที่ จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ ง
แต่ทัง้ ตัวของท่านไม่ต้องถูกทิง้ ลงในนรก
21

พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 19:9; มก 10:2-10)
31 ยั งม ี คํา กล่าวไว้ ว่า ‘ผู้ ใดจะหย่า ภรรยา ก็ ให้ เขาทํา หนั งสือ หย่า ให้ แก่ ภรรยานั ้น� 32 ฝ่ายเราบอก
ท่านทัง้ หลายว่า ผู้ใดจะหย่าภรรยา เพราะเหตุอ่น
ื นอกจากการเล่นชู้ ก็เท่ากับว่าผู้นั้นทําให้หญิงนั ้นล่วง
ประเวณี และถ้าผูใ้ ดจะรับหญิงซึ่งหย่าแล้วเช่นนั ้นมาเป็นภรรยา ผูนั
้ ้นกล่
็ วงประเวณี ด้วย 33 อีกประการ
หนึ่ ง ท่านทัง้ หลายได้ ยิ นว ่า มี คํา กล่าวในครัง้ โบราณว่า ‘อย่า เสีย คํา สัตย์ ปฏิญาณ แต่ จงปฏิ บั ติ ตามคํา
สัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า� 34 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่าปฏิญาณเลย จะอ้าง
ถึงสวรรค์ก็ดี เพราะสวรรค์เป็นบัลลังกข
์ องพระเจ้า 35 หรือจะอ้างถึงแผ่นดินโลกก็ดี เพราะแผ่นดินโลก
เป็ นที ่รองพระบาทของพระองค์ หรือจะอ้างถึงกรุ งเยรู ซาเล็มก็ ดี เพราะกรุ งเยรู ซาเล็มเป็นราชธานี ของ
พระมหากษั ตริย์ 36 อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตน เพราะท่านจะกระทําให้ผมขาวหรือดําไปสัก
เส้นหนึ่ งก็ไม่ได้ 37 จริงก็จงว่าจริง ไม่ก็ว่าไม่ พูดแต่เพียงนี้ ก็พอ คําพูดเกินนี้ ไปมาจากความชัว่
จงรักศัตรู

‘ตาแทนตาและฟันแทนฟัน� 39 ฝ่ายเราบอกท่านว่า อย่า
ต่อสู้คนชัว่ ถ้าผู้ใดตบแก้มขวาของท่าน ก็จงหันแก้มอีกข้างหนึ่ งให้เขาด้วย 40 ถ้าผู้ใดอยากจะฟ้องศาล
เพื่อจะริบเอาเสื้อของท่าน ก็จงให้เสื้อคลุมแก่เขาด้วย 41 ถ้าผู้ใดจะเกณฑ์ท่านให้เดินทางไปหนึ่ งกิโลเม
ตร ก็ ให้เลยไปกับเขาถึงสองกิโลเมตร 42 ถ้าเขาจะขอสิง่ ใดจากท่านก็ จงให้ อย่าเมินหน้าจากผู้ที่ อยาก
ขอยืมจากท่าน 43 ท่านทัง้ หลายเคยได้ยน
ิ คําซึ่งกล่าวไว้ว่า ‘จงรักเพื่อนบ้าน และเกลียดชังศัตรู� 44 ฝ่าย
เราบอกท่านว่า จงรักศั ตรู ของท่าน จงอวยพรแก่ผู้ที่ สาปแช่งท่าน จงทําดีแก่ผู้ที่ เกลียดชังท่าน และจง
อธิษฐานเพื่อผูที
้ ่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่าน 45 จงทําดังนี้ เพื่อท่านทัง้ หลายจะเป็น
38 ท่านทัง
้ หลายเคยได้ยน
ิ คําซึ่งกล่าวไว้ว่า
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บุตรของพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ เพราะว่าพระองค์ทรงให้ดวงอาทิตย์ของพระองค์ข้น
ึ ส่อง
สว่างแก่ คนดี และคนชัว่ และให้ฝนตกแก่ คนชอบธรรมและแก่ คนอธรรม 46 แม้ว ่า ท่านรัก ผู้ ที่ รัก ท่าน
ท่านจะได้ บําเหน็ จอะไร ถึงพวกเก็บภาษี ก็ กระทําอย่างนั ้ นมิใช่หรือ 47 ถ้าท่านทักทายแต่ พี่น้ องของตน
ฝ่ายเดียว ท่านได้กระทําอะไรเป็นพิเศษยิง่ กว่าคนทัง้ ปวงเล่า ถึงพวกเก็บภาษี ก็กระทําอย่างนั ้นมิใช่หรือ
48 เหตุฉะนี้ ท่านทัง
้ หลายจงเป็นคนดีรอบคอบ เหมือนอย่างพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เป็นผู้
ดีรอบคอบ�

6

คนหน้าซื่อใจคดเสแสร้งว่าเป็นผู้เคร่งศาสนา (มธ 6:16-18)
1 “จงระวัง ให้ดี ท่านอย่า ทํา ทานต่อ หน้า มนุษย์เพื่อ จะให้เขาเห็น มิ ฉะนั ้น ท่านจะไม่ ได้ รับ บําเหน็ จ จาก
พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ 2 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านทํา ทาน อย่า เป่า แตรข้างหน้า ท่านเหมือน
คนหน้าซื่อใจคดกระทําในธรรมศาลาและตามถนน เพื่อจะได้รบ
ั การสรรเสริญจากมนุษย์ เราบอกความ
จริงแก่ ท่านว่า เขาได้ รบ
ั บําเหน็ จของเขาแล้ว 3 ฝ่ายท่านทัง้ หลายเมื่อทําทาน อย่าให้มือซ้ายรู ก
้ ารซึ่งม
ือขวากระทํานั ้น 4 เพื่อทานของท่านจะเป็นการลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอดพระเนตรเห็นในที่ ลี้ลับ
พระองค์ เองจะทรงโปรดประทานบําเหน็ จ แก่ ท่านอย่างเปิด เผย 5 เมื่อ ท่านทัง้ หลายอธิษฐาน อย่าเป็น
เหมือนคนหน้าซื่อใจคด เพราะเขาชอบยืนอธิษฐานในธรรมศาลาและที่ มุมถนน เพื่อจะให้คนทัง้ ปวงได้
เห็น เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รบ
ั บําเหน็ จของเขาแล้ว 6 ฝ่ายท่านเมื่ออธิษฐานจงเข้าในห้องชัน
้
ใน และเมื่อปิดประตูแล้ว จงอธิษฐานต่อพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้
ทอดพระเนตรเห็นในที่ ลี้ ลับจะทรงโปรดประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย 7 แต่เมื่อท่านอธิษฐาน
อย่า ใช้ คํา ซํ้าซากไร้ประโยชน์ เหมือนคนต่างชาติ เพราะเขาคิด ว่า พูด มากหลายคํา พระจึง จะทรงโปรด
ฟัง
แบบอย่างของการอธิษฐาน (ลก 11:1-4)
เหตุ ฉะนั ้น ท่านอย่า เป็น เหมือนเขาเลย เพราะว่า สิง่ ไรซึ่ง ท่านต้องการ พระบิดาของท่านทรงทราบ
ก่อนที่ ท่านทูล ขอแล้ว 9 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ ว่า ข้า แต่ พระบิดาของข้า
พระองค์ ทัง้ หลาย ผู้ ทรง สถิต ใน สวรรค์ ขอ ให้ พระนาม ของ พระ องค์ เป็ นที ่ เคารพ สัก กา ระ 10 ขอ ให้
อาณาจักรของพระองค์ มาตัง้ อยู่ ขอให้ เป็น ไปตามพระทัย ของพระองค์ ในสวรรค์ เป็น อย่างไร ก็ ให้ เป็น
ไปอย่างนั ้นในแผ่นดินโลก 11 ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายในกาลวันนี้
12 และขอทรงโปรดยกหนี้ ของข้า พระองค์ เหมือนข้า พระองค์ ยกหนี้ ผู้ ที่ เป็ น หนี้ ข้า พระองค์ นั ้น 13 และ
ขออย่า นํา ข้า พระองค์ เข ้า ไปในการทดลอง แต่ ขอทรงช่วยข้า พระองค์ ให้ พ้น จากความชัว่ ร้าย เหตุ ว่า
อาณาจักรและฤทธิเ์ ดชและสง่าราศีเป็นของพระองค์สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 14 เพราะว่าถ้าท่านยกการ
ละเมิดของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงโปรดยกโทษให้ท่านด้วย 15 แต่ถ้า
ท่านไม่ ยกการละเมิด ของเพื่อนมนุษย์ พระบิดาของท่านจะไม่ ทรงโปรดยกการละเมิด ของท่านเหมือน
กัน
8

การถืออดอาหารจากใจจริง
ยิง่ กว่า นั ้น เมื่อ ท่านถือ อดอาหาร อย่า ทํา หน้า เศร้า หมองเหมือนคนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยเขาแสร้ง ทํา
หน้าให้ผิดปกติ เพื่อจะให้คนเห็นว่าเขาถืออดอาหาร เราบอกความจริงแก่ท่านว่า เขาได้รบ
ั บําเหน็ จของ
เขาแล้ว 17 ฝ่ายท่านเมื่อ ถือ อดอาหาร จงชโลมทาศีรษะและล้างหน้า 18 เพื่อ ท่านจะไม่ ปรากฏแก่ คน
อื่นว่าถืออดอาหาร แต่ ให้ปรากฏแก่ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ ลี้ลับ และพระบิดาของท่านผู้ทอด
พระเนตรเห็นในที่ลี้ลับ จะทรงโปรดประทานบําเหน็ จแก่ท่านอย่างเปิดเผย
16

จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้บนสวรรค์
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19 อย่าสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในโลก ที่ตัวมอดและสนิ มอาจทําลายเสียได้

และที่ขโมยอาจขุด
ช่องลักเอาไปได้ 20 แต่จงสะสมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัวในสวรรค์ ที่ ตัวมอดและสนิ มทําลายเสียไม่ได้
และที่ ไม่มีขโมยขุดช่องลักเอาไปได้ 21 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยู่ที่ไหน ใจของท่านก็จะอยู่ที่ นั ่น
ด้วย 22 ตาเป็นประทีปของร่างกาย เหตุฉะนั ้นถ้าตาของท่านดี ทัง้ ตัวก็จะเต็มไปด้วยความสว่าง 23 แต่
ถ้า ตาของท่านชัว่ ทัง้ ตัว ของท่านก็ จะเต็ม ไปด้วยความมืด เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ความสว่างซึ่ง อยู่ในตั วท ่า นมืด
ไป ความมืดนั ้นจะหนาทึบสักเพียงใด 24 ไม่มีผู้ใดปรนนิ บัตินายสองนายได้ เพราะเขาจะชังนายข้างหนึ่ ง
และจะรักนายอีกข้างหนึ่ ง หรือเขาจะนั บถือนายฝ่ายหนึ่ งและจะดูหมิน
่ นายอีกฝ่ายหนึ่ ง ท่านจะปรนนิ บั
ติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้
จงแสวงหาทางของพระเจ้าก่อน
เหตุ ฉะนั ้น เราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่า กระวนกระวายถึง ชีวต
ิ ของตนว่า จะเอาอะไรกิน หรือ จะ
เอาอะไรดื่ม และอย่า กระวนกระวายถึง ร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่ง ห่ม ชี วิต สําคัญ ยิง่ กว่า อาหาร
มิใช่หรือ และร่างกายสําคัญยิง่ กว่าเครือ
่ งนุ่งห่มมิใช่หรือ 26 จงดู นกในอากาศ มันมิได้ หว่าน มิได้ เกี่ยว
มิได้ สะสมไว้ในยุง้ ฉาง แต่ พระบิดาของท่านทัง้ หลายผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทัง้ หลาย
มิ ประเสริฐ กว่า นกหรือ 27 มี ใครในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อ ความสูง ให้ ยาวออกไป
อีก สัก ศอกหนึ่ ง ได้ หรือ 28 ท่านกระวนกระวายถึง เครือ
่ งนุ่ง ห่ม ทําไม จงพิจารณาดอกไม้ ที่ ทุ ่ง นาว่า มัน
งอกงามเจริญขึ้นได้อย่างไร มันไม่ทํางาน มันไม่ปั่นด้าย 29 และเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ซาโลมอนเมื่อ
บริบูรณ์ด้วยสง่าราศี ของท่าน ก็มิได้ทรงเครือ
่ งงามเท่าดอกไม้นี้ ดอกหนึ่ ง 30 เหตุฉะนั ้น ถ้าพระเจ้าทรง
ตกแต่งหญ้าที่ ทุ่งนาอย่างนั ้น ซึ่งเป็นอยู่วันนี้ และรุ ง่ ขึ้นต้องทิง้ ในเตาไฟ โอ ผู้มีความเชื่อน้ อย พระองค์
จะไม่ ทรงตกแต่ง ท่านมากยิง่ กว่า นั ้น หรือ 31 เหตุ ฉะนั ้น อย่า กระวนกระวายว่า เราจะเอาอะไรกิน หรือ
จะเอาอะไรดื่ม หรือ จะเอาอะไรนุ่ง ห่ม 32 (เพราะว่า พวกต่างชาติ แสวงหาสิง่ ของทัง้ ปวงนี้ � แต่ ว่า พระ
บิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ทรงทราบแล้ วว่า ท่านต้องการสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ 33 แต่ ท่านทัง้ หลาย
จงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า และความชอบธรรมของพระองค์ก่อน แล้วพระองค์จะทรงเพิม
่ เติมสิ
่งทัง้ ปวงเหล่านี้ ให้แก่ ท่าน 34 เหตุ ฉะนั ้น อย่ากระวนกระวายถึงพรุ ง่ นี้ เพราะว่าพรุ ง่ นี้ ก็ จะมีการกระวน
กระวายสําหรับพรุ ง่ นี้ เอง แต่ละวันก็มีทุกข์พออยูแล้
่ ว�
25

7
อย่ากล่าวโทษผู้อื่น

1 “อย่ากล่าวโทษเขา เพื่อท่านจะไม่ต้องถูกกล่าวโทษ 2 เพราะว่าท่านทัง
้ หลายจะกล่าวโทษเขาอย่างไร

ท่านจะต้องถูกกล่าวโทษอย่างนั ้น และท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด ท่านจะได้รบ
ั ตวงด้วยทะนาน
3
อันนั ้น เหตุ ไฉนท่านมองดู ผงที่ อยู่ในตาพี่น้องของท่าน แต่ ไม่ยอมพิจารณาไม้ทัง้ ท่อนที่ อยู่ในตาของ
ท่านเอง 4 หรือเหตุไฉนท่านจะกล่าวแก่พี่น้ องของท่านว่า ‘ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของท่าน� แต่ดูเถิด
ไม้ทัง้ ท่อนก็อยู่ในตาของท่านเอง 5 ท่านคนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ทัง้ ท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้
วท่านจะเห็นได้ถนั ด จึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้ 6 อย่าให้สิ่งซึ่งบริสุทธิ์แก่สุนัข และอย่า
โยนไข่มุกของท่านให้แก่สุกร เกลือกว่ามันจะเหยียบยํ่าเสีย และจะหันกลับมากัดตัวท่านด้วย
พระสัญญาอันน่าอัศจรรย์แก่ผู้อธิษฐาน (ลก 11:5-13)

7 จงขอแล้วจะได้

จงหาแล้วจะพบ จงเคาะแล้วจะเปิดให้แก่ ท่าน 8 เพราะว่าทุกคนที่ ขอก็ได้รบ
ั คนที ่
แสวงหาก็ พบ และคนที่ เคาะก็ จะเปิดให้เขา 9 ในพวกท่านมีใครบ้างที่ จะเอาก้อนหินให้บุตร เมื่อเขาขอ
ขนมปัง 10 หรือให้งู เมื่อบุตรขอปลา 11 เหตุ ฉะนั ้น ถ้าท่านทัง้ หลายเองผู้เป็นคนชัว่ ยังรู จ
้ ักให้ของดี แก่
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บุ ตรของตน ยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใดพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ จะประทานของดี แก่ ผู้ ที่ ขอจาก
พระองค์
กฎทองคํา
12 เหตุ ฉะนั ้น สิ ่ง สารพัด ซึ่ง ท่านปรารถนาให้ มนุษย์ ทํา แก่ ท่าน จงกระทํา อย่างนั ้น แก่ เขาเหมือนกัน
เพราะว่านี่ คือพระราชบัญญัติและคําของศาสดาพยากรณ์
คนแสวงหาความรอดมีน้ อย คนจํานวนมากจึงหลงไป
เพราะว่าประตูใหญ่และทางกว้างนั ้นนําไปถึงความพินาศ และคนที่เข้าไป
14
ทางนั ้นมีมาก
เพราะว่าประตูซ่ึงนําไปถึงชีวตน
ิ นก
ั ้ ็คับและทางก็แคบ ผู้ที่หาพบก็มีน้อย
13 จงเข้าไปทางประตูแคบ

เรารู จ
้ ักผู้พยากรณ์ เท็จได้โดยคําสอนของเขา

15 จงระวังผู้พยากรณ์ เท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มดุจแกะ

แต่ภายในเขาร้ายกาจดุจสุนัขป่า 16 ท่านจะรู จ
้ ัก
เขาได้ ด้วยผลของเขา มนุษย์ เก ็บ ผลองุน
่ จากต้นไม้ หนามหรือ หรือ ว่า เก็บ ผลมะเดื่อ จากต้น ผัก หนาม
17 ดัง นั ้น แหละต้นไม้ ดี ทุ กต้น ย่อมให้ แต่ ผลดี ต้นไม้ เลวก็ ยอ
่ มให้ ผลเลว 18 ต้นไม้ ดี จะเกิด ผลเลวไม่ ได้
หรือ ต้นไม้ เลวจะเกิด ผลดี ก็ ไม่ ได้ 19 ต้นไม้ ทุ กต้น ซึ่ง ไม่ เก ิด ผลดี ยอ
่ มต้องถูก ฟัน ลงและทิง้ เสีย ในไฟ
20 เหตุฉะนั ้น ท่านจะรู จ
้ ักเขาได้เพราะผลของเขา
ผู้เคร่งศาสนาหลายคนหลงหายไป

‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ เจ้าข้า� จะได้ เข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ แต่
ผู้ที่ ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ 22 เมื่อถึงวันนั ้นจะมีคนเป็ นอัน
มากร้องแก่เราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พยากรณ์ ในพระนามของพระองค์ และ
ได้ ขับ ผี ออกในพระนามของพระองค์ และได้ กระทํา การมหัศ จรรย์เป็ นอ ัน มากในพระนามของพระองค์
มิใช่หรือ� 23 เมื่อนั ้นเราจะแจ้งแก่เขาว่า ‘เราไม่เคยรู จ
้ ักเจ้าเลย เจ้าผูก
้ ระทําความชัว่ ช้า จงไปเสียให้พ้น
จากเรา�
21 มิใช่ทุ กคนที่ รอ
้ งแก่ เราว่า

รากฐานสองชนิ ด (ลก 6:47-49)
24 เหตุฉะนั ้นผู้ใดที่ได้ยินคําเหล่านี้ ของเราและประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปั ญญาสร้าง
เรือนของตนไว้บนศิลา 25 ฝนก็ตกและนํ้าก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรือนนั ้น แต่เรือนมิได้พังลง เพราะว่า
รากตัง้ อยู่บนศิ ลา 26 แต่ผู้ที่ได้ยินคําเหล่านี้ ของเราและไม่ประพฤติตาม เขาก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลา
สร้างเรือนของตนไว้บนทราย 27 ฝนก็ตกและนํ้าก็ไหลท่วม ลมก็พัดปะทะเรือนนั ้น เรือนนั ้ นก็พังทลาย
ลง และการซึ่งพังทลายนั ้นกใหญ่
็
ยิง่ นั ก� 28 ต่อมาครัน
้ พระเยซูตรัสถ้อยคําเหล่านี้ เสร็จแล้ว ประชาชนก็
อัศจรรย์ใจด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์ 29 เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ ไม่เหมือน
พวกธรรมาจารย์

8
คนโรคเรือ
้ นหายป่วย

1 เมื่อพระองค์เสด็จลงมาจากภูเขาแล้ว คนเป็นอันมากได้ติดตามพระองค์ไป 2 ดูเถิด มีคนโรคเรือ
้ นมา

นมัสการพระองค์ แล ้ วท ูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียงแต่ พระองค์ จะโปรด ก็ จะทรงบันดาลให้ข้า พระองค์
สะอาดได้� 3 พระเยซูทรงยื่นพระหัตถ์ถูกต้องเขา แล้วตรัสว่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด� ในทันใด
นั ้นโรคเรือ
้ นของเขาก็หาย 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัสสงั ่ เขาว่า “อย่าบอกเล่าให้ผู้ใดฟังเลย แต่จงไปสําแดงตัว
แก่ปุโรหิต และถวายเครือ
่ งถวายตามซึ่งโมเสสได้สัง่ ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทัง้ หลาย�
ผู้รบ
ั ใช้ของนายร้อยหายป่วย (ลก 7:1-10)
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เมื่อ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม มี นายร้อยคนหนึ่ ง มาอ้อนวอนพระองค์ 6 ทูล ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า ผู้รบ
ั ใช้ ของข้า พระองค์ เป็ นอ ัม พาตอยู่ ที่ บ้าน ทนทุกข์ เวทนามาก� 7 พระเยซู จึง ตรัส
กับเขาว่า “เราจะไปรักษาเขาให้หาย� 8 นายร้อยผู้นั้นทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์ไม่สมควรที่จะ
รับ เสด็จ พระองค์ เข ้า ใต้ ชายคาของข้า พระองค์ ขอพระองค์ ตรัส เท่านั ้น ผู้รบ
ั ใช้ ของข้า พระองค์ ก็ จะหาย
9
โรค เพราะเหตุวา่ ข้าพระองค์เป็นคนอยู่ใต้วินัยทหาร แต่ก็ยังมีทหารอยู่ใต้บังคับบัญชาข้าพระองค์ ข้า
พระองค์จะบอกแก่คนนี้ ว่า ‘ไป� เขาก็ไป บอกแก่คนนั ้นว่า ‘มา� เขาก็มา บอกผู้รับใช้ของข้าพระองค์ว่า
‘จงทําสิง่ นี้ � เขาก็ทํา� 10 ครัน
้ พระเยซูทรงได้ยน
ิ ดังนั ้นกป
็ ระหลาดพระทัยนั ก ตรัสกับบรรดาคนที่ตามพ
ระองค์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า เราไม่เคยพบความเชื่อที่ไหนมากเท่านี้ แม้ในอิสราเอล
11 เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า คนเป็ นอันมากจะมาจากทิศตะวันออกและทิศตะวันตก จะมาเอนกายลงกั
นกับอับราฮัมและอิสอัคและยาโคบในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 12 แต่บรรดาลูกของอาณาจักรจะต้องถูก
ขับไล่ ไสส่งออกไปในที่ มืดภายนอก ที่ นั ่นจะมีเสียงร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน� 13 แล้วพระเยซู จึงตรัสกับ
นายร้อยว่า “ไปเถิด ท่านได้เชื่ออย่างไร ก็ให้เป็นแก่ท่านอย่างนั ้น� และในเวลานั ้นเอง ผู้รบ
ั ใช้ของเขาก็
หายเป็นปกติ
5

แม่ยายของเปโตรหายป่วย (มก 1:29-34; ลก 4:38-41)
14 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเรือ นของเปโตร พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็น แม่ ยายของเปโตรนอน
ป่วยจับไข้ อยู่ 15 พระองค์ ทรงถูก ต้องมือ นาง ไข้ นั ้ นก ็ หาย นางจึง ลุก ขึ้น ปรนนิ บั ติ เขาทัง้ หลาย 16 พอคํ่า
ลง เขาพาคนเป็ นอันมากที่มีผีเข้าสิงมาหาพระองค์ พระองค์ก็ทรงขับผีออกด้วยพระดํารัสของพระองค์
และบรรดาคนเจ็บป่วยนั ้น พระองค์ ก็ได้ ทรงรักษาให้หาย 17 ทัง้ นี้ เพื่อจะให้สําเร็จตามพระวจนะโดยอิส
ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ที่ วา่ ‘ท่านได้ แบกความเจ็บ ไข้ ของเราทัง้ หลาย และหอบโรคของเราไป� 18 ครัน
้
พระเยซูทอดพระเนตรเห็นประชาชนเป็นอันมากมาล้อมพระองค์ไว้ พระองค์จึงตรัสสัง่ ให้ข้ามฟากไป
ทรงลองใจผู้ติดตามพระองค์ (ลก 9:57-62)

19 ขณะนั ้นมธ
ี รรมาจารย์คนหนึ่ งมาหาพระองค์ทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านไปทางไหน ข้าพเจ้าจะตาม

ท่านไปทางนั ้น� 20 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “สุ นัขจิง้ จอกยังมีโพรง และนกในอากาศยังมีรัง แต่บุตรม
นุษย์ไม่มีที่ ที่ จะวางศีรษะ� 21 อีกคนหนึ่ งในพวกสาวกของพระองค์ ทูลพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอ
ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ ไปฝังศพบิดาข้าพระองค์ ก่อน� 22 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามาเถิด
ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด�

พายุสงบลงด้วยพระดํารัสของพระเยซู (มก 4:36-41; ลก 8:22-25)
พวกสาวกของพระองค์ ก็ ตามพระองค์ ไป 24 ดู เถิด เกิดพายุใหญ่ในทะเล
จนคลื่นซัดท่วมเรือ แต่พระองค์บรรทมหลับอยู่ 25 และพวกสาวกของพระองค์ได้มาปลุกพระองค์ ทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดช่วยพวกเราเถิด เรากําลังจะพินาศอยูแล้
่ ว� 26 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เหตุ
ไฉนเจ้าจึงหวาดกลัว โอ เจ้าผูมี
้ ความเชื่อน้ อย� แล้วพระองค์ทรงลุกขึ้นห้ามลมและทะเล คลื่นลมก็สงบ
27
เงียบทัว่ ไป คนเหล่านั ้ นก็อัศจรรย์ใจพูดกันว่า “ท่านผู้นี้ เป็นคนอย่างไรหนอ จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อ
ฟังท่าน�
23 เมื่อ พระองค์ เสด็จ ลงเรือ

คนถูกผีสิงที่แดนเกอร์กาซี (มก 5:1-21; ลก 8:26-40)
28 ครัน
้ พระองค์ทรงข้ามฟากไปถึงแดนกาดาราแล้ว มีคนสองคนที่มีผีสิงได้ออกจากอุโมงค์ฝังศพมา
พบพระองค์ พวกเขาดุรา้ ยนั ก จนไม่ มี ผู้ ใดอาจผ่านไปทางนั ้น ได้ 29 ดู เถิด เขาร้องตะโกนว่า “พระเยซู
ผู้ เป็น พระบุตรของพระเจ้า เราเกี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ท่านมาที่ นี่ เพื่อ จะทรมานพวกเราก่อนเวลา
หรือ� 30 ไกลจากที่นั่นมส
ี ุกรฝูงใหญ่กําลังหากินอยู่ 31 ผีเหล่านั ้นได้ออ
้ นวอนพระองค์ว่า “ถ้าท่านขับพวก
32
เราออก ก็ ขอให้เข ้า อยู่ ในฝูง สุ กรน น
ั ้ เถิด� พระองค์ จึง ตรัส แก่ ผี เหล่ านั ้ นว ่า “ไปเถอะ� ผี เหล่ านั ้ นก ็

มัทธิว 8:33

955

มัทธิว 9:22

ออกไปเข้าสิงอยู่ในฝูงสุ กร ดูเถิด สุกรทัง้ ฝูงนั ้นก็วงิ่ กระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเล และจมนํ้าตาย
จนสิน
้ 33 ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรก็ หนี เข ้า ไปในนคร เล่า บรรดาเหตุ การณ์ ซึ่ง เป็น ไปนั ้น กับ เหตุ ที่ เก ิด ขึ้น แก่
คนที่มีผีเข้าสิงอยู่นั ้น 34 ดูเถิด คนทัง้ นครพากันออกมาพบพระเยซู เมื่อพบพระองค์แล้ว เขาจึงอ้อนวอ
นขอให้พระองค์ไปเสียจากเขตแดนของเขา

9

พระเยซูทรงรักษาคนอัมพาต (มก 2:3-12; ลก 5:18-26)
และพระองค์ ก็ เสด็จ ลงเรือข้ามฟากไปยังเมืองของพระองค์ 2 ดู เถิด เขาหามคนอัมพาตคนหนึ่ ง ซึ่ง
นอนอยู่ บนที่นอนมาหาพระองค์ เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น ความเชื่อ ของเขาทัง้ หลาย จึง ตรัส กับ
คนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย จงชื่นใจเถิด บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� 3 ดูเถิด พวกธรรมาจารย์บางคน
คิดในใจว่า “คนนี้ พูดหมิน
่ ประมาท� 4 ฝ่ายพระเยซู ทรงทราบความคิดของเขาจึงตรัสว่า “เหตุไฉนท่าน
ทัง้ หลายคิดชัว่ อยู่ในใจเล่า 5 ที่จะว่า ‘บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จงลุกขึ้นเดินไปเถิด�
นั ้น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน 6 แต่เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รู ว่้ า บุตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่จะโปรดยก
ความผิดบาปได้� (พระองค์จึงตรัสสงั ่ คนอัมพาตว่า� “จงลุกขึ้นยกที่นอนกลับไปบ้านเถิด� 7 เขาจึงลุก
ขึ้นไปบ้านของตน 8 เมื่อประชาชนเป็ นอันมากเห็นดังนั ้น เขาก็อัศจรรย์ใจ แล้วพากันสรรเสริญพระเจ้า
ผู้ได้ทรงประทานสิทธิอาํ นาจเช่นนั ้นแก่มนุษย์
1

ทรงเรียกมัทธิวคนเก็บภาษี (มก 2:14-20; ลก 5:27-35)
ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เลยที่ นั่น ไป ก็ ทอดพระเนตรเห็น ชายคนหนึ่ ง ชื่ อม ัทธิวน ั ่งอยู่ ที่ ด่านเก็บ ภาษี จึง
ตรัส กับ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้น ตามพระองค์ ไป 10 ต่อ มาเมื่อ พระเยซู เอนพระกายลง
เสวยอยู่ในเรือน ดู เถิด มีคนเก็บภาษี และคนบาปอื่นๆหลายคนเข้ามาเอนกายลงร่วมสํารับกับพระองค์
และกับ พวกสาวกของพระองค์ 11 เมื่อ พวกฟาริสี เห็นแล้ว ก็ กล่าวแก่ พวกสาวกของพระองค์ ว่า “ทําไม
อาจารย์ ของท่านจึง รับ ประทานอาหารร่วมกับ คนเก็บ ภาษี และคนบาปเล่า� 12 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ
เช่น นั ้น จึง ตรัส กับ พวกเขาว่า “คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บ ป่วยต้องการหมอ 13 ท่านทัง้ หลาย
จงไปเรียนรู ค
้ วามหมายของข้อความที่ว่า ‘เราประสงค์ความเมตตา ไม่ประสงค์เครือ
่ งสัตวบูชา� ด้วยว่า
14
เรามิได้มาเพื่อจะเรียกคนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่�
แล้วพวกสาวกของยอห์
นมาหาพระองค์ ทูล ว่า “เหตุ ไฉนพวกข้า พระองค์ และพวกฟาริสี ถือ อดอาหารบ่อยๆ แต่ พวกสาวกของ
พระองค์ไม่ถืออดอาหาร� 15 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “สหายของเจ้าบ่าวเป็นทุกข์โศกเศร้าเมื่อเจ้าบ่าว
ยังอยูก
่ ับเขาได้หรือ แต่วันนั ้นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากเขาไป เมื่อนั ้นเขาจะถืออดอาหาร
9

คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อผ้าและถุงหนั ง (มก 2:21-22; ลก 5:36-39)
16 ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่า เพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั ้น เมื่อหดจะทําให้เสื้อเก่าขาดกว้าง
ออกไปอีก 17 และไม่มีผูใดเอานํ
้
้ าองุน
่ ใหม่มาใส่ในถุงหนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั ้นถุงหนั งจะขาด นํ้าองุน
่ จะรัว่
ทัง้ ถุง หนั งก ็ จะเสีย ไปด้วย แต่ เขาย่อมเอานํ้า องุน
่ ใหม่ ใส่ ในถุง หนั ง ใหม่ แล ้ วท ัง้ สองอย่างก็ อยูด
่ ี ด้วยกัน
ได้�
หญิงเป็นโรคตกเลือดหายป่วย ลูกสาวของไยรัสฟื้ นขึ้นจากความตาย (มก 5:22-43; ลก 8:41-56)
เมื่อ พระองค์ กําลัง ตรัส คํา เหล่า นี้ แก่ เขานั ้น ดู เถิด มี ขุนนางคนหนึ่ ง มานมัสการพระองค์ แล ้ วท ูล
ว่า “ลูกสาวของข้าพระองค์ พ่งึ ตาย ขอพระองค์ เสด็จไปวางพระหัตถ์ ของพระองค์ บนตัวเขา แล้วเขาจะ
ฟื้ นขึ้นอีก� 19 ฝ่ายพระเยซูจึงทรงลุกขึ้นเสด็จตามเขาไป และพวกสาวกของพระองค์ก็ตามไปด้วย 20 ดู
เถิด มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เป็น โรคตกเลือดได้ สิ บสองปี มาแล้ว แอบมาข้างหลัง ถู กต้องชายฉลองพระองค์
21 เพราะนางคิด ในใจว่า “ถ้า เราได้ แตะต้องฉลองพระองค์ เท่านั ้น เราก็ จะหายโรค� 22 ฝ่ายพระเยซู
18
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ทรงเหลียวหลัง ทอดพระเนตรเห็น นางจึง ตรัสว ่า “ลูกสาวเอ๋ย จงชื่น ใจเถิด ความเชื่อ ของเจ้า ทําให้ เจ้ า
หายเป็น ปกติ� นั บ ตัง้ แต่ เวลานั ้น ผู้ หญิง นั ้ นก ็ หายป่วยเป็น ปกติ 23 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเรือน
ของขุนนางนั ้น ทอดพระเนตรเห็นพวกเป่าปี่ และคนเป็ นอันมากชุ ลมุนกันอยู่ 24 พระองค์จึงตรัสกับเขา
ว่า “จงถอยออกไปเถิด ด้วยว่าเด็กหญิงคนนี้ ยงั ไม่ตาย เป็นแต่ นอนหลั บอยู่� เขาก็ พากันหัวเราะเยาะ
พระองค์ 25 แต่ เมื่อทรงขับฝูงคนออกไปแล้ว พระองค์ ได้ เสด็จเข้าไปจับมือเด็กหญิง และเด็กหญิงนั ้ นก็
ลุกขึ้น 26 แล้วกิตติศัพท์นี้ ก็ลือไปทัว่ แคว้นนั ้น
ชายตาบอดสองคนกลับมองเห็นได้อีก
ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ไปจากที่ นั ่น ก็ มี ชายตาบอดสองคนตามพระองค์ มาร ้ องว่า “บุ ตรดาวิด เจ้าข้า
ขอเมตตาข้าพระองค์ทัง้ หลายเถิด� 28 และเมื่อพระองค์เสด็จเข้าไปในเรือน ชายตาบอดทัง้ สองก็เข้ามา
หาพระองค์ พระเยซู ตรัส ถามเขาว่า “เจ้ าเชื่อ หรือ ว่า เราสามารถจะกระทํา การนี้ ได้ � เขาทูล พระองค์
ว่า “เชื่อ พระเจ้า ข้า� 29 แล ้ว พระองค์ ทรงถูก ต้องตาของพวกเขาตรัสว ่า “ให้ เป็น ไปตามความเชื่อ ของ
เจ้าเถิด� 30 แล้วตาของพวกเขาก็ กลับเห็นดี พระเยซู ได้ ทรงกําชับเขาอย่างแข็งขันว่า “จงระวังอย่าให้
ผู้ ใดรู เลย
้
� 31 แต่ เมื่อ เขาไปจากที่ นั่น แล้ว ก็ เผยแพร่กิตติศัพท์ ของพระองค์ ทัว่ แคว้น นั ้น 32 ขณะเมื่อ
พระเยซูและเหล่าสาวกกําลังเสด็จออกไปจากที่นั ่น ดูเถิด มีผู้พาคนใบ้คนหนึ่ งที่มีผีสิงอยูม
่ าหาพระองค์
33 เมื่อทรงขับผีออกแล้วคนใบ้นั้นก็พู ดได้ หมู่ คนก็ อัศจรรย์ใจพู ดกันว่า “ไม่เคยเห็นการกระทําเช่นนี้ ใน
อิสราเอลเลย� 34 แต่พวกฟาริสีกล่าวว่า “คนนี้ ขับผีออกด้วยฤทธิข
์ องนายผี�
27

คนทําการยังมีน้อยในภารกิจนี้ (มก 6:5-6; ลก 10:1-3)

35 พระเยซูได้เสด็จดําเนิ นไปตามนครและหมู่บ้านโดยรอบ ทรงสัง
่ สอนในธรรมศาลาของเขา ประกาศ

ข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนน
ั ้ ทรงรักษาโรคและความป่วยไข้ทุกอย่างของพลเมืองให้หาย 36 และเมื่อ
พระองค์ทอดพระเนตรเห็นประชาชนก็ทรงสงสารเขา ด้วยเขาอิดโรยกระจัดกระจายไปดุจฝูงแกะไม่มีผู้
เลี้ยง 37 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ พวกสาวกของพระองค์ ว่า “การเก็บ เกี่ยวนั ้น เป็นการใหญ่ นั กหนา แต่ คน
งานยังน้ อยอยู่ 38 เหตุฉะนั ้น พวกท่านจงอ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของการเก็บเกี่ยวนั ้น ให้ส่งคน
งานมาในการเก็บเกี่ยวของพระองค์�

10
ชื่ออัครสาวกสิบสองคนกับงานที่ทรงมอบให้ (มก 6:1-13; ลก 9:1-6)
1 เมื่อ พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนของพระองค์ มาแล้ว พระองค์ ก็ ประทานอํานาจให้ เขาขับ ผี
โสโครกออกได้ และให้รก
ั ษาโรคและความเจ็บไข้ทุกอย่างให้หายได้ 2 อัครสาวกสิบสองคนนั ้ นมีช่ือดังนี้
คนแรกชื่อซีโมนที่ เรียกว่าเปโตร กับอันดรู วน
์ ้ องชายของเขา ยากอบบุตรชายเศเบดี กับยอห์นน้ องชาย
ของเขา 3 ฟีลิปและบารโธโลมิว โธมัสและมัทธิวคนเก็บภาษี ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส และเลบเบอัสผที
ู้ ่
มีชื่ออก
ี ว่าธัดเดอัส 4 ซีโมนชาวคานาอันและยูดาสอิสคาริโอทผูที
้ ่ได้ทรยศพระองค์นั ้น 5 สิบสองคนนี้ พระ
เยซู ทรงใช้ให้ออกไปและสัง่ เขาว่า “อย่าไปทางที่ ไปสู่ พวกต่างชาติ และอย่าเข้าไปในเมืองของชาวสะมา
เรีย 6 แต่ว่าจงไปหาแกะหลงของวงศ์วานอิสราเอลดีกว่า 7 จงไปพลางประกาศพลางว่า ‘อาณาจักรแห่ง
สวรรค์ มาใกล้ แล้ว � 8 จงรักษาคนเจ็บ ป่วยให้หาย คนโรคเรือ
้ นให้หายสะอาด คนตายแล้ว ให้ฟื้ น และ
จงขับผีให้ออก ท่านทัง้ หลายได้รบ
ั เปล่าๆ ก็ จงให้เปล่าๆ 9 อย่าหาเหรียญทองคํา หรือเงิน หรือทองแดง
ไว้ในไถ้ของท่าน 10 หรือย่ามใช้ตามทาง หรือเสื้อคลุมสองตัว หรือรองเท้า หรือไม้เท้า เพราะว่าผู้ทํางาน
สมควรจะได้อาหารกิน 11 เมื่อท่านมาถึงนครใดหรือเมืองใด จงสืบดว
ู า่ ใครเป็นคนเหมาะสมในที่นั ้น แล
้วจงไปอาศัยกับผูน
้ ั ้นจนกว่าจะจากไป 12 ขณะเมื่อท่านขึ้นเรือน จงให้พรแก่ครัวเรือนนั ้น 13 ถ้าครัวเรือน
นั ้นสมควรรับพร ก็ให้สันติสุขของท่านอยู่กับเรือนนั ้น แต่ถ้าครัวเรือนนั ้นไม่สมควรรับพร ก็ให้สันติสุ ขน
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ั ้นกลับ คืน มาสู่ ท่าน 14 ถ้า ผู้ ใดไม่ ต้อ นรับท ่า นทัง้ หลายและไม่ ฟัง คํา ของท่าน เมื่อ จะออกจากเรือนนั ้น
เมืองนั ้น จงสะบัด ผงคลี ที่ ติ ดเท้า ของท่านออกเสีย 15 เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ในวัน พิพากษานั ้น
โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ จะเบากว่าโทษของเมืองนั ้น 16 ดูเถิด เราใช้พวกท่านไปดุจแกะ
อยูท
่ ่ามกลางฝูงสุนัขป่า เหตุฉะนั ้นท่านจงฉลาดเหมือนงู และไม่มีภัยเหมือนนกเขา 17 แต่จงระวังผู้คน
ไว้ให้ ดี เพราะพวกเขาจะมอบท่านทัง้ หลายไว้กับ ศาล และจะเฆี่ยนท่านในธรรมศาลาของเขา 18 และ
ท่านจะถูกนําตัวไปอยูต
่ ่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตริย์เพราะเห็นแก่เรา เพื่อท่านจะได้เป็นพยานต่อเขาและ
19
ต่อคนต่างชาติ
แต่เมื่อเขามอบท่านไว้นั ้น อย่าเป็นกังวลว่าจะพูดอะไรหรืออย่างไร เพราะเมื่อถึงเวลา
คํา ที่ ท่านจะพูด นั ้น จะทรงประทานแก่ ท่านในเวลานั ้น 20 เพราะว่า ผู้ ที่ พู ดม ิ ใช่ ตั วท ่านเอง แต่ เป็น พระ
วิญญาณแห่งพระบิดาของท่าน ผู้ตรัสทางท่าน 21 แม้ว่าพี่ก็จะมอบน้ องให้ถึงความตาย พ่อจะมอบลูก
และลูกก็จะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย 22 ท่านจะถูกคนทัง้ ปวงเกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของ
เรา แต่ผูใดที
้
่ทนได้ถึงที่สุด ผูนั
้ ้นจะรอด 23 แต่เมื่อเขาข่มเหงท่านในเมืองนี้ จงหนี ไปยังอีกเมืองหนึ่ ง เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า ก่อนที่ท่านจะไปทัว่ เมืองต่างๆในอิสราเอล บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ปัญหาของสาวก
24 ศิษย์ไม่ใหญ่กว่าครู และทาสไม่ใหญ่กว่านายของตน 25 ซึ่งศิษย์จะได้เป็ นเสมอครู ของตน และทาส
เสมอนายของตนก็ พออยู่แล้ว ถ้าเขาได้ เรียกเจ้าบ้านว่าเบเอลเซบู ล เขาจะเรียกลู กบ้านของเขามากยิง่
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 เผยให้ประจักษ์ 27 ซึ่ง เรากล่าวแก่ พวกท่านในที่ มืด ท่านจงกล่าวในที่ สว่าง และซึ่ง ท่านได้ยน
ิ
28
กระซิบที่หู ท่านจงประกาศจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน
อย่ากลัวผู้ที่ ฆ่าได้แต่กาย แต่ไม่มีอํานาจที่ จะฆ่า
จิตวิญญาณ แต่จงกลัวพระองค์ผูทรงฤทธิ
้
ที
์ ่จะให้ทัง้ จิตวิญญาณทัง้ กายพินาศในนรกได้ 29 นกกระจอก
สองตัว เขาขายบาทหนึ่ งม ิ ใช่ หรือ แต่ ถ้า พระบิดาของท่านไม่ ทรงเห็น ชอบ นกนั ้น แม้ สัก ตัว เดียวจะตก
ลงถึ งดินก็ไม่ได้ 30 ถึงผมของท่านทัง้ หลายก็ ทรงนั บไว้แล้วทุกเส้น 31 เหตุ ฉะนั ้นอย่ากลัวเลย ท่านทัง้
หลายก็ มี ค่า กว่า นกกระจอกหลายตัว 32 เหตุ ดัง นั ้น ผู้ ใดจะรับ เราต่อ หน้า มนุษย์ เราจะรับ ผู้ นั้น ต่อ พระ
พักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ด้วย 33 แต่ ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้
นั ้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย
พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อบิดาหรือมารดา

อย่าคิดว่าเรามาเพื่อจะนําสันติภาพมาสู่ โลก เรามิ ได้ นําสันติภาพมาให้ แต่ เรานําดาบมา 35 ด้วย
ว่าเรามาเพื่อจะให้ลูกชายหมางใจกับบิดาของตน และลูกสาวหมางใจกับมารดาและลูกสะใภ้หมางใจกับ
แม่สามี 36 และผู้ที่อยู่ร่วมเรือนเดียวกัน ก็จะเป็นศั ตรู ต่อกัน 37 ผู้ใดที่รกบ
ั ิดามารดายิง่ กว่ารักเราก็ไม่
สมกับเรา และผูใ้ ดรักบุตรชายหญิงยิง่ กว่ารักเรา ผูนั
้ ้นกไม่
็ สมกับเรา 38 และผูใ้ ดที่ไม่รับเอากางเขนของ
ตนตามเราไป ผู้ นั ้ นก ็ ไม่ สมกับ เรา 39 ผู้ ที่ จะเอาชีวต
ิ ของตนรอดจะกลับ เสีย ชีวต
ิ แต่ ผู้ ที่ สู้ เสีย ชีวต
ิ ของ
40
ตนเพราะเห็นแก่ เราก็ จะได้ ชีวิตรอด
ผู้ที่ รับท่านทัง้ หลายก็ รบ
ั เรา และผู้ที่ รับเราก็ รบ
ั พระองค์ ที่ ทรง
ใช้เรามา 41 ผู้ที่ รับศาสดาพยากรณ์ เพราะนามแห่งศาสดาพยากรณ์ นั ้น ก็จะได้บําเหน็ จอย่างที่ ศาสดา
พยากรณ์ พึง ได้ รับ และผู้ ที่ รับ ผู้ ชอบธรรมเพราะนามแห่ง ผู้ ชอบธรรมนั ้น ก็ จะได้ บําเหน็ จ อย่างที่ ผู้ ชอบ
ธรรมพึงได้ รับ 42 และผู้ใดจะเอานํ้าเย็นสักถ้วยหนึ่ งให้คนเล็กน้ อยเหล่านี้ คนใดคนหนึ่ งด่ม
ื เพราะนาม
แห่งศิษย์ของเราเราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนนั ้นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้�
34

11

1 ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ตรัสส ัง
่ สาวกสิบสองคนของพระองค์ เสร็จแล้ว

จะสัง่ สอนและประกาศในเมืองต่างๆของเขา

พระองค์ ได้ เสด็จจากที่ นั่นไปเพื่อ
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พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (ลก 7:19-29)
2 ฝ่ายยอห์นเมื่อติดอยใู่ นเรือนจําได้ยน
ิ ถึงกจ
ิ การของพระคริสต์ จึงได้ใช้สาวกสองคนของท่านไป 3 ทูล
ถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็น ผู้ ที่ จะมานั ้น หรือ หรือ เราจะต้องคอยหาผู้ อื่น � 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบพวก
เขาว่า “จงไปแจ้ง แก่ ยอห์นอ ีก ครัง้ ถึง สิง่ ที่ ท่านได้ยน
ิ และได้ เห็น 5 คือ ว่าคนตาบอดก็ หายบอด คนง่อย
เดินได้ คนโรคเรือ
้ นหายสะอาด คนหูหนวกได้ยน
ิ ได้ คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศ
แก่ คนอนาถา 6 บุ คคลผู้ใดไม่ สะดุดเพราะเรา ผู้นั ้นเป็นสุข� 7 ครัน
้ สาวกเหล่านั ้นไปแล้ว พระเยซู เริม
่
ตรัส กับ คนหมู่ นั้น ถึง ยอห์ นว ่า “ท่านทัง้ หลายได้ ออกไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารเพื่ อด ู อะไร ดู ต้ นอ ้อ ไหวโดยถูก
8
ลมพัดหรือ แต่ท่านทัง้ หลายออกไปดูอะไร ดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ ออ่อนนิ่ มหรือ ดูเถิด คนนุ่งห่มผ้าเนื้ อนิ่ ม
ก็ อยู่ในพระนิ เวศของกษั ตริย์ 9 แต่ ท่านทัง้ หลายออกไปดู อะไร ดู ศาสดาพยากรณ์ หรือ แน่ ที เดียวและ
เราบอกท่านว่า ท่านนั ้นเป็นยิง่ กว่าศาสดาพยากรณ์ เสียอีก 10 คือผู้นั้นเองที่พระคัมภีรได้
์ เขียนถึงว่า ‘ดู
11
เถิด เราใช้ทูตของเราไปข้างหน้าท่าน ผู้นั ้นจะเตรียมทางของท่านไว้ข้างหน้าท่าน�
เราบอกความจริง
แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ในบรรดาคนซึ่งเกิดจากผู้หญิงมานั ้น ไม่มีผู้ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่
ว่าผู้ที่ ตํ่าต้อยที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ ก็ ยังใหญ่กว่ายอห์นเสี ยอีก 12 และตัง้ แต่ สมัยยอห์นผู้ให้รับ
บัพติศมาถึงทุกวันนี้ อาณาจักรแห่งสวรรค์ ก็ เป็นสิง่ ที่ คนได้ แสวงหาด้วยใจร้อนรน และผู้ที่ ใจร้อนรนก็
เป็น ผู้ ที่ ชิงเอาได้ 13 เพราะคํา ของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายและพระราชบัญญั ติ ได้ พยากรณ์ มาจนถึง
ยอห์นนี้ 14 ถ้าท่านทัง้ หลายจะยอมรับในเรือ
่ งนี้ ก็ยอห์นนี้ แหละเป็นเอลียาห์ซ่ึงจะมานั ้น 15 ใครมีหูจงฟัง
เถิด 16 เราจะเปรียบคนยุคนเี้ หมือนกับอะไรดี เปรียบเหมือนเด็กนั ่งที่กลางตลาดร้องแก่เพื่อน 17 กล่าว
ว่า ‘พวกฉั นได้เป่าปี่ ให้พวกเธอ และเธอมิได้เต้นรํา พวกฉั นได้พิลาปรํา่ ไห้แก่พวกเธอ และพวกเธอมิได้
ครํา่ ครวญ � 18 ด้วยว่า ยอห์นมาก็ ไม่ ได้ กิน หรือด่ม
ื และเขาว่า ‘มี ผี เข ้า สิง อยู�
่ 19 ฝ่ายบุตรมนุษย์ มาทั ้
งกินและดื่ม เขาก็ว่า ‘ดูเถิด นี่ เป็นคนกินเติบและดื่มน้าํ องุน
่ มาก เป็ นมิตรสหายกับคนเก็บภาษี และคน
บาป� แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั ้น�
การพิพากษาสําหรับผู้ที่ไม่เชื่อ
แล ้ว พระองค์ ก็ ทรงตัง้ ต้น ติ เตียนเมืองต่างๆที่ พระองค์ ได้ ทรงกระทํา การอิทธิ ฤทธิ์ เป็น ส่วนมาก
เพราะเขามิได้ กลับใจเสียใหม่ 21 “วิบัติแก่เจ้า เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซอิดา เพราะถ้าการ
อิทธิฤทธิซึ
์ ่งได้ กระทําท่ามกลางเจ้าได้ กระทําในเมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทัง้ สองจะได้ น่ งุ
ห่มผ้ากระสอบ นั ่งบนขี้เถ้า กลับใจเสียใหม่นานมาแล้ว 22 แต่เราบอกเจ้าว่า ในวันพิพากษา โทษเมือง
ไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า 23 และฝ่ายเจ้า เมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งถูกยกขึ้นเทียมฟ้า
แล้ว เจ้าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก ด้วยว่าการอิทธิฤทธิซึ
์ ่งได้กระทําในท่ามกลางเจ้านั ้น ถ้าได้กระทํา
24
ในเมืองโสโดม เมืองนั ้น จะได้ ตัง้ อยู่ จนทุก วัน นี้
แต่ เราบอกเจ้า ว่า ในวัน พิพากษา โทษเมืองโสโดม
25
จะเบากว่า โทษของเจ้า�
ขณะนั ้น พระเยซู ทูล ตอบว่า “โอ ข้า แต่ พระบิดา ผู้ เป็น เจ้า แห่ง ฟ้า สวรรค์
และแผ่น ดิน ข้า พระองค์ ขอขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ได้ ทรงปิดบัง สิง่ เหล่า นี้ ไว้ จากผู้ มี ปัญญา
และผู้ ฉลาด และได้ สําแดงให้ ผู้ น้ อยรู ้ 26 ข้า แต่ พระบิดา ที่ เป็น อย่างนั ้ นก ็ เพราะเป็ นที ่ ชอบพระทัย ใน
สายพระเนตรของพระองค์ 27 พระบิดาของเราได้ ทรงมอบสิง่ สารพัด ให้ แก่ เรา และไม่ มี ใครรู จ
้ ัก พระ
บุตรนอกจากพระบิดา และไม่มีใครรู จ
้ ักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ใดก็ตามที่พระบุตรประสงค์จะ
สําแดงให้รู ้
20

การเชื้อเชิญที่ยิง่ ใหญ่
28 บรรดาผูท
้ ํางานเหน็ ดเหนื่ อยและแบกภาระหนั กจงมาหาเรา และเราจะให้ท่านทัง้ หลายหายเหนื่ อย
29
เป็นสุข จงเอาแอกของเราแบกไว้ แล้วเรียนจากเรา เพราะว่าเรามีใจอ่อนสุภาพและถ่อมลง และท่าน
ทัง้ หลายจะพบที่สงบสุขในใจของตน 30 ด้วยว่าแอกของเราก็แบกง่าย และภาระของเราก็เบา�
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พระคริสต์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มก 2:23-28; ลก 6:1-5)
1 ในคราวนั ้น พระเยซู เสด็จ ไปในนาในวัน สะบาโต และพวกสาวกของพระองค์ หว
ิ จึง เริม
่ เด็ด รวงข้าว
มากิน 2 แต่เมื่อพวกฟาริสี เห็นเข้า เขาจึงทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด สาวกของท่านทําการซึ่งพระราชบัญญั
ติ ห้ามไว้ในวันสะบาโต� 3 พระองค์ จึงตรัสกับเขาว่า “พวกท่านยังไม่ ได้ อ่านหรือ ซึ่งดาวิดได้ กระทําเมื่อ
ท่านและพรรคพวกหิว 4 ท่านได้ เข ้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า รับประทานขนมปัง หน้า พระพักตร์ ซึ่ง
พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้ไม่ ให้ ท่านและพรรคพวกรับ ประทาน ควรแต่ ปุ โรหิต พวกเดียว 5 ท่านทัง้ หลาย
ไม่ ได้ อ่านในพระราชบัญญั ติ หรือ ที่ วา่ ในวัน สะบาโตพวกปุโรหิต ในพระวิหารดูห มิ่นว ัน สะบาโตแต่ ไม่มี
ความผิด 6 แต่เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ที่ นี่มีผู้หน่งึ เป็นใหญ่กว่าพระวิหารอีก 7 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายได้
เข้าใจความหมายของข้อที่ ว่า ‘เราประสงค์ ความเมตตา ไม่ประสงค์ เครือ
่ งสัตวบู ชา� ท่านก็ คงจะไม่กล
8
่าวโทษคนที่ไม่มีความผิด เพราะว่าบุตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต�
ทรงรักษาชายมือลีบ (มก 3:1-6; ลก 6:6-11)
พระองค์ ก็ เข้าไปในธรรมศาลาของเขา 10 ดู เถิด มีชายคนหนึ่
งม ือ ข้างหนึ่ ง ลีบ คนทัง้ หลายถามพระองค์ ว่า “การรักษาโรคในวัน สะบาโตนั ้น พระราชบัญญั ติ ห้ามไว้
หรือ ไม่ � เพื่อ เขาจะหาเหตุ ฟ้องพระองค์ ได้ 11 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใดในพวกท่านมี แกะตัว
เดียวและแกะตั วน ัน
้ ตกบ่อ ในวัน สะบาโต ผู้ นั ้น จะไม่ ฉุ ดลากแกะตั วน ั น
้ ขึ้น หรือ 12 มนุษย์ คนหนึ่ ง ย่อม
ประเสริฐยิง่ กว่าแกะมากเท่าใด เหตุ ฉะนั ้นจึงถูกต้องตามพระราชบัญญัติ ให้ทําการดี ได้ ในวันสะบาโต�
13 แล้วพระองค์ก็ตรัสกับชายคนนั ้ นว่า “จงเหยียดมือออกเถิด� เขาก็เหยียดออก และมือนั ้ นก็หายเป็ น
ปกติ เหมือ นมื ออ ีก ข้างหนึ่ ง 14 ฝ่ายพวกฟาริสี ก็ ออกไปปรึกษากัน ถึง พระองค์ ว่า จะทํา อย่างไรจึง จะฆ่า
พระองค์ได้
9 แล้วเมื่อพระองค์ ได้ เสด็จ ไปจากที่ นั ่น

ฝูงชนที่ติดตามมาได้รบ
ั การรักษาให้หาย
15 แต่ เมื่อ พระเยซู ทรงทราบ พระองค์ จึง ได้ เสด็จ ออกไปจากที่ นั ่น และคนเป็ นอ ัน มากก็ตามพระองค์
ไป พระองค์ ก็ ทรงรักษาเขาให้ หายโรคสิน
้ ทุก คน 16 แล ้ว พระองค์ ทรงกําชับ ห้ามเขามิ ให้ แพร่งพรายว่า
พระองค์ คือ ผู้ ใด 17 ทัง้ นี้ เพื่อ คํา ที่ ได้ กล ่าวไว้แล ้ว โดยอิส ยาห์ศาสดาพยากรณ์ จะสําเร็จ ซึ่ง ว่า 18 ‘ดู เถิด
ผู้รบ
ั ใช้ ของเราซึ่ง เราได้ เลือกสรรไว้ ที่ รัก ของเรา ผู้ ซึ่ง จิตใจเราโปรดปราน เราจะเอาวิญญาณของเรา
สวมท่านไว้ ท่านจะประกาศการพิพากษาแก่พวกต่างชาติ 19 ท่านจะไม่ทะเลาะวิวาท และไม่รอ
้ งเสียงดัง
20
ไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงของท่านตามถนน ไม้อ้อชํ้าแล้วท่านจะไม่หัก ไส้ตะเกียงเป็นควันแล้วท่านจะไม่ดับ
กว่าท่านจะทําให้การพิพากษามีชัยชนะ 21 และพวกต่างชาติจะวางใจในนามของท่าน�
ชายมีผีสิงได้รบ
ั การรักษา พวกฟาริสีกล่าวหาว่าเป็นโดยฤทธิอ
์ าํ นาจของเบเอลเซบูล (มก 3:23-30;
ลก 11:14-23)
22 ขณะนั ้นเขาพาคนหนึ่ งมผี
ี เข้าสิงอยู่ ทัง้ ตาบอดและเป็นใบ้มาหาพระองค์ พระองค์ทรงรักษาให้หาย
คนตาบอดและใบ้นั้นจึงพูดจึงเห็นได้ 23 และคนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ใจถามกั นว่า “คนนี้ เป็นบุตรของดาวิ
ดม ิ ใช่ หรือ � 24 แต่ พวกฟาริสี เมื่อ ได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ พู ดก ั นว ่า “ผู้ นี้ ขับ ผี ออกได้ ก็ เพราะใช้ อาํ นาจเบเอลเซบู
ลผู้ เป็น นายผี นั ้น � 25 ฝ่ายพระเยซู ทรงทราบความคิด ของเขาจึง ตรัส กับ เขาว่า “ราชอาณาจักรใดๆซึ่ง
แตกแยกกันเองก็ จะรกร้างไป เมืองใดๆหรือ ครัว เรือนใดๆซึ่ง แตกแยกกันเองจะตัง้ อยู่ ไม่ ได้ 26 และถ้า
ซาตานขับซาตานออกมันก็แตกแยกกันในตัวมันเอง แล้วอาณาจักรของมันจะตัง้ อยู่อย่างไรได้ 27 และ
ถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล พวกพ้องของท่านทัง้ หลายขับมันออกโดยอํานาจของใครเล่า เหตุฉะนั ้น
พวกพ้องของท่านเองจะเป็น ผู้ ตัดสิน กล่าวโทษพวกท่าน 28 แต่ ถ้า เราขับ ผี ออกด้วยพระวิญญาณของ
พระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้าก็ มาถึงท่านแล้ว 29 หรือใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่ มี กําลังมากและ
ปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้ เว้นแต่จะจับคนที่ มีกําลังมากนั ้ นมัดไว้เสี ยก่อน แล้วจึงจะปล้นทรัพย์
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ในเรือนนั ้น ได้ 30 ผู้ ที่ ไม่ อยู่ ฝ่ายเราก็ เป็น ปฏิปักษ์ ต่อ เรา และผู้ ที่ ไม่ รวบรวมไว้กับ เราก็ เป็น ผู้ กระทํา ให้
กระจัดกระจายไป
ความบาปซึ่งทรงอภัยให้ไม่ได้ (มก 3:29-30)
เพราะฉะนั ้น เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ความผิด บาปและคํา หมิน
่ ประมาททุก อย่างจะโปรดยกให้
มนุษย์ ได้ เว้น แต่ คํา หมิน
่ ประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ มนุษย์ ไม่ ได้ 32 ผู้ ใดจะกล่าว
ร้ายบุตรมนุษย์จะโปรดยกให้ผู้นั ้นได้ แต่ ผู้ใดจะกล่าวร้ายพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกให้ผู้นั ้น
ไม่ได้ทัง้ โลกนี้ โลกหน้า
31

คําพูดที่ชว
ั ่ ร้ายแสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ชัว่ ร้าย (ลก 6:43-45)
33 จงกระทําให้ต้นไม้ดีและผลของต้นไม้นั้นดี หรือกระทําให้ต้นไม้เลวและผลของต้นไม้นั้นเลว เพราะ
เราจะรู จ
้ ักต้นไม้ด้วยผลของมัน 34 โอ ชาติงูร้าย เจ้าเป็นคนชัว่ แล้วจะพูดความดีได้อย่างไร ด้วยว่าปาก
ย่อมพูดจากสิง่ ที่เต็มอยู่ในใจ 35 คนดีก็เอาของดีมาจากคลังดีแห่งใจนั ้น คนชัวก
่ ็เอาของชัว่ มาจากคลัง
ชัว่ 36 ฝ่ายเราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า คําที่ ไม่เป็นสาระทุกคําซึ่งมนุษย์พู ดนั ้น มนุษย์จะต้องให้การสําหรับ
ถ้อยคํา เหล่า นั ้น ในวัน พิพากษา 37 เหตุ ว่าที่ เจ้ าจะพ้น โทษได้ หรือ จะต้องถูก ปรับ โทษนั ้น ก็ เพราะวาจา
ของเจ้า�
โยนาห์คือตัวอย่างการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ (ลก 11:29-44)
คราวนั ้ นมีบางคนในพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี ทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าอยากจะ
เห็น หมายสําคัญ จากท่าน� 39 พระองค์ จึง ตรัส ตอบเขาว่า “คนชาติ ชว
ั ่ และเล่น ชู้ แสวงหาหมายสําคัญ
และจะไม่ทรงโปรดให้หมายสําคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสําคัญของโยนาห์ศาสดาพยากรณ์ 40 ด้วยว่า
‘โยนาห์ได้อยูในท้
่
องปลาวาฬสามวันสามคืน� ฉั นใด บุตรมนุษย์จะอยูใ่ นท้องแผ่นดินสามวันสามคืนฉั น
นั ้น 41 ชนชาวนี นะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่าชาวนี นะ
เวห์ได้กลับใจเสียใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์ และดูเถิด ผูเป็
้ นใหญ่กว่าโยนาห์อยูที
่ ่นี่ 42 นางกษั ตริ
ย์ฝ่ายทิศใต้จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษเขา ด้วยว่าพระนางนั ้นได้มาจาก
ที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด ผู้เป็นใหญ่กว่าซาโลมอนก็อยูที
่ ่นี่
38

บัน
้ ปลายของผู้ที่งมงายหวังพึ่งความดีของตนเอง (ลก 11:24-26)
43 เมื่อ ผี โสโครกออกมาจากผู้ ใดแล้ว มั นก ็ ท่องเที่ยวไปในที่ กันดาร เพื่อ แสวงหาที่ หยุด พัก แต่ ไม่ พบ
เลย 44 แล้วมันก็กล่าวว่า ‘ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ข้าได้ออกมานั ้น� และเมื่อมันมาถึงก็เห็นเรือน
นั ้นว่าง กวาดและตกแต่งไว้แล้ว 45 มันจึงไปรับเอาผีอ่นอ
ื ีกเจ็ดผีรา้ ยกว่ามันเอง แล้วก็เข้าไปอาศัยที่นั ่น
และในที่สุดคนนั ้นก็ตกที่นั่งร้ายกว่าตอนแรก คนชาติชวน
ั ่ ี้ก็จะเป็นอย่างนั ้น�
ผู้ ประพฤติ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า ก็ เปรียบเหมือนญาติ พี่ น้ องของพระคริสต์ (มก 3:31-35;
ลก 8:19-21)
46 ขณะที่ พระองค์ ยัง ตรัส กับ ประชาชนอยู่ นั ้น ดู เถิด มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ พากัน มา
ยืนอยู่ภายนอกประสงค์ จะสนทนากับพระองค์ 47 แล้วมีคนหนึ่ งทูลพระองค์ ว่า “ดู เถิด มารดาและพวก
น้ องชายของพระองค์ยน
ื อยูข
่ ้างนอกประสงค์จะสนทนากับพระองค์� 48 แต่พระองค์ตรัสตอบผูที
้ ่ทูลพระ
49
องค์นั้นว่า “ใครเป็นมารดาของเรา ใครเป็นพี่น้องของเรา�
พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ไปทางพวก
สาวกของพระองค์ และตรัสว ่า “ดู เถิด นี่ เป็น มารดาและพี่ น้องของเรา 50 ด้วยว่า ผู้ ใดจะกระทํา ตาม
พระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ผู้นั ้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา�

13
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่านพืช (มก 4:1-20; ลก 8:4-15)
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ในวัน นั ้น เองพระเยซู ได้ เสด็จ จากเรือนไปประทั บท ี่ ชายทะเล 2 มี คนพากัน มาหาพระองค์ มากนั ก
พระองค์ จึงเสด็จลงไปประทับในเรือ และบรรดาคนเหล่านั ้ นก็ยน
ื อยู่บนฝั่ ง 3 แล้วพระองค์ ก็ ตรัสกับเขา
หลายประการเป็น คํา อุปมาว่า “ดู เถิด มี ผู้ หว่านคนหนึ่ ง ออกไปหว่านพืช 4 และเมื่อ เขาหว่าน เมล็ด พื
ชก็ตกตามหนทางบ้างแล้วนกก็ มากินเสีย 5 บ้างก็ ตกในที่ ซ่ึงมีพ้น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่ น้ อย จึงงอกขึ้นโดย
เร็ว เพราะดิน ไม่ ลึก 6 แต่ เมื่อ แดดจัด แดดก็ แผดเผา เพราะรากไม่ มี จึง เหีย
่ วไป 7 บ้างก็ ตกกลางต้น
8
หนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย บ้างก็ตกที่ดินดี แล้วเกิดผล ร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบ
เท่าบ้าง 9 ใครมีหูจงฟังเถิด� 10 ฝ่ายพวกสาวกจึงมาทูลพระองค์ว่า “เหตุไฉนพระองค์ตรัสกับเขาเป็น
คําอุปมา� 11 พระองค์ ตรัสตอบเขาว่า “เพราะว่าข้อความลึ กลับของอาณาจักรแห่งสวรรค์ ทรงโปรดให้
ท่านทัง้ หลายรู ได้
้ แต่ คนเหล่านั ้นไม่โปรดให้รู ้ 12 ด้วยว่าผู้ใดมีอยู่แล้ว จะเพิม
่ เติมให้คนนั ้ นมีเหลือเฟือ
แต่ผู้ใดที่ ไม่มีนั ้น แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่จะต้องเอาไปจากเขา 13 เหตุฉะนั ้น เราจึงกล่าวแก่เขาเป็นคําอุปมา
เพราะว่าถึงเขาเห็นก็เหมือนไม่เห็น ถึงได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินและไม่เข้าใจ 14 คําพยากรณ์ ของอิสยาห์
ก็ สําเร็จ ในคนเหล่านั ้ นที ่ ว่า ‘พวกเจ้า จะได้ ยิ นก ็ จริง แต่ จะไม่ เข้าใจ จะดู ก็ จริง แต่ จะไม่ รับ รู ้ 15 เพราะ
ว่า ชนชาติ นี้ กลายเป็น คนมี ใจเฉื่ อยชา หูก ็ ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด เกรงว่า ในเวลาใดเขาจะเห็น ด้วยตา
ของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหูของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหันกลับมา และเราจะได้รก
ั ษาเขา
16
ให้หาย�
แต่ ตาของท่านทัง้ หลายก็ เป็นสุขเพราะได้ เห็น และหูของท่านก็ เป็นสุขเพราะได้ ยิน 17 เรา
บอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ศาสดาพยากรณ์ และผู้ ชอบธรรมเป็ นอ ัน มากได้ ปรารถนาจะเห็น ซึ่ง
ท่านทัง้ หลายเห็นอยูนี
่ ้ แต่เขามิเคยได้เห็น และอยากจะได้ยน
ิ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยิน แต่เขาก็มิเคยได้ยิน
18 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง
้ หลายจงฟังคําอุปมาว่าด้วยผู้หว่านพืชนน
ั ้ 19 เมื่อผู้ใดได้ยน
ิ พระวจนะแห่งอาณาจั
กรนน
ั ้ แต่ ไม่ เข้าใจ มารร้ายก็ มาฉวยเอาพืชซึ่งหว่านในใจเขานั ้นไปเสีย นั ่นแหละได้ แก่ ผู้ซึ่งรับเมล็ดริม
หนทาง 20 และผู้ ที่ รับ เมล็ด ซึ่ง ตกในที่ ดิ นซึ่ งม ี พ้น
ื หิน นั ้น ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ยิน พระวจนะ แล้ว ก็ รับท ั นที
ด้วยความปรีดี 21 แต่ ไม่มี รากในตัว เองจึง ทนอยู่ ชัว่ คราว และเมื่อ เกิด การยากลําบากหรือ การข่มเหง
ต่างๆเพราะพระวจนะนั ้น ต่อมาเขาก็ เลิกเสีย 22 ผู้ที่ รับเมล็ดซึ่งตกกลางหนามนั ้น ได้แก่ บุ คคลที่ ได้ ฟัง
พระวจนะ แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และการล่อลวงแห่งทรัพย์สมบัติก็รัดพระวจนะนั ้นเสีย และ
เขาจึงไม่เกิดผล 23 ส่วนผู้ที่รับเมล็ดซึ่งตกในดินดีนั ้น ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะและเข้าใจ คนนั ้ นก็
เกิดผลร้อยเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง สามสิบเท่าบ้าง�
1

คําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
24 พระองค์ตรัสคําอุปมาอีกข้อหนึ่ งให้เขาทัง
้ หลายฟังว่า “อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนชายคน

หนึ่ งได้หว่านพืชดีในนาของตน 25 แต่เมื่อคนทัง้ หลายนอนหลับอยู่ ศัตรู ของคนนั ้นมาหว่านข้าวละมาน
ปนกับข้าวสาลี นั้นไว้ แล้วก็หลบไป 26 ครัน
้ ต้นข้าวนั ้นงอกขึ้นออกรวงแล้ว ข้าวละมานก็ปรากฏขึ้นด้วย
27 พวกผูรั
้ บใช้แห่งเจ้าบ้านจึงมาแจ้งแก่นายว่า ‘นายเจ้าข้า ท่านได้หว่านพืชดีในนาของท่านมิใช่หรือ แต่
มีข้าวละมานมาจากไหน� 28 นายกต
็ อบพวกเขาว่า ‘นี้ เป็นการกระทําของศัตรู � พวกผูรั
้ บใช้จึงถามนาย
ว่า ‘ท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือ� 29 แต่นายตอบว่า ‘อย่าเลย เกลือกว่า
เมื่อกําลังถอนข้าวละมานจะถอนข้าวสาลีด้วย 30 ให้ทัง้ สองจําเริญไปด้วยกันจนถึงฤดูเกี่ยว และในเวลา
เกี่ยวนั ้นเราจะสัง่ ผู้เกี่ยวว่า “จงเก็บข้าวละมานก่อนมัดเป็นฟ่อนเผาไฟเสีย แต่ ข้าวสาลี นั ้นจงเก็บไว้ใน
ยุง้ ฉางของเรา� ’ ”
คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มก 4:30, 32)
พระองค์ ยัง ตรัส คํา อุปมาอีก ข้อ หนึ่ ง ให้ เขาฟัง ว่า “อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนเมล็ด พันธุ ์
ผัก กาดเมล็ด หนึ่ ง ซึ่ง ชายคนหนึ่ ง เอาไปเพาะลงในไร่ของตน 32 เมล็ด นั ้ นที ่ จร ิ งก ็ เล็ก กว่า เมล็ด ทัง้ ปวง
31
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แต่ เมื่อ งอกขึ้น แล้ วก ็ ใหญ่ ที่ สุด ท่ามกลางผัก ทัง้ หลาย และจําเริญ เป็นต้น ไม้ จนนกในอากาศมาทํา รัง
อาศัยอยูต
่ ามกิงก
่ ้านของต้นนั ้นได้�
คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (ลก 13:20-21)
33 พระองค์ ยัง ตรัส คํา อุปมาให้ เขาฟั งอ ีก ข้อ หนึ่ ง ว่า “อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนเชื้อ ซึ่ง ผู้
หญิง คนหนึ่ ง เอามาเจือ ลงในแป้ง สามถัง จนแป้ง นั ้น ฟู ข้น
ึ ทัง้ หมด� 34 ข้อความเหล่า นี้ ทัง้ สิน
้ พระเยซู
ตรัสกับหมู่ชนเป็นคําอุปมา และนอกจากคําอุปมา พระองค์มิได้ ตรัสกับเขาเลย 35 ทัง้ นี้ เพื่อจะให้สําเร็จ
ตามพระวจนะที่ ตรัส โดยศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘เราจะอ้า ปากกล่าวคํา อุปมา เราจะกล่าวข้อความซึ่ง ปิด
ซ่อนไว้ตัง้ แต่เดิมสร้างโลก�
ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับข้าวสาลีและข้าวละมาน
36 แล ้ว พระเยซู จึง ทรงให้ ฝูง ชนเหล่า นั ้น จากไปและเสด็จ เข้าไปในเรือน พวกสาวกของพระองค์ ก็ มา
เฝ้าพระองค์ ทูลว่า “ขอพระองค์ ทรงโปรดอธิบายให้พวกข้าพระองค์ เข้าใจคําอุปมาที่ วา่ ด้วยข้าวละมาน
ในนานั ้น� 37 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผู้หว่านเมล็ดพืชดีนั้นได้แก่บุตรมนุษย์ 38 นานน
ั ้ ได้แก่โลก ส่วน
39
เมล็ดพืชดีได้แก่ลูกหลานแห่งอาณาจักร แต่ข้าวละมานได้แก่ลูกหลานของมารร้าย
ศัตรู ผู้หว่านข้าว
ละมานได้แก่พญามาร ฤดูเกี่ยวได้แก่การสิน
้ สุดของโลกนี้ และผู้เกี่ยวนั ้ นได้แก่พวกทูตสวรรค์ 40 เหตุ
ฉะนั ้น เขาเก็บ ข้าวละมานเผาไฟเสีย อย่างไร ในการสิน
้ สุด ของโลกนี้ ก็ จะเป็น อย่างนั ้น 41 บุ ตรมนุษย์
จะใช้พวกทูตสวรรค์ของท่านออกไปเก็บกวาดทุกสิง่ ที่ทําให้หลงผิด และบรรดาผู้ที่ทําความชัว่ ช้าไปจาก
อาณาจักรของท่าน 42 และจะทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่นั ่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน 43 คราว
นั ้นผู้ชอบธรรมจะส่องแสงอยูใ่ นอาณาจักรพระบิดาของเขาดุจดวงอาทิตย์ ใครมีหูจงฟังเถิด
คําอุปมาเกี่ยวกับขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้
44 อีกประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่งสวรรค์ เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา เมื่อมีผู้ใดพบแล้ วก็
กลับซ่อนเสียอีก และเพราะความปรีดีจึงไปขายสรรพสิง่ ซึ่งเขามีอยู่ แล้วไปซื้อทุ่งนานั ้น
คําอุปมาเกี่ยวกับไข่มุกราคามาก
45 อีกประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ ไปหาไข่มุ กอย่างดี
มุกเม็ดหนึ่ งมีค่ามาก ก็ไปขายสิง่ สารพัดซึ่งเขามีอยู่ ไปซื้อไข่มุกนั ้น

46 ซึ่งเมื่อได้พบไข่

คําอุปมาเกี่ยวกับอวนจับปลา
อี กประการหนึ่ ง อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนอวนที่ ลากอยู่ ในทะเล ติ ดปลารวมทุก ชนิ ด
48 ซึ่งเมื่อเต็มแล้วเขาก็ลากขึ้นฝั่ งนั ่งเลือกเอาแต่ที่ดีใส่ในภาชนะ แต่ที่ไม่ดีนั ้ นก็ทิง
้ เสีย 49 ในการสิน
้ สุด
ของโลกก็ จะเป็นอย่างนั ้นแหละ พวกทูตสวรรค์ จะออกมาแยกคนชัว่ ออกจากคนชอบธรรม 50 แล้วจะ
ทิง้ ลงในเตาไฟอันลุกโพลง ที่ นั ่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน� 51 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ข้อความ
เหล่านี้ ท่านทัง้ หลายเข้าใจแล้วหรือ� เขาทูลตอบพระองค์ ว่า “เข้าใจ พระเจ้าข้า� 52 ฝ่ายพระองค์ ตรัส
กับเขาว่า “เพราะฉะนั ้นพวกธรรมาจารย์ทุกคนที่ ได้ รับการสัง่ สอนถึงอาณาจักรแห่งสวรรค์ แล้ว ก็ เป็น
เหมือนเจ้าของบ้านที่เอาทัง้ ของใหม่และของเก่าออกจากคลังของตน�
47

พระเยซูทรงถูกปฏิเสธที่เมืองนาซาเร็ธ
ต่อ มาเมื่อ พระเยซู ได้ ตรัส คํา อุปมาเหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ ก็ เสด็จ ไปจากที่ นั ่น 54 เมื่อ พระองค์
เสด็จ มาถึ งบ ้าน เมือง ของ พระองค์ แล้ว พระองค์ ก็ สัง่ สอน ใน ธรรม ศาลา ของ เขา จน คน ทัง้ หลาย
ประหลาดใจแล้วพูดกันว่า “คนนี้ มีสติปัญญาและการอิทธิฤทธิอย่
์ างนี้ มาจากไหน 55 คนนี้ เป็นลูกช่างไม้
มิใช่หรือ มารดาของเขาชื่อมารีย์มิใช่หรือ และน้ องชายของเขาชื่อยากอบ โยเสส ซี โมน และยู ดาสมิ ใช่
53
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หรือ 56 และน้ องสาวทัง้ หลายของเขาก็ อยู่ กับ เรามิ ใช่ หรือ เขาได้ สิ ่ง ทัง้ ปวงเหล่า นี้ มาจากไหน� 57 เขา
ทัง้ หลายจึงหมางใจในพระองค์ ฝ่ายพระเยซูตรัสกับเขาว่า “ศาสดาพยากรณ์ จะไม่ขาดความนั บถือ เว้น
แต่ในบ้านเมืองของตน และในครัวเรือนของตน� 58 พระองค์จึงมิได้ทรงกระทําการอิทธิฤทธิมากที
่นั ่น
์
เพราะเขาไม่มีความเชื่อ

14
ยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาถูกตัดศีรษะ (มก 6:14-29; ลก 9:7-9)

ครัง้ นั ้นเฮโรดเจ้าเมืองได้ ยินกิตติ ศัพท์ ของพระเยซู 2 จึงกล่าวแก่ พวกคนใช้ของท่านว่า “ผู้นี้ แหละ
เป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา ท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เหตุฉะนั ้นท่านจึงกระทําการอิทธิฤทธิ์
ได้ � 3 ด้วยว่า เฮโรดได้ จับ ยอห์นม ัด แล้ว ขัง คุก ไว้ เพราะเห็น แก่ นางเฮโรเดีย สภรรยาของฟี ลิ ปน ้ องชาย
ของตน 4 เพราะยอห์นเคยทูลท่านว่า “ท่านผิดพระราชบัญญัติที่รับนางมาเป็นภรรยา� 5 ถึงเฮโรดอยาก
จะฆ่ายอห์นก็กลัวประชาชน ด้วยว่าเขาทัง้ หลายนั บถือยอห์นว่าเป็นศาสดาพยากรณ์ 6 แต่เมื่อวันฉลอง
วันกําเนิ ดของเฮโรดมาถึง บุ ตรสาวนางเฮโรเดียสก็ เต้นรําต่อหน้าเขาทัง้ หลาย ทําให้เฮโรดชอบใจ 7 เฮ
โรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่า เธอจะขอสิง่ ใดๆ ก็จะให้สิ่งนั ้น 8 บุตรสาวก็ทูลตามที่ มารดาได้สัง่ ไว้แล้วว
่า “ขอศีรษะยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ มาใส่ ถาดมาให้หม่อมฉั นที ่ นี่ เพคะ� 9 ฝ่า ยกษั ตริย์เฮโรดก็ เศร้า ใจ แต่
เพราะเหตุ ที่ ได้ ปฏิญาณไว้และเพราะเห็น แก่ พวกที่ เอนกายลงรับ ประทานด้วยกั นก ั บท ่าน จึง ออกคํา สั ่
งอนุญาตให้ 10 แล้วก็ ใช้คนไปตัดศีรษะยอห์นในคุก 11 เขาจึงเอาศีรษะของยอห์นใส่ ถาดมาให้หญิงสาว
นั ้น หญิงสาวนั ้ นก็เอาไปให้มารดา 12 ฝ่ายพวกสาวกของยอห์นก็มารับเอาศพไปฝังไว้ แล้วก็ มาทูลพระ
เยซูให้ทรงทราบ
1

ทรงเลี้ยงอาหารฝูงชนห้าพันคน (มก 6:30-44; ลก 9:10-17; ยน 6:1-14)

เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ แล้ว พระองค์ จึง ลงเรือ เสด็จ ไปจากที่ นั ่น ไปยัง ที่ เปล ี่ยวแต่ ลําพัง พระองค์
เมื่อ ประชาชนทัง้ ปวงได้ ยิน เขาก็ ออกจากเมืองต่างๆเดิน ตามพระองค์ ไป 14 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ ขึ้น จาก
เรือแล้ว ก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่ พระองค์ทรงสงสารเขา จึงได้ทรงรักษาคนป่วยของเขา
ให้หาย 15 ครัน
้ เวลาเย็น แล้ว พวกสาวกของพระองค์ มาทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ กันดารอาหารนั ก และบัดนี้
ก็เย็นลงมากแล้ว ขอพระองค์ทรงให้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารตามหมู่บ้านสําหรับ
ตนเอง� 16 ฝ่ายพระเยซู ตรัส กับ พวกสาวกว่า “เขาไม่ จําเป็น ต้องไปจากที่ นี่ พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด�
17 พวกสาวกจึง ทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ พวกข้า พระองค์ มี แต่ ขนมปั ง เพียงห้า ก้อนกับ ปลาสองตัว เท่านั ้น�
18 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เอาอาหารนั ้น มาให้ เราที่ นี่ เถิด � 19 แล ้ว พระองค์ ทรงสัง
่ ให้ คนเหล่า นั ้น นั ่ง ลง
ที่ หญ้า เมื่อ ทรงรับ ขนมปัง ห้า ก้อนกับ ปลาสองตั วน ัน
้ แล้ว ก็ ทรงแหงนพระพักตร์ดู ฟ้า สวรรค์ ทรงขอบ
พระคุ ณ และหัก ขนมปัง ส่ง ให้ เหล่ าสาวก เหล่ าสาวกก็ แจกให้ คนทัง้ ปวง 20 เขาได้ กิ นอ ิ่ มท ุกคน ส่วน
เศษอาหารที่ยงั เหลือนั ้น เขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม 21 ฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั ้นมีผู้ชาย
ประมาณห้าพันคน มิได้นั บผู้หญิงและเด็ก
13

พระเยซูทรงเสด็จดําเนิ นบนนํ้า (มก 6:45-56; ยน 6:15-21)

ในทันใดนั ้น พระเยซู ได้ ตรัส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลงเรือ ข้ามฟากไปก่อน ส่วนพระองค์ ทรง
รอส่งประชาชนกลับบ้าน 23 และเมื่อให้ประชาชนเหล่านั ้นไปหมดแล้ว พระองค์เสด็จขึ้นไปบนภูเขาโดย
ลําพังเพื่อจะอธิษฐาน เมื่อถึงเวลาคํ่า พระองค์ยังทรงอยูที
่ ่นั ่นแต่ผูเ้ ดียว 24 แต่ขณะนั ้นเรืออยูก
่ ลางทะเล
แล้ว และถูกคลื่นโคลงเพราะทวนลมอยู่ 25 ครัน
้ เวลาสามยามเศษ พระเยซูจึงทรงดําเนิ นบนนํ้าทะเลไป
26
ยัง เหล่า สาวก เมื่อ เหล่า สาวกเห็น พระองค์ ทรงดําเนิ น มาบนทะเล เขาก็ ตกใจนั ก พู ดก ั นว ่า “เป็น ผี�
22
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เขาจึงร้องอึงไปเพราะความกลัว 27 ในทันใดนั ้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงชื่นใจเถิด คือเราเอง อย่ากลัว
เลย�
เปโตรสงสัยและจมลง
ฝ่าย เป โต ร จึง ทูล ตอบ พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า เป็น พระองค์ แน่ แล้ว ขอ ทรง โปรด ให้ ข้า
พระองค์ เดิน บนนํ้า ไปหาพระองค์� 29 พระองค์ ตรัสว ่า “มาเถิด� เมื่อ เปโตรลงจากเรือ แล้ว เขาก็ เดิน
บนนํ้า ไปหาพระเยซู 30 แต่ เมื่อ เขาเห็น ลมพัด แรงก็ กลัว และเมื่อ กําลัง จะจมก็ รอ
้ งว่า “พระองค์ เจ้าข้า
31
ช่วยข้าพระองค์ ด้วย� ในทันใดนั ้น พระเยซู ทรงเอื้อมพระหัตถ์ จับ เขาไว้ แล้วตรัสกับ เขาว่า “โอ คนมี
ความเชื่อน้ อย เจ้าสงสัยทําไม� 32 เมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้ว ลมก็สงบลง 33 เขาทัง้ หลายที่อยูใน
่
เรือจึงมานมัสการพระองค์ทูลว่า “พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้าจริงแล้ว� 34 ครัน
้ พวกเขาข้าม
ฟากไปแล้ว ก็มาถึงแขวงเยนเนซาเรท 35 เมื่อคนในสถานที่นั้นรู้จักพระองค์แล้วก็ใช้คนไปบอกกล่าวทัว่
แคว้นนั ้น ต่างก็พาบรรดาคนเจ็บป่วยมาเฝ้าพระองค์ 36 เขาทูลอ้อนวอนขอพระองค์โปรดให้เขาได้แตะ
ต้องแต่ชายฉลองพระองค์เท่านั ้น และผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคน
28

15
ทรงต่อว่าพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 7:1-23)
ครัง้ นั ้น พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ซึ่ง มาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม มาทูล ถามพระเยซู ว่า 2 “ทําไม
พวก สาวก ของ ท่าน จึง ละเมิด ประเพณี สืบทอด มา จาก บรรพบุรุษ ด้วย ว่า เขา มิ ได้ ล้าง มือ เมื่อ เขา รับ
ประทานอาหาร� 3 แต่ พระองค์ ได้ ตรัสตอบเขาว่า “เหตุ ไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติ ของพระเจ้า
ด้วยประเพณี ของพวกท่านด้วยเล่า 4 เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้ว่า ‘จงให้เกียรติแก่บิดามารดา
ของตน� และ ‘ผู้ใดด่าแช่งบิดามารดาของตน ผู้นั ้นต้องถูกปรับโทษถึงตาย� 5 แต่ พวกท่านกลับสอน
ว่า ‘ผู้ใดจะกล่าวแก่บิดามารดาว่า “สิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ แก่ท่าน สิ่งนั ้นเป็นของถวาย
แล้ว� 6 ผูนั
้ ้นจึงไม่ต้องให้เกียรติบิดามารดาของตน� อย่างนั ้นแหละท่านทัง้ หลายทําให้พระบัญญัติของ
พระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่ประเพณี ของพวกท่าน 7 ท่านคนหน้าซื่อใจคด อิสยาห์ได้พยากรณ์ ถึง
พวกท่านถูก แล้ วว ่า 8 ‘ประชาชนนี้ เข ้า มาใกล้ เราด้วยปากของเขา และให้ เกียรติ เราด้วยริม ฝีปากของ
เขา แต่ใจของเขาห่างไกลจากเรา 9 เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติของมนุษย์
มาอวดอ้างว่า เป็นพระดํารัสสอน� ” 10 แล้วพระองค์ทรงเรียกประชาชนและตรัสกับเขาว่า “จงฟังและ
เข้าใจเถิด 11 มิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทําให้มนุษย์เป็นมลทิน แต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั ้นแหละทําให้
มนุษย์เป็นมลทิน� 12 ขณะนั ้นพวกสาวกมาทูลพระองค์ว่า “พระองค์ทรงทราบแล้วหรือว่า เมื่อพวกฟา
ริสี ได้ ยิน คํา ตรัสน ัน
้ เขาแค้น เคืองใจนั ก� 13 พระองค์ จึง ตรัส ตอบว่า “ต้นไม้ ใดๆทุก ต้น ซึ่ง พระบิดาของ
เราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ มิได้ ทรงปลูก ไว้จะต้องถอนเสีย 14 ช่างเขาเถิด เขาเป็น ผู้นํา ตาบอดนําทางคน
ตาบอด ถ้าคนตาบอดนําทางคนตาบอด ทัง้ สองจะตกลงไปในบ่อ� 15 ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่า “ขอทรง
โปรดอธิบายคํา อุปมานี้ ให้พวกข้า พระองค์ ทราบเถิด� 16 ฝ่ายพระเยซู ตรัส ตอบว่า “ท่านทัง้ หลายยัง ไม่
เข้าใจด้วยหรือ 17 ท่านยังไม่เข้าใจหรือว่า สิ ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ ลงไปในท้อง แล้วก็ ถ่ายออกลงส้วม
ไป 18 แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ สิ่งนั ้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน 19 ความคิดชัว่ ร้าย การ
ฆาตกรรม การผิดผัวผิดเมีย การล่วงประเวณี การลักขโมย การเป็นพยานเท็จ การพูดหมิน
่ ประมาท ก็
20
ออกมาจากใจ
สิ ่งเหล่านี้ แหละที่ ทําให้มนุษย์เป็น มลทิน แต่ ซึ่งจะรับประทานอาหารโดยไม่ ล้างมื อก
่อน ไม่ทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�
1

ลูกสาวของหญิงชาติคานาอันได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มก 7:24-30)
21 แล ้ว พระเยซู เสด็จ ไปจากที่ นั่น เข้าไปในเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน 22 ดู เถิด มี หญิง ชาว
คานาอันคนหนึ่ งมาจากเขตแดนนั ้ นร้องทูลพระองค์ว่า “โอ พระองค์ผู้ทรงเป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรง
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โปรดเมตตาข้า พระองค์ เถิด ลูกสาวของข้า พระองค์ มี ผี สิ งอยู่ เป็น ทุกข์ ลําบากยิง่ นั ก� 23 ฝ่ายพระองค์
ไม่ ทรงตอบเขาสัก คํา เดียว และพวกสาวกของพระองค์ มาอ้อนวอนพระองค์ ทูล ว่า “ไล่ เธอไปเสีย เถิด
เพราะเธอร้องตามเรามา� 24 พระองค์ตรัสตอบว่า “เรามิได้รับใช้มาหาผูใด
้ เว้นแต่แกะหลงของวงศ์วาน
อิสราเอล� 25 ฝ่ายหญิง นั ้ นก ็ มานมัสการพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงโปรดช่วยข้า พระองค์
เถิด� 26 พระองค์ จึง ตรัสตอบว่า “ซึ่ง จะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่ สุนัขก็ ไม่ ควร� 27 ผู้ หญิงนั ้นทูลว่า
“จริงพระองค์ เจ้าข้า แต่ สุนัขนัน
้ ย่อมกินเดนที่ ตกจากโต๊ะนายของมัน� 28 แล้วพระเยซู ตรัสตอบเขาว่า
“โอ หญิงเอ๋ย ความเชื่อของเจ้าก็มาก ให้เป็นไปตามความปรารถนาของเจ้าเถิด� และลูกสาวของเขาก็
หายเป็นปกติตัง้ แต่ขณะนั ้น
ทรงรักษาฝูงชนให้หายจากโรค (มก 7:31-37)
29 พระเยซูจึงเสด็จจากที่นั่นมายังทะเลกาลิลี แล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงประทับทนั
ี่ ่น 30 และประชา
ชนเป็ นอันมากมาเฝ้าพระองค์ พาคนง่อย คนตาบอด คนใบ้ คนพิการ และคนเจ็บอื่นๆหลายคนมาวาง
แทบพระบาทของพระเยซู แล ้ว พระองค์ ทรงรักษาเขาให้หาย 31 คนเหล่า นั ้น จึ งอ ัศ จรรย์ ใจนั ก เมื่อ เห็น
คนใบ้พูดได้ คนพิการหายเป็นปกติ คนง่อยเดินได้ คนตาบอดกลับเห็น แล้วเขาก็สรรเสริญพระเจ้าของ
ชนชาติอิสราเอล
ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มก 8:1-9)

“เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยูก
่ ับ
เราได้ สามวันแล้ว และไม่มี อาหารจะกิน เราไม่อยากให้เขาไปเมื่อยังอดอาหารอยู่ กลัวว่าเขาจะหิวโหย
สิน
้ แรงลงตามทาง� 33 พวกสาวกทูลพระองค์ว่า “ในถิน
่ ทุรกันดารนี้ เราจะหาอาหารที่ไหนพอเลี้ยงคน
34
เป็ นอันมากนี้ ให้อิม
่ ได้� พระเยซู จึงตรัสถามเขาว่า “ท่านมีขนมปั งกี่ก้อน� เขาทูลว่า “มีเจ็ดก้อนกับ
ปลาเล็กๆสองสามตัว� 35 พระองค์จึงสัง่ ประชาชนให้นั่งลงที่พื้นดิน 36 แล้วพระองค์ทรงรับขนมปังเจ็ดก
้อนและปลาเหล่า นั ้น มาขอบพระคุ ณ แล ้ว จึง ทรงหัก ส่ง ให้เหล่ าสาวกของพระองค์ เหล่ าสาวกก็ แจกให้
ประชาชน 37 และคนทัง้ ปวงได้รบ
ั ประทานอิมท
่ ุกคน อาหารที่เหลือนั ้น เขาเก็บได้เจ็ดกระบุงเต็ม 38 ผู้ที่
ได้รับประทานอาหารนั ้ นมีผู้ชายสี่พันคน มิได้นั บผู้หญิงและเด็ก 39 พระองค์ตรัสสงั ่ ให้ประชาชนไปแล้ว
ก็เสด็จลงเรือมาถึงเขตเมืองมักดาลา
32 ฝ่ายพระเยซูทรงเรียกพวกสาวกของพระองค์มาตรัสว่า
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พวกฟาริสีหน้าซื่อใจคดร้องขอหมายสําคัญ (มก 8:10-12)
1 พวกฟาริสี กับ พวกสะดู สี ได้ มาทดลองพระองค์ โดยขอร้องให้ พระองค์ สําแดงหมายสําคัญ จากฟ้า
สวรรค์ ให้เขาเห็น 2 พระองค์ จึงตรัสตอบเขาว่า “พอตกเย็นท่านทัง้ หลายพูดว่า ‘รุ ง่ ขึ้นอากาศจะโปร่งดี
เพราะฟ้าสีแดง� 3 ในเวลาเช้าท่านพูดว่า ‘วันนี้ จะเกิดพายุฝนเพราะฟ้าแดงและมัว� โอ คนหน้าซื่อใจ
คด ท้องฟ้า นั ้น ท่านทัง้ หลายยัง อาจสังเกตรู แ
้ ละเข้าใจได้ แต่ หมายสําคัญ แห่ง กาลนี้ ท่านกลับ ไม่ เข้าใจ
4 คนชาติชว
ั ่ และเล่นชูแ
้ สวงหาหมายสําคัญ และจะไม่โปรดให้หมายสําคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสําคัญ
ของโยนาห์ศาสดาพยากรณ์ เท่านั ้น� แล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากเขา 5 ฝ่ายพวกสาวกของพระองค์ เมื่อ
ข้ามฟากนั ้นได้ลืมเอาขนมปังไปด้วย
เชื้อเป็นสัญญลักษณ์ แสดงถึงคําสอนที่ผิด (มก 8:13-21)
พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “จงสังเกตและระวัง เชื้อ แห่ง พวกฟาริสี และพวกสะดู สี ให้ดี � 7 เหล่ าสาวก
จึงปรึกษากันว่า “เพราะเหตุที่เรามิได้เอาขนมปังมา� 8 ฝ่ายพระเยซูทรงทราบจึงตรัสกับเขาว่า “โอ ผู้มี
ความเชื่อน้ อย เหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรือ
่ งไม่ได้เอาขนมปังมา 9 ท่านยังไม่เข้าใจและ
จําไม่ได้หรือ เรือ
่ งขนมปังห้าก้อนกับคนห้าพันคนนั ้น ท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุง 10 หรือขนมปังเจ็ดก้อ
6
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นกับคนสี่พันคนนั ้น ท่านเก็บที่เหลือได้กี่กระบุง 11 เป็นไฉนพวกท่านถึงไม่เข้าใจว่า เรามิได้พูดกับท่าน
ด้วยเรือ
่ งขนมปัง แต่ได้ว่าให้ท่านระวังเชื้อแห่งพวกฟาริสี และพวกสะดูสี ให้ดี� 12 แล้วพวกสาวกก็เข้า
ใจว่า พระองค์มิได้ตรัสสัง่ เขาให้ระวังเชื้อขนมปัง แต่ให้ระวังคําสอนของพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร
13 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ เข้าไปในเขตเมืองซี ซารียาฟ ี ลิ ป ปี พระองค์ จึง ตรัส ถามพวกสาวกของพระองค์
ว่า “คนทัง้ หลายพู ดก ั นว ่า เราซึ่ง เป็น บุตรมนุษย์ คือ ผู้ ใด � 14 เขาจึง ทูล ตอบว่า “บางคนว่า เป็น ยอห์น
ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา แต่ บางคนว่า เป็น เอลี ยาห์ และคนอื่ นว ่า เป็น เยเรมีย์ หรือ เป็น คนหนึ่ ง ในพวกศาสดา
พยากรณ์ � 15 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “แล ้ว พวกท่านเล่า ว่า เราเป็น ผู้ ใด � 16 ซี โมนเปโตรทูล ตอบว่า
“พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู�
่
พระคริสต์เป็นรากฐานแห่งคริสตจักร
พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ซี โมนบุตรโยนาเอ๋ย ท่านก็ เป็นสุข เพราะว่า เนื้ อ หนั ง และโลหิตม ิ ได้ แจ ้ง
ความนี้ แก่ ท่าน แต่ พระบิดาของเราผู้ทรงสถิต ในสวรรค์ ทรงแจ้ง ให้ ทราบ 18 ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า
ท่านคือเปโตร และบนศิ ลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ และประตูแห่งนรกจะมีชย
ั ต่อคริสตจักรนั ้
19
นก็หามิได้
เราจะมอบลูกกุญแจของอาณาจักรแห่งสวรรค์ให้ไว้แก่ท่านท่าน จะผูกมัดสิง่ ใดในโลก สิ
่งนั ้ นก็จะถูกมัดในสวรรค์ และท่านจะปล่อยสิง่ ใดในโลก สิ่งนั ้นจะถูกปล่อยในสวรรค์� 20 แล้วพระองค์
ทรงกําชับห้ามเหล่าสาวกของพระองค์ มิให้บอกผู้ใดว่า พระองค์ทรงเป็นพระเยซูพระคริสต์ผู้นั ้น
17

พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึงการตรึงบนไม้กางเขนและการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระองค์ (มก 8:31-38;
ลก 9:22-27)
21 ตัง
้ แต่ เวลานั ้น มา พระเยซู ทรงเริม
่ เผยแก่ เหล่ าสาวกของพระองค์ ว่า พระองค์ จะต้องเสด็จ ไปกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และจะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการจากพวกผู้ ใหญ่ และพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธร
รมาจารย์ จนต้องถูก ประหารเสีย แต่ ในวันที ่ สามจะทรงถูก ชุบ ให้ เป็น ขึ้น มาใหม่ 22 ฝ่ายเปโตรเอามือ
จับ พระองค์ เริมท
่ ูล ท้วงพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ให้เหตุการณ์ นั ้น อยู่หา่ งไกลจากพระองค์ เถิด อย่า
ให้ เป็น อย่างนั ้น แก่ พระองค์ เลย � 23 พระองค์ จึง หัน พระพักตร์ตรัส กับ เปโตรว่า “อ้ายซาตาน จงถอย
ไปข้างหลังเรา เจ้ าเป็นเครือ
่ งกีดขวางเรา เพราะเจ้ามิ ได้ คิดตามพระดําริของพระเจ้า แต่ ตามความคิด
ของมนุษย์� 24 ขณะนั ้น พระเยซู จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่ตามเรามา ให้ผู้ นั ้น
เอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา 25 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ ของตนรอด
ผู้นั ้นจะเสียชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ ของตนเพราะเห็นแก่เรา ผู้นั ้นจะได้ชีวิตรอด 26 เพราะถ้าผู้ใดจะได้
สิ ่งของสิน
้ ทัง้ โลก แต่ ต้องสูญเสียจิตวิญญาณของตน ผู้นั ้นจะได้ ประโยชน์ อะไร หรือผู้นั้นจะนําอะไรไป
แลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมา 27 เหตุว่าบุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดา และ
พร้อมด้วยเหล่า ทูต สวรรค์ ของพระองค์ เมื่อ นั ้น พระองค์ จะประทานบําเหน็ จ แก่ ทุ กคนตามการกระทํา
ของตน 28 เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ในพวกท่านที่ ยน
ื อยู่ที่ นี่ มีบางคนที่ ยงั จะไม่รู รสความ
้
ตาย จนกว่าจะได้เห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาในราชอาณาจักรของท่าน�

17
การจําแลงพระกายของพระคริสต์
พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นน้ องชายของยากอบ ขึ้นภูเขาสูง
แต่ ลําพัง 2 แล ้ว พระกายของพระองค์ ก็ เปล ี่ยนไปต่อ หน้า เขา พระพักตร์ของพระองค์ ก็ ทอแสงเหมือน
แสงอาทิตย์ ฉลองพระองค์ก็ขาวผ่องดุจแสงสว่าง 3 ดูเถิด โมเสสและเอลียาห์ก็มาปรากฏแก่พวกสาวก
เหล่า นั ้น กําลัง เฝ้า สนทนากับ พระองค์ 4 ฝ่ายเปโตรทูล พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ซึ่ง พวกข้า พระองค์
1 ครัน
้ ล่วงไปได้หกวันแล้ว
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อยูที
่ ่นี่ก็ดี ถ้าพระองค์ต้องพระประสงค์ พวกข้าพระองค์จะทําพลับพลาสามหลังที่นี่ สําหรับพระองค์หลัง
หนึ่ ง สําหรับโมเสสหลังหนึ่ ง สําหรับเอลียาห์หลังหนึ่ ง� 5 เปโตรทูลยังไม่ทันขาดคํา ดูเถิด ก็บังเกิดมเี มฆ
สุกใสมาปกคลุมเขาไว้ แล้วดูเถิด มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้นว่า “ท่านผูนี
้ ้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เรา
6
ชอบใจท่านผูนี
้ ้ มาก จงฟังท่านเถิด� ฝ่ายพวกสาวกเมื่อได้ยนก
ิ ซ
็ บหน้ากราบลงกลัวยิง่ นั ก 7 พระเยซูจึง
เสด็จมาถูกต้องเขาแล้วตรัสว่า “จงลุกขึ้นเถิด อย่ากลัวเลย� 8 เมื่อเขาเงยหน้าดู ก็ ไม่เห็นผู้ใด เห็นแต่
พระเยซูองค์เดียว 9 ขณะที่ลงมาจากภูเขา พระเยซูตรัสกําชับเหล่าสาวกว่า “นิ มิตซึ่งพวกท่านได้เห็นนั ้น
อย่าบอกเล่าแก่ ผู้ใดจนกว่าบุตรมนุษย์จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย� 10 เหล่ าสาวกก็ ทูลถามพระองค์ ว่า
“เหตุ ไฉนพวกธรรมาจารย์จึง ว่า เอลี ยาห์จะต้องมาก่อน� 11 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “เอลี ยาห์ต้องมา
ก่อนจริง และทําให้สิ ่ง ทัง้ ปวงคืน สู่ สภาพเดิม 12 แต่ เราบอกแก่ ท่านทัง้ หลายว่า เอลี ยาห์นั้น ได้ มาแล้ว
และเขาหารู จ
้ ักท่านไม่ แต่เขาใคร่ทําแก่ท่านอย่างไร เขาก็ได้กระทําแล้ว ส่วนบุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์
จากเขาเช่น เดียวกัน� 13 แล ้ว เหล่า สาวกจึง เข้าใจว่า พระองค์ ได้ ตรัสแก่ เขาเล็ง ถึง ยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ
มา
อัครสาวกเก้าคนขาดฤทธิอ
์ าํ นาจที่จะรักษา (มก 9:14-29; ลก 9:37-43)

14 ครัน
้ พระเยซูกับเหล่าสาวกมาถึงฝูงชนแล้ว

มีชายคนหนึ่ งมาหาพระองค์คุกเข่าลงต่อพระองค์ และ
ทูล ว่า 15 “พระองค์ เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาแก่ บุ ตรชายของข้า พระองค์ ด้วยว่าเขาเป็น คนบ้า มี ความ
ทุกข์ เวทนามาก เพราะเคยตกไฟตกนํ้า บ่อยๆ 16 ข้า พระองค์ ได้ พาเขามาหาพวกสาวกของพระองค์ แต่
พวกสาวกนั ้ นร ักษาเขาให้ หายไม่ ได้ � 17 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “โอ คนในยุค ที่ ขาดความเชื่อ และมี ทิฐิ
ชัว่ เราจะต้อ งอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายนานเท่าใด เราจะต้องอดทนเพราะท่านไปถึง ไหน จงพาเด็ก นั ้น มา
หาเราที่ นี่ เถิด� 18 พระเยซู จึงตรัสสําทับผีนั ้น มั นก็ออกจากเขา เด็ กก็หายเป็นปกติ ตัง้ แต่ เวลานั ้นเอง
19 ภายหลังเหล่าสาวกมาหาพระเยซู เป็ นส่วนตั วทูลถามว่า “เหตุ ไฉนพวกข้าพระองค์ ขับผีนั้นออกไม่ ได้
� 20 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เพราะเหตุพวกท่านไม่มีความเชื่อ ด้วยเราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลาย
ว่า ถ้าท่านมีความเชื่อเท่าเมล็ดพันธุ ์ผักกาดเมล็ดหนึ่ ง ท่านจะสัง่ ภูเขานี้ ว่า ‘จงเลื่อนจากที่ นี่ ไปที่ โน่ น�
มันก็จะเลื่อน และไม่มีสิ ่งใดที่ เป็นไปไม่ได้ สําหรับท่านเลย 21 แต่ผีชนิดนี้ จะไม่ยอมออก เว้นไว้โดยการ
อธิษฐานและการอดอาหาร�
พระเยซู ทรงพยากรณ์ อี กครัง้ ถึง การทรยศพระองค์ การสิน
้ พระชนม์ และการฟื้ นคืน พระชนม์ (มก
9:30-32; ลก 9:43-45)
ครัน
้ พระองค์ กับ เหล่า สาวกอาศัย อยู่ในแคว้น กาลิ ลี พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “บุ ตรมนุษย์จะต้อง
ถูกทรยศให้อยูในเงื
่
้อมมือของคนทัง้ หลาย 23 และเขาทัง้ หลายจะประหารชีวต
ิ ท่านเสีย ในวันทีส
่ ามท่าน
จะกลับฟื้ นขึ้นมาใหม่� พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์ยิง่ นั ก
22

การอัศจรรย์เรือ
่ งเงินค่าบํารุ งพระวิหาร
24 เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกมาถึงเมืองคาเปอรนาอุมแล้ว

พวกคนเก็บค่าบํารุ งพระวิหารมาหาเปโต
รถามว่า “อาจารย์ของท่านไม่ เสีย ค่า บํารุ ง พระวิหารหรือ� 25 เปโตรตอบว่า “เสีย � เมื่อ เปโตรเข้าไปใน
เรือน พระเยซู ทรงกัน เขาไว้ แล ้วตรัสว ่า “ซี โมนเอ๋ย ท่านคิด เห็น อย่างไร กษั ตริย์ ของแผ่น ดิน โลกเคย
เก็บส่วยและภาษี จากผู้ใด จากโอรสของพระองค์เองหรือจากผู้อื่น� 26 เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า “เก็บ
จากผู้อื่น� พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าเช่นนั ้นโอรสก็ไม่ต้องเสีย 27 แต่เพื่อมิให้เราทัง้ หลายทําให้เขา
สะดุด ท่านจงไปตกเบ็ดที่ทะเล เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน แล้วจะพบเงินแผ่นหนึ่ ง จงเอา
เงินนั ้นไปจ่ายให้แก่เขาสําหรับเรากับท่านเถิด�

มัทธิว 18:1

968

มัทธิว 18:25

18
พระเยซูทรงอธิบายถึงผู้เป็นใหญ่ที่สุด (มก 9:33-37; ลก 9:46-48)
1 ในเวลานั ้นเหล่าสาวกมาเฝ้าพระเยซู ทูลว่า “ใครเป็ นใหญ่ที่ สุ ดในอาณาจักรแห่งสวรรค์� 2 พระเยซู
จึง ทรงเรียกเด็ก เล็กๆคนหนึ่ ง มาให้อยู่ท่ามกลางเขา 3 แล ้วตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลาย
ว่า ถ้าพวกท่านไม่กลับใจเป็นเหมือนเด็กเล็กๆ ท่านจะเข้าในอาณาจักรแห่งสวรรค์ไม่ได้เลย 4 เหตุฉะนั ้น
ถ้าผู้ใดจะถ่อมจิตใจลงเหมือนเด็กเล็กคนนี้ ผู้นั ้นจะเป็นใหญ่ที่สุดในอาณาจักรแห่งสวรรค์ 5 ถ้าผู้ใดจะ
รับเด็กเล็กเช่นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผู้นั ้ นก็รบ
ั เรา 6 แต่ ผู้ใดจะทําผู้เล็กน้ อยเหล่านี้ คนหนึ่ งที่ เชื่อใน
เราให้ หลงผิด ถ้า เอาหิน โม่ ก้อนใหญ่ ผูก คอผู้ นั้น ถ่วงเสีย ที่ ทะเลลึ กก ็ ดี กว่า 7 วิบัติ แก่ โลกนี้ ด้วยเหตุ ให้
หลงผิด ถึงจําเป็นต้องมีเหตุให้หลงผิด แต่วิบัติแก่ผู้ที่ก่อเหตุให้เกิดความหลงผิดนั ้น 8 ด้วยเหตุนี้ถ้ามือ
หรือเท้า ของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัด ออกและโยนมัน ทิง้ เสีย จากท่าน ซึ่ง ท่านจะเข้า สู่ ชีวิตด ้ว ยมือ
และเท้า ด้วนยังด ี กว่ามี สองมือ สองเท้า และต้องถูก ทิง้ ในไฟซึ่ง ไหม้ อยู่เป็น นิ ตย์ 9 ถ้า ตาของท่านทําให้
ท่านหลงผิด จงควักออกและโยนมันทิง้ เสียจากท่าน ซึ่งท่านจะเข้าสู่ชีวิตด้วยตาข้างเดียวยังดก
ี ว่ามีสอง
ตาและต้องถูก ทิง้ ไปในไฟนรก 10 จงระวัง ให้ ดี อย่า ดู หมิน
่ ผู้ เล็ก น้ อยเหล่า นี้ สัก คนหนึ่ ง ด้วยเรากล่าว
แก่ท่านทัง้ หลายว่า บนสวรรค์ทูตสวรรค์ประจําของเขาเฝ้าอยูเ่ สมอต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรง
สถิตในสวรรค์
คําอุปมาเกี่ยวกับแกะที่หลงหาย (ลก 15:1-7)
11 เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้เสด็จมาเพื่อช่วยผู้ซ่ึงหลงหายไปนั ้นให้รอด 12 ท่านทัง
้ หลายคิดเห็นอย่างไร
ถ้าผู้หน่ึงมีแกะอยูร่ อ
้ ยตัว และตัวหนึ่ งหลงหายไปจากฝูง ผู้นั ้นจะไม่ละแกะเก้าสิบเก้าตัวไว้แล้วขึ้นไปบน
ภูเขาเที่ยวหาตั วที่หายนั ้นหรือ 13 เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ถ้าเขาพบแกะตั วนัน
้ เขาจะชื่นชมยินดี
14
ยิง่ กว่าที่มีแกะเก้าสิบเก้าตัวที่มิได้หลงหายนั ้น
อย่างนั ้นแหละ พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์
ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้ อยเหล่านี้ สักคนหนึ่ งพินาศไปเลย
การปฏิบัติต่อพี่น้องที่ทําผิดต่อท่าน
15 หากว่า พี่ น้องของท่านผู้ หน ่ง
ึ ทําการละเมิด ต่อ ท่าน จงไปแจ้ง ความผิด บาปนั ้น แก่ เขาสองต่อ สอง
เท่านั ้น ถ้าเขาฟังท่าน ท่านจะได้ พี่น้ องคืนมา 16 แต่ ถ้าเขาไม่ฟังท่าน จงนําคนหนึ่ งหรือสองคนไปด้วย
ให้เป็นพยานสองสามปาก เพื่อทุกคําจะเป็นหลักฐานได้ 17 ถ้าเขาไม่ฟังคนเหล่านั ้น จงไปแจ้งความต่อ
คริสตจั กร แต่ ถ้า เขายัง ไม่ ฟัง คริสตจั กรอ ี กก ็ ให้ ถือ เสีย ว่า เขาเป็น เหมือนคนต่างชาติ และคนเก็บ ภาษี
18 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง
้ หลายว่า สิ่งใดซึ่งท่านจะผูกมัดในโลก ก็จะถูกผูกมัดในสวรรค์ และสิง่ ซึ่ง
ท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์
พระสัญญาสําหรับการอธิษฐานร่วมกัน
19 เรากล่าวแก่ท่านทัง
้ หลายอีกว่า ถ้าในพวกท่านที่อยูในโลกสองคนจะร่
่
วมใจกันขอสิง่ หนึ่ งสิง่ ใด พระ
20
บิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ก็จะทรงกระทําให้ ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันทีไ่ หนๆในนามของ
เรา เราจะอยูท
่ ่ามกลางเขาที่นั ่น�
จงยกโทษถ้าท่านอยากได้รบ
ั การยกโทษ (มก 11:25; ลก 17:3-4)
ขณะนั ้น เปโตรมาทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า หากพี่ น้องของข้า พระองค์ จะกระทํา ผิด ต่อ ข้า
พระองค์เรือ
่ ยไป ข้าพระองค์ ควรจะยกความผิดของเขาสั กกี่ครัง้ ถึงเจ็ดครัง้ หรือ� 22 พระเยซู ตรัสตอบ
เขาว่า “เรามิได้ว่าเพียงเจ็ดครัง้ เท่านั ้น แต่เจ็ดสิบครัง้ คูณด้วยเจ็ด 23 เหตุฉะนั ้น อาณาจักรแห่งสวรรค์
เปรียบเหมือนกษั ตริย์องค์หน่งึ ทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับผู้รับใช้ของท่าน 24 เมื่อตัง้ ต้นทําการนั ้น เขา
พาคนหนึ่ ง ซึ่ง เป็น หนี้ หน่งึ หมื่น ตะลัน ต์ มาเฝ้า 25 เจ้ านายของเขาจึง สัง่ ให้ขายตั วก ั บท ัง้ ภรรยาและลูก
21
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และบรรดาสิง่ ของที่เขามีอยูนั
่ ้นเอามาใช้หนี้ เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ 26 ผู้รบ
ั ใช้ลูกหนี้ ผูนั
้ ้นจึงกราบลง
นมัสการท่านว่า ‘ข้าแต่ท่าน ขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ ทัง้ สิน
้ � 27 เจ้านายของ
28
ผู้รับใช้ผู้นั ้นมีพระทัยเมตตา โปรดยกหนี้ ปล่อยตัวเขาไป
แต่ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั ้นออกไปพบคนหนึ่ งเป็นเพื่อน
ผู้ รับ ใช้ด้วยกัน ซึ่ง เป็น หนี้ เขาอยู่หน่งึ ร้อยเดนาริอัน จึง จับ คนนั ้น บีบ คอว่า ‘จงใช้หนี้ ให้ข้า � 29 เพื่อนผู้
รับใช้ผู้นั ้นได้กราบลงแทบเท้าอ้อนวอนว่า ‘ขอโปรดอดทนต่อข้าพเจ้าเถิด แล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ ทัง้ สิน
้ �
30 แต่เขาไม่ยอม จึงนําผูรั
้ บใช้ลูกหนี้ นั ้นไปขังคุกไว้ จนกว่าจะใช้เงินนั ้น 31 ฝ่ายพวกเพื่อนผูรั
้ บใช้เมื่อเห็น
เหตุการณ์ เช่นนั ้น ก็ พากันสลดใจยิง่ นั ก จึงนําเหตุการณ์ ทัง้ ปวงไปกราบทูลเจ้านายของพวกตน 32 แล
้วเจ้านายของเขาจึงทรงเรียกผู้รับใช้นั ้นมาสัง่ ว่า ‘โอ เจ้ าผู้รับใช้ชัว่ เราได้ โปรดยกหนี้ ให้เจ้าหมด เพราะ
เจ้าได้ออ
้ นวอนเรา 33 เจ้าควรจะเมตตาเพื่อนผู้รับใช้ด้วยกัน เหมือนเราได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือ� 34 แล
้วเจ้านายของเขาก็ กรว
ิ้ จึงมอบผู้นั้นไว้แก่ เจ้าหน้าที่ ให้ทรมาน จนกว่าจะใช้หนี้ หมด 35 พระบิดาของเรา
ผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทําแก่ท่านทุกคนอย่างนั ้น ถ้าหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษการละเมิด
ให้แก่พี่น้ องของท่านด้วยใจกว้างขวาง�
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พระเยซูทรงเสด็จจากแคว้นกาลิลีเข้าสู่แคว้นยูเดีย
พระองค์ได้เสด็จจากแคว้นกาลิลี เข้าไปในเขตแดน
แคว้นยูเดียฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น 2 ฝูงชนเป็ นอันมากได้ตามพระองค์ไป แล้วพระองค์ทรงรักษา
โรคของเขาให้หายที่นั ่น
1 ต่อมาเมื่อพระเยซู ตรัสถ้อยคําเหล่านี้ เสร็จแล้ว

พระเยซูทรงชีแ
่ งการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; มก 10:1-12; ลก 16:18)
้ จงถึงเรือ
3 พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ทูลถามว่า “ผู้ชายจะหย่าภรรยาของตนเพราะเหตุใดๆก็ตาม เป็ นการ
ถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ไม่ � 4 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่านไม่ ได้ อ่านหรือ ว่า พระผู้ทรง
สร้างมนุษย์แต่เดิม ‘ได้ทรงสร้างพวกเขาให้เป็นชายและหญิง� 5 และตรัสว่า ‘เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจาก
บิดามารดาของเขา จะไปผูกพัน อยู่ กับ ภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็น เนื้ ออ ัน เดียวกัน� 6 เขาจึง ไม่ เป็น
สองต่อไป แต่ เป็นเนื้ ออันเดียวกัน เหตุ ฉะนั ้นซึ่งพระเจ้าได้ ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทําให้พราก
จากกันเลย� 7 เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “ถ้าอย่างนั ้นทําไมโมเสสได้สัง่ ให้ทําหนั งสือหย่าให้ภรรยา แล้ว
ก็ หย่าได้� 8 พระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “โมเสสได้ ยอมให้ท่านทัง้ หลายหย่าภรรยาของตน เพราะใจท่านทัง้
หลายแข็งกระด้าง แต่เมื่อเดิมมิได้เป็นอย่างนั ้น 9 ฝ่ายเราบอกท่านทัง้ หลายว่า ผู้ใดหย่าภรรยาของตน
เพราะเหตุ ต่างๆ เว้น แต่ เป็น ชู้ กับ ชายอื่น แล้วไปมี ภรรยาใหม่ ก็ ผิด ประเวณี และผู้ ใดรับ หญิง ที่ หย่า แล้
วนัน
้ มาเป็นภรรยาก็ผิดประเวณี ด้วย� 10 พวกสาวกของพระองค์ทูลพระองค์ว่า “ถ้ากรณี ของฝ่ายชาย
ต้องเป็น เช่น นั ้ นก ับ ภรรยาของเขา การสมรสก็ ไม่ ดี เลย � 11 พระองค์ ทรงตอบเขาว่า “มิใช่ ทุ กคนจะรับ
ประพฤติตามข้อนี้ ได้ เว้นแต่ผูที
้ ่ทรงให้ประพฤติได้ 12 ด้วยว่าผูที
้ ่เป็นขันทีตัง้ แต่กําเนิ ดจากครรภ์มารดา
ก็มี ผู้ที่มนุษย์กระทําให้เป็นขันทีก็มี ผูที
้ ่กระทําตัวเองให้เป็นขันทีเพราะเห็นแก่อาณาจักรแห่งสวรรค์ก็มี
ใครถือได้ก็ให้ถือเอาเถิด�
พระเยซูทรงอวยพระพรแก่เด็กๆ (มก 10:13-16; ลก 18:15-17)
13 ขณะนั ้นเขาพาเด็กเล็กๆมาหาพระองค์ เพื่อจะให้พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์ และอธิษฐาน แต่ เหล่ า
สาวกก็หา้ มปรามไว้ 14 ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่า
อาณาจักรแห่งสวรรค์ยอ
่ มเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั ้น� 15 เมื่อพระองค์ทรงวางพระหัตถ์บนเด็กเหล่า
นั ้นแล้ว ก็เสด็จไปจากที่นั ่น
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มก 10:17-30; ลก 10:25-30)
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มีคนหนึ่ งมาทูลพระองค์ว่า “ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้าจะต้องทําดีประการใดจึงจะได้
ชีวิตนริ น
ั ดร์� 17 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทําไมเล่า ไม่มผู
ี ใดประเสริ
้
ฐนอกจาก
พระองค์ เดียวคือ พระเจ้า แต่ ถ้า ท่านปรารถนาจะเข้า ในชีวต
ิ ก็ ให้ ถือ รักษาพระบัญญั ติ ไว้ � 18 คนนั ้น
ทูล ถามพระองค์ ว่า “คือ พระบัญญั ติ ข้อ ใดบ้าง� พระเยซู ตรัสว ่า “อย่า กระทํา การฆาตกรรม อย่า ล่วง
ประเวณี ผัวเมียเขา อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ 19 จงให้เกียรติ แก่ บิดามารดาของตน และจงรัก
เพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 20 คนหนุ่มนน
ั ้ ทูลพระองค์ว่า “ข้อเหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ทุกประการ
ตัง้ แต่ เป็นเด็กหนุ่มมา ข้าพเจ้ายังขาดอะไรอีกบ้าง� 21 พระเยซู ตรัสแก่ เขาว่า “ถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้
ที่ ทําจนครบถ้ วน จงไปขายบรรดาสิง่ ของซึ่งท่านมี อยู่แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่านจะมี ทรัพย์สมบัติ
ในสวรรค์ แล้วจงตามเรามา� 22 เมื่อคนหนุ่มได้ยน
ิ ถ้อยคํานั ้นเขาก็ออกไปเป็นทุกข์ เพราะเขามีทรัพย์
สิ่งของเป็นอันมาก 23 พระเยซูตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า
คนมัง่ มี จะเข้ าในอาณาจักรแห่ง สวรรค์ ก็ ยาก 24 เราบอกท่านทัง้ หลายอี กว่า ตั วอ ูฐ จะลอดรู เข ็ มก็ งา่ ย
กว่าคนมังม
่ จะเข้
ี
าในอาณาจักรของพระเจ้า� 25 เมื่อพวกสาวกของพระองค์ได้ยินกป
็ ระหลาดใจมาก จึง
ทูลว่า “ถ้าอย่างนั ้นใครจะรอดได้� 26 พระเยซูทอดพระเนตรดูพวกสาวกและตรัสกับเขาว่า “ฝ่ายมนุษย์
ย่อมเป็นไปไม่ได้ แต่พระเจ้าทรงกระทําให้เป็นไปได้ทุกสิง่ �
16 ดูเถิด

บรรดาอัครสาวกจะพิพากษาอิสราเอลสิบสองตระกูล
27 แล้วเปโตรทูลพระองค์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง
้ หลายได้สละสิง่ สารพัด และได้ติดตามพระองค์มา
28
พวกข้าพระองค์ จึงจะได้ อะไรบ้าง� พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ใน
โลกใหม่ คราวเมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ จะนั ่ง บนพระที่นั่ง แห่ง สง่า ราศี ของพระองค์ นั ้น พวกท่านที่ ได้ ติ ดตามเรา
มาจะได้นั่งบนบัลลังก์สิบสองที่ พิพากษาชนอิสราเอลสิบสองตระกูล 29 ทุกคนที่ได้สละบ้านหรือพี่น้อง
ชายหญิงหรือบิดามารดาหรือภรรยาหรือบุตรหรือที่ดิน เพราะเห็นแก่นามของเรา ผู้นั ้นจะได้ผลร้อยเท่า
และจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็นมรดก 30 แต่มีหลายคนที่เป็นคนต้นจะต้องกลับไปเป็นคนสุดท้าย และที่เป็น
คนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น�

20
คําอุปมาเกี่ยวกับคนงานในสวนองุน
่
1 “ด้วยว่า อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ ง ออกไปจ้างคนทํางานในสวนองุน
่
ของตนแต่เวลาเช้าตรู ่ 2 ครัน
้ ตกลงกับลูกจ้างวันละเดนาริอน
ั แล้ว จึงใช้ให้ไปทํางานในสวนองุน
่ ของเขา
3 พอเวลาประมาณสามโมงเช้า เจ้าของบ้านก็ออกไปอีก เห็นคนอื่นยืนอยูเปล
4
่
่าๆกลางตลาด จึงพูดกับ
เขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด เราจะให้ค่าจ้างแก่พวกท่านตามสมควร� แล้วเขา
ก็พากันไป 5 พอเวลาเที่ยงวันและเวลาบ่ายสามโมง เจ้าของบ้านก็ออกไปอีก ทําเหมือนก่อน 6 ประมาณ
บ่ายห้าโมงก็ออกไปอีกครัง้ หนึ่ ง พบอีกพวกหนึ่ งยืนอยู่เปล่าๆจึงพูดกับเขาว่า ‘พวกท่านยืนอยู่ที่นี่เปล่าๆ
ตลอดวันทําไม� 7 พวกเขาตอบเจ้าของบ้านว่า ‘เพราะไม่มีใครจ้างพวกข้าพเจ้า� เจ้าของบ้านบอกพวก
เขาว่า ‘ท่านทัง้ หลายจงไปทํางานในสวนองุน
่ ด้วยเถิด และท่านจะได้ รบ
ั ค่าจ้างตามสมควร� 8 ครัน
้ ถึง
เวลาพลบคํ่าเจ้าของสวนองุน
่ จึงสัง่ เจ้าพนั กงานว่า ‘จงเรียกคนทํางานมาและให้ค่าจ้างแก่เขา ตัง้ แต่คน
มาทํางานสุดท้าย จนถึง คนที่มาแรก� 9 คนที ่ มาทํางานเวลาประมาณบ่ายห้า โมงนั ้น ได้ ค่า จ้างคนละ
หนึ่ งเดนาริอัน 10 ส่วนคนที่มาที แรกนึ กว่าเขาคงจะได้มากกว่านั ้น แต่ก็ได้คนละหนึ่ งเดนาริอน
ั เหมือน
11
12
กัน
เมื่อเขารับเงินไปแล้วก็บ่นต่อว่าเจ้าของบ้าน
ว่า ‘พวกที่มาสุดท้ายได้ทํางานชัว่ โมงเดียว และ
ท่านได้ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากันกับพวกเราที่ทํางานตรากตรํากลางแดดตลอดวัน� 13 ฝ่ายเจ้าของบ้านก็
ตอบแก่คนหนึ่ งในพวกนั ้นว่า ‘สหายเอ๋ย เรามิได้โกงท่านเลย ท่านได้ตกลงกับเราแล้ววันละหนึ่ งเดนาริอั
นมใช่
ิ หรือ 14 รับค่าจ้างของท่านไปเถิด เราพอใจจะให้คนทีม
่ าทํางานหลังที่สุดนั ้นเท่ากันกบท
ั ่าน 15 เรา
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ปรารถนาจะทํา อะไรกับ สิง่ ที่ เป็น ของเราเองนั ้น ไม่ ถู กต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือ ทําไมท่านอิจฉาตา
ร้อนเมื่อเห็นเราใจดี� 16 อย่างนั ้นแหละคนที่ เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็นคนต้น และคนที่ เป็นคนต้นจะ
กลับเป็นคนสุดท้าย ด้วยว่าผู้ที่ได้รับเชิญก็มาก 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 เมื่อพระเยซู จะเสด็จขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ขณะอยู่ตามหนทางได้ พาเหล่าสาวกสิบสองคนไปแต่
ลําพัง และตรัส กับ เขาว่า 18 “ดู เถิด เราทัง้ หลายจะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และบุตรมนุษย์จะถูก ทรยศ
ให้อยู่กับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่านั ้นจะปรับโทษท่านถึงตาย 19 และจะมอบ
ท่านไว้กับคนต่างชาติให้เยาะเย้ยเฆี่ยนตี และให้ตรึงไว้ที่กางเขน และวันที่สามท่านจึงจะกลับฟื้ นขึ้นมา
ใหม่�
มารดาคนหนึ่ งทูลขอความยิง่ ใหญ่ให้แก่บุตรชายของนาง (มก 10:35-45)
20 ขณะนั ้นมารดาของบุตรแห่งเศเบดี พาบุตรชายทัง
้ สองมาเฝ้าพระองค์ นมัสการทูลขอสิง่ หนึ่ งจาก
พระองค์ 21 พระองค์ จึง ทรงถามนางนั ้ นว ่า “ท่านปรารถนาอะไร� นางทูล พระองค์ ว่า “ขอทรงโปรด
อนุญาตให้ บุ ตรชายของข้า พระองค์ สองคนนี้ นั ่ง ในราชอาณาจักรของพระองค์ เบื้องขวาพระหัตถ์ คน
หนึ่ ง เบื้องซ้ายคนหนึ่ ง� 22 แต่พระเยซูตรัสตอบว่า “ที่ท่านขอนั ้นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราจะดื่มนัน
้ ท่าน
จะดื่มได้หรือ และบัพติศมานั ้นซึ่งเราจะรับ ท่านจะรับได้หรือ� เขาทูลพระองค์ว่า “พวกข้าพระองค์ทําได้
� 23 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่านจะดื่มจากถ้วยของเรา และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เราจะรับกจริ
็ ง
แต่ ซึ่ง จะนั ่ง ข้างขวาและข้างซ้ายของเรานั ้น ไม่ใช่ พน ัก งานของเราที่ จะมอบให้ แต่ พระบิดาของเราได้
ทรงเตรียมไว้สําหรับผู้ใด ก็จะให้แก่ผู้นั ้น� 24 เมื่อสาวกสิบคนนั ้นได้ยน
ิ แล้ว พวกเขาก็มีความขุ่นเคือง
25
พี่น้องสองคนนั ้น พระเยซู ทรงเรียกเขาทัง้ หลายมาตรัสว่า “ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ่ว่า ผู้ครองของคนต่าง
ชาติ ยอ
่ มเป็น เจ้า เหนื อ เขา และผู้ ใหญ่ ทัง้ หลายก็ ใช้ อํานาจบังคับ 26 แต่ ในพวกท่านหาเป็น อย่างนั ้น ไม่
ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นใหญ่ในพวกท่าน ผู้นั ้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิ บัติท่านทัง้ หลาย 27 ถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็น
เอกเป็นต้น ในพวกท่าน ผู้ นั ้น จะต้องเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพวกท่าน 28 อย่างที่ บุ ตรมนุษย์มิได้ มาเพื่อ รับ การ
ปรนนิ บัติ แต่มาเพื่อจะปรนนิ บัติ และประทานชีวต
ิ ของท่านให้เป็นค่าไถ่สําหรับคนเป็นอันมาก�
ชายตาบอดสองคนมองเห็นได้อีก (มก 10:46-52; ลก 18:35-43)
ฝูงชนเป็นอันมากก็ตามพระองค์ไป 30 และดูเถิด
มี ชายตาบอดสองคนนั ่ง อยู่ รม
ิ หนทาง เมื่อ เขาได้ ยิ นว ่า พระเยซู เสด็จ ผ่านมา จึง ร้องว่า “โอ พระองค์ ผู้
เป็น บุตรดาวิด เจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้า พระองค์ เถิด � 31 ฝ่ายประชาชนก็ หา้ มเขาให้นิ่ง เสีย แต่ เขา
ยิง่ ร้องขึ้นอีกว่า “โอ พระองค์ ผู้เป็นบุตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงพระเมตตาข้าพระองค์ เถิด� 32 พระเยซู จึง
หยุดประทับยืนอยู่ เรียกเขามา และตรัสว่า “ท่านทัง้ สองใคร่จะให้เราทําอะไรเพื่อท่าน� 33 พวกเขาทูล
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอให้ตาของข้าพระองค์มองเห็น� 34 พระเยซูจึงมีพระทัยเมตตา ก็ทรงถูก
ต้องตาเขา ในทันใดนั ้นตาของเขาก็เห็นได้และเขาทัง้ สองได้ติดตามพระองค์ไป
29 เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกออกไปจากเมืองเยรีโค

21

พระเยซู ทรงเสด็จเข้าสู่ กรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผู้มีชัยชนะ (ศคย 9:9; มก 11:1-10; ลก 19:29-38; ยน
12:12-19)
1 ครัน
้ พระองค์กับพวกสาวกมาใกล้กรุ งเยรู ซาเล็ม ถึงหมู่บ้านเบธฟายี เชิงภูเขามะกอกเทศ แล้วพระ
เยซูทรงใช้สาวกสองคน 2 ตรัสสัง่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยูตรงหน้
่
าท่าน ทันทีท่านจะพบแม่ลาตัว
หนึ่ งผูกอยู่กับลูกของมัน จงแก้จูงมาให้เรา 3 ถ้ามีผู้ใดว่าอะไรแก่ท่านท่านจงว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าต้อง
พระประสงค์� แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันที� 4 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เกิดขึ้นเพื่อจะให้พระวจนะที่ตรัสโดย
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ศาสดาพยากรณ์ สําเร็จซึ่งว่า 5 ‘จงบอกธิดาแห่งศิโยนว่า ดูเถิด กษั ตริยของเธอเสด็
์
จมาหาเธอ โดยพระ
ทัยอ่อนสุ ภาพ ทรงแม่ลากับลูกของมัน� 6 สาวกทัง้ สองคนนั ้นก็ไปทําตามพระเยซูตรัสสงั ่ เขาไว้ 7 จึงจูง
แม่ ลาก ั บลู กของมัน มา และเอาเสื้อผ้า ของตนปู บนหลัง แล ้ว เขาให้พระองค์ ทรงลานั ้น 8 ฝูง ชนเป็ นอ ัน
มากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทาง คนอื่นๆก็ตัดกงิ่ ไม้มาปูตามถนน 9 ฝ่ายฝูงชนซึ่งเดินไปข้าง
หน้ากับผู้ที่ตามมาข้างหลังก็พร้อมกันโห่รอ
้ งว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวิด ‘ขอให้พระองค์ผู้เสด็จ
มาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ โฮซันนา� ในที่ สูงสุด� 10 เมื่อพระองค์ เสด็จเข้าไป
ในกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ประชาชนทัวท
่ ัง้ กรุ งก็พากันแตกตื่นถามว่า “ท่านผู้นี้ เป็นผู้ใด� 11 ฝูงชนก็ตอบว่า
“นี่ คือเยซูศาสดาพยากรณ์ ซึ่งมาจากนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี�
พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหารเป็นครงั ้ ที่สอง (มก 11:15-18; ลก 19:45-47)
ทรงขับไล่บรรดาผู้ซ้ือขายในพระวิหารนั ้น และควํา่
โต๊ะ ผู้รบ
ั แลกเงิน กั บท งั ้ ควํา่ ที่ นั่ง ผู้ ขายนกเขาเสีย 13 และตรัส กับ เขาว่า “มี พระวจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ เวศ
ของเราเขาจะเรียกว่าเป็นนิ เวศอธิษฐาน� แต่ เจ้ าทัง้ หลายมากระทําให้เป็น ‘ถํ้าของพวกโจร� ” 14 คน
ตาบอดและคนง่อยพากัน มาเฝ้า พระองค์ ในพระวิหาร พระองค์ ได้ ทรงรักษาเขาให้หาย 15 แต่ เมื่อ พวก
ปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ได้เห็นการมหัศจรรย์ที่ พระองค์ทรงกระทํา ทัง้ ได้ยน
ิ หมู่เด็กร้องในพระ
วิหารว่า “โฮซันนาแก่ราชโอรสของดาวิด� เขาทัง้ หลายก็พากันแค้นเคือง 16 และจึงทูลพระองค์ว่า “ท่าน
ไม่ได้ยินคําที่เขาร้องหรือ� พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ได้ยินแล้ว พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือว่า ‘จากปาก
ของเด็ กอ ่อนและเด็ก ที่ ยั งด ูดนม ท่านก็ ได้ รับคํา สรรเสริญ อัน จริง แท้� ” 17 พระองค์ ได้ ทรงละจากเขา
และเสด็จออกจากกรุ งไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี
12 พระเยซูจึงเสด็จเข้าไปในพระวิหารของพระเจ้า

มะเดื่อถูกสาปก็เหี่ยวแห้งไป (มก 11:12-14, 20-24)
18 ครัน
้ เวลาเช้า ขณะที่ พระองค์ เสด็จ กลับ ไปยัง กรุ งอ ีก พระองค์ ก็ ทรงหิว พระกระยาหาร 19 และเมื่อ
พระองค์ ทรงทอดพระเนตรเห็น ต้น มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง อยู่ รม
ิ ทาง พระองค์ ก็ ทรงดําเนิ 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 แล ้ วว ่า “เป็น อย่างไรหนอต้น มะเดื่อ จึง
เหีย
่ วแห้งไปในทันใด� 21 ฝ่ายพระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ถ้าท่านมี
ความเชื่อและมิได้สงสัย ท่านจะกระทําได้เช่นที่เราได้กระทําแก่ต้นมะเดื่อนี้ ยิง่ กว่านั ้น ถึงแม้ท่านจะสัง่
ภูเขานี้ ว่า ‘จงถอยไปลงทะเล�ก็จะสําเร็จได้ 22 สิ่งสารพัดซึ่งท่านอธิษฐานขอด้วยความเชื่อ ท่านจะได้�
พระเยซูกับสิทธิอาํ นาจของพระองค์ (มก 11:27-33; ลก 20:1-8)
23 เมื่อพระองค์ เสด็จเข้าไปในพระวิหารในเวลาที่ ทรงสัง
่ สอนอยู่ พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ของ
ประชาชนมาหาพระองค์ ทูล ถามว่า “ท่านมี สิทธิอัน ใดจึง ได้ ทํา เช่น นี้ ใครให้สิทธินี้ แก่ ท่าน � 24 พระเยซู
ตรัสตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลายสักข้อหนึ่ งด้วย ซึ่งถ้าท่านบอกเราได้ เราจะบอกท่านเหมือนกั
นว ่า เรากระทํา การนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด 25 คื อบ ัพ ติศ มาของยอห์น นั ้น มาจากไหน มาจากสวรรค์ หรือ จาก
มนุษย์� เขาได้ ปรึกษากั นว ่า “ถ้า เราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุ ไฉนท่านจึง ไม่ เชื่อ
ยอห์นเล่า� 26 แต่ ถ้าเราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� เราก็กลัวประชาชน เพราะประชาชนทัง้ ปวงถือว่ายอห์น
เป็น ศาสดาพยากรณ์ � 27 เขาจึง ทูล ตอบพระเยซู ว่า “พวกข้าพเจ้า ไม่ ทราบ � พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า
“เราจะไม่บอกท่านทัง้ หลายเหมือนกันว่า เรากระทําการนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด
คําอุปมาเกี่ยวกับบุตรชายสองคน
28 แต่ท่านทัง
้ หลายคิดเห็นอย่างไร ชายผู้หน่ึงมีบุตรชายสองคน บิดาไปหาบุตรคนแรกว่า ‘ลูกเอ๋ย วัน
นี้ จงไปทํางานในสวนองุน
่ ของพ่อเถิด� 29 บุตรคนนั ้นตอบว่า ‘ข้าพเจ้าไม่ไป� แต่ภายหลังกลับใจแล้วไป
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ทํา 30 บิ ดาจึง ไปหาบุตรคนที่ สองพูด เช่น เดียวกัน บุ ตรนั ้น ตอบว่า ‘ข้าพเจ้า ไปขอรับ� แต่ ไม่ ไป 31 บุ ต
รสองคนนี้ คนไหนเป็นผู้ทําตามความประสงค์ของบิดาเล่า� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “คือบุตรคนแรก�
พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า พวกเก็บภาษี และหญิงโสเภณี ก็เข้าไปใน
อาณาจักรของพระเจ้าก่อนท่านทัง้ หลาย 32 ด้วยยอห์นได้ มาหาพวกท่านด้วยทางแห่งความชอบธรรม
ท่านหาเชื่อยอห์นไม่ แต่พวกเก็บภาษี และพวกหญิงโสเภณี ได้เชื่อยอห์น ฝ่ายท่านทัง้ หลายถึงแม้ได้เห็น
แล้ว ภายหลังก็มิได้กลับใจเชื่อยอห์น
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้เช่าสวนที่ไม่ซื่อสัตย์ (อสย 5:1-7; มก 12:1-9; ลก 20:9-19)

33 จงฟังคําอุปมาอีกเรือ
่ งหนึ่ งว่า

ยังมีเจ้าของบ้านผู้หน่งึ ได้ทําสวนองุน
่ แล้วล้ อมรว
ั ้ ต้นไม้ไว้รอบ เขา
ได้สกัดบ่อยํ่าองุน
่ ในสวน และสร้างหอเฝ้า ให้พวกชาวสวนเช่าแล้วก็ไปเมืองไกล 34 ครัน
้ ฤดูเก็บผลองุน
่
ใกล้เข้ามา เขาจึงใช้พวกผูรั
้ บใช้ไปหาคนเช่าสวน เพื่อจะรับผลองุน
่ 35 และคนเช่าสวนนั ้นจับพวกผูรั
้ บใช้
36
ของเขา เฆี่ยนตีเสียคนหนึ่ ง ฆ่าเสียคนหนึ่ ง เอาหินขว้างเสียให้ตายคนหนึ่ ง อีกครัง้ หนึ่ งเขาก็ใช้ผู้รบ
ั ใช้
คนอื่นๆไปมากกว่าครังก
้ ่อน แต่พวกเช่าสวนก็ได้ทําแก่เขาอย่างนั ้นอีก 37 ครัง้ สุดท้ายเขาจึงใช้บุตรชาย
ของเขาไปหา พูดว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� 38 แต่เมื่อบรรดาคนเช่าสวนเห็นบุตรชาย
เจ้าของบ้านก็ พู ดก ั นว ่า ‘คนนี้ แหละเป็น ทายาท มาเถิด ให้เราฆ่า เขา แล ้ว ให้เรายึด มรดกของเขาเสีย�
39 เขาจึง พากัน จับ บุตรนั ้น ผล ัก ออกไปนอกสวนองุน
่ แล้ว ฆ่า เสีย 40 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เจ้าของสวนองุน
่
มา เขาจะทํา อะไรแก่ คนเช่า สวนเหล่า นั ้น� 41 เขาทัง้ หลายทูล ตอบพระองค์ ว่า “เขาจะทําลายล้างคน
ชัว่ เหล่า นั ้น อย่างแสนสาหัส และจะให้ สวนองุน
่ นั ้น แก่ คนเช่า อื่นๆที่ จะแบ่ง ผลโดยถูก ต้องตามฤดูกาล
42
แก่ เขาต่อ ไป� พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายยัง ไม่ เคยอ่านในพระคัมภีร ์หรือ ซึ่ง ว่า ‘ศิลาซึ่ง
ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว การนี้ เป็น มาจากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เป็นการ
มหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ตาเรา� 43 เหตุฉะนั ้นเราบอกท่านว่า อาณาจักรของพระเจ้าจะถูกเอาไปเสียจาก
ท่าน และยกให้แก่ชนชาติหน่งึ ซึ่งจะกระทําให้เกิดผลสมกับอาณาจักรนัน
้ 44 ผู้ใดล้มทับศิ ลานี้ ผู้นั ้นจะ
ต้องแตกหักไป แต่ศิลานจ
ี้ ะตกทับผูใด
้ ก็จะบดขยีผู
้ นั
้ ้นจนแหลกเป็นผุยผง� 45 ครัน
้ พวกปุโรหิตใหญ่กับ
พวกฟาริสีได้ยินคําอุปมาของพระองค์ พวกเขาก็หยัง่ รู ว่้ าพระองค์ตรัสเล็งถึงพวกเขา 46 แต่เมื่อพวกเขา
อยากจะจับพระองค์ เขาก็กลัวประชาชน เพราะประชาชนนั บถือพระองค์วา่ เป็นศาสดาพยากรณ์

22
คําอุปมาเกี่ยวกับพิธีอภิเษกสมรส (ลก 14:16-24)

1 พระเยซู ตรัส แก่ เขาเป็ น คํา อุปมาอีกว่า 2 “อาณาจักรแห่ง สวรรค์ เปรียบเหมือ นกษั ตริย์องค์ หนึ่ ง

ซึ่ง
ได้ จัด พิธี อภิ เษกสมรสสําหรับ ราชโอรสของท่าน แล ้ว ใช้ พวกผู้ รับ ใช้ ไปตามผู้ ที่ ได้ รับ เชิญ มาในงาน
อภิเษกสมรสนั ้น แต่ เขาไม่ ใคร่จะมา 4 ท่านยัง ใช้ พวกผู้ รับ ใช้ อื่น ไปอีก รับสัง่ ว่า ‘ให้ บอกผู้ รบ
ั เชิญ นั ้ นว
่า ดู เถิด เราได้ จัดการเลี้ยงไว้แล้ว วัว และสัตว์ขุน แล้ว ของเราก็ ฆ่า ไว้เสร็จ สิ ่ง สารพั ดก ็ เตรียมไว้พร้อม
จงมาในพิธอภิ
ี เษกสมรสนี้ เถิด� 5 แต่ เขาก็ เพิกเฉยและไปเสีย คนหนึ่ งไปไร่นาของตน อีกคนหนึ่ งก็ไป
ทําการค้าขาย 6 ฝ่ายพวกนอกนั ้ นก ็ จับ พวกผู้ รับ ใช้ ของท่าน ทําการอัปยศต่างๆแล้ว ฆ่า เสีย 7 แต่ ครัน
้
กษั ตริย์องค์ นั ้นได้ยน
ิ แล้ว ท่านก็ ทรงพระพิโรธ จึงรับสัง่ ให้ยกกองทหารไป ปราบปรามฆาตกรเหล่านั ้น
และเผาเมืองเขาเสีย 8 แล้วท่านจึงรับสัง่ แก่พวกผู้รับใช้ของท่านว่า ‘งานสมรสก็พร้อมอยู่ แต่ผู้ที่ได้รับ
เชิญนั ้นไม่สมกับงาน 9 เหตุฉะนั ้น จงออกไปตามทางหลวง พบคนมากเท่าใดก็ ให้เชิญมาในพิธอภิ
ี เษก
สมรสนี้ � 10 ผู้รบ
ั ใช้เหล่านั ้นจึงออกไปเชิญคนทัง้ ปวงตามทางหลวงแล้วแต่จะพบ ให้มาทังด
้ ีและชัว่ จน
งานสมรสนั ้นเต็มด้วยแขก 11 แต่เมื่อกษั ตริย์องค์นั ้นเสด็จทอดพระเนตรแขก ก็เห็นผู้หน่ึงมิได้สวมเสื้อ
สําหรับ งานสมรส 12 ท่านจึง รับสัง่ ถามเขาว่า ‘สหายเอ๋ย เหตุ ไฉนท่านจึง มาที่ นี่ โดยไม่ สวมเสื้อ สําหรับ
3
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งานสมรส� ผู้นั ้ นก็นิ่งอยู่พูดไม่ออก 13 กษั ตริย์จึงรับสัง่ แก่ พวกผู้รับใช้ว่า ‘จงมัดมือมัดเท้าคนนี้ เอาไป
ทิง้ เสียที่มืดภายนอก ที่นั ่นจะมีการร้องไห้และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน� 14 ด้วยผูที
้ ่ได้รับเชิญก็มาก แต่ผู้ที่ทรง
เลือกก็น้ อย�
พระเยซูทรงตอบคําถามของพวกเฮโรดเกี่ยวกับการเสียภาษี (มก 12:13-17; ลก 20:20-26)
พวกเขาจะจับผิดในถ้อยคําของพระองค์ได้อย่างไร 16 พวกเขา
จึง ใช้พวกสาวกของตนกับ พวกเฮโรดให้ไปทูล พระองค์ ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้ หลายทราบอยู่วา่
ท่านเป็นคนซื่อสัตย์ และสัง่ สอนทางของพระเจ้าด้วยความสัตย์จริง โดยมิได้เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้
เห็นแก่หน้าผูใด
้ 17 เหตุฉะนั ้น ขอโปรดบอกให้พวกข้าพเจ้าทราบว่า ท่านคิดเห็นอย่างไร การที่จะส่งส่วย
ให้แก่ซีซาร์นั ้น ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่� 18 แต่พระเยซู ทรงล่วงรู ถ
้ ึงความชัว่ ร้ายของเขาจึง
ตรัสว ่า “พวกหน้า ซื่อ ใจคด เจ้ าทดลองเราทําไม 19 จงเอาเงินที ่ จะเสีย ส่วยนั ้น มาให้ เราดู ก่อน � เขา
จึง เอาเงิน ตราเหรียญหนึ่ ง ถวายพระองค์ 20 พระองค์ ตรัส ถามเขาว่า “รู ปและคํา จารึก นี้ เป็น ของใคร�
21 เขาทูล พระองค์ ว่า “ของซี ซาร์� แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เหตุ ฉะนั ้น ของของซี ซาร์จงถวายแก่ ซี
ซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า� 22 ครัน
้ เขาได้ยน
ิ คําตรัสตอบของพระองค์นั้นแล้ว เขาก็
ประหลาดใจ จึงละพระองค์ไว้และพากันกลับไป
15 ขณะนั ้นพวกฟาริสี ไปปรึกษากั นว่า

38)

พระเยซู ทรงตอบคําถามของพวกสะดู สี เก ี่ย วกับ การฟื้ นจากความตาย (มก 12:18-27; ลก 20:27-

ในวัน นั ้ นม ี พวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกนี้ เป็น ผู้ ที่ กล่าวว่า การฟื้ นขึ้น มาจากความตายไม่ มี เขา
จึงทูลถามพระองค์ 24 “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสสัง่ ว่า ‘ถ้าผู้ใดตายยังไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชายรับพี่สะใภ้ สืบ
เชื้อ สายของพี่ ชายไว้� 25 ในพวกเรามี พี่ น้ องผู้ชายเจ็ด คน พี่ หัวปี มี ภรรยาแล้ วก ็ ตายเมื่อ ยัง ไม่ มี บุตร ก็
ละภรรยาไว้ให้ แก่น ้ องชาย 26 ฝ่ายคนที่ สองที่ สามก็ เช่น เดียวกัน จนถึง คนที่ เจ็ด 27 ในที่ สุด หญิง นั ้ นก ็
ตายด้วย 28 เหตุ ฉะนั ้น ในวันที ่ จะฟื้ นขึ้น มาจากความตาย หญิง นั ้น จะเป็น ภรรยาของผู้ ใดในเจ็ด คนนั ้น
ด้วยนางได้ เป็น ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด คนแล้ว� 29 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่านผิด แล้ว เพราะ
ท่านไม่ รู พระคั
้
มภีร ห
์ รือ ฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า 30 ด้วยว่า เมื่ อมนุษย์ ฟื้ นขึ้น มาจากความตายนั ้น จะไม่ มี
การสมรสหรือยกให้เป็นสามีภรรยากันอีก แต่จะเป็นเหมือนพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้าในสวรรค์ 31 แต่
เรือ
่ งคนตายกลับฟื้ นนั ้น ท่านทัง้ หลายยังไม่ได้อ่านหรือ ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับพวกท่านว่า 32 ‘เราเป็น
พระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� พระเจ้ามิได้เป็นพระเจ้าของ
คนตาย แต่ ทรงเป็น พระเจ้า ของคนเป็น� 33 ประชาชนทัง้ ปวงเมื่อ ได้ ยิ นก ็ ประหลาดใจด้วยคํา สัง่ สอน
ของพระองค์
23

พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มก 12:28-34; ลก 10:25-28)
34 แต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยนว
ิ ่าพระองค์ทรงกระทําให้พวกสะดูสีนิ่ งอน
ั ้ อยู่ จึงประชุมกัน 35 มีนักกฎหมาย
ผู้ หน ่งึ ในพวกเขาทดลองพระองค์ โดยถามพระองค์ ว่า 36 “อาจารย์ เจ้าข้า ในพระราชบัญญั ติ นั ้น พระ
บัญญั ติ ข้อ ใดสําคัญ ที่ สุด � 37 พระเยซู ทรงตอบเขาว่า “ ‘จงรัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของเจ้า
ด้วยสุดจิตสุดใจของเจ้า และด้วยสิน
้ สุดความคิดของเจ้า� 38 นี่ แหละเป็นพระบัญญัติข้อต้นและข้อใหญ่
39 ข้อที่สองก็เหมือนกัน คือ ‘จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 40 พระราชบัญญัติและคําพยากรณ์ ทัง
้
สินก
่ บพระบัญญัติสองข้อนี้ �
้ ็ขึ้นอยูกั
คําถามเกี่ยวกับบุตรของดาวิด (มก 12:35-37; ลก 20:41-44)
41 เมื่อ พวกฟาริสี ยัง ประชุม กัน อยู่ ที่ นั่น พระเยซู ทรงถามพวกเขา 42 “พวกท่านคิ ดอย ่างไรด้วยเรือ
่ ง
43
พระคริสต์ พระองค์ ทรงเป็นบุตรของผู้ใด� เขาตอบพระองค์ ว่า “เป็นบุตรของดาวิด� พระองค์ ตรัส
ถามเขาว่า “ถ้า อย่างนั ้น เป็น ไฉนดาวิด โดยเดชพระวิญญาณจึง ได้ เรียกพระองค์ ว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
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และรับสัง่ ว่า 44 ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา
จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 45 ถ้าดาวิดเรียกพระองค์วา่ องค์พระผู้
เป็นเจ้า พระองค์จะเป็นบุตรของดาวิดอย่างไรได้� 46 ไม่มีผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดอาจตอบพระองค์สักคําหนึ่ ง ตัง้ แต่
วันนั ้นมา ไม่มีใครกล้าซักถามพระองค์ต่อไป

23

พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีหลงตัวเองว่าเป็นคนชอบธรรม (มก 12:38-40; ลก 20:45-47)
1 ครัง
้ นั ้นพระเยซู ตรัสกับฝูงชนและพวกสาวกของพระองค์ 2 ว่า “พวกธรรมาจารย์กับพวกฟาริสี นั ่ง
บนที่ นั่ง ของโมเสส 3 เหตุ ฉะนั ้น ทุก สิง่ ซึ่ง เขาสัง่ สอนพวกท่าน จงถือ ประพฤติ ตาม เว้น แต่ การกระทํา
ของเขา อย่าได้ทําตามเลย เพราะเขาเป็นแต่ผู้สัง่ สอน แต่เขาเองหาทําตามไม่ 4 ด้วยเขาเอาภาระหนั ก
และแบกยากวางบนบ่ามนุษย์ ส่วนเขาเองแม้แต่นิว
้ เดียวก็ไม่จับต้องเลย 5 การกระทําของเขาทุกอย่าง
เป็นการอวดให้คนเห็นเท่านั ้น เขาใช้กลักพระบัญญัติอย่างใหญ่ สวมเสื้อที่มีพู่ห้อยอันยาว 6 เขาชอบที่อั
นมีเกียรติในการเลี้ยงและที่นั่งตําแหน่ งสูงในธรรมศาลา 7 กับชอบรับการคํานั บที่กลางตลาด และชอบ
ให้ คนเรียกเขาว่า ‘รับ บี รับ บี� 8 ท่านทัง้ หลายอย่า ให้ ใครเรียกท่านว่า ‘รับ บี� ด้วยท่านมี พระอาจารย์
แต่ผู้เดียวคือพระคริสต์ และท่านทัง้ หลายเป็นพี่น้องกันทัง้ หมด 9 และอย่าเรียกผู้ใดในโลกว่าเป็นบิดา
เพราะท่านมีพระบิดาแต่ผูเ้ ดียว คือผูที
้ ่ทรงสถิตในสวรรค์ 10 อย่าให้ผูใดเรี
้
ยกท่านว่า ‘นาย� ด้วยว่านาย
11
ของท่านมี แต่ ผู้ เดียวคือ พระคริสต์
ผู้ ใดที่ เป็น ใหญ่ ที่ สุด ในพวกท่าน ผู้ นั ้น จะเป็น ผู้ รับ ใช้ของท่านทัง้
12
หลาย
ผู้ใดจะยกตัวขึ้น ผู้นั ้นจะต้องถูกเหยียดลง ผู้ใดถ่อมตัวลง ผู้นั ้นจะได้รบ
ั การยกขึ้น
วิบัติแก่พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี (มก 12:38-40; ลก 20:47)
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยว่าพวกเจ้าปิดประตู อาณาจักร
แห่งสวรรค์ไว้จากมนุษย์ เพราะพวกเจ้าเองไม่ยอมเข้าไป และเมื่อคนอื่นจะเข้าไป พวกเจ้าก็ขัดขวางไว้
14 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี คนหน้า ซื่อ ใจคด ด้วยพวกเจ้า ริบ เอาเรือ นของหญิ งม
่าย และแสร้ง อธิษฐานเสีย ยืด ยาว เพราะฉะนั ้น พวกเจ้า จะได้ รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น 15 วิบัติ แก่ เจ้า
พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้าเที่ยวไปตามทางทะเลและทางบกทัว่ ไป
เพื่อจะได้ แม้แต่ คนเดียวเข้าจารีต เมื่อได้ แล้วเจ้าก็ ทําให้เขากลายเป็นลูกแห่งนรกยิง่ กว่าตัวเจ้าเองถึง
สองเท่า 16 วิบัติแก่ เจ้า คนนําทางตาบอด เจ้ ากล่าวว่า ‘ผู้ ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิหาร คํา ปฏิญาณนั ้น
ไม่ผูกมัด แต่ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างทองคําของพระวิหาร ผู้นั ้นจะต้องกระทําตามคําปฏิญาณ� 17 คนโฉด
เขลาตาบอด สิ่งไหนจะสําคัญกว่า ทองคําหรือพระวิหารซึ่งกระทําให้ทองคํานั ้นศักดสิ
ิ์ ทธิ์ 18 และว่า ‘ผูใด
้
จะปฏิญาณอ้างแท่นบูชา คําปฏิญาณนั ้นไม่ผูกมัด แต่ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างเครือ
่ งตัง้ ถวายบนแท่นบูชาน
ัน
้ ผู้ นั ้น ต้องกระทํา ตามคํา ปฏิ ญาณ � 19 คนโฉดเขลาตาบอด สิ ่ง ใดจะสําคัญ กว่า เครือ
่ งตัง้ ถวายหรือ
แท่นบูชาที่ กระทําให้เครือ
่ งตัง้ ถวายนั ้นศั กดิสิ
์ ทธิ์ 20 เหตุฉะนี้ ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างแท่ นบูชา ก็ปฏิญาณ
อ้างแท่นบูชาและสิง่ สารพัดซึ่งอยูบ
่ นแท่นบูชานน
ั ้ 21 ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิหาร ก็ปฏิญาณอ้างพระ
วิหารและอ้างพระองค์ผูทรงสถิ
้
ตในพระวิหารนั ้น 22 ผูใดจะปฏิ
้
ญาณอ้างสวรรค์ ก็ปฏิญาณอ้างพระที่นั่ง
ของพระเจ้า และอ้างพระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น 23 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริ
สี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยพวกเจ้าถวายสิบชักหนึ่ งของสะระแหน่ ยี่หร่าและขมิน
้ ส่วนข้อสําคัญแห่งพระ
ราชบัญญั ติ คือ การพิพากษา ความเมตตาและความเชื่อ นั ้น ได้ ละเว้น เสีย สิ ่ง เหล่า นั ้น พวกเจ้า ควรได้
กระทํา อยู่ แล้ว แต่ สิ ่ งอ่น
ื นั ้น ไม่ ควรละเว้น ด้วย 24 คนนําทางตาบอด เจ้ ากรองลูกนํ้า ออก แต่ กล ืนตั วอ
ูฐเข้าไป 25 วิบัติแก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยเจ้าขัดชําระถ้วยชามแต่
ภายนอก ส่วนภายในถ้วยชามนั ้นเต็มด้วยโจรกรรมและการมัวเมากิเลส 26 พวกฟาริสีตาบอด จงชําระ
สิง่ ที่ อยู่ ภายในถ้วยชามเสี ยก ่อน เพื่อ ข้างนอกจะได้ สะอาดด้วย 27 วิบัติ แก่ เจ้า พวกธรรมาจารย์ และ
13 วิบัติ แก่ เจ้า
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พวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาว ข้างนอกดูงดงาม
จริงๆ แต่ข้างในเต็มไปด้วยกระดูกคนตายและการโสโครกสารพัด 28 เจ้าทัง้ หลายก็เป็นอย่างนั ้นแหละ
ภายนอกนั ้น ปรากฏแก่ มนุษย์ ว่า เป็น คนชอบธรรม แต่ ภายในเต็ม ไปด้วยความหน้า ซื่อ ใจคดและความ
ชัว่ ช้า 29 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด เพราะพวกเจ้าก่อสร้างอุโมงค์ฝัง
ศพของพวกศาสดาพยากรณ์ และตกแต่งอุโมงค์ฝังศพของผู้ชอบธรรมให้งดงาม 30 แล้วกล่าวว่า ‘ถ้า
เราได้ อยู่ ในสมัย บรรพบุรุษ ของเรานั ้น เราจะมี ส่วนกับ เขาในการทํา โลหิต ของพวกศาสดาพยากรณ์ ให้
ตกก็ หามิได้ � 31 อย่างนั ้นเจ้าทัง้ หลายก็ เป็นพยานปรักปรําตนเองว่า เจ้ าเป็นบุตรของผู้ที่ ได้ ฆ่าศาสดา
พยากรณ์ เหล่านั ้น 32 เจ้ าทัง้ หลายจงกระทําตามที่ บรรพบุรุษได้ กระทํานั ้นให้ครบถ้วนเถิด 33 เจ้ าพวก
งู เจ้าชาติงูร้าย เจ้าจะพ้นการลงโทษในนรกอย่างไรได้ 34 เหตุฉะนั ้น ดูเถิด เราใช้พวกศาสดาพยากรณ์
พวกนั กปราชญ์ และพวกธรรมาจารย์ต่างๆไปหาพวกเจ้า เจ้าก็ฆ่าเสียบ้าง ตรึงเสียที่กางเขนบ้าง เฆี่ยน
ตี ในธรรมศาลาของเจ้า บ้าง ข่มเหงไล่ ออกจากเมืองนี้ ไปเมืองโน้ น บ้าง 35 ดัง นั ้น บรรดาโลหิ ตอ ัน ชอบ
ธรรมซึ่ง ตกที่ แผ่ นดิน โลก ตัง้ แต่ โลหิต ของอาแบลผู้ ชอบธรรมจนถึง โลหิต ของเศคาริยาห์ บุ ตรชายบา
รัคยา ที่พวกเจ้าได้ฆ่าเสียในระหว่างพระวิหารกับแท่นบูชานน
ั ้ ย่อมตกบนพวกเจ้าทัง้ หลาย 36 เราบอก
ความจริงแก่เจ้าทัง้ หลายว่า บรรดาสิง่ เหล่านี้ จะตกกับคนสมัยนี้
พระเยซูทรงผิดหวังต่อกรุ งเยรู ซาเล็ม (ลก 13:34-35)
37 โอ เยรู ซาเล็มๆ ที่ ได้ ฆ่า บรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหิน ขว้างผู้ ที่ ได้ รับ ใช้ มาหาเจ้า ถึง ตาย เรา
ใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนื องๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยูใต้
่ ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ 38 ดูเถิด
‘บ้านเมืองของเจ้า จะถูก ละทิง้ ให้ รกร้างแก่ เจ้า � 39 ด้วยเราว่า แก่ เจ้ าทัง้ หลายว่า เจ้ าจะไม่ เห ็น เราอีก
จนกว่าเจ้าจะกล่าวว่า ‘ขอให้พระองค์ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ� ”

24
การพยากรณ์ ถึงการทําลายพระวิหาร (มก 13:1-13; ลก 21:5-19)
ฝ่ายพระเยซู ทรงออกจากพระวิหาร แล ้ว พวกสาวกของพระองค์ มาชี้ ตึ กทัง้ หลายของพระวิหารให้
พระองค์ ทอดพระเนตร 2 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “สิ ่ง สารพัด เหล่า นี้ พวกท่านเห็น แล้ว มิ ใช่ หรือ เรา
บอกความจริงแก่ท่านว่า ศิลาที่ซ้อนทับกันอยูที
่ ่นี่ ซึ่งจะไม่ถูกทําลายลงก็หามิได้� 3 เมื่อพระองค์ประทับ
บนภูเขามะกอกเทศ พวกสาวกมาเฝ้าพระองค์ส่วนตัวกราบทูลว่า “ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้ หลาย
ทราบว่า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น เมื่อไร สิ ่ง ไรเป็น หมายสําคัญ ว่า พระองค์ จะเสด็จ มา และวาระ
สุดท้ายของโลกนี้ � 4 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ระวัง ให้ ดี อย่า ให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านให้ หลง 5 ด้วยว่า จะ
มี หลายคนมาต่างอ้างนามของเรา กล่าวว่า ‘เราเป็น พระคริสต์� เขาจะล่อ ลวงคนเป็ นอ ัน มากให้ หลง
ไป 6 ท่านทัง้ หลายจะได้ยน
ิ ถึง เรือ
่ งสงครามและข่าวลือ เรือ
่ งสงคราม คอยระวัง อย่า ตื่น ตระหนกเลย
ด้วยว่า บรรดาสิง่ เหล่า นี้ จํา ต้องบังเกิด ขึ้น แต่ ที่ สุด ปลายยัง ไม่ มาถึง 7 เพราะประชาชาติ จะลุก ขึ้น ต่อสู้
ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ราชอาณาจักร ทัง้ จะเกิดกันดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรงและ
แผ่นดินไหวในที่ต่างๆ 8 เหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เป็นขัน
้ แรกแห่งความทุกข์ลําบาก 9 ในเวลานั ้นเขาจะมอบ
ท่านทัง้ หลายไว้ให้ทนทุกข์ ลําบากและจะฆ่า ท่านเสีย และประชาชาติ ต่างๆจะเกลียดชัง พวกท่านเพราะ
นามของเรา 10 คราวนั ้นคนเป็นอันมากจะถดถอยไปและทรยศกันและกัน ทัง้ จะเกลียดชังซึ่งกันและกัน
11 จะมีผู้พยากรณ์ เท็จหลายคนเกิดขึ้นและล่อลวงคนเป็ นอันมากให้หลงไป 12 ความรักของคนเป็ นอัน
มากจะเยือกเย็นลง เพราะความชัว่ ช้าจะแผ่ขยายออกไป 13 แต่ผูที
้ ่ทนได้จนถึงที่สุด ผูนั
้ ้นจะรอด 14 ข่าว
ประเสริฐเรือ
่ งอาณาจักรนี้จะประกาศไปทัว่ โลกให้เป็นคําพยานแก่บรรดาประชาชาติ แล้วที่สุดปลายจะ
มาถึง
1

ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มก 13:14-23)
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เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง กระทํา ให้ เก ิ ดการรกร้างว่างเปล่า ที่ ดา
เนี ย ลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวถึง นั ้น ตัง้ อยู่ในสถานบริสุทธิ์� (ผู้ ใดก็ ตามที่ ได้ อ่านก็ ให้ผู้ นั ้น เข้าใจเอา
เถิด� 16 “เวลานั ้นให้ผูที
้ ่อยูในแคว้
่
นยูเดียหนี ไปยังภูเขาทัง้ หลาย 17 ผูที
้ ่อยูบนดาดฟ้
่
าหลังคาบ้าน อย่าให้
18
ลงมาเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตน
ผู้ที่อยู่ตามทุ่งนา อย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตน 19 แต่
ในวันเหล่านั ้น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงที่มีครรภ์ หรือหญิงที่มีลูกอ่อนกินนมอยู่ 20 จงอธิษฐานขอเพื่อการ
ที่ ท่านต้องหนี นั้นจะไม่ตกในฤดูหนาวหรือในวันสะบาโต 21 ด้วยว่าในคราวนั ้นจะเกิดความทุกข์ลําบาก
ใหญ่ ยิง่ อย่างที่ ไม่ เคยมี ตัง้ แต่ เริม
่ โลกมาจนถึง เวลานี้ และจะไม่ มีต ่อ ไปอีก เลย 22 และถ้า มิ ได้ ทรงให้
วันเหล่านั ้นย่นสัน
้ เข้า จะไม่มีเนื้ อหนั งใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่เลือกสรรไว้ จึงทรงให้วน
ั
23
เหล่านั ้นย่นสัน
้ เข้า
ในเวลานั ้นถ้าผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดูเถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่� หรือ ‘อยู่ที่โน่ น�
อย่าได้เชื่อเลย 24 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้พยากรณ์ เทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน และจะทํา
หมายสําคัญอันใหญ่และการมหัศจรรย์ ถ้าเป็นไปได้จะล่อลวงแม้ผู้ที่ทรงเลือกสรรให้หลง 25 ดูเถิด เรา
ได้บอกท่านทัง้ หลายไว้ก่อนแล้ว 26 เหตุฉะนั ้น ถ้าใครจะบอกท่านทัง้ หลายว่า ‘ดูเถิด ท่านผู้นั้นอยู่ในถิน
่
ทุรกันดาร� ก็จงอย่าออกไป หรือจะว่า ‘ดูเถิด อยูที
่ ่ห้องลับ� ก็จงอย่าเชื่อ
15

บุตรมนุษย์จะเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มก 13:24-27; ลก 21:25-36)
27 ด้วยว่า ฟ้าแลบมาจากทิศ ตะวัน ออกส่องไปจนถึง ทิศ ตะวัน ตกฉั นใด การเสด็จ มาของบุตรมนุษย์
ก็ จะเป็น ฉั น นั ้น 28 ด้วยว่า ซากศพอยู่ ที่ไหน ฝูง นกอินทรีก็ จะตอมกัน อยู่ ที่ นั่น 29 แต่ พอสิน
้ ความทุกข์
ลําบากแห่งวันเหล่านั ้นแล้ว ‘ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสง ดวงดาวทัง้ ปวงจะตกจาก
ฟ้า และบรรดาสิง่ ที่มีอํานาจในท้องฟ้าจะสะเทือนสะท้านไป� 30 เมื่อนั ้นหมายสําคัญแห่งบุตรมนุษย์จะ
ปรากฏขึ้น ในท้องฟ้า ‘มนุษย์ ทุ กตระกูล ทัว่ โลกจะไว้ทุกข์ � แล ้ว เขาจะเห็น ‘บุ ตรมนุษย์ เสด็จ มาบนเมฆ
ในท้องฟ้า� พร ้ อมด้วยฤทธานุภาพและสง่าราศี เป็น อันมาก 31 พระองค์ จะทรงใช้เหล่ าทูต สวรรค์ ของ
พระองค์มาด้วยเสียงแตรอันดังยิง่ นั ก ให้รวบรวมคนทัง้ ปวงที่พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทัง้ สี่
ทิศนั ้น ตัง้ แต่ที่สุดฟ้าข้างนี้ จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้ น
จากความทุกข์เวทนาถึงการเสวยสุขพันปีของพระองค์ (มก 13:28-29; ลก 21:29-31)
32 บัดนี้ จงเรียนคําอุปมาเรือ
่ งต้นมะเดื่อ เมื่อกิงก
้ นใกล้จะ
่ ้านยังอ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็รู ว่้ าฤดูรอ
33
ถึงแล้ว
เช่นนั ้นแหละ เมื่อท่านทัง้ หลายเห็นสิง่ ทัง้ ปวงนี้ ก็ให้รู ว่้ าเหตุการณ์ นั ้นมาใกล้จะถึงประตูแล้ว
34 เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง
้ หลายว่า คนชัว่ อายุนี้ จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิง่ ทัง้ ปวงนี้ จะสําเร็จ 35 ฟ้า
และดินจะล่วงไป แต่คําของเราจะสูญหายไปหามิได้เลย
จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาอย่างไม่คาดหมายของพระคริสต์ (มก 13:32-37; ลก 21:34-36)
36 แต่ วัน นั ้น โมงนั ้น ไม่มี ใครรู ้ ถึง บรรดาทูต สวรรค์ ในสวรรค์ ก็ ไม่รู ้ รู ้แต่ พระบิดาของเราองค์ เดียว
37 ด้วยสมัย ของโนอาห์ เป็ น อย่างไร เมื่ อบ ุ ตรมนุษย์ เสด็จ มาก็ จะเป็ น อย่างนั ้น ด้วย 38 เพราะว่า เมื่ อก ่อ
นวัน นํ้า ท่วมนั ้น คนทัง้ หลายได้ กิน และดื่ม กัน ทําการสมรสและยกให้เป็น สามี ภรรยากัน จนถึง วันที ่ โน
อาห์เข้าในนาวา 39 และนํ้าท่วมได้มากวาดเอาพวกเขาไปสิน
้ โดยไม่ทันรู้ตัวฉั นใด เมื่อบุตรมนุษย์เสด็จ
มาก็จะเป็นฉั นนั ้นด้วย 40 เมื่อนั ้นสองคนจะอยูที
่ ่ทุ่งนา จะทรงรับคนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 41 หญิงสองคน
โม่แป้งอยู่ที่โรงโม่ จะทรงรับคนหนึ่ ง ทรงละคนหนึ่ ง 42 เหตุฉะนั ้นจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านไม่รู ว่้ าองค์
พระผู้ เป็น เจ้าของท่านจะเสด็จ มาเวลาใด 43 จงจํา ไว้อย่างนี้ เถิด ว่า ถ้า เจ้าของบ้านล่วงรู ได้
้ ว่า ขโมยจะ
มายามใด เขาก็จะเฝ้าระวัง และไม่ยอมให้ทะลวงเรือนของเขาได้ 44 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงเตรียม
พร้อมไว้เช่นกัน เพราะในโมงที่ท่านไม่คิดไม่ฝันนั ้นบุตรมนุษย์จะเสด็จมา
ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่สัตย์ซ่ือ
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ใครเป็น ผู้ รับ ใช้ สัตย์ ซื่อ และฉลาด ที่ นายได้ ตัง้ ไว้ เหนื อ พวกผู้ รับ ใช้ สําหรับ แจกอาหารตามเวลา
46 เมื่อนายมาพบเขากระทําอยู่อย่างนั ้น ผู้รบ
ั ใช้ผู้นั ้ นก็จะเป็นสุข 47 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลาย
ว่า นายจะตัง้ เขาไว้ให้ดู แลบรรดาข้าวของของท่านทุกอย่าง 48 แต่ ถ้าผู้รับใช้ชัวน
้ จะคิดในใจว่า ‘นาย
่ ัน
49
ของข้าคงมาช้า�
แล้วจะตัง้ ต้นโบยตี เพื่อนผู้รับใช้และกินดื่ม อยู่กับ พวกขี้เมา 50 นายของผู้รับใช้ผู้
นั ้นจะมาในวันทีเ่ ขาไม่คิด ในโมงที่เขาไม่รู ้ 51 และจะทําโทษเขาถึงสาหัส ทัง้ จะขับไล่ให้เขาไปเข้าส่วนกับ
พวกคนหน้าซื่อใจคด ซึ่งที่นั่นจะมีแต่การร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน�
45

25
คําอุปมาเกี่ยวกับสาวพรหมจารีสิบคน

1 “เมื่อถึงวันนั ้น

อาณาจักรแห่งสวรรค์จะเปรียบเหมือนหญิงพรหมจารีสิบคนถือตะเกียงของตนออก
ไปรับ เจ้า บ่าว ในพวกเธอเป็น คนที่ มี ปัญญาห้า คน และเป็น คนโง่หา้ คน 3 พวกที่ โง่นั ้น เอาตะเกียง
ของตนไป แต่ หาได้เอานํ้ามันไปด้วยไม่ 4 แต่ คนที ่มีปัญญานั ้นได้ เอานํ้ามันใส่ ภาชนะไปกับตะเกียงของ
ตนด้วย 5 เมื่อ เจ้า บ่าวยัง ช้า อยู่ พวกเธอทุก คนก็ พากัน ง่วงเหงาและหลับ ไป 6 ครัน
้ เวลาเที่ยงคื นก ็ มี
เสียงร้องมาว่า ‘ดู เถิด เจ้ าบ่าวมาแล้ว จงออกมารับท ่านเถิด� 7 บรรดาหญิง พรหมจารีเหล่ านั ้ นก ็ ลุ ก
ขึ้น ตกแต่ง ตะเกียงของตน 8 พวกที่ โง่นั ้ นก ็ พู ดก ับ พวกที่ มี ปัญญาว่า ‘ขอแบ่ง นํ้ามัน ของท่านให้เราบ้าง
เพราะตะเกียงของเราดั บอย ู่� 9 พวกที่ มี ปัญญาจึง ตอบว่า ‘ทํา อย่างนั ้น ไม่ ได้ เกรงว่า นํ้ามัน จะไม่ พอ
สําหรับเราและเจ้า จงไปหาคนขาย ซื้อสําหรับตัวเองจะดีกว่า� 10 เมื่อพวกเธอกําลังไปซื้อนั ้นเจ้าบ่าวก็
มาถึง ผูที
้ ่พรอ
้ มอยูแล้
่ วก็ได้เข้าไปกับท่านในพิธส
ี มรสนั ้น แล้วประตูก็ปิด 11 ภายหลังหญิงพรหมจารีอีก
พวกหนึ่ งก็มาร้องว่า ‘ท่านเจ้าข้าๆ ขอเปิดให้ข้าพเจ้าทัง้ หลายด้วย� 12 ฝ่ายท่านตอบว่า ‘เราบอกความ
จริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า เราไม่รูจั
้ กท่าน� 13 เหตุฉะนั ้นจงเฝ้าระวังอยู่ เพราะท่านทัง้ หลายไม่รูกํ
้ าหนดวัน
หรือโมงที่บุตรมนุษย์จะเสด็จมา
2

คําอุปมาเกี่ยวกับเงินตะลันต์

14 อาณาจักรแห่งสวรรค์ ยง
ั เปรียบเหมือนชายผู้หน่งึ จะออกเดินทางไปยังเมืองไกล

จึงเรียกพวกผู้รับ
ใช้ของตนมา และฝากทรัพย์สมบัติของเขาไว้
คนหนึ่ งสองตะลันต์ และอีก
คนหนึ่ งตะลันต์เดียว ตามความสามารถของแต่ละคน แล้วท่านก็ออกเดินทางทันที 16 คนที่ได้รับห้าตะ
ลัน ต์นั้ นก ็ เอาเงิน นั ้น ไปค้าขาย ได้ กําไรมาอีกห ้า ตะลัน ต์ 17 คนที ่ ได้ รับ สองตะลัน ต์นั้ นก ็ ได้ กําไรอีก สอง
ตะลัน ต์ เหมือนกัน 18 แต่ คนที ่ ได้ รับ ตะลัน ต์ เดียวได้ ขุด หลุม ซ่อนเงิน ของนายไว้ 19 ครัน
้ อยู่ มาช้า นาน
20
นายจึง มาคิด บัญชีกับ ผู้ รับ ใช้เหล่า นั ้น
คนที ่ ได้ รับ ห้าตะลัน ต์ ก็ เอาเงินกําไรอีกห ้า ตะลัน ต์ มาชีแ
้ จงว่า
21
‘นายเจ้าข้า ท่านได้ มอบเงิน ห้า ตะลัน ต์ ไว้กับ ข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ กําไรมาอี กห ้า ตะลัน ต์�
นาย
จึงตอบเขาว่า ‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซ่ือในของเล็กน้ อย เราจะตัง้ เจ้าให้ดูแลของ
มาก เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด� 22 คนที่ได้รับสองตะลันต์มาชีแ
้ จงด้วยว่า ‘นายเจ้าข้า ท่าน
ได้ มอบเงิน สองตะลัน ต์ ไว้กับ ข้าพเจ้า ดู เถิด ข้าพเจ้า ได้ กําไรมาอีก สองตะลัน ต์� 23 นายจึง ตอบเขาว่า
‘ดีแล้ว เจ้าเป็นผู้รับใช้ดีและสัตย์ซื่อ เจ้าสัตย์ซ่ือในของเล็กน้ อย เราจะตัง้ เจ้าให้ดูแลของมาก เจ้าจงปรี
ดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด� 24 ฝ่ายคนที่ได้รับตะลันต์เดียวมาชีแ
้ ักท่าน
้ จงว่า ‘นายเจ้าข้า ข้าพเจ้ารู จ
ว่าท่านเป็นคนใจแข็ง เกี่ยวผลที่ท่านมิได้หว่าน เก็บสํ่าสมที่ท่านมิได้โปรย 25 ข้าพเจ้ากลัวจึงเอาเงินตะ
ลันต์ ของท่านไปซ่อนไว้ใต้ดิน ดู เถิด นี่ แหละเงินของท่าน� 26 นายจึงตอบเขาว่า ‘เจ้ าผู้รับใช้ชัว่ ช้าและ
เกียจคร้าน เจ้าก็รู อ
้ ยู่ว่าเราเกี่ยวที่เรามิได้หว่าน เก็บสํ่าสมที่เรามิได้โปรย 27 เหตุฉะนั ้น เจ้าควรเอาเงิน
ของเราไปฝากไว้ที่ ธนาคาร เมื่อ เรามาจะได้ รบ
ั เงิน ของเราทัง้ ดอกเบี้ย ด้วย 28 เพราะฉะนั ้น จงเอาเงิน
ตะลันต์เดียวนั ้นจากเขาไปให้คนที่มีสิบตะลันต์ 29 ด้วยว่าทุกคนที่มีอยู่แล้ว จะเพิม
่ เติมให้แก่ผู้นั ้นจนมี
15 คนหนึ่ งท่านให้หา
้ ตะลันต์
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เหลือเฟือ แต่ผู้ที่ไม่มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยู่ก็จะต้องเอาไปจากเขา
เสียที่มืดภายนอก ซึ่งที่นั่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน�
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30 จงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์ นี้ ไปทิง
้

การพิพากษาบรรดาชนชาติต่างๆ
31 เมื่อบุตรมนุษย์จะเสด็จมาในสง่าราศี ของพระองค์ พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ อน
ั บริสุทธิ์ทัง้ ปวง เมื่อ
นั ้น พระองค์ จะประทับ บนพระที่ นั่ งอ ั นร ุ่ง เรืองของพระองค์ 32 บรรดาประชาชาติ ต่างๆจะประชุม พร้อม
กัน ต่อ พระพักตร์พระองค์ และพระองค์ จะทรงแยกมนุษย์ ทัง้ หลายโดยแยกพวกหนึ่ ง ออกจากอีก พวก
หนึ่ ง เหมือนอย่างผู้ เลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ 33 และพระองค์ จะทรงจัด ฝูง แกะให้อยู่ เบื้องขวา
พระหัตถ์ ของพระองค์ แต่ ฝูงแพะนั ้นจะทรงจัดให้อยู่เบื้องซ้าย 34 ขณะนั ้น พระมหากษั ตริย์จะตรัสแก่
บรรดาผู้ที่อยูเบื
่ ้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์ว่า ‘ท่านทัง้ หลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา จงมา
รับ เอาราชอาณาจักรซึ่ง ได้ ตระเตรียมไว้สํา หรับท ่า นทัง้ หลายตัง้ แต่ แรกสร้างโลกเป็น มรดก 35 เพราะ
ว่า เมื่อ เราหิว ท่านทัง้ หลายก็ ได้ จัดหาให้เรากิน เรากระหายนํ้า ท่านก็ ให้เราดื่ม เราเป็น แขกแปลกหน้า
ท่านก็ได้ต้อนรับเราไว้ 36 เราเปลือยกาย ท่านก็ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เมื่อเราเจ็บป่วย ท่านก็ได้มาเยีย
่ ม
เรา เมื่อ เราต้องจํา อยู่ในคุก ท่านก็ ได้ มาเยีย
่ มเรา� 37 เวลานั ้น บรรดาผู้ ชอบธรรมจะกราบทูล พระองค์
ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ที่ ข้าพระองค์เห็นพระองค์ทรงหิว และได้จัดมาถวายแด่พระองค์แต่เมื่อไร หรือทรง
กระหายนํ้า และได้ถวายให้พระองค์ดื่มแต่เมื่อไร 38 ที่ข้าพระองค์ได้เหน
็ พระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า
และได้ต้อนรับพระองค์ไว้แต่เมื่อไร หรือเปลือยพระกาย และได้สวมฉลองพระองค์ให้แต่เมื่อไร 39 ที่ข้า
พระองค์ เห ็ นพระองค์ ประชวรหรือ ต้องจํา อยู่ ในคุก และได้ มาเฝ้า พระองค์ นั้น แต่ เมื่อไร � 40 แล ้ว พระ
มหากษั ตริย์จะตรัสตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ซึ่งท่านได้กระทําแก่คนใดคนหนึ่ ง
ในพวกพี่น้องของเรานี้ ถึงแม้จะตํ่าต้อยเพียงไร ก็เหมือนได้กระทําแก่เราด้วย� 41 แล้วพระองค์จะตรัส
กับบรรดาผู้ที่ อยู่เบื้องซ้ายพระหัตถ์ ด้วยว่า ‘ท่านทัง้ หลาย ผู้ต้องสาปแช่ง จงถอยไปจากเราเข้าไปอยู่ใน
ไฟซึ่ง ไหม้ อยู่เป็น นิ ตย์ ซึ่ง เตรียมไว้สําหรับ พญามารและสมุน ของมัน นั ้น 42 เพราะว่าเมื่อ เราหิว ท่านก็
มิได้ให้เรากิน เรากระหายนํ้า ท่านก็มิได้ให้เราดื่ม 43 เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ได้ต้อนรับเราไว้ เรา
เปลือยกาย ท่านก็ไม่ได้ให้เสื้อผ้าเรานุ่งห่ม เราเจ็บป่วยและต้องจําอยู่ในคุก ท่านไม่ได้เยีย
่ มเรา� 44 เขา
ทัง้ หลายจะทูล พระองค์ ด้วยว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ที่ ข้า พระองค์ ได้ เห ็ นพระองค์ ทรงหิว หรือ ทรงกระหาย
นํ้า หรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยพระกาย หรือประชวร หรือต้องจําอยู่ในคุก และข้าพระองค์
มิได้ ปรนนิ บัติ พระองค์ นั ้น แต่ เมื่อไร � 45 เมื่อ นั ้น พระองค์ จะตรัส ตอบเขาว่า ‘เราบอกความจริง แก่ ท่าน
ทัง้ หลายว่า ซึ่ง ท่านมิ ได้ กระทํา แก่ ผู้ ตํ่าต้อยที่สุด สัก คนหนึ่ ง ในพวกนี้ ก็ เหมือนท่านมิ ได้ กระทํา แก่ เรา �
46 และพวกเหล่านี้ จะต้องออกไปรับโทษอยูเป็
่ นนิ ตย์ แต่ผู้ชอบธรรมจะเข้าสู่ชีวิตนิรน
ั ดร์�

26
พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่วางแผนจะฆ่าพระเยซู (มก 14:1-2; ลก 22:1-2)
1 ต่อ มา เมื่อ พระ เยซู ตรัส ถ้อยคํา เหล่า นี้ เสร็จ แล้ว พระองค์ จึง รับสัง
่ แก่ พวก สาวก ของ พระองค์ ว่า
2 “ท่านทัง
้ หลายรู ้ อยู่ ว่า อีก สองวัน จะถึง เทศกาลปัส กา และบุตรมนุษย์ จะต้องถูก ทรยศให้ ถู กตรึง ที่
กางเขน � 3 ครัง้ นั ้น พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ ใหญ่ ของประชาชนได้ ประชุ มกั นที ่
คฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต ผูซึ
้ ่งเรียกขานกันว่า คายาฟาส 4 ปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซูด้วยอุบายเอาไป
ฆ่าเสีย 5 แต่พวกเขาพูดว่า “ในวันเทศกาลเลี้ยงอย่าพึ่งทําเลย กลัวว่าประชาชนจะเกิดการวุน
่ วาย�
มารียช
์ าวบ้านเบธานี ชโลมพระเยซูต่อหน้าคนทัง้ หลาย (มก 14:3-9; ยน 12:1-8)
6 ในคราวที่ พระเยซู ทรงประทั บอย ู่ หมู่ บ้านเบธานี ในเรือนของซี โมนคนโรคเรือ
้ น 7 ขณะเมื่อพระองค์
ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ มีหญิงผูหน
้ ่งึ ถือผอบนํ้ามันหอมราคาแพงมากมาเฝ้าพระองค์ แล้วเทนํ้ามัน
8
นั ้น บนพระเศียรของพระองค์ พวกสาวกของพระองค์ เมื่อ เห็นก ็ ไม่ พอใจ จึง ว่า “เหตุ ใดจึง ทําให้ของนี้
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เสียเปล่า 9 ด้วยนํ้ามันนี้ ถ้าขายก็ได้เงินมาก แล้วจะแจกให้คนจนก็ได้� 10 เมื่อพระเยซูทรงทราบจึงตรัส
แก่ เขาว่า “กวนใจหญิง นี้ ทําไม เธอได้ กระทํา การดี แก่ เรา 11 ด้วยว่า คนยากจนมี อยู่ กั บท ่านเสมอ แต่
เราไม่อยูกั
่ บท่านเสมอไป 12 ซึ่งหญิงนี้ ได้เทนํ้ามันหอมบนกายเรา เธอกระทําเพื่อการศพของเรา 13 เรา
บอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ที่ไหนๆทัว่ โลกซึ่งข่าวประเสริฐนี้ จะประกาศไป การซึ่งหญิงนี้ ได้กระทํา
จะเลื่องลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่นั่นด้วย�
ยูดาสตกลงที่จะทรยศพระองค์ (มก 14:10-11; ลก 22:3-6)

ครัง้ นั ้น คนหนึ่ ง ในพวกสาวกสิบ สองคนชื่อ ยู ดาสอิส คาริโอท ได้ ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ 15 ถามว่า
“ถ้าข้าพเจ้าจะมอบพระองค์ ไว้แก่ ท่าน ท่านทัง้ หลายจะให้อะไรข้าพเจ้า� ฝ่ายเขาก็ สัญญาจะให้เหรียญ
เงินแก่ยูดาสสามสิบเหรียญ 16 ตัง้ แต่เวลานั ้นมายูดาสก็คอยหาช่องที่จะทรยศพระองค์
14

การจัดเตรียมเบื้องต้นสําหรับเทศกาลปัสกา (มก 14:12-16; ลก 22:7-13)
ในวัน ต้น เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ พวกสาวกมาทูล ถามพระเยซู ว่า “พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้
ข้าพระองค์ ทัง้ หลายจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์ เสวยที่ ไหน� 18 พระองค์ จึงตรัสว่า “จงเข้าไปหาผู้ หน่ง
ึ
ในกรุ งนั ้น บอกเขาว่า ‘พระอาจารย์ว่า เวลาของเรามาใกล้แล้ว เราจะถือปัสกาที่บ้านของท่านพร้อมกับ
พวกสาวกของเรา� ” 19 ฝ่ายสาวกเหล่านั ้ นก็กระทําตามที่พระเยซูทรงรับสัง่ แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้
พร้อม
17

อาหารมื้อแรกก่อนเทศกาลปัสกา (มก 14:17-21; ลก 22:14-23; ยน 13:2-30)
20 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า พระองค์ เอนพระกายลงร่วมสํารับกับสาวกสิบสองคน 21 เมื่อรับประทานกัน
อยู่พระองค์จึงตรัสว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนหนึ่ งในพวกท่านจะทรยศเรา� 22 ฝ่าย
พวกสาวกก็พากันเป็นทุกข์นั ก ต่างคนต่างเริมท
่ ูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ�
23 พระองค์ตรัสตอบว่า “ผูที
้ ่เอาอาหารจิม
้ ้นแหละที่จะทรยศเรา 24 บุตรมนุษย์
้ ในชามเดียวกันกับเรา ผูนั
จะเสด็จไปตามที่ได้เขียนไว้วา่ ด้วยพระองค์นั ้น แต่วิบัติแก่ผู้ที่ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั ้ นมิได้บังเกิดมา
ก็จะเป็นการดีต่อคนนั ้นเอง� 25 ยูดาสที่ได้ทรยศพระองค์ทูลถามว่า “อาจารย์เจ้าข้า คือข้าพระองค์หรือ
� พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ท่านพูดเองแล้วนี่�
การตัง้ พิธศ
ี ีลระลึก (มก 14:22-25; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-25)
พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา และเมื่อขอบพระคุณแล้ว ทรงหักส่งให้แก่เหล่า
สาวกตรัสว่า “จงรับกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา� 27 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วยมาขอบพระคุณและส่ง
ให้เขา ตรัสว่า “จงรับไปดื่ มทุกคนเถิด 28 ด้วยว่านี่ เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่
ซึ่งต้องหลัง่ ออกเพื่อยกบาปโทษคนเป็ นอันมาก 29 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่ด่ืมน้าํ ผลแห่งเถา
องุน
่ ต่อไปอีกจนวันนั ้นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มกันใหม่กับพวกท่านในอาณาจักรแห่งพระบิดาของเรา�
26 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น

ทรงพยากรณ์ วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มก 14:26-31; ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)
30 เมื่อพวกเขาร้องเพลงสรรเสริญแล้ว เขาก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ 31 ครัง
้ นั ้นพระเยซูตรัส
กับเหล่าสาวกว่า “ในคืนวันนี้ ท่านทุกคนจะสะดุดเพราะเรา ด้วยมีคําเขียนไว้ว่า ‘เราจะตีผูเลี
้ ้ยงแกะ และ
32
แกะฝูง นั ้น จะกระจัดกระจายไป�
แต่ เมื่อ เราฟื้ นขึ้น มาแล้ว เราจะไปยัง แคว้น กาลิ ลีก ่อนหน้า ท่าน�
33 ฝ่ายเปโตรทูล ตอบพระองค์ ว่า “แม้ คนทัง
้ ปวงจะสะดุด เพราะพระองค์ ข้า พระองค์ จะสะดุ ดก ็ หามิได้
เลย� 34 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ในคืนนี้ ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสาม
ครัง้ � 35 เปโตรทูล พระองค์ ว่า “ถึง แม้ ข้า พระองค์ จะต้องตายกับ พระองค์ ข้า พระองค์ ก็ จะไม่ ปฏิเสธ
พระองค์เลย� เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
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พระเยซูในสวนเกทเสมนี ใกล้วันสิน
้ พระชนม์ (มก 14:32-42; ลก 22:39-46; ยน 18:1)

แล ้ว พระเยซู ทรงพาสาวกมายัง ที่ แห่ง หน่งึ เรียกว่า เกทเสมนี แล ้ว ตรัส กับ สาวกว่า “จงนั ่ง อยู่ ที่ นี่
ขณะเมื่อเราจะไปอธิษฐานที่โน่ น� 37 พระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรชายทัง้ สองของเศเบดีไปด้วย พระองค์
ทรงเริม
่ โศกเศร้า และหนั ก พระทัย ยิง่ นั ก 38 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “ใจของเราเป็น ทุกข์ แทบจะตาย
จงเฝ้าอยูก
่ ับเราที่นี่ เถิด�
36

พระเจ้าทรงตอบคําอธิษฐานของพระเยซูในสวนเกทเสมนี (มก 14:35-41; ลก 22:41-44; ฮบ 5:7)

แล ้ว พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น ไปอีก หน่ อยหนึ่ ง ก็ ซบพระพักตร์ ลงถึ งด ิน อธิษฐานว่า “โอ พระบิดา
ของข้าพระองค์ ถ้าเป็นได้ ขอให้ถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์ เถิด แต่ อย่างไรก็ ดี อย่าให้เป็นตามใจ
ปรารถนาของข้า พระองค์ แต่ ให้เป็น ไปตามพระทัย ของพระองค์� 40 พระองค์ จึง เสด็จ กลับ มายัง สาวก
เหล่านั ้น เห็นเขานอนหลับอยู่ และตรัสกับเปโตรว่า “เป็นอย่างไรนะ ท่านทัง้ หลายจะคอยเฝ้าอยู่กับเรา
สักชัว่ เวลาหนึ่ งไม่ได้หรือ 41 จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน เพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง จิตใจพร้อมแล้วก็
จริง แต่เนื้ อหนั งยังอ่อนกําลัง� 42 พระองค์จึงเสด็จไปอธิษฐานครัง้ ที่สองอีกว่า “โอ ข้าแต่พระบิดาของ
ข้า พระองค์ ถ้า ถ้วยนี้ เลื่อนพ้น ไปจากข้า พระองค์ ไม่ ได้ และข้า พระองค์ จํา ต้องดื่ม แล้ว ก็ ให้ เป็น ไปตาม
นํ้า พระทัยของพระองค์� 43 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ กลับ มาก็ ทรงพบสาวกนอนหลับ อีก เพราะเขาลืมตาไม่
ขึ้น 44 พระองค์จึงทรงละพวกเขาไว้ เสด็จไปอธิษฐานครัง้ ที่สามด้วยถ้อยคําเช่นเดิมอีก 45 แล้วพระองค์
เสด็จมายังพวกสาวกของพระองค์ ตรัสว่า “เดีย
๋ วนี้ จงนอนต่อไปให้หายเหนื่ อยเถิด ดู เถิด เวลามาใกล้
แล้ว และบุตรมนุษย์จะต้องถูกทรยศให้ตกอยู่ในมือของคนบาป 46 ลุกขึ้นไปกันเถิด ดูเถิด ผู้ที่จะทรยศ
เรามาใกล้แล้ว�
39

การทรยศและการจับกุมพระเยซู (มก 14:43-50; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)

47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา

ดูเถิด ยูดาส คนหนึ่ งในเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น ได้เข้ามา และมีประ
ชาชนเป็ นอันมากถือดาบ ถือไม้ตะบอง มาจากพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชน 48 ผู้ที่จะ
ทรยศพระองค์นั้นได้ให้อาณั ติสัญญาณแก่เขาว่า “เราจะจุบผูใด
้ ก็เป็นผูนั
้ ้นแหละ จงจับกุมเขาไว้ให้แน่ น
หนาเถิด� 49 ขณะนั ้น ยูดาสตรงมาหาพระเยซูทูลว่า “สวัสดี พระอาจารย์� แล้วจุบพระองค์ 50 พระเยซู
ตรัสกับเขาว่า “สหายเอ๋ย มาที่นี่ ทําไม� คนเหล่านั ้นก็เข้ามาจับพระเยซูและคุมไป 51 ดูเถิด มีคนหนึ่ งที่
อยู่กับพระเยซู ยื่นมือชักดาบออก ฟันหูผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิตขาด 52 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า
“จงเอาดาบของท่านใส่ฝักเสีย ด้วยว่าบรรดาผูถ
้ ือดาบจะพินาศเพราะดาบ 53 ท่านคิดว่าเราจะอธิษฐาน
ขอพระบิดาของเรา และในบัด เดีย
๋ วนั ้น พระองค์ จะทรงประทานทูต สวรรค์ แก่ เรากว่า สิบ สองกองไม่ ได้
หรือ 54 แต่ ถ้า เป็น เช่น นั ้น พระคัมภีร ที
์ ่ วา่ จํา จะต้องเป็น อย่างนี้ จะสําเร็จ ได้ อย่างไร � 55 ขณะนั ้น พระ
เยซู ตรัสกับหมู่ ชนว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบ ถือตะบองออกมาจับเรา เราได้ นั่งกั
บท่านทัง้ หลายสัง่ สอนในพระวิหารทุกวัน ท่านก็หาได้จับเราไม่ 56 แต่เหตุการณ์ ทัง้ สิ้นที ่ได้บังเกิดขึ้นนี้
ก็เพื่อจะสําเร็จตามพระคัมภีรที
์ ่พวกศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้� แล้วสาวกทัง้ หมดก็ได้ละทิง้ พระองค์
ไว้และพากันหนี ไป
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าคายาฟาสและสภา (มก 14:53-65; ยน 18:12, 19-24)

ผู้ที่ จับพระเยซู ได้ พาพระองค์ ไปยังคายาฟาสมหาปุโรหิต ที่ ซึ่งพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ได้
ประชุมกันอยู่ 58 แต่เปโตรได้ติดตามพระองค์ไปห่างๆจนถึงคฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต แล้วเข้าไปนั ่งข้าง
ในกับ คนใช้ เพื่อ จะดู วา่ เรือ
่ งจะจบลงอย่างไร 59 พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกผู้ ใหญ่ กับ บรรดาสมาชิก สภาได้
หาพยานเท็จมาเบิกปรักปรําพระเยซู เพื่อจะประหารพระองค์ เสีย 60 แต่ หาหลักฐานไม่ได้ เออ ถึงแม้ มี
พยานเท็จ หลายคนมาให้การก ็ หาหลัก ฐานไม่ ได้ ในที่ สุ ดก ็ มี พยานเท็จ สองคนมา 61 กล่าวว่า “คนนี้ ได้
ว่า ‘เราสามารถจะทําลายพระวิหารของพระเจ้า และจะสร้างขึ้นใหม่ในสามวัน� ” 62 มหาปุโรหิตจึงลุก
57
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ขึ้น ถามพระองค์ ว่า “ท่านจะไม่ ตอบอะไรหรือ คนเหล่า นี้ เป็น พยานปรักปรํา ท่านด้วยเรือ
่ งอะไร� 63 แต่
พระเยซู ทรงนิ่ ง อยู่ มหาปุโรหิต จึง กล่าวแก่ พระองค์ ว่า “เราสัง่ ให้ ท่านปฏิญาณโดยอ้างพระเจ้า ผู้ทรง
พระชนม์ อยู่ ให้ บอกเราว่า ท่านเป็น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า หรือ ไม่� 64 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า
“ท่านว่าถูกแล้ว และยิง่ กว่านั ้ นอีก เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ในเวลาเบื้องหน้านั ้น ท่านทัง้ หลายจะได้ เห
็ นบุ ตรมนุษย์นั่ง ข้างขวาพระหัตถ์ ของผู้ทรงฤทธานุภาพ และเสด็จ มาบนเมฆแห่ง ฟ้า สวรรค์� 65 ขณะ
นั ้นมหาปุโรหิตจึงฉี กเสื้อของตน แล้วว่า “เขาได้พู ดหมิน
่ ประมาทแล้ว เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า ดู
เถิด บัดนี้ ท่านทัง้ หลายก็ ได้ ยิน เขาพูด หมิน
่ ประมาทแล้ว 66 ท่านทัง้ หลายคิด เห็น อย่างไร� คนทัง้ ปวง
ก็ ตอบว่า “เขามี ความผิด ถึง ตาย� 67 แล ้ว เขาถ่ มน้าํ ลายรดพระพักตร์พระองค์ และตี พระองค์ และคน
อื่นเอาฝ่ามือตบพระองค์ 68 แล้วว่า “เจ้าพระคริสต์ จงพยากรณ์ ให้เรารู ว้ า่ ใครตบเจ้า� 69 ขณะนั ้นเปโต
รนั ่ งอยู่ภายนอกบริเวณคฤหาสน์ นั ้น มีสาวใช้คนหนึ่ งมาพูดกับเขาว่า “เจ้าได้อยู่กับเยซูชาวกาลิลีด้วย�
70 แต่ เปโตรได้ ปฏิเสธต่อ หน้า คนทัง
้ ปวงว่า “ที่ เจ้ าว่า นั ้น ข้า ไม่ รู เ้ รือ
่ ง � 71 เมื่อ เปโตรได้ ออกไปที่ ระเบียง
สาวใช้อีกคนหนึ่ งแลเห็นจึงบอกคนทัง้ ปวงที่อยู่ที่นั ่นว่า “คนนี้ ได้อยู่กับเยซูชาวนาซาเร็ธด้วย� 72 เปโตร
จึงปฏิเสธอีก ด้วยคําปฏิญาณว่า “ข้าไม่รู จั
้ กคนนั ้น� 73 อีกสักครู หน
่ ่งึ คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ใกล้ ๆนั ้ นก็มา
ว่าแก่เปโตรว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ งในพวกนั ้นแน่ แล้ว ด้วยว่าสําเนี ยงของเจ้าก็ส่อตัวเจ้าเอง� 74 แล้วเปโต
รก็เริม
้ กคนนั ้น� ในทันใดนั ้นไก่ก็ขัน 75 เปโตรจึงระลึกถึงคําของพระเยซูที่
่ สบถและสาบานว่า “ข้าไม่รู จั
ตรัสแก่เขาว่า “ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ � แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่น
ยิง่ นั ก

27
สภามอบพระเยซูไว้แก่ปีลาต

1 ครันร
้ ุ่งเช้า

บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนปรึกษากันด้วยเรือ
่ งพระเยซู เพื่อ
จะประหารพระองค์เสีย 2 เขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้แก่ปอนทิอส
ั ปีลาตเจ้าเมือง
การสํานึ กผิดและความตายของยูดาส (กจ 1:16-19)

3 เมื่อยูดาสผู้ทรยศพระองค์ เห็นว่าพระองค์ ต้องปรับโทษก็ กลับใจ

นําเงินสามสิบเหรียญนั ้นมาคืนให้
แก่พวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ 4 กล่าวว่า “ข้าพเจ้าได้ทําบาปที่ได้ทรยศโลหิตอันบริสุทธิ์� คนเหล่า
นั ้นจึงว่า “การนั ้นเป็นธุระอะไรของเรา เจ้าต้องรับธุระเอาเอง� 5 ยูดาสจึงทิง้ เงินนั ้นไว้ในพระวิหารและ
จากไป แล้วเขาก็ออกไปผูกคอตาย 6 พวกปุโรหิตใหญ่จึงเก็บเอาเงินนั ้นมาแล้วว่า “เป็นการผิดพระราช
บัญญั ติ ที่ จะเก็บ เงิน นั ้น ไว้ ในคลัง พระวิ หาร เพราะเป็น ค่า โลหิต� 7 เขาก็ ปรึกษากัน และได้ เอาเงิน นั ้น
ไปซื้อ ทุ่ง ช่างหม้อ ไว้ สําหรับ เป็ นที ่ ฝัง ศพคนต่างบ้านต่างเมือง 8 เหตุ ฉะนั ้น ทุ ่ง นั ้น จึง เรียกว่า ทุ ่ง โลหิต
จนถึงทุกวันนี้ 9 ครัง้ นั ้นก็สําเร็จตามพระวจนะโดยเยเรมียศาสดาพยากรณ์
์
ซึ่งว่า ‘และพวกเขาก็รบ
ั เงิน
10
สามสิบเหรียญ ซึ่งเป็นราคาของผู้ที่ เขาตี ราคาไว้นั ้น� คือที่ คนอิสราเอลบางคนตีราคาไว้ ‘แล้วไปซื้อ
ทุ่งช่างหม้อ ตามที่องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาข้าพเจ้า�
พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้าปีลาต

เจ้าเมืองจึงถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิว
หรือ� พระเยซูตรัสกับท่านว่า “ก็ท่านว่าแล้วนี่� 12 แต่เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผูใหญ่
้
ได้ฟ้องกล่าว
โทษพระองค์ พระองค์ มิได้ ทรงตอบประการใด 13 ปี ลาตจึง กล่าวแก่ พระองค์ ว่า “ซึ่ง เขาได้ กล ่าวความ
ปรักปรําท่านเป็นหลายประการนี้ ท่านไม่ได้ยินหรือ� 14 แต่พระองค์ก็มิได้ตรัสตอบท่านสักคําเดียว เจ้า
เมืองจึงอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
11 เมื่อพระเยซู ทรงยืนอยู่ต่อหน้าเจ้าเมือง

พวกยิวให้ปล่อยบารับบัสและตัดสินให้พระเยซูถูกประหารชีวต
ิ
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15 ในเทศกาลเลี้ยงนั ้น

เจ้าเมืองเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ งให้แก่หมู่ชนตามใจชอบ 16 คราวนั ้นพวกเขา
มีนักโทษสําคัญคนหนึ่ งชื่อบารับบัส 17 เหตุ ฉะนั ้นเมื่อคนทัง้ ปวงชุ มนุมกันแล้ว ปี ลาตได้ ถามเขาว่า “เจ้
าทัง้ หลายปรารถนาให้ข้าพเจ้า ปล่อยผู้ ใดแก่ เจ้า บารับ บัส หรือ พระเยซู ที่ เรียกว่า พระคริสต์� 18 เพราะ
ท่านรู ้อยู่ แล ้ วว ่า เขาได้ มอบพระองค์ ไว้ ด้วยความอิจฉา 19 ขณะเมื่อ ปี ลาตนั ่ งบ ัลลั งก ์ พิพากษาอยู่ นั ้น
ภรรยาของท่านได้ใช้คนมาเรียนท่านว่า “ท่านอย่าพัวพันกับเรือ
่ งของคนชอบธรรมนั ้นเลย ด้วยว่าวันนี้ ดิ
20
ฉั นทุกข์ใจหลายประการกับความฝันเกี่ยวกั บท่านผู้นั ้น� ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ก็ ยุยง
หมู่ชนขอให้ปล่อยบารับบัส และให้ประหารพระเยซูเสีย 21 เจ้าเมืองจึงถามเขาว่า “ในสองคนนี้ เจ้าจะให้
เราปล่อยคนไหนให้แก่เจ้า� เขาตอบว่า “บารับบัส� 22 ปี ลาตจึงถามพวกเขาว่า “ถ้าอย่างนั ้น เราจะทํา
อย่างไรแก่พระเยซูที่เรียกว่า พระคริสต์� เขาพากันร้องแก่ท่านว่า “ให้ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 23 เจ้
าเมืองถามว่า “ตรึงทําไม เขาได้ ทําผิดประการใด� แต่ เขาทัง้ หลายยิง่ ร้องว่า “ให้ตรึงเขาเสียที่ กางเขน
เถิด� 24 เมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดวุน
่ วายขึ้น ท่านก็เอานํ้าล้างมือต่อหน้าหมู่ชน แลวว
้ ่า “เรา
ไม่มีผิดด้วยเรือ
่ งโลหิตของคนชอบธรรมคนนี้ เจ้ารับธุระเอาเองเถิด� 25 บรรดาหมู่ชนเรียนว่า “ให้โลหิต
ของเขาตกอยู่แก่เราทังบ
้ ุตรของเราเถิด� 26 ท่านจึงปล่อยบารับบัสให้เขา และเมื่อท่านได้โบยตีพระเยซู
แล้ว ท่านก็มอบพระองค์ให้ถูกตรึงที่กางเขน
พระเยซูทรงถูกเยาะเย้ยและถูกสวมมงกุฎหนาม (มก 15:17-23)

27 พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในศาลาปรีโทเรยม
ี แล้วก็รวมทหารทัง้ กองล้อมพระองค์

ไว้ 28 และพวกเขาเปลื้องฉลองพระองค์ออก เอาเสื้อสีแดงเข้มมาสวมพระองค์ 29 เมื่อพวกเขาเอาหนาม
สานเป็นมงกุฎ เขาก็สวมพระเศียรของพระองค์ แล้วเอาไม้ออ
้ ให้ถือไว้ในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์
และเขาได้คุกเข่าลงต่อพระพักตร์พระองค์ เยาะเย้ยพระองค์ว่า “กษั ตริย์ของพวกยิวเจ้าข้า ขอทรงพระ
เจริญ� 30 แล้วเขาก็ถ่มน้าํ ลายรดพระองค์ และเอาไม้อ้อนัน
้ ตีพระเศียรพระองค์ 31 เมื่อพวกเขาเยาะเย้ย
พระองค์แล้ว เขาถอดเสื้อนั ้นออก แล้วเอาฉลองพระองค์สวมให้ และนําพระองค์ออกไปเพื่อจะตรึงเสีย
ที่ กางเขน 32 ขณะที่ พวกเขาออกไปนั ้น เขาได้พบชาวไซรีนคนหนึ่ งชื่อซีโมน เขาจึงเกณฑ์ คนนั ้นให้แบก
กางเขนของพระองค์ไป
การตรึงที่กางเขน (มก 15:24-32; ลก 23:27-43; ยน 19:16-27)
33 เมื่อ พวกเขามาถึง สถานที่ แห่ง หน ่ง
ึ ซึ่ง เรียกว่า กลโกธา แปลว่า สถานที่ กะโหลกศีรษะ 34 เขาเอา
นํ้า องุน
่ เปรีย
้ วระคนกับ ของขมมาถวายพระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงชิม ก็ ไม่ เสวย 35 ครัน
้ ตรึง พระองค์ ที่
กางเขนแล้ว เขาก็ เอาฉลองพระองค์ มาจับ สลากแบ่ง ปั นก ัน เพื่อ จะสําเร็จ ตามพระวจนะโดยศาสดา
พยากรณ์ ซ่ึงว่า ‘เสื้อผ้า ของข้าพระองค์ เขาแบ่งปั นกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์ นั ้น เขาก็ จับสลากกัน�
36 แล้วพวกเขาก็นั่งเฝ้าพระองค์อยู่ที่ นั่น 37 และได้เอาถ้อยคําข้อหาที่ ลงโทษพระองค์ไปติดไว้เหนื อพระ
เศียร ซึ่งอ่านว่า “ผูนี
้ ้ คือเยซูกษั ตริยของชนชาติ
์
ยิว� 38 คราวนั ้นมโี จรสองคนถูกตรึงไว้พรอ
้ มกับพระองค์
ข้างขวาพระหัตถ์คนหนึ่ ง ข้างซ้ายอีกคนหนึ่ ง 39 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่เดินผ่านไปมานั ้นกด
็ ่าทอพระองค์ สัน
่
40
ศีรษะของเขา กล่าวว่า “เจ้าผู้จะทําลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ ะ จงช่วยตัวเองให้รอด ถ้า
เจ้าเป็นบุตรของพระเจ้า จงลงมาจากกางเขนเถิด� 41 พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์และพวกผู้
ใหญ่ก็เยาะเย้ยพระองค์เช่นกันว่า 42 “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองให้รอดไม่ได้ ถ้าเขาเป็นกษั
ตริย์ของชาติ อิสราเอล ให้เขาลงมาจากกางเขนเดีย
๋ วนี้ เถิด และเราจะเชื่อเขา 43 เขาไว้ใจในพระเจ้า ถ้า
พระองค์ พอพระทัย ในเขาก็ ให้ พระองค์ ทรงช่วยเขาให้ รอดเดีย
๋ วนี้ เถิด ด้วยเขาได้ กล่าวว่า ‘เราเป็น พระ
บุตรของพระเจ้า� ” 44 ถึงโจรที่ถูกตรึงไว้กับพระองค์ก็ยังกล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์เหมือนกัน
เกิดความมืดตัง้ แต่เทย
ี่ งจนถึงบ่ายสามโมง พระเยซูทรงสิน
้ พระชนม์ (มก 15:33-41; ลก 23:44-49;
ยน 19:30-37)
45 แล้ว ก็ บังเกิด ความมืด ทั ่ วท ัง
้ แผ่น ดิน ตัง้ แต่ เวลาเที่ยงวัน จนถึ งบ ่ายสามโมง 46 ครัน
้ ประมาณ
บ่ายสามโมงพระเยซู ทรงร้องเสียงดังว่า “เอลี เอลี ลามาสะบักธานี � แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์
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พระเจ้าของข้าพระองค์ ไฉนพระองค์ ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์ เสีย� 47 บางคนในพวกที่ ยน
ื อยู่ที่ นั่น เมื่อ
ได้ยินก็พูดว่า “คนนี้ เรียกเอลียาห์� 48 ในทันใดนั ้น คนหนึ่ งในพวกเขาวิง่ ไปเอาฟองนํ้าชุบน้าํ องุน
่ เปรีย
้ ว
เสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้พระองค์ เสวย 49 แต่ คนอื่นร้องว่า “อย่าเพิง่ ให้เราคอยดู ซิว่าเอลี ยาห์จะมาช่วย
เขาให้รอดหรือ ไม่� 50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อ พระองค์ รอ
้ งเสีย งดั งอ ีก ครัง้ หนึ่ ง ก็ ทรงปล่อยพระวิญญาณจิต
ออกไป
ม่านกัน
้ สถานที่บริสุทธิที
์ ่สุดในพระวิหารขาดออกจากกัน (ฮบ 9:3-8; 10:19-20)
51 และดู เถิด ม่านในพระวิหารก็ ขาดออกเป็ นสองท่อนตัง
้ แต่บนตลอดล่าง แผ่นดินก็ไหว ศิ ลาก็แตก
52
ออกจากกัน อุโมงค์ ฝัง ศพก็ เปิด ออก ศพของพวกวิสุทธิชนหลายคนที่ ล่วงหลับ ไปแล้ว ได้ เป็น ขึ้น มา
53 ภายหลัง ที่ พระองค์ ทรงเป็ น ขึ้น มาแล้ว เขาทัง
้ หลายก็ ออกจากอุโมงค์ พากัน เข้าไปในนครบริ สุทธิ ์
ปรากฏแก่ คนเป็ นอ ัน มาก 54 บัดนี้ เมื่อ นายร้อยและทหารที่ เฝ้า พระเยซู อยู่ ด้วยกัน ได้ เห ็น แผ่น ดิน ไหว
และเหตุ การณ์ เหล่ านั ้น ซึ่ งบ ัง เกิด ขึ้น ก็ พากั นคร ั ่นคร ้ามยิง่ นั ก จึง พู ดก ั นว ่า “แท้ จร ิง ท่านผู้ นี้ เป็น พระ
บุตรของพระเจ้า� 55 ที่ นั ่ นม ี หญิง หลายคนที่ ได้ ติ ดตามพระเยซู จากแคว้น กาลิ ลี เพื่อ ปรนนิ บั ติ พระองค์
มองดู อยู่แต่ ไกล 56 ในพวกนั ้ นมีมารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบและโยเสส และมารดาขอ
งบุตรเศเบดี
42)

โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธียนําพระศพของพระเยซู ไปฝัง (มก 15:42-47; ลก 23:50-56; ยน 19:38-

57 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า

มีเศรษฐี คนหนึ่ งมาจากบ้านอาริมาเธียชื่อโยเซฟ เป็นสาวกของพระเยซู ด้วย
ปี ลาตจึงสัง่ ให้มอบพระศพนั ้นให้ 59 เมื่อโยเซฟได้รบ
ั พระศพ
มาแล้ว เขาก็เอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุม
้ พระศพไว้ 60 แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของ
ตน ซึ่ง เขาได้ สกัด ไว้ในศิ ลา เขาก็ กล งิ้ หิน ใหญ่ ปิดปากอุโมงค์ ไว้แล้ว ก็ จากไป 61 ฝ่ายมารีย์ชาวมัก ดาลา
กับมารียอี
์ กคนหนึ่ งนั ้น ก็นั ่งอยูที
่ ่นั ่นตรงหน้าอุโมงค์
58 เขาได้เข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู

พวกทหารยามเฝ้ารักษาอุโมงค์ฝังศพที่ประทับตราไว้
คือวันถัดจากวันตระเตรียม พวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีพากันไปหาปีลาต 63 เรียนว่า
“เจ้าคุณขอรับ ข้าพเจ้าทัง้ หลายจําได้ว่า คนล่อลวงผูนั
้ ้น เมื่อเขายังมชี
ี วิตอยูได้
่ พูดว่า ‘ล่วงไปสามวันแล้ว
เราจะเป็น ขึ้น มาใหม่� 64 เหตุ ฉะนั ้น ขอได้ มี บัญชาสัง่ เฝ้า อุโมงค์ ให้แข ็ง แรงจนถึง วันที ่ สาม เกล ื อกว่า
สาวกของเขาจะมาในตอนกลางคืน และลักเอาศพไป แลว
้ จะประกาศแก่ประชาชนว่า เขาเป็นขึ้นมาจาก
ความตายแล้ว และการหลอกลวงครัง้ นี้ จะร้ายแรงยิง่ กว่า ครังก
้ ่อ นอีก� 65 ปี ลาตจึง บอกเขาว่า “พวก
ท่านจงเอายามไปเถิด จงไปเฝ้า ให้แข ็ง แรงเท่า ที่ ท่านจะทําได้� 66 เขาจึง ไปทํา อุโมงค์ ให้มัน
่ คง ประทับ
ตราไว้ที่หิน และวางยามประจําอยู่
62 วันต่อมา

28
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มก 16:1-4; ลก 24:1-49; ยน 20:1-23)
1 ภายหลังวันสะบาโต เวลาใกล้รุง
่ เช้าวันต้นสัปดาห์ มารียช
์ าวมักดาลากับมารียอี
์ กคนหนึ่ งมาดูอุโมงค์
2 ดูเถิด ได้เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ยิง
่ นั ก เพราะทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ลงมาจากสวรรค์ กลิงก
้
3
้อนหิน นั ้น ออกจากปากอุโมงค์ แล้ว ก็ นั ่ง อยู่ บนหิน นั ้น ใบหน้า ของทู ตน ัน
้ เหมือนแสงฟ้าแลบ เสื้อ ของ
4
ทู ตน ั ้นก ็ ขาวเหมือ นหิ มะ พวกยามที่ เฝ้า อยู่ กล ั วท ู ตองค์ นั้น จนตัว สัน
่ และเป็น เหมือนคนตาย 5 ทูต
สวรรค์นั ้นจึงกล่าวแก่หญิงนั ้นว่า “อย่ากลัวเลย เพราะเรารูอยู
้ ว่
่ าท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซูซ่ึงถูกตรึงที่
กางเขน 6 พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ เพราะพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้วตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้นั ้น
มาดูที่ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้บรรทมอยู่นั ้น 7 แล้วจงรีบไปบอกพวกสาวกของพระองค์เถิดว่า พระองค์
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ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว และดูเถิด พระองค์เสด็จไปยังแคว้นกาลิลีก่อนท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้
หลายจะเห็น พระองค์ ที่ นั่น ดู เถิด เราได้ บอกท่านแล้ว� 8 หญิง เหล่านั ้ นก ็ ไปจากอุโมงค์ โดยเร็ว ทัง้ กลั
วทัง้ ยินดีเป็นอันมาก วิง่ นําความไปบอกพวกสาวกของพระองค์ 9 ขณะที่หญิงเหล่านั ้นไปบอกสาวกของ
พระองค์ ดู เถิด พระเยซู ได้ เสด็จ พบเขาและตรัสว ่า “จงจําเริญ เถิด� หญิง เหล่านั ้ นก ็ มากอดพระบาท
ของพระองค์ และนมัสการพระองค์ 10 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “อย่ากลัวเลย จงไปบอกพวกพีน
่ ้ องของ
เราให้ไปยังแคว้นกาลิลี และพวกเขาจะได้พบเราที่นั ่น�
คํารายงานของพวกทหารยาม
11 ขณะที่ พวกผู้หญิงกําลังไปอยู่นั ้น ดู เถิด มีบางคนในพวกที่ เฝ้ายามได้ เข้าไปในเมือง เล่าเหตุ การณ์
ทัง้ ปวงที่ บังเกิด ขึ้น นั ้น ให้ พวกปุโรหิต ใหญ่ ฟัง 12 เมื่อ พวกปุโรหิต ใหญ่ ประชุม ปรึกษากั นก ับ พวกผู้ ใหญ่
แล้ว ก็แจกเงินเป็นอันมากให้แก่พวกทหาร 13 สัง่ ว่า “พวกเจ้าจงพูดว่า ‘พวกสาวกของเขามาลักเอาศพ
ไปในเวลากลางคืนเมื่อเรานอนหลับอยู่� 14 ถ้าความนี้ ทราบถึงหูเจ้าเมือง เราจะพูดแก้ไขให้พวกเจ้าพ้น
โทษ� 15 พวกทหารจึงยอมรับเงิน และทําตามที่ถูกสอนมา และความนี้ ก็เลื่องลือไปในบรรดาพวกยิวจน
ทุกวันนี้
พระบัญชาอันยิง่ ใหญ่ของพระเยซูคริสต์
16 แล ้ วสาวกสิบ เอ็ด คนนั ้ นก ็ ได้ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี ถึง ภูเขาที่ พระเยซู ได้ ทรงกําหนดไว้ 17 และเมื่อ เขา
เห็น พระองค์ จึง กราบลงนมัสการพระองค์ แต่ บางคนยัง สงสัย อยู่ 18 พระเยซู จึง เสด็จ เข้า มาใกล้ แล ้ว
ตรัสกับเขาว่า “ฤทธานุภาพทัง้ สิน
้ ในสวรรค์ก็ดี ในแผ่นดินโลกก็ดี ทรงมอบไว้แก่เราแล้ว 19 เหตุฉะนั ้น
ท่านทัง้ หลายจงออกไปสัง่ สอนชนทุก ชาติ ให้ รับ บัพ ติศ มาในพระนามแห่ง พระบิดา พระบุตร และพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 20 สอนเขาให้ถือ รักษาสิง่ สารพัด ซึ่ง เราได้ สัง่ พวกท่านไว้ ดู เถิด เราจะอยู่ กั บท ่า นทัง้
หลายเสมอไป จนกว่าจะสิน
้ โลกเอเมน�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

มาระโก

ผู้เขียนหนั งสือเล่ มนี้คือ มาระโก ซึ่งเชื่อว่าเป็น “ลูกชายของน้ องสาวบารนาบัส� (คส 4:10) มาระโก
ได้ เดิน ทางไปประกาศเที่ยวแรกที่ เมือ งอันทิ โอกพร้อมกับ อัครสาวกเปาโลกับ บารนาบัส และได้ ละท่าน
ทัง้ สองไว้ที่เมืองเปอร์กา ซึ่งเปาโลไม่เห็นด้วย เปาโลจึงไม่ยอมให้มาระโกไปพร้อมกับท่านอีก (กจ 13:5,
13; 15:37-39) แต่ภายหลังมาระโกได้หน
ั มารับใช้พระเจ้าอีกและอยูก
่ ับเปโตรในกรุ งบาบิโลนในปีค�ศ�
60 (1 ปต 5:13) หลังจากนั ้ นอีกประมาณ 4 หรือ 5 ปี มาระโกได้อยู่กับเปาโลในกรุ งโรม (คส 4:10; ฟม
1:24) แต่เปโตรไม่ได้อยูที
่ ่กรุ งโรม
หลายคนที่ ไม่ เชื่อ ในพระคัมภีร พู
์ ดว่า หนั งสือ มาระโกได้ ถู กเขียนขึ้น เป็น เล่ม แรก ก่อนเล่ มอ่น
ื ในสี่ เล่
มที่เรียกกันว่า “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� และเขาอ้างว่าหนั งสือมาระโกนี้ ได้ถูกคัดลอกมาจากอีกเล่ม
หนึ่ งที่เขาเรียกว่า “เล่ม Q” (ซึ่งไม่มีใครเคยได้พบ “เล่ม Q” นี้ ) ที่ได้มาจากคําบอกเล่าต่อกันมา คือจาก
เรือ
่ งราวต่างๆที่ อค
ั รสาวกเปโตรเล่า ให้ มาระโกฟัง และเขาอ้างว่า หนั ง สื อม ัทธิว และหนั งสือ ลูก าได้ รบ
ั
การลอกเลียนแบบมาจากหนั งสือ มาระโก แต่ ความคิด เหล่า นี้ เป็น ความคิด ที่ ไร้สาระ เพราะว่า หนั งสือ
มาระโกนี้ และพระคัมภีร ทั
์ ง้ หมด “ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระเจ้า� (มธ 4:4) และ “ได้ รับ การดลใจ
จากพระเจ้า� (2 ทธ 3:16) ทุกคนที่เขียนส่วนหนึ่ งของพระคัมภีรร์ วมทัง้ มาระโกนั ้น ได้เขียน “สิ่งที่ตาไม่
เห็น หูไม่ได้ยิน และไม่เคยได้เข้าไปในใจมนุษย์� (1 คร 2:9) เพราะว่าทุกข้อที่ ได้เขียนไว้นั้นก็เขียนโดย
ได้รบ
ั การดลใจจากพระวิญญาณของพระเจ้า มาระโกเขียนถึงสิง่ ที่ท่านเห็นด้วยตาของท่านเอง ไม่ใช่สิ่ง
ที่เปโตรได้เล่าให้ท่านฟัง คําที่น่าสังเกตในหนั งสือมาระโกก็คือ “ในทันใดนั ้น�
ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยมาระโกนั ้น ทําให้ เราเห็น พระลักษณะของพระเยซู ใน
สภาพของผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์
การเทศนาสัง่ สอนของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-11; ลก 3:1-16; ยน 1:6-8, 19-28)
1 ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระเจ้า เริม
่ ต้น ตรงนี้ 2 ตามที่ ได้ เข ียนไว้ ในคํา ของ
ศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘ดู เถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั ้น จะเตรียมมรรคาของท่านไว้ข้างหน้า
ท่าน 3 เสียงผู้ รอ
้ งในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า “จงเตรียมมรรคาแห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จงกระทํา หนทางของ
4
พระองค์ให้ตรงไป� ’ ยอห์นให้เขารับบัพติศมาในถิน
่ งบัพติศมาอันสําแดง
่ ทุรกันดาร และประกาศเรือ
การกลับใจใหม่ เพื่อการยกโทษความผิดบาป 5 คนทัว่ แคว้นยูเดียกับชาวกรุ งเยรู ซาเล็มได้พากันออกไป
หายอห์น สารภาพความผิดบาปของตน และได้รบ
ั บัพติศมาจากท่านในแม่น้ําจอร์แดน 6 ยอห์นแต่งกาย
ด้วยผ้า ขนอูฐ และใช้ หน ัง สัตว์คาดเอว รับ ประทานตัก
๊ แตนและนํ้า ผึ้ง ป่า 7 ท่านประกาศว่า “ภายหลัง
เราจะมี พระองค์ ผู้ หน ่งึ เสด็จ มาทรงเป็น ใหญ่ กว่า เราอีก ซึ่ง เราไม่ คู่ ควรแม้ จะน้ อมตัว ลงแก้ สายฉลอง
พระบาทให้พระองค์ 8 จริงๆแล้วเราให้เจ้าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยนํ้า แต่พระองค์นั ้นจะให้เจ้าทัง้ หลาย
รับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์�
พระเยซูทรงรับบัพติศมาจากยอห์น (มธ 3:13-17; ลก 3:21-22)
9 ต่อมาในคราวนั ้นพระเยซูเสด็จมาจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลี และได้ทรงรับบัพติศมาจากยอห์น
ในแม่น้ําจอร์แดน 10 พอพระองค์เสด็จขึ้นมาจากนํ้า ในทันใดนั ้ นก็ทอดพระเนตรเห็นท้องฟ้าแหวกออก
และพระวิญญาณดุจนกเขาเสด็จลงมาบนพระองค์ 11 แล้วมีพระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็น
บุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจในท่านมาก�
พญามารทดลองพระเยซู (มธ 4:1-11; ลก 4:1-13)
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ใน ทันใด นั ้น พระ วิญญาณ จึง เร่งเร้า พระองค์ ให้ เสด็จ เข้าไป ใน ถิน
่ ทุ รก ัน ดาร 13 และ ซาตาน ได้
ทดลองพระองค์อยูในถิ
่
น
่ ทุรกันดารนั ้นถึงสี่สิบวัน พระองค์ทรงอยูใ่ นที่ของสัตว์ป่า และมีพวกทูตสวรรค์
มาปรนนิ บัติพระองค์
12

พระเยซูทรงเริม
่ เทศนาสัง่ สอนในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-13; ลก 4:14)
14 ครัน
้ ยอห์น ถูก ขัง ไว้ในคุก แล้ว พระเยซู ได้ เสด็จ มายัง แคว้น กาลิ ลี ทรงประกาศข่าวประเสริฐ แห่ง
อาณาจักรของพระเจ้า 15 และตรัสว่า “เวลากําหนดมาถึงแล้ว และอาณาจักรของพระเจ้าก็มาใกล้แล้ว
ท่านทัง้ หลายจงกลับใจเสียใหม่ และเชื่อข่าวประเสริฐเถิด�
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 โมนและอัน ดรู ว์
น้ องชายของซีโมน กําลังทอดอวนอยู่ที่ ทะเล ด้วยว่าเขาเป็นชาวประมง 17 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ท่าน
จงตามเรามาเถิด และเราจะตัง้ ท่านให้ เป็น ผู้ หาคนดัง หาปลา� 18 เขาก็ ละอวนตามพระองค์ ไปทั นที
19 ครัน
้ พระองค์ ทรงดําเนิ นต่อไปอีกหน่ อยหนึ่ ง พระองค์ ก็ ทอดพระเนตรเห็นยากอบบุตรชายเศเบดี กับ
ยอห์นน้ องชายของเขา กําลังชุนอวนอยู่ในเรือ 20 ในทันใดนั ้นพระองค์ได้ทรงเรียกเขา เขาจึงละเศเบดีบิ
ดาของเขาไว้ที่เรือกับลูกจ้าง และได้ตามพระองค์ไป
16

พระเยซูทรงขับผีในเมืองคาเปอรนาอุม (ลก 4:31-37)
21 พระองค์ กับ พวกของพระองค์ จึง เข้าไปในเมืองคาเปอรนาอุม และพอถึง วัน สะบาโตพระองค์ ได้
เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาเทศนาสัง่ สอน 22 เขาทัง้ หลายก็อัศจรรย์ใจด้วยคําสัง่ สอนของพระองค์ เพราะ
ว่า พระองค์ ได้ ทรงสัง่ สอนเขาด้วยสิทธิอํานาจ หาเหมือนพวกธรรมาจารย์ ไม่ 23 มี ชายคนหนึ่ ง ในธรรม
ศาลาของเขามีผีโสโครกเข้าสิง มันได้รอ
้ งออกมา 24 ว่า “พระเยซูชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้อ
งอะไรกั บท่านเล่า ท่านมาเพื่อจะทําลายเราหรือ เรารู ว้ า่ ท่านเป็นผู้ใด ท่านคือองค์บริสุทธิของพระเจ้
า�
์
25 พระเยซูจึงตรัสห้ามมันว่า “เจ้าจงนิ่ งเสีย ออกมาจากเขาซิ� 26 และเมื่อผีโสโครกทําให้คนนั ้นชักและ
ร้องเสียงดัง แล้ว มั นก ็ ออกมาจากเขา 27 คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก จึง ถามกั นว ่า “การนี้ เป็น อย่างไร
หนอ นี่ เป็น คํา สัง่ สอนใหม่ อะไร ท่านสัง่ ผี โสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและมั นก ็ เชื่อ ฟัง ท่าน� 28 ในขณะนั ้น
กิตติศัพท์ของพระองค์ได้เลื่องลือไปทัว่ แว่นแคว้นบ้านเมืองที่อยูรอบแขวงกาลิ
่
ลี
พระเยซูทรงรักษาแม่ยายของซีโมนเปโตร (มธ 8:14-15; ลก 4:38-39)
29 พอออกมาจากธรรมศาลา พระองค์ กับ พวกของพระองค์ จึง เข้าไปในเรือนของซี โมนและอัน ดรู ว ์
พร้อมกับยากอบและยอห์น 30 แม่ยายของซีโมนนอนป่วยจับไข้อยู่ ในทันใดนั ้นเขาจึงมาทูลพระองค์ให้
ทราบด้วยเรือ
่ งของนาง 31 แล ้ว พระองค์ ก็ เสด็จ ไปจับ มือ นางพยุง ขึ้น และทันใดนั ้น ไข้ ก็ หาย นางจึง ปรน
นิ บติ
ั เขาทัง้ หลาย
พระเยซูทรงรักษาคนเป็นอันมากเวลาเย็น (มธ 8:16-17; ลก 4:40-41)
32 เวลาเย็นวันนั ้นครัน
้ ตะวันตกแล้ว คนทัง้ หลายพาบรรดาคนเจ็บป่วย และคนที่มีผีสิง มาหาพระองค์
33 และคนทัง
้ เมืองก็ แตกตื่นมาออกันอยู่ที่ ประตู 34 พระองค์ จึงทรงรักษาคนเป็นโรคต่างๆให้หายหลาย
คน และได้ทรงขับผีออกเสียหลายผี แต่ผีเหล่านั ้นพระองค์ทรงห้ามมิให้พูด เพราะว่ามันรู้จักพระองค์
พระเยซูทรงอธิษฐานและออกไปประกาศ (ลก 4:42-44)
35 ครัน
้ เวลาเช้ามืดพระองค์ได้ทรงลุกขึ้นเสด็จออกไปยังที่เปลี่ยว และทรงอธิษฐานที่นั ่น 36 ฝ่ายซีโมน
และคนทัง้ หลายที่ อยู่ด้วยก็ตามหาพระองค์ 37 เมื่อพวกเขาพบพระองค์ แล้ว เขาจึงทูลพระองค์ ว่า “คน
ทัง้ ปวงแสวงหาพระองค์� 38 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ให้เราทัง้ หลายไปในบ้านเมืองใกล้เคียง เพื่อเราจะ
ได้ประกาศที่ นั่นด้วย ที่ เรามาก็ เพื่อการนั ้นเอง� 39 พระองค์ ได้ ประกาศในธรรมศาลาของเขาทัว่ แคว้น
กาลิลี และได้ขับผีออกเสียหลายผี
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พระเยซูทรงรักษาคนเป็นโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; ลก 5:12-14)

และมี คนโรคเรือ
้ นคนหนึ่ งมาหาพระองค์ คุ กเข่าลงต่อพระองค์ และทูลวิงวอนพระองค์ ว่า “เพียง
แต่พระองค์จะโปรด พระองค์ก็จะทรงบันดาลให้ข้าพระองค์สะอาดได้� 41 พระเยซูทรงสงสารเขาจึงทรง
ยื่นพระหัตถ์ถูกต้องคนนั ้น ตรัสแก่เขาว่า “เราพอใจแล้ว เจ้าจงสะอาดเถิด� 42 พอพระองค์ตรัสแล้ว ใน
ทันใดนั ้น โรคเรือ
้ นก็ หาย และคนนั ้ นก็สะอาด 43 ก่อนให้เขาไป พระองค์ จึงกําชับผู้ นั ้น 44 ตรัสแก่ เขาว่า
“เจ้าอย่าบอกเล่าอะไรให้ผูใดฟั
้
งเลย แต่จงไปสําแดงตัวแก่ปุโรหิต และถวายเครือ
่ งบูชาสําหรับคนที่หาย
45
โรคเรือ
้ นแล้ว ตามซึ่งโมเสสได้ สัง่ ไว้ เพื่อเป็นหลักฐานต่อคนทัง้ หลาย�
แต่ คนนั ้นเมื่อออกไปแล้ วก็
ตัง้ ต้นป่าวร้องมากมายให้เลื่องลือไป จนพระเยซูจะเสด็จเข้าไปในเมืองอย่างเปิดเผยต่อไปไม่ได้ แต่ต้อง
ประทับภายนอกในที่เปลี่ยว และมีคนทุกแห่งทุกตําบลมาหาพระองค์
40

2
คนอัมพาตได้รบ
ั ความรอดแล้วได้รบ
ั การรักษาจนหาย (มธ 9:1-8; ลก 5:18-26)
1 ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน พระองค์ได้เสด็จไปในเมืองคาเปอรนาอุมอีก และคนทัง้ หลายได้ยนว
ิ ่า พระองค์
ประทั บท ี่ บ้าน 2 และในเวลานั ้น คนเป็ นอ ัน มากมาชุ มนุ มกัน จนไม่ มี ที่ จะรับ จะเข้ าใกล้ ประตู ก็ ไม่ ได้
พระองค์ จึง เทศนาพระวจนะนั ้น ให้ เขาฟัง 3 แล ้ว มี คนนํา คนอัมพาตคนหนึ่ ง มาหาพระองค์ มี สี ่ คนหาม
4 เมื่อเขาเข้าไปให้ถึงพระองค์ไม่ได้เพราะคนมาก เขาจึงรือ
้ ดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับนัน
้ และ
5
เมื่อ รือ
้ เป็น ช่องแล้ว เขาก็ หย่อนแคร่ที่ คนอัมพาตนอนอยู่ลงมา เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น ความ
เชื่อของเขาทัง้ หลาย พระองค์ จึงตรัสกับคนอัมพาตว่า “ลูกเอ๋ย บาปของเจ้าได้ รบ
ั การอภัยแล้ว� 6 แต่
มี พวกธรรมาจารย์ บางคนนั ่ง อยู่ ที่ นั่น และเขาคิด ในใจว่า 7 “ทําไมคนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาทเช่น นั ้น ใคร
จะยกความผิดบาปได้เว้นแต่พระเจ้าเท่านั ้น� 8 และในทันใดนั ้นเมื่อพระเยซู ทรงทราบในพระทัยว่าเขา
คิดในใจอย่างนั ้น พระองค์ จึง ตรัสแก่ เขาว่า “เหตุ ไฉนท่านทัง้ หลายจึง คิดในใจอย่างนี้ เล่า 9 ที่ จะว่ากับ
คนอัมพาตว่า ‘บาปของเจ้า ได้ รบ
ั การอภัย แล้ว� หรือ จะว่า ‘จงลุก ขึ้น ยกแคร่เดิน ไปเถิด� นั ้น ข้างไหน
จะง่ายกว่ากัน 10 แต่ เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ รู ว่
้ า บุ ตรมนุษย์มีสิทธิอํานาจในโลกที่ จะโปรดยกความผิด
บาปได้� (พระองค์ จึง ตรัสส งั ่ คนอัมพาตว่า� 11 “เราสัง่ เจ้า ว่า จงลุก ขึ้น ยกแคร่ไปบ้านของเจ้า เถิด�
12 ทันใดนั ้นคนอัมพาตได้ลุกขึ้นแล้วก็ยกแคร่เดินออกไปต่อหน้าคนทัง
้ ปวง คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั ก
จึงสรรเสริญพระเจ้าว่า “เราไม่เคยเห็นการเช่นนี้ เลย�
ทรงเรียกเลวี คนเก็บภาษี (มธ 9:9-13; ลก 5:27-32)
13 ฝ่ายพระองค์ ได้ เสด็จ ไปตามชายทะเลอีก ประชาชนก็ มาหาพระองค์ และพระองค์ ได้ ตรัสส ง
ั ่ สอน
14
เขา เมื่อพระองค์กําลังเสด็จไปนั ้น พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นเลวีบุตรชายอัลเฟอัสนัง่ อยูที
่ ่ด่านเก็บ
15
ภาษี จึง ตรัส แก่ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด� เขาก็ ลุ กขึ้น ตามพระองค์ ไป ต่อ มาเมื่อ พระเยซู เอนพระ
กายลงเสวยอยูใ่ นเรือนของเลวี มีพวกคนเก็บภาษีและคนบาปหลายคนเอนกายลงร่วมสํารับกับพระเยซู
และพวกสาวกของพระองค์ เพราะมีคนติดตามพระองค์ไปมาก 16 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี
เมื่อเห็นพระองค์ทรงเสวยพระกระยาหารกับพวกคนเก็บภาษี และคนบาป จึงถามสาวกของพระองค์ว่า
“เหตุ ไฉนพระองค์ จึงกินและดื่มร่วมกับพวกคนเก็บภาษี และคนบาปเล่า� 17 ครัน
้ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ ดัง
นั ้น พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “คนปกติไม่ต้องการหมอ แต่คนเจ็บต้องการหมอ เรามิได้มาเพื่อจะเรียก
คนชอบธรรม แต่มาเรียกคนบาปให้กลับใจเสียใหม่� 18 มีพวกศิษย์ของยอห์นและของพวกฟาริสีกําลัง
ถืออดอาหาร พวกเขาจึงมาทูลถามพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกสาวกของยอห์นและของพวกฟาริสีถืออด
อาหาร แต่ พวกสาวกของพระองค์ ไม่ ถือ� 19 พระเยซู จึงตรัสแก่ เขาว่า “ท่านจะให้สหายของเจ้าบ่าวถือ
อดอาหารเมื่อเจ้าบ่าวยังอยูก
่ ับเขากระนั ้นหรือ เจ้าบ่าวอยูด
่ ้วยนานเท่าใด สหายก็ถืออดอาหารไม่ได้นาน
20
เท่านั ้น
แต่วันนั ้นจะมาถึงเมื่อเจ้าบ่าวจะต้องจากสหายไป ในวันนั ้นสหายจะถืออดอาหาร

มาระโก 2:21

989

มาระโก 3:18

คําอุปมาเกี่ยวกับผ้าและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; ลก 5:36-39)
21 ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่า ถ้าทําอย่างนั ้น ท่อนผ้าทอใหม่ที่ปะเข้านั ้นเมื่อหดจะทําให้
เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีก 22 และไม่มีผู้ใดเอานํ้าองุน
่ ใหม่มาใส่ไว้ในถุงหนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั ้นนํ้าองุน
่
ใหม่จะทําให้ถุงเก่านั ้นขาดไป นํ้าองุน
่ นั ้นจะไหลออก ถุงหนั งก็จะเสียไป แต่นํ้าองุน
่ ใหม่นั้นต้องใส่ไว้ในถุง
หนั งใหม่�
พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; ลก 6:1-5)
23 ต่อมาในวันสะบาโตวันหนึ่ งพระองค์ กําลังเสด็จไปในนาข้าว และเมื่อพวกสาวกของพระองค์ กําลัง
เดินไปก็เริม
่ เด็ดรวงข้าวไป 24 ฝ่ายพวกฟาริสี จึงถามพระองค์ ว่า “ดูเถิด ทําไมพวกเขาจึงทําการซึ่งพระ
ราชบัญญัติห้ามไว้ในวันสะบาโต� 25 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “พวกท่านยังไม่เคยอ่านหรือซึ่งดาวิดได้
กระทําเมื่อท่านขาดอาหารและอดอยาก ทัง้ ท่านและพรรคพวกด้วย 26 คือคราวเมื่ออาบียาธาร์เป็นมหา
ปุโรหิต ท่านได้เข้าไปในพระนิ เวศของพระเจ้า และรับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ ซึ่งพระราชบัญญั
ติห้ามไม่ให้ใครรับประทาน เว้นแต่พวกปุโรหิตเท่านั ้น และซํ้ายังส่งให้คนที่มากับท่านรับประทานด้วย�
27 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “วันสะบาโตนั ้นทรงตัง
้ ไว้เพื่อมนุษย์ มิใช่ทรงสร้างมนุษย์ไว้สําหรับวันสะบา
28
โต
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 คนเหล่า นั ้น
คอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะรักษาโรคให้คนนั ้นในวันสะบาโตหรือไม่ เพื่อเขาจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้
3 พระองค์ตรัสแก่คนมือลีบว่า “มายืนข้างหน้าเถอะ� 4 พระองค์จึงตรัสแก่คนทัง
้ หลายว่า “ในวันสะบา
โตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควรจะทําการดีหรือทําการชัว่ จะช่วยชีวตด
ิ ห
ี รือจะสังหารชีวตด
ิ ี� ฝ่าย
คนทัง้ ปวงก็นิ่งอยู่ 5 พระองค์มีพระทัยเป็นทุกข์เพราะใจเขาแข็งกระด้างนั ก และได้ทอดพระเนตรดูรอบ
ด้วยพระพิโรธ และพระองค์ ตรัส กับ ชายคนนั ้ นว ่า “จงเหยียดมือ ออกเถิด� เขาก็ เหย ียดออก และมือ
ของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่ ง
1

ฝูงชนก็ติดตามไปและคนเป็นอันมากได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มธ 12:15-16; ลก 6:17-19)
6 พวกฟาริสี จึง ออกไป และในทันใดนั ้น ได้ ปรึกษากับ พรรคพวกของเฮโรดถึง พระองค์ ว่า พวกเขาจะ
ทําอย่างไรจึงจะฆ่าพระองค์ได้ 7 ฝ่ายพระเยซูกับพวกสาวกของพระองค์จึงออกจากที่นั่นไปยังทะเล และ
ฝูงชนเป็ นอันมากจากแคว้นกาลิลีได้ตามพระองค์ไป ทัง้ จากแคว้นยูเดีย 8 จากกรุ งเยรู ซาเล็ม และจาก
เมืองเอโดม และจากฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ น และจากแคว้น เมืองไทระและไซดอน ฝูง ชนเป็ นอ ัน
มาก เมื่อเขาได้ยน
ิ ถึงสิง่ ยิง่ ใหญ่ที่พระองค์ทรงกระทํานั ้นกม
็ าหาพระองค์ 9 พระองค์จึงตรัสสงั ่ พวกสาวก
ของพระองค์ให้เอาเรือเล็กมาคอยรับพระองค์ เพื่อมให้
ิ ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 10 ด้วยว่าพระองค์
ได้ ทรงรักษาคนเป็ นอ ัน มากให้หายโรค จนบรรดาผู้ ที่ มี โรคต่างๆเบียดเสียดกัน เข้า มาเพื่อ จะได้ ถู กต้อง
พระองค์ 11 และพวกผีโสโครกเมื่อได้เห็นพระองค์ก็ได้หมอบลงกราบพระองค์ แล้วร้องอึงว่า “พระองค์
ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า� 12 ฝ่ายพระองค์จึงทรงกําชับห้ามมันมิให้แพร่งพรายว่าพระองค์คือผู้ใด
ทรงตังอ
้ ัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:1-4; ลก 6:12-16)
และพอพระทัยจะเรียกผู้ใด พระองค์ก็ทรงเรียกผู้นั ้น แล้วเขาได้มาหา
พระองค์ 14 พระองค์ จึง ทรงตัง้ สาวกสิบ สองคนไว้ให้ พวกเขาอยู่ กับ พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะทรงใช้ เขา
ไปประกาศ 15 และให้ มี อํานาจรักษาโรคต่างๆและขับ ผี ออกได้ 16 และซี โมนนั ้น พระองค์ ทรงประทาน
ชื่ ออ ี กว่า เปโตร 17 และยากอบบุตรชายเศเบดี กับ ยอห์น น้ องชายของยากอบ ทัง้ สองคนนี้ พระองค์ ทรง
ประทานชื่ออีกว่า โบอาเนอเย แปลว่า ลูกฟ้าร้อง 18 อันดรู ว์ ฟีลิป บารโธโลมิว มัทธิว โธมัส ยากอบบุตร
13 แล้วพระองค์ เสด็จขึ้นภู เขา
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ชายอัลเฟอัส ธัดเดอัส ซีโมนชาวคานาอัน 19 และยูดาสอิสคาริโอทที่ได้ทรยศพระองค์นั ้น พระองค์และ
พวกสาวกจึง เข้าไปในเรือน 20 และฝูง ชนก็ มาประชุ มกั นอ ีก จนพระองค์ และพวกสาวกจะรับ ประทาน
อาหารไม่ได้ 21 เมื่อญาติมิตรของพระองค์ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น เขาก็ออกไปเพื่อจะจับพระองค์ไว้ ด้วยเขา
ว่า “พระองค์วิกลจริตแล้ว�
ความผิดบาปที่ทรงอภัยให้ไม่ได้ (มธ 12:24-29; ลก 11:14-20)
“ผู้นี้ มีเบเอลเซบูลสิง� และ “ที่เขาขับผี
ออกได้ ก็ เพราะใช้อาํ นาจนายผี นั ้น � 23 ฝ่ายพระองค์ จึง เรียกคนเหล่า นั ้น มาตรัส แก่ เขาเป็น คํา อุปมาว่า
“ซาตานจะขับซาตานให้ออกอย่างไรได้ 24 ถ้าราชอาณาจักรใดๆเกิดแตกแยกกันแล้ว ราชอาณาจักรน
ัน
้ จะตัง้ อยู่ ไม่ ได้ 25 ถ้า ครัว เรือนใดๆเกิด แตกแยกกัน ครัว เรือนนั ้น จะตัง้ อยู่ ไม่ ได้ 26 และถ้า ซาตานจะ
ต่อสู้ กับตนเอง และแตกแยกกัน มันก็ตัง้ อยู่ไม่ได้ มีแต่ จะสิน
้ สูญไป 27 ไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของ
คนที่ มี กําลัง มากและปล้น ทรัพย์ ของเขาได้ เว้น แต่ จะจับ คนที่ มี กําลัง มากนั ้ นม ัด ไว้เสี ยก ่อน แล ้ว จึง จะ
ปล้น ทรัพย์ ในเรือนนั ้น ได้ 28 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ความผิด บาปทุก อย่างและคํา หมิน
่
29
ประมาทที่เขากล่าวนั ้น จะทรงโปรดยกให้บุตรทัง้ หลายของมนุษย์ได้ แต่ผูใดจะกล่
้
าวคําหมิน
่ ประมาท
ต่อพระวิญญาณบริสุทธิจ
์ ะไม่ได้รับการอภัยโทษเลย แต่ผูนั
้ ้นย่อมได้รบ
ั โทษจากการพิพากษาเป็นนิ ตย์�
30 ที่ตรัสอย่างนั ้นก็เพราะเขาทัง
้ หลายกล่าวว่า “พระองค์มีผีโสโครกเข้าสิง�
22 พวกธรรมาจารย์ซ่ึงได้ลงมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มได้กล่าวว่า

ผู้ที่เชื่อเป็นเหมือนมารดาและพี่น้องของพระเยซู (มธ 12:46-50; ลก 8:19-21)

แล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์
และ ประชาชน ก็ นั ่ง อยู่ รอบ พระองค์ เขา จึง ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด มารดา และ พวก น้ อง ชาย ของ
พระองค์ มาหาพระองค์ คอยอยู่ ข้างนอก � 33 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “ใครเป็น มารดาของเรา และใคร
เป็น พี่ น้องของเรา� 34 พระองค์ ทอดพระเนตรคนที่ นั่ง ล้อมรอบพระองค์ นั้น แล้ว ตรัสว ่า “ดู เถิด นี่ เป็น
มารดาและพี่ น้องของเรา 35 ผู้ ใดจะกระทํา ตามพระทัย พระเจ้า ผู้ นั ้น แหละเป็น พี่ น้องชายหญิง และ
มารดาของเรา�
32

31 เวลานั ้นมารดาและพวกน้ องชายของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอก

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 ลงไปประทับ ในเรือ ที่ ทะเล และฝูง ชนอยู่ บนฝั่ งชายทะเล 2 พระองค์ จึง ตรัสส ัง่ สอน
เขาหลายประการเป็นคําอุปมา และในการสอนนั ้นพระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า 3 “จงฟัง ดู เถิด มี ผู้หว่านคน
หนึ่ งออกไปหว่านพืช 4 และต่อมาเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชกต
็ กตามหนทางบ้าง แลว
้ นกในอากาศก็มากิน
5
6
เสีย บ้างก็ตกที่ซ่ึงมพ
ี ้น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่น้ อย จึงงอกขึ้นโดยเร็วเพราะดินไม่ลึก แต่เมื่อแดดจัด แดด
ก็แผดเผา และเพราะรากไม่มี จึงเหีย
่ วไป 7 บ้างก็ตกกลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย จึง
ไม่เกิดผล 8 บ้างก็ตกที่ดินดี แลว
้ งอกงามจําเริญขึ้น เกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง�
9 แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ใครมี หู จงฟัง เถิด� 10 เมื่อ พระองค์ อยู่ ตามลําพัง คนที ่ อยู่ รอบพระองค์
พร ้ อมกับ สาวกสิบ สองคน ได้ ทูล ถามพระองค์ ถึง คํา อุปมานั ้น 11 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ข้อ ความลึ
กลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายรู ได้
้ แต่ ฝ่ายคนนอกนั ้นบรรดาข้อความเหล่า
12
นี้ จะแจ้งให้เป็นคําอุปมาทุกอย่าง
เพื่อว่าเขาจะดูแล้วดูเล่า แต่มองไม่เห็น และฟังแล้วฟังเล่า แต่ไม่
เข้าใจ เกลือกว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดเขาจะกลับใจเสียใหม่ และความผิดบาปของเขาจะได้ยกโทษเสีย�
1

พระเยซูทรงอธิบายถึงคําอุปมานั ้น (มธ 13:18-23; ลก 8:11-15)
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“คําอุปมานั ้นพวกท่านยังไม่เข้าใจหรือ ถ้ากระนั ้นท่านทัง้ หลายจะเข้าใจคํา
อุปมาทัง้ ปวงอย่างไรได้ 14 ผู้ หว่านนั ้ นก ็ ได้ หว่านพระวจนะ 15 ซึ่ง ตกริม หนทางนั ้น ได้ แก่ พระวจนะที่
หว่านแล้ว และเมื่ อบุคคลใดได้ ฟัง ในทันใดนั ้นซาตานก็ มาชิงเอาพระวจนะซึ่งหว่านในใจเขานั ้นไปเสีย
16 และซึ่งตกที่ ซ่ึงมีพ้ น
ื หิน มีเนื้ อดินแต่น้อยนั ้ นก็ทํานองเดียวกัน ได้แก่บุคคลที่ได้ยินพระวจนะ และก็ร ั
บทนที
ั ด้วยความปรีดี 17 แต่ไม่มีรากในตัวจึงทนอยูได้
่ ชัว่ คราว ภายหลังเมื่อเกิดการยากลําบากและการ
ข่มเหงต่างๆเพราะพระวจนะนั ้น ก็เลิกเสียในทันทีทันใด 18 และพืชซึ่งหว่านกลางหนามนั ้นได้แก่บุคคล
ที่ได้ฟังพระวจนะ 19 แล้วความกังวลตามธรรมดาโลก และความลุ่มหลงในทรัพย์สมบัติ และความโลภ
ในสิ่ งอ่น
ื ๆได้ เข ้า มาและปกคลุม พระวจนะนั ้น จึง ไม่ เกิด ผล 20 ส่วนพืช ซึ่ง หว่านตกในดิน ดี นั ้น ได้แก่ บุ
คคลที่ได้ยินพระวจนะนั ้น และรับไว้ จึงเกิดผลสามสิบเท่าบ้าง หกสิบเท่าบ้าง ร้อยเท่าบ้าง�
13 พระองค์ ตรัสกับเขาว่า

เทียนที่จุดแล้วต้องตัง้ ไว้ให้ส่องแสง (มธ 5:15-16; ลก 8:16; 11:33)

แล้วพระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “เขาเอาเทียนมาสําหรับตัง้ ไว้ใต้ ถัง ใต้ เตียงนอนหรือ และมิ ใช่สําหรับ
ตัง้ ไว้บนเชิงเทียนหรือ 22 เพราะว่าไม่ มี สิ ่งใดที่ ซ่อนไว้ซ่ึงจะไม่ ปรากฏแจ้ง และไม่ มี สิ ่งใดที่ ปิดบังไว้ ซึ่ง
จะไม่ต้องแพร่งพราย 23 ถ้าใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด� 24 พระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “จงเอาใจจดจ่อต่อสิง่
ที่ ท่านฟัง ให้ดี ท่านจะตวงให้เขาด้วยทะนานอัน ใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอัน นั ้น ทัง้ จะเพิม
่ เติม ให้อี
กแก่ผูที
้ ่ฟังแล้ว 25 ด้วยว่าผูใ้ ดมีอยูแล
่ ว
้ จะเพิม
้ ้นอีก แต่ผูใดไม่
้
มี แม้ว่าซึ่งเขามีอยูนั
่ ้นจะเอาไป
่ เติมให้ผูนั
เสียจากเขา�
21

อาณาจักรที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่ อง
“อาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเหมือนชายคนหนึ่ งหว่านพืชลงในดิน 27 แลว
้ กลาง
คืนก็นอนหลับและกลางวันก็ตื่นขึ้น ฝ่ายพืชนน
ั ้ จะงอกจําเริญขึ้นอย่างไรเขาก็ไม่รู ้ 28 เพราะแผ่นดินเอง
ทําให้พืชงอกจําเริญขึ้นเป็นลําต้นก่อน ภายหลังก็ออกรวง แล้วก็มีเมล็ดข้าวเต็มรวง 29 ครัน
้ สุกแล้วเขา
ก็ไปเกี่ยวเก็บทีเดียว เพราะว่าถึงฤดูเกี่ยวแล้ว�
26 พระองค์ตรัสว่า

คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; ลก 13:18-19)

และพระองค์ ตรัสว ่า “อาณาจักรของพระเจ้า จะเปรียบเหมือนสิง่ ใด หรือ จะสําแดงด้วยคํา เปรียบ
อย่างไร 31 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง เวลาเพาะลงในดินนั ้นก็เล็กกว่าเมล็ดทัง้ ปวงทั ่
32
วทัง้ แผ่นดิน
แต่เมื่อเพาะแล้วจึงงอกขึ้นจําเริญใหญ่โตกว่าผักทัง้ ปวง และแตกกิงก
่ ้านใหญ่พอให้นก
33
ในอากาศมาอาศัยอยู่ในร่มนน
ั ้ ได้�
พระองค์ได้ตรัสสงั ่ สอนพระวจนะให้แก่เขาเป็นคําอุปมาอย่างนั ้น
เป็นหลายประการ ตามที่เขาจะสามารถฟังได้ 34 และนอกจากคําอุปมา พระองค์มิได้ตรัสแก่เขาเลย แต่
เมื่อพวกเขาอยูตามลํ
่
าพัง พระองค์จึงทรงอธิบายสิง่ สารพัดนั ้นแก่เหล่าสาวก
30

พายุใหญ่ในทะเลกาลิลีสงบลง (มธ 8:23-27; ลก 8:22-25)

35 เย็นวันนั ้นพระองค์ได้ตรัสแก่เขาทัง
้ หลายว่า “ให้พวกเราข้ามไปฝั่ งฟากข้างโน้ นเถิด� 36 เมื่อลาประ

ชาชนแล้ว เขาจึงเชิญพระองค์ เสด็จไปในเรือที่ พระองค์ ประทั บอยู่นั ้น และมีเรืออ่น
ื เล็กๆหลายลําไปกับ
พระองค์ด้วย 37 และพายุใหญ่ได้บังเกิดขึ้น และคลื่นกซ
็ ัดเข้าไปในเรือจนเรือเต็มอยูแล้
่ ว 38 ฝ่ายพระองค์
บรรทมหนุน หมอนหลั บอย ู่ ที่ ท้ายเรือ เหล่ าสาวกจึง มาปลุก พระองค์ ทูล ว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า ทัง้
หลายกําลังจะพินาศอยูแล้
่ ว ท่านไม่ทรงเป็นห่วงบ้างหรือ� 39 พระองค์จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและตรัสแก่
ทะเลว่า “จงสงบเงียบซิ� แล้วลมก็หยุดมีความสงบเงียบทัว่ ไป 40 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ทําไมท่าน
กลัวอย่างนี้ ท่านยังไม่มีความเชื่อหรือ� 41 ฝ่ายเขาก็เกรงกลัวนักหนาและพูดกันและกันว่า “ท่านนี้ เป็น
ผู้ใดหนอ จนชัน
้ ลมและทะเลก็เชื่อฟังท่าน�
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5
ทรงขับผีออกจากผู้ชายที่เมืองกาดารา (มธ 8:28-34; ลก 8:26-37)

1 ฝ่ายพระองค์ กับเหล่าสาวกก็ ข้ามทะเลไปยังเมืองชาวกาดารา 2 พอพระองค์ เสด็จขึ้นจากเรือ

ทันใด
นั ้นมีชายคนหนึ่ งออกจากอุโมงค์ฝังศพมีผีโสโครกสิงได้มาพบพระองค์ 3 คนนั ้นอาศัยอยู่ตามอุโมงค์ฝัง
ศพ และไม่ มี ผู้ ใดจะผูกมัด ตัว เขาได้ แม้ จะล่ามด้วยโซ่ ตรวนก็ ไม่ อยู่ 4 เพราะว่า ได้ ล่ามโซ่ ใส่ ตรวนหลาย
หนแล้ว เขาก็ หก
ั โซ่ และฟาดตรวนเสีย ไม่มี ผู้ ใดมี แรงพอที่ จะทําให้เขาสงบได้ 5 เขาคลัง่ ร้องอึง อยู่ตาม
อุโมงค์ ฝังศพและที่ ภู เขาทัง้ กลางวันกลางคืนเสมอ และเอาหินเชือดเนื้ อของตัว 6 ครัน
้ เขาเห็นพระเยซู
7
แต่ไกล เขาก็วงิ่ เข้ามานมัสการพระองค์ แล้วร้องเสียงดังว่า “ข้าแต่พระเยซูพระบุตรของพระเจ้าสูงสุด
ข้า พระองค์ เก ี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ข้า พระองค์ ขอให้พระองค์ ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า ว่า จะ
ไม่ทรมานข้าพระองค์� 8 ที่ พู ดเช่นนี้ เพราะพระองค์ ได้ ตรัสแก่ มันว่า “อ้ายผีโสโครก จงออกมาจากคน
นั ้นเถิด� 9 แล้วพระองค์ ตรัสถามมั นว่า “เจ้ าชื่ออะไร� มันตอบว่า “ชื่อกอง เพราะว่าพวกข้าพระองค์
หลายตนด้วยกัน� 10 มันจึงอ้อนวอนพระองค์เป็ นอันมากมิให้ขับไล่ มันออกจากแดนเมืองนั ้น 11 มีสุกร
ฝูงใหญ่กําลังหากินอยูที
่ ่ไหล่เขาตําบลนั ้น 12 ผีเหล่านั ้นก็ออ
้ นวอนพระองค์ว่า “ขอโปรดให้ข้าพระองค์ทัง้
13
หลายเข้าในสุกรเหล่านี้ เถิด� พระเยซูก็ทรงอนุญาตทันที แล้วผีโสโครกนั ้นจึงออกไปเข้าสิงอยูใ่ นสุกร
สุกรทัง้ ฝูง (ประมาณสองพันตัว� ก็วิง่ กระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสําลักนํ้าตาย 14 ฝ่ายคนเลี้ยง
สุ กรนน
ั ้ ต่างคนต่างหนี ไปเล่าเรือ
่ งทัง้ ในนครและบ้านนอก แล้วคนทัง้ ปวงก็ออกมาดูเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น
นั ้น 15 เมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคนที่ ผีทัง้ กองได้สิ งนั ้นนุ่งห่มผ้านั ่งอยู่มีสติ อารมณ์ ดี เขาจึงเกรงกลั
วน ัก 16 แล ้ว คนที่ ได้ เห ็ นก ็ เล่า เหตุ การณ์ ซึ่ งบ ัง เกิด แก่ คนที ่ ผี สิ งนั ้น และซึ่ งบ ัง เกิด แก่ ฝูง สุกรให้เขาฟัง
17 คนทัง
้ หลายจึงเริม
่ พากั นอ้อนวอนพระองค์ ให้เสด็จไปเสียจากเขตแดนเมืองของเขา 18 เมื่อพระองค์
กําลัง เสด็จ ลงเรือ คนที ่ ผี ได้ สิ งแต่ ก่อนนั ้น ได้ ออ
้ นวอนขอติดตามพระองค์ ไป 19 พระเยซู ไม่ ทรงอนุญาต
แต่ตรัสแก่เขาว่า “จงไปหาพวกพ้องของเจ้าที่บ้าน แล้วบอกเขาถึงเรือ
่ งเหตุการณ์ ใหญ่ซึ่งองค์พระผูเ้ ป็น
เจ้าได้ทรงกระทําแก่เจ้า และได้ทรงพระเมตตาแก่เจ้าแล้ว� 20 ฝ่ายคนนั ้ นก็ทูลลา แล้วเริม
่ ประกาศใน
แคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ ใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงกระทําแก่เขา และคนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจนั ก
หญิงผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์และหายโรค ลูกสาวของไยรัสเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 9:1826; ลก 8:41-56)
21 ครัน
้ พระเยซูเสด็จลงเรือข้ามฟากกลับไปแล้ว มีคนเป็นอันมากมาหาพระองค์ และพระองค์ยงั ประ
ทั บท ี่ ฝั่ งทะเล 22 ดู เถิด มี นายธรรมศาลาคนหนึ่ ง ชื่อ ไยรัส เดิน มา และเมื่อ เขาเห็น พระองค์ ก็ กราบลง
ที่ พระบาทของพระองค์ 23 แล ้ วท ูล อ้อนวอนพระองค์ เป็ นอ ัน มากว่า “ลูก สาวเล็กๆของข้า พระองค์ ป่วย
เกือบจะตายแล้ว ขอเชิญพระองค์ไปวางพระหัตถ์บนเขา เพื่อเขาจะได้หายโรคและไม่ตาย� 24 ฝ่ายพระ
เยซู ได้ เสด็จไปกับคนนั ้น มีคนเป็ นอันมากตามพระองค์ ไป และเบียดเสียดพระองค์ 25 มีผู้หญิงคนหนึ่ ง
เป็นโรคตกเลือดได้สิบสองปีมาแล้ว 26 ได้ทนทุกข์ลําบากมากเพราะมีหมอหลายคนมารักษา และได้เสีย
ทรัพย์จนหมดสิน
็ ได้บรรเทาแต่ยงิ่ กําเริบขึ้น 27 ครัน
้ ผูห
้ ญิงนั ้นได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งพระเยซู เธอก็เดิน
้ โรคนั ้นกมิ
ปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์ และได้ถูกต้องฉลองพระองค์ 28 เพราะเธอคิดว่า “ถ้า
เราได้ แตะต้องแต่ ฉลองพระองค์ เราก็ จะหายโรค� 29 ในทันใดนั ้น เลือดที่ ตกก็ หยุด แห้ง ไป และผู้ หญิง
นั ้ นรู้สึกตัวว่าโรคหายแล้ว 30 บัดเดีย
๋ วนั ้น พระเยซูทรงรู ส
้ ึกว่าฤทธิซ
์ ่านออกจากพระองค์แล้ว จึงเหลียว
หลังในขณะที่ฝูงชนเบียดเสียดกันนั ้นตรัสว่า “ใครถูกต้องเสื้อของเรา� 31 ฝ่ายเหล่าสาวกก็ทูลพระองค์
ว่า “พระองค์ทอดพระเนตรเห็นแล้วว่า ประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยงั จะทรงถาม
อีกหรือว่า ‘ใครถูกต้องเรา� ” 32 แล้วพระองค์ทอดพระเนตรดูรอบ ประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทําสิง่
นั ้น 33 ฝ่ายผู้หญิงนั ้นก็กลัวจนตัวสัน
่ เพราะรู เ้ รือ
่ งที่เป็นแก่ตัวนน
ั ้ จึงมากราบลงทูลแก่พระองค์ตามจริง
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ทัง้ สิน
้ 34 พระองค์ จึง ตรัส แก่ ผู้ หญิง นั ้ นว ่า “ลูกสาวเอ๋ย ที่ เจ้ าหายโรคนั ้ นก ็ เพราะเจ้า เชื่อ จงไปเป็นสุข
และหายโรคนี้ เถิด� 35 เมื่อพระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา มีบางคนได้มาจากบ้านนายธรรมศาลาบอกว่า
“ลูกสาวของท่านตายเสียแล้ว ยังจะรบกวนอาจารย์ทําไมอีกเล่า� 36 ทันทีที่พระเยซูทรงฟังคําซึ่งเขาว่า
นั ้น พระองค์จึงตรัสแก่นายธรรมศาลาว่า “อย่าวิตกเลย จงเชื่อเท่านั ้นเถิด� 37 พระองค์ไม่ทรงอนุญาต
ให้ผูใดไปด้
้
วยเว้นแต่เปโตร ยากอบ และยอห์นน้ องชายของยากอบ 38 ครัน
้ พระองค์เสด็จไปถึงเรือนนาย
ธรรมศาลาแล้ว ก็ ทอดพระเนตรเห็น คนวุน
่ วายร้องไห้ครํา่ ครวญเป็ นอ ัน มาก 39 และเมื่อ พระองค์ เสด็จ
เข้าไปแล้วจึงตรัสถามเขาว่า “ท่านทัง้ หลายพากันร้องไห้วน
ุ่ วายไปทําไม เด็กหญิงนั ้นไม่ตายแต่นอนหลั
บอยู่� 40 เขาก็พากันหัวเราะเยาะพระองค์ แต่เมื่อพระองค์ขับคนทัง้ หลายออกไปแล้ว จึงนําบิดามารดา
ของเด็กหญิงนั ้นและสาวกสามคนที่ อยู่กับพระองค์ เข้าไปในที่ ที่ เด็กหญิงนอนอยู่ 41 พระองค์ จึงจับมือ
เด็กหญิงนั ้นตรัสแก่เขาว่า “ทาลิธา คูมิ� แปลว่า “เด็กหญิงเอ๋ย เราว่าแก่เจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด� 42 ใน
ทันใดนั ้น เด็ก หญิง นั ้ นก ็ ลุ กขึ้น เดิน เพราะว่า เด็ก นั ้น อายุ ได้ สิ บสองปี คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจอย่างยิง่
43 พระองค์ก็กําชับห้ามเขาแข็งแรงไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์ นี้ แล้วจึงสัง่ เขาให้นําอาหารมาให้เด็กนั ้
นรับประทาน

6

พระเยซูทรงกลับไปเยีย
่ มเมืองนาซาเร็ธ (มธ 13:54-58; ลก 4:16-30)
ฝ่าย พระองค์ ได้ เสด็จ ออกจากที่ นั ่น ไปยั งบ ้านเมืองของพระองค์ และเหล่า สาวกของพระองค์ ก็
ตามพระองค์ ไป 2 พอถึง วัน สะบาโตพระองค์ ทรงตัง้ ต้น สัง่ สอนในธรรมศาลา และคนเป็ นอ ัน มากที่ ได้
ยินพระองค์ ก็ ประหลาดใจนั กพู ดกันว่า “คนนี้ ได้ ความคิดนี้ มาจากไหน สติ ปัญญาที่ ได้ ประทานแก่ คนนี้
เป็นปัญญาอย่างใด จึงทําการมหัศจรรย์อย่างนี้ สําเร็จด้วยมือของเขา 3 คนนี้ เป็นช่างไม้บุตรชายนางมา
รีย์มิใช่หรือ ยากอบ โยเสส ยูดาส และซีโมนเป็นน้ องชายมิใช่หรือ และน้ องสาวทัง้ หลายของเขาก็ อยู่ที่
นี่ กับ เรามิ ใช่ หรือ � เขาทัง้ หลายจึง หมางใจในพระองค์ 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ศาสดาพยากรณ์
จะไม่ขาดความนั บถือเว้นแต่ในบ้านเมืองของตน ท่ามกลางญาติพีน้
่ องของตน และในวงศ์วานของตน�
5 พระองค์ จะกระทํา การมหัศจรรย์ ที่ นั ่น ไม่ ได้ เว้น แต่ ได้ วางพระหัตถ์ ถู กต้องคนเจ็บ บางคนให้ หายโรค
6 พระองค์ ก็ ประหลาดพระทัย เพราะเขาไม่ มี ความเชื่อ แล ้ว พระองค์ จึง เสด็จ ไปสัง
่ สอนตามหมู่บ้านโดย
รอบ
1

ทรงใช้อค
ั รสาวกทัง้ สิบสองคนออกไปเทศนาสัง่ สอน (มธ 10:1-42; ลก 9:1-6)
แล้วทรงเริม
่ ใช้เขาให้ออกไปเป็นคู่ๆ ทรงประทานอํานาจให้เขา
8
ขับผีโสโครกออกได้ และตรัสกําชับเขาไม่ให้เอาอะไรไปใช้ตามทางเว้นแต่ ไม้เท้าสิง่ เดียว ห้ามมิให้เอา
อาหาร หรือ ย่าม หรือ หาสตางค์ ใส่ ไถ้ ไป 9 แต่ ให้สวมรองเท้า และไม่ ให้สวมเสื้อ สองตัว 10 แล ้ว พระองค์
ตรัสสัง่ เขาว่า “ถ้าไปแห่งใด เมื่อเข้าอาศัยในเรือนไหน ก็อาศัยในเรือนนั ้นจนกว่าจะไปจากที่นั ่น 11 และ
ถ้า ผู้ ใดไม่ ต้อนรับ ไม่ ฟัง ท่านทัง้ หลาย เมื่อ จะไปจากที่ นั่น จงสะบัด ผงคลี ใต้ ฝ่าเท้า ของท่านออกเป็น สักขี
พยานต่อ เขา เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ในวัน พิพากษานั ้น โทษของเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์
จะเบากว่า โทษของเมืองนั ้น� 12 ฝ่ายเหล่า สาวกก็ ออกไปเทศนาประกาศให้ คนทัง้ ปวงกลับ ใจเสีย ใหม่
13 เขาได้ขับผีให้ออกเสียหลายผี และได้เอานํ้ามันชโลมคนเจ็บป่ วยหลายคนให้หายโรค
7 พระองค์ทรงเรียกสาวกสิบสองคนมา

เฮโรดทรงสัง่ ให้ตัดศีรษะยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 14:1-12; ลก 9:7-9)
14 ฝ่า ยกษั ตริย์เฮโรดทรงได้ยน
ิ เรือ
่ งของพระองค์ (เพราะว่าพระนามของพระองค์ ได้ เลื่องลือไป� แล
้ วท ่านตรัสว ่า “ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มาเป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว เหตุ ฉะนั ้น จึง ทําการมหัศจรรย์ ได้
� 15 แต่ คนอื่ นว ่า “เป็น เอลี ยาห์� และคนอื่นๆว่า “เป็น ศาสดาพยากรณ์ คนหนึ่ ง หรือ เหมือนคนหนึ่ ง ใน
พวกศาสดาพยากรณ์ � 16 ฝ่ายเฮโรดเมื่อทรงได้ยน
ิ แล้วจึงตรัสว่า “คือยอห์นนั ้นเองที่เราได้ตัดศีรษะเสีย
ท่านได้เป็นขึ้นมาจากความตาย� 17 ด้วยว่าเฮโรดได้ใช้คนไปจับยอห์น และล่ามโซ่ขังคุกไว้ เพราะเห็นแก่
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นางเฮโรเดีย สภรรยาฟี ลิ ปน ้ องชายของตน ด้วยเฮโรดได้ รบ
ั นางนั ้น เป็น ภรรยาของตน 18 เพราะยอห์น
ได้ เคยทูล เฮโรดว่า “ท่านผิด พระราชบัญญั ติ ที่ รับ ภรรยาของน้ องชายมาเป็น ภรรยาของตน� 19 นางเฮ
โรเดียสจึงผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนาจะฆ่าท่านเสียแต่ฆ่าไม่ได้ 20 เพราะเฮโรดยําเกรงยอห์นด้วย
รู ว่
้ า ท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์จึงได้ป้องกันท่านไว้ เมื่อเฮโรดได้ยน
ิ คําสัง่ สอนของท่านก็ปฏิบัติ
ตามหลายสิง่ และยินดีรบ
ั ฟังท่าน 21 ครัน
้ อยูม
่ าวันหนึ่ งเป็นโอกาสดีคือเป็นวันฉลองวันกําเนิ ดของเฮโรด
เฮโรดให้ จัดการเลี้ยงขุนนางกับ นายทหารชัน
้ ผู้ ใหญ่ และคนสําคัญๆทัง้ ปวงในแคว้น กาลิ ลี 22 เมื่ อบ ุต
รสาวของนางเฮโรเดีย สเข้า มาเต้นรํา ทําให้ เฮโรดและแขกทัง้ ปวงซึ่ง เอนกายลงอยู่ ด้วยกัน นั ้น ชอบใจ
กษั ตริย์จึงตรัสกับ หญิงสาวนั ้ นว่า “เธอจะขอสิง่ ใดจากเรา เราก็ จะให้สิ ่งนั ้น แก่ เธอ� 23 และกษั ตริย์จึง
ทรงปฏิญาณตัวไว้กับหญิงสาวนั ้นว่า “เธอจะขอสิง่ ใดๆจากเรา เราจะให้สิ่งนั ้นแก่เธอจนถึงครึง่ ราชสมบั
ติ ของเรา� 24 หญิง สาวนั ้น จึง ออกไปถามมารดาว่า “ฉั น จะขอสิง่ ใดดี� มารดาจึง ตอบว่า “จงขอศีรษะ
ยอห์น ผู้ ให้รับ บัพ ติศ มาเถิด� 25 ในทันใดนั ้น หญิง สาวก็ รีบเข้า ไปเฝ้า กษั ตริย์ทูล ว่า “หม่อมฉั น ขอศีรษะ
ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มาใส่ ถาดมาให้ หม่อมฉั น เดีย
๋ วนี้ เพคะ� 26 กษั ตริย์ ทรงเป็น ทุกข์ นั ก แต่ เพราะเหตุ
ได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกทัง้ ปวงซึ่งเอนกายลงอยู่ด้วยกัน ก็ปฏิเสธไม่ได้ 27 ในขณะ
นั ้นกษั ตริย์จึงรับสัง่ เพชฌฆาตให้ไปตัดศีรษะยอห์นมา เพชฌฆาตก็ไปตัดศีรษะยอห์นในคุก 28 เอาศีรษะ
ของยอห์นใส่ ถาดมาให้แก่ หญิงสาวนั ้น หญิงสาวนั ้ นก็เอาไปให้แก่ มารดาของตน 29 เมื่อสาวกของยอห์
นรู้เหตุแล้ว ก็พากันมารับเอาศพของท่านไปฝังไว้ในอุโมงค์
อัครสาวกกลับมาพักผ่อน (ลก 9:10)
ฝ่ายอัครสาวกพากัน มาหาพระเยซู และได้ ทูล ถึง บรรดาการซึ่ง เขาได้ กระทํา และได้ สัง่ สอน 31 แล
้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงไปหาที่เปลี่ยวหยุดพักหายเหนื่ อยสักหน่ อยหนึ่ ง� เพราะว่ามี
คนไปมาเป็นอันมากจนไม่มีเวลาว่างจะรับประทานอาหารได้
30

ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; ลก 9:10-17; ยน 6:5-13)
32 พระองค์ จึง เสด็จ ลงเรือก ับ สาวกไปยัง ที่ เปล ี่ยวแต่ ลําพัง 33 คนเป็ นอ ัน มากเห็น พระองค์ กับ สาวก
กําลัง ไป และมี หลายคนจํา พระองค์ ได้ จึง พากั นว ิ่งออกจากบ้านเมืองทัง้ ปวงไปถึ งก ่อน และพากัน เฝ้า
พระองค์ 34 ครัน
้ พระเยซู เสด็จขึ้นจากเรือแล้ว ก็ทอดพระเนตรเห็นประชาชนหมู่ใหญ่ และพระองค์ทรง
สงสารเขา เพราะว่า เขาเป็น เหมือนฝูง แกะไม่ มี ผู้ เลี้ยง พระองค์ จึง เริม
่ สัง่ สอนเขาเป็น หลายข้อ หลาย
35
ประการ เมื่อ เวลาล่วงไปมากแล้ว พวกสาวกของพระองค์ มาทูล พระองค์ ว่า “ที่ นี่ กันดารอาหารนั ก
และบัดนี้ เวลาก็เย็นลงมากแล้ว 36 ขอให้ประชาชนไปเสียเถิด เพื่อเขาจะได้ไปซื้ออาหารรับประทานตาม
บ้านไร่บ้านนาที่ อยู่ แถบนี้ เพราะเขาไม่ มี อะไรที่ จะรับ ประทานเลย� 37 แต่ พระองค์ ตรัส ตอบแก่ เหล่ า
สาวกว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� เขาทูลพระองค์ว่า “จะให้พวกข้าพระองค์ไปซื้ออาหารสักสองร้อย
เหรียญเดนาริอน
ั ให้เขารับประทานหรือ� 38 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “พวกท่านมีขนมปังอยูกี
่ ่ก้อน ไปดูซิ
� เมื่อรูแล
้ ้วเขาจึงทูลว่า “มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว� 39 พระองค์จึงตรัสสัง่ พวกสาวกให้จัดคนทัง้
ปวงให้นั่งรวมกั นที ่หญ้าสดเป็นหมู่ๆ 40 ประชาชนก็ ได้ นั ่งรวมกันเป็นหมู่ๆ หมู่ละร้อยคนบ้าง ห้าสิบบ้าง
41 เมื่อพระองค์ทรงรับขนมปั งห้าก้อนกับปลาสองตัวนัน
้ แล้ว ก็แหงนพระพักตร์ดูฟ้าสวรรค์ขอบพระคุณ
แล ้ว หัก ขนมปัง นั ้น ให้เหล่ าสาวกให้เขาแจกแก่ คนทัง้ ปวง และปลาสองตั วน ั น
้ พระองค์ ทรงแบ่ง ให้ทั่วก
42
43
ัน ด้วย เขาได้ กิ นอ ิ่มท ุกคน ส่วนเศษขนมปัง และปลาที่ เหลือ นั ้น เขาเก็บ ไว้ได้ ถึง สิบ สองกระบุง เต็ม
44 และในจํานวนคนที่ได้รับประทานขนมปั งนั ้น มีผู้ชายประมาณห้าพันคน
พระเยซูทรงดําเนิ นมาบนทะเล (มธ 14:22-32; ยน 6:15-21)

และทันใดนั ้น พระองค์ ได้ ตรัส ให้ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลงในเรือ ข้ามไปยั งอ ีก ฟากหนึ่ ง ถึง เมือง
เบธไซดาก่อน ส่วนพระองค์ ทรงรอส่ง ประชาชนกลับ บ้าน 46 เมื่อ พระองค์ ทรงลาเขาทัง้ หลายแล้ วก ็
45
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เสด็จ ขึ้น ภูเขาเพื่อ อธิษฐานที่ นั ่น 47 เมื่อ คํ่า ลงแล้ว เรือ ของเหล่า สาวกอยู่ กลางทะเล ส่วนพระองค์ อยู่
บนฝั่ งแต่ผู้เดียว 48 แล้วพระองค์ทอดพระเนตรเห็นเหล่าสาวกตีกรรเชียงลําบากเพราะทวนลมอยู่ ครัน
้
เวลาสามยามเศษ พระองค์ จึง ทรงดําเนิ น บนนํ้า ทะเลไปยัง เหล่า สาวก และทรงดําเนิ น ดัง จะเลยเขาไป
49 เมื่อ เหล่า สาวกเห็น พระองค์ 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 เหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือ
ประมาณ 52 ด้วยว่าการอัศจรรย์เรือ
่ งขนมปังนั ้นเขายังไม่เข้าใจ เพราะใจเขายังแข็งกระด้าง
พระเยซูทรงรักษาประชาชนที่แคว้นเยนเนซาเรท (มธ 14:34-36)
ครัน
้ ข้ามฟากไปแล้ว เขาจอดเรือ ที่ แคว ้น เยนเนซาเรท 54 เมื่อ ขึ้น จากเรือ แล้ว คนทัง้ ปวงก็ จํา
พระองค์ ได้ ทันที 55 และเขารีบ ไปทัว่ ตลอดแว่น แคว้น ล้อมรอบ เริม
่ เอาคนเจ็บ ป่วยใส่ แคร่หามมายัง ที่
56
เขาได้ยน
ิ ข่าวว่า พระองค์ อยู่ นั ้น แล ้ว พระองค์ เสด็จ ไปที่ ไหนๆ ไม่ ว่า ในหมู่ บ้าน ในตําบล หรือ ในเมือง
เขาก็เอาคนเจ็บป่วยมาวางตามถนน ทูลอ้อนวอนขอพระองค์โปรดให้คนเจ็บป่วยแตะต้องแต่ชายฉลอง
พระองค์ และผู้ใดได้แตะต้องพระองค์แล้วก็หายป่วยทุกคน
53

7

ทรงตําหนิ ธรรมเนี ยมของพวกฟาริสี (มธ 15:1-20)
1 ครัง
้ นั ้น พวกฟาริสี กับ พวกธรรมาจารย์ บางคน ซึ่ง ได้ มาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม พากัน มาหาพระองค์
2 เมื่อเขาได้เห็นเหล่าสาวกของพระองค์บางคนรับประทานอาหารด้วยมือที่เป็ นมลทิน คือมือที่ไม่ได้ล้าง
ก่อน เขาก็ ถือว่า ผิด 3 เพราะว่า พวกฟาริสี กับ พวกยิ วท งั ้ สิน
้ ถือ ตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ
ว่า ถ้ามิได้ ล้างมือตามพิธโี ดยเคร่งครัด เขาก็ไม่รับประทานอาหารเลย 4 และเมื่อเขามาจากตลาด ถ้ามิ
ได้ ล้างก่อน เขาก็ ไม่ รับ ประทานอาหาร และธรรมเนี ย มอื่นๆอีก หลายอย่างเขาก็ ถือ คือ ล้างถ้วย เหยือก
ภาชนะทองสัมฤทธิ์ และโต๊ะ 5 พวกฟาริสี กับ พวกธรรมาจารย์ จึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “ทําไมพวกสาวก
ของท่านไม่ดําเนิ นชีวต
ิ ตามประเพณี สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ แต่รับประทานอาหารโดยมิได้ล้างมือเสี
6
ยก่อน� พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “อิสยาห์ได้พยากรณ์ ถึงพวกเจ้าคนหน้าซื่อใจคดก็ถูก ตามที่ได้เขียน
ไว้ว่า ‘ประชาชนนี้ ให้ เกียรติ เราด้วยริม ฝีปากของเขา แต่ ใจของเขาห่างไกลจากเรา 7 เขานมัสการเรา
โดยหาประโยชน์ มิได้ ด้วยเอาบทบัญญัติ ของมนุษย์มาอวดอ้างว่า เป็นพระดํารัสสอน� 8 เจ้ าทัง้ หลาย
ละพระบัญญัติของพระเจ้า และกลับไปถือตามประเพณี ของมนุษย์ คือการล้างถ้วยเหยือก และสิ่งอ่น
ื ๆ
เช่น นี้ อี กหลายสิง่ เจ้ าทัง้ หลายก็ ทํา อยู�
่ 9 พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เหมาะจริง นะ ที่ เจ้ าทัง้ หลายได้ ละ
ทิง้ พระบัญญั ติ ของพระเจ้า เพื่อ จะได้ ถือ ตามประเพณี ของพวกท่าน 10 เพราะโมเสสได้ สัง่ ไว้ว่า ‘จงให้
เกียรติแก่บิดามารดาของตน� และ ‘ผู้ใดด่าแช่งบิดามารดา ผู้นั ้นต้องถูกปรับโทษถึงตาย� 11 แต่พวก
เจ้ากลับสอนว่า ‘ผู้ใดจะกล่าวแก่ บิดามารดาว่า “สิ ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์ แก่ ท่าน สิ ่งนั ้น
เป็นโกระบัน� ’ แปลว่าเป็นของถวายแล้ว 12 เจ้าทัง้ หลายจึงไม่อนุญาตให้ผูนั
้ ้นทําสิง่ ใดต่อไป เป็นทีช
่ ว
่ ย
บํา รุ งบ ิ ดามารดาของตน 13 เจ้ าทัง้ หลายจึง ทําให้ พระวจนะของพระเจ้า เป็น หมัน ไปด้วยประเพณี ของ
พวกท่านซึ่งพวกท่านได้สอนไว้ และสิงอ
ื ๆเช่นนี้ อีกหลายสิง่ เจ้าทัง้ หลายก็ทําอยู�
่ 14 แล้วเมื่อพระองค์
่ ่น
ได้ ทรงเรียกประชาชนทัง้ หลายเข้า มาก็ ตรัส กับ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจงฟัง เราและเข้าใจเถิด 15 ไม่มี สิ
่ง ใดภายนอกที่ เข ้า ไปภายในมนุษย์ จะกระทํา ให้มนุษย์ เป็น มลทิน ได้ แต่ สิ ่ง ซึ่ง ออกมาจากภายในมนุษย์
สิ ่งนั ้นแหละกระทําให้มนุษย์เป็นมลทิน 16 ใครมี หูฟังได้ จงฟังเถิด� 17 ครัน
้ พระองค์ ได้ เสด็จเข้าไปใน
เรือนพ้นประชาชนแล้ว เหล่ าสาวกของพระองค์ก็ได้ทูลถามพระองค์ถึงคําอุปมานั ้น 18 พระองค์จึงตรัส
แก่ เขาว่า “ถึง ท่านทัง้ หลายก็ ยงั ไม่ เข ้า ใจหรือ ท่านยัง ไม่ เห ็น หรือ ว่า สิง่ ใดๆแต่ ภายนอกที่ เข ้า ไปภายใน
มนุษย์จะกระทําให้มนุษย์เป็นมลทินไม่ได้ 19 เพราะว่าสิง่ นั ้นมได้
ิ เข้าในใจ แต่ลงไปในท้องแล้วกถ
็ ่ายออก
20
ลงส้วมไป ทําให้อาหารทุกอย่างปราศจากมลทิน�
พระองค์ตรัสว่า “สิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์ สิ
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่งนั ้นแหละทําให้มนุษย์เป็นมลทิน 21 เพราะว่าจากภายในมนุษย์คือจากใจมนุษย์ มีความคิดชัว่ ร้าย การ
ล่วงประเวณี การผิดผัวผิดเมีย การฆาตกรรม 22 การลักขโมย การโลภ ความชัว่ การล่อลวงเขา ราคะ
ตัณหา อิจฉาตาร้อน การหมิน
่ ี้เกิดมาจากภายใน
่ ประมาท ความเย่อหยิง่ ความโฉด 23 สารพัดการชัวน
และทําให้มนุษย์เป็นมลทิน�
ทรงรักษาลูกสาวของหญิงชาติซีเรียฟีนิเซียที่ถูกผีสิง (มธ 15:21-28)
24 พระองค์ จึง ทรงลุก ขึ้น จากที่ นั่น ไปยัง เขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน แล ้ว เข้าไปในเรือนแห่ง
หนึ่ งประสงค์ จะมิให้ผู้ใดรู ้ แต่ พระองค์ จะซ่อนอยู่มิได้ 25 เพราะผู้หญิงคนหนึ่ งซึ่ งมีลูกสาวที่ มีผีโสโครก
สิง เมื่อได้ยน
ิ ข่าวถึงพระองค์ก็มากราบลงที่พระบาทของพระองค์ 26 ผู้หญิงนั ้นเป็นชาวกรีก ชาติซีเรียฟี
นิ เซีย และนางทูลอ้อนวอนขอพระองค์ให้ขับผีออกจากลูกสาวของตน 27 ฝ่ายพระเยซูตรัสแก่นางนั ้นว่า
“ให้พวกลูกกินอม
ิ่ เสียก่อน เพราะว่าซึ่งจะเอาอาหารของลูกโยนให้แก่สุนัขก็ไม่ควร� 28 แต่นางทูลตอบ
พระองค์ว่า “จรงด
ิ ้วย พระองค์เจ้าข้า แต่สุนัขที่อยูใต้
่ โต๊ะนั ้นย่อมกินเดนอาหารของลูก� 29 แล้วพระองค์
ตรัสแก่นางว่า “เพราะเหตุถ้อยคํานี้ จงกลับไปเถิด ผีออกจากลูกสาวของเจ้าแล้ว� 30 ฝ่ายหญิงนั ้นเมื่อ
ไปยังเรือนของตน ได้เห็นลูกนอนอยูบ
่ นที่นอน และทราบว่าผีออกแล้ว
ทรงรักษาชายที่หูหนวกและเป็นใบ้ (มธ 15:29-31)
31 ต่อมาพระองค์ จึงเสด็จจากเขตแดนเมืองไทระและเมืองไซดอน ดําเนิ นตามทางแคว้นทศบุ รี มาย
ัง ทะเล กา ลิ ลี 32 เขา พา ชาย หู หนวก พูด ติด อ่าง คน หนึ่ ง มา หา พระองค์ แล ้ วท ูล อ้อนวอน ขอ พระองค์
ให้ ทรงวางพระหัตถ์ บนคนนั ้น 33 พระองค์ จึง ทรงนํา คนนั ้น ออกจากประชาชนไปอยู่ ต่างหาก ทรงเอา
นิว
้ พระหัตถ์ ยอนเข้า ที่ หู ของชายผู้ นั ้น และทรงบ้วนนํ้าลายเอานิว
้ พระหัตถ์ จิ ้ม แตะลิน
้ คนนั ้น 34 แล ้ว
พระองค์ ทรงแหงนพระพักตร์ดู ฟ้าสวรรค์ ทรงถอนพระทัยตรัสแก่ คนนั ้ นว่า “เอฟฟาธา� แปลว่า “จง
เปิดออก� 35 แล้วในทันใดนั ้นหูคนนั ้นกปกติ
็
สิ่งที่ขดล
ั น
ิ้ นั ้นกห
็ ลุดและเขาพูดได้ชัด 36 พระองค์ทรงห้าม
ปรามคนทัง้ หลายมิ ให้แจ ้ง ความนี้ แก่ ผู้ ใดเลย แต่ พระองค์ ยิง่ ทรงห้ามปรามพวกเขา เขาก็ ยงิ่ เล่า ลือ ไป
มาก 37 พวกเขาก็ประหลาดใจเหลือเกิน พูดกนว
ั ่า “พระองค์ทรงกระทําล้วนแต่ดีทัง้ นั ้น ทรงกระทําคนหู
หนวกให้ได้ยน
ิ คนใบ้ให้พูดได้�

8
ทรงเลี้ยงอาหารคนสี่พัน (มธ 15:32-39)
คราว นั ้น เมื่อ ฝูง ชน พา กัน มา มากมาย และ ไม่ มี อาหาร กิน พระ เยซู จึง ทรง เรียก เหล่า สาวก ของ
พระองค์มาตรัสแก่เขาว่า 2 “เราสงสารคนเหล่านี้ เพราะเขาค้างอยูก
่ ับเราได้สามวันแล้วและไม่มีอาหาร
จะกิน 3 ถ้าเราจะให้เขากลับไปบ้านเมื่อยังอดอาหารอยู่ เขาจะหิวโหยสิน
้ แรงตามทาง เพราะว่าบางคน
4
มาไกล� เหล่าสาวกของพระองค์จึงทูลตอบพระองค์ว่า “ในถิน
ิ่ ได้
่ ทุรกันดารนี้ จะหาอาหารให้เขากินอม
5
6
ที่ไหน� พระองค์ตรัสถามเขาว่า “พวกท่านมีขนมปั งกี่ก้อน� เขาทูลว่า “มีเจ็ดก้อน� พระองค์จึงตรั
สสงั ่ ประชาชนให้นั่งลงที่ พื้นดิน แล้วทรงรับขนมปังเจ็ ดก้อนนั ้น ทรงขอบพระคุ ณ แล้วจึงทรงหักส่งให้
เหล่าสาวกให้เขาแจก เหล่าสาวกจึงแจกให้ประชาชน 7 และเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้าง พระองค์จึงขอบพระ
คุ ณ แล้วสัง่ ให้เอาปลานั ้นแจกด้วย 8 คนทัง้ ปวงได้ รบ
ั ประทานจนอิม
่ และเศษอาหารที่ เหลือนั ้นเขาเก็บ
9
ได้เจ็ดกระบุง คนที่รบ
ั ประทานนั ้นมีประมาณสี่พัน แล้วพระองค์ตรัสสัง่ ให้เขาไป
1

พวกฟาริสีทูลขอหมายสําคัญ ทรงอธิบายคําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อขนม (มธ 16:1-12)
10 ในทันใดนั ้น พระองค์ ก็ เสด็จลงเรือกับเหล่าสาวกของพระองค์ มาถึง เขตเมืองดาลมานูธา 11 พวก
ฟาริสีออกมาและเริม
่ โต้เถียงกับพระองค์ ขอพระองค์แสดงหมายสําคัญจากฟ้าสวรรค์ หมายจะทดลอง
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พระองค์ 12 พระองค์ ทรงถอนพระทัย แล้ว ตรัสว ่า “คนยุ คน ี้ แสวงหาหมายสําคัญ ทําไม เราบอกความ
จริง แก่ เจ้ าทัง้ หลายว่า จะไม่ โปรดให้ หมายสําคัญ แก่ คนยุ คน ี้� 13 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ไปจากเขา และ
ลงเรือ ข้ามฟากไปอีก 14 ฝ่ายเหล่า สาวกลืม เอาขนมปัง ไป และในเรือ เขามี ขนมปัง อยู่ ก้อนเดียวเท่านั ้น
15 พระองค์ ทรงกําชับ เหล่า สาวกว่า “จงสังเกตและระวัง เชื้อ แห่ง พวกฟาริสี และเชื้อ แห่ง เฮโรดให้ ดี �
16 เหล่ าสาวกจึงปรึกษากั นว่า “เพราะเหตุ ที่ เราไม่มีขนมปั ง� 17 เมื่อพระเยซู ทรงทราบจึงตรัสแก่ เขาว่า
“เหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรือ
่ งไม่มีขนมปัง ท่านยังไม่รู และไม่
้
เข้าใจหรือ ใจของท่านยัง
18
แข็งกระด้างหรือ
มีตาแล้วยังไม่เห็นหรือ มีหูแล้วยังไม่ได้ยินหรือ ท่านทัง้ หลายจําไม่ได้หรือ 19 เมื่อ
เราหักขนมปังห้าก้อนให้แก่ คนห้าพันคนนั ้น ท่านทัง้ หลายเก็บเศษที่ เหลือนั ้นได้ กี่ กระบุง� เขาทูลตอบ
พระองค์ว่า “ได้สิบสองกระบุง� 20 “เมื่อแจกขนมปังเจ็ดก้อนให้แก่คนสี่พันคนนั ้น ท่านทัง้ หลายเก็บเศษ
ที่เหลือได้กี่กระบุง� เขาทูลตอบว่า “ได้เจ็ดกระบุง� 21 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “เป็นไฉนพวกท่านยัง
ไม่เข้าใจ�
พระเยซูทรงรักษาชายตาบอดใกล้เมืองเบธไซดา
22 พระองค์ จึงไปยังเมืองเบธไซดา

เขาพาชายตาบอดคนหนึ่ งมาหาพระองค์ ทูลอ้อนวอนขอพระองค์
ให้โปรดถูกต้องคนนั ้น
เมื่อได้ ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่
ตาคนนั ้น และวางพระหัตถ์ บนเขาแล้ว พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า เขาเห็น สิง่ ใดบ้างหรือ ไม่ 24 คนนั ้น
เงยหน้าดูแล้วทูลว่า “ข้าพระองค์แลเห็นคนเหมือนต้นไม้เดินไปเดินมา� 25 พระองค์จึงวางพระหัตถ์บน
ตาเขาอีก แล้วให้เขาเงยหน้าดู และตาของเขาก็หายเป็นปกติ แลเห็นคนทัง้ หลายได้ชัดเจน 26 พระองค์
จึงตรัสสงั ่ คนนั ้นให้กลับตรงไปยังบ้านของตน แล้วกําชับว่า “อย่าเข้าไปในเมือง หรือเล่าให้ใครในเมือง
นั ้นฟังเลย�
23 พระองค์ ได้ ทรงจู งมือคนตาบอดออกไปนอกเมือง

การยอมรับของเปโตร (มธ 16:13-16; ลก 9:18-20)
พระเยซู ได้ เสด็จ กับ เหล่า สาวกของพระองค์ ออกไปยัง เมืองต่างๆในแขวงซี ซารียา ฟี ลิ ป ปี เมื่อ อยู่
ตามทางนั ้น พระองค์ ตรัส ถามเหล่า สาวกว่า “คนทัง้ หลายพู ดก ั นว ่า เราเป็น ผู้ ใด � 28 เขาทูล ตอบว่า
“เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่ บางคนว่าเป็นเอลี ยาห์ และคนอื่นว่าเป็นคนหนึ่ งในพวกศาสดา
พยากรณ์ � 29 พระองค์ จึง ตรัส ถามเขาว่า “ฝ่ายพวกท่านเล่า ว่า เราเป็น ผู้ ใด � เปโตรทูล ตอบพระองค์
ว่า “พระองค์ ทรงเป็น พระคริสต์� 30 แล ้ว พระองค์ ทรงกําชับ ห้ามเหล่า สาวกไม่ ให้ บอกผู้ ใดถึง พระองค์
31 พระองค์ จึง ทรงเริม
่ กล่าวสอนสาวกว่า บุ ตรมนุษย์ จะต้องทนทุกข์ ทรมานหลายประการ พวกผู้ ใหญ่
พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ จะปฏิเสธพระองค์ และพระองค์ จะต้องถูก ประหารชีวต
ิ แต่ ในวั
นทีส
่ ามพระองค์จะทรงเป็นขึ้นมาใหม่ 32 คําเหล่านี้ พระองค์ตรัสอย่างเปิดเผย ฝ่ายเปโตรจึงจับพระองค์
แล ้วเริมท
่ ูล ห้ามพระองค์ 33 พระองค์ จึง ทรงหัน พระพักตร์ดู เหล่ าสาวกของพระองค์ แล ้ว ทรงติ เปโตร
ว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะเจ้ามิได้คิดตามพระดําริของพระเจ้า แต่ตามความคิดของ
มนุษย์�
27

ยอมแบกกางเขนหรือมีความละอายในการติดตามพระเยซู (มธ 16:24-27; ลก 9:23-26)
34 และเมื่อพระองค์ทรงร้องเรียกประชาชนกับเหล่าสาวกของพระองค์ให้เข้ามาแล้ว

จึงตรัสแก่เขาว่า
“ถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามา ให้ผู้นั ้นเอาชนะตัวเอง และรับกางเขนของตนแบกและตามเรามา 35 เพราะ
ว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้นั ้นจะเสียชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะเสียชีวต
ิ เพราะเห็นแก่เราและข่าวประเสริฐ ผู้นั ้น
จะได้ ชีวิต รอด 36 เพราะถ้า ผู้ ใดจะได้ สิ ่ง ของสิน
้ ทัง้ โลก แต่ ต้องสูญ เสีย จิต วิญญาณของตน ผู้ นั ้น จะได้
ประโยชน์ อะไร 37 เพราะว่าผู้นั้นจะนําอะไรไปแลกเอาจิตวิญญาณของตนกลับคืนมา 38 เหตุฉะนั ้น ถ้า
ผู้ใดมี ความอายเพราะเราและถ้อยคําของเราในชัว่ อายุ นี้ ซึ่งประกอบด้วยการล่วงประเวณี และการผิด
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บาป บุ ตรมนุษย์ก็ จะมีความอายเพราะผู้นั ้น ในเวลาเมื่อพระองค์ จะเสด็จมาด้วยสง่าราศี แห่งพระบิดา
ของพระองค์ และด้วยเหล่าทูตสวรรค์ผู้บริสุทธิ�
์

9
การจําแลงพระกายของพระคริสต์ (มธ 17:1-8; ลก 9:28-36)
“เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ในพวกท่านที่ยน
ื อยูที
่ ่นี่ มีบางคนที่
2
จะไม่รู รสความตายจนกว่
้
าจะได้เห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาด้วยฤทธานุภาพ� ครัน
้ ล่วงไปได้หกวัน
แล้ว พระเยซู ทรงพาเปโตร ยากอบ และยอห์นขึ้นภูเขาสูงแต่ลําพัง แล้วพระกายของพระองค์ก็เปลี่ยน
ไปต่อ หน้า เขา 3 และฉลองพระองค์ ก็ ส่องประกายขาวดุจ หิมะ จะหาช่างฟอกผ้า ทัว่ แผ่น ดิน โลกฟอกให้
ขาวอย่างนั ้นก็ไม่ได้ 4 แล้วเอลียาห์กับโมเสสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั ้น และเฝ้าสนทนากับพระเยซู
5 ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ซึ่งเราอยูที
่ ่นี่ก็ดี ให้พวกข้าพระองค์ทําพลับพลาสามหลัง
สําหรับ พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์ หลัง หนึ่ ง� 6 ที่ เปโตรพู ดอย ่างนั ้ นก ็
เพราะไม่รู จะว่
้
าอย่างไร ด้วยเขาทัง้ หลายกําลังกลั วนัก 7 แล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้ และมีพระสุรเสียง
ออกมาจากเมฆนั ้ นว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา จงฟังท่านเถิด� 8 ทันใดนั ้น เมื่อสาวกแลดู รอบก็
ไม่ เห็นผู้ใด เห็นแต่ พระเยซู ทรงอยู่กับเขา 9 เมื่อ กําลังลงมาจากภู เขา พระองค์ ตรัสกําชับเหล่าสาวกไม่
ให้นําสิง่ ที่ ได้ เห็นนั ้นไปบอกแก่ ผู้ใดเลย จนกว่าบุตรมนุษย์จะเป็นขึ้นมาจากความตาย 10 เหตุการณ์ นั ้น
เหล่าสาวกก็เกบ
็ งําไว้ แต่ซักถามกันว่า ที่ตรัสว่าจะเป็นขึ้นมาจากความตายนั ้น จะหมายความว่าอย่างไร
11 เขาจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “เหตุ ไฉนพวกธรรมาจารย์ จึง ว่า เอลี ยาห์ จะต้องมาก่อน� 12 พระองค์ ตรัส
ตอบเขาว่า “เอลี ยาห์ต้องมาก่อนจริง และทําให้สิ ่งทัง้ ปวงคืนสู่ สภาพเดิม อนึ่ งมีคําเขียนไว้อย่างไรถึ งบุ
ตรมนุษย์ว่า พระองค์จะต้องทนทุกข์เวทนาหลายประการ และคนจะดูหมิน
่ ละทิง้ พระองค์เสีย 13 แต่เรา
บอกแก่ ท่านทัง้ หลายว่า เอลี ยาห์นั้นได้มาแล้ว และซึ่งเขาใคร่จะทําแก่ท่านอย่างไร เขาก็ ได้ กระทําแล้ว
ตามที่มีคําเขียนกล่าวไว้ถึงท่าน�
1 พระองค์ยังตรัสแก่เขาว่า

อัครสาวกเก้าคนที่ขาดฤทธิอํ
์ านาจ (มธ 17:14-21; ลก 9:37-42)
14 เมื่อ พระองค์ ได้ เสด็จ มายัง เหล่า สาวก ก็ ทอดพระเนตรเห็น ฝูง ชนเป็ นอ ัน มากอยู่ล้อมรอบเขา และ
พวกธรรมาจารย์กําลังซักไซ้ไล่เลียงเขาอยู่ 15 ในทันใดนั ้น เมื่อบรรดาประชาชนเห็นพระองค์ก็ประหลาด
ใจนั ก จึงวิง่ เข้ามาเคารพพระองค์ 16 พระองค์จึงตรัสถามพวกธรรมาจารย์ว่า “ท่านซักไซ้ไล่เลียงกับเขา
ด้วยข้อความอันใด� 17 มีคนหนึ่ งในหมู่ประชาชนทูลตอบว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ได้พาบุตรชาย
ของข้าพระองค์มาหาพระองค์เพราะผีใบ้เข้าสิง 18 ผีพาเขาไปที่ไหนๆก็ทําให้ล้มชักดน
ิ้ ไป มีอาการนํ้าลาย
ฟูมปากและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็อ่อนระโหย ข้าพระองค์ได้ขอเหล่าสาวกของพระองค์ให้ขับผีนั้นออก
เสีย แต่เขาขับให้ออกไม่ได้� 19 พระองค์จึงตรัสแก่คนนั ้นว่า “โอ คนในยุคที่ขาดความเชื่อ เราจะต้องอยู่
กับเจ้านานเท่าใด เราจะต้องอดทนกับเจ้านานเท่าใด จงพาเด็กนั ้นมาหาเราเถิด� 20 เขาก็พาเด็กนั ้นมา
หาพระองค์ และเมื่อเห็นพระองค์แล้ว ในทันใดนั ้นผีนั้นจึงทําให้เขาชักล้มลงกลิง้ เกลือกที่ ดิน มีน้าํ ลาย
ฟูมปาก 21 พระองค์ จึงตรัสถามบิดานันว
้ ่า “เป็นอย่างนี้ มานานสักเท่าไร� บิดาทูลตอบว่า “ตัง้ แต่ เป็น
เด็กเล็กๆมา 22 และผีก็ทําให้เด็กตกในไฟและในนํ้าบ่อยๆหมายจะฆ่าเสียให้ตาย แต่ถ้าพระองค์สามารถ
ทําได้ ขอโปรดกรุ ณาและช่วยเราเถิด� 23 พระเยซู จึงตรัสแก่ บิดานันว
้ ่า “ถ้าท่านเชื่อได้ ใครเชื่อก็ทําให้
ได้ ทุก สิง่ � 24 ทันใดนั ้น บิ ดาของเด็ กก ็ รอ
้ งทู ลด ้วยนํ้าตาไหลว่า “ข้า พระองค์ เชื่อ พระองค์ เจ้าข้า ที่ ข้า
พระองค์ ยงั ขาดความเชื่อ นั ้น ขอพระองค์ ทรงโปรดช่วยให้ เชื่อ เถิด� 25 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็น
ประชาชนกําลังวิง่ เข้ามา พระองค์ตรัสสําทับผีโสโครกนั ้ นว่า “อ้ายผีใบ้หูหนวก เราสัง่ เจ้าให้ออกมาจาก
เขา อย่า ได้ กล ับ เข้า สิง เขาอีก เลย� 26 ผี นั ้น จึง ร้องอื้ออ ึง ทําให้เด็ก นั ้น ชั กด น
ิ้ เป็ นอ ัน มาก แล้ว ก็ ออกมา
เด็กนั ้นก็แน่ นงิ่ เหมือนคนตาย จนมีหลายคนกล่าวว่า “เขาตายแล้ว� 27 แต่พระเยซูทรงจับมือพยุงเด็ก
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นั ้น เด็ก นั ้ นก ็ ยน
ื ขึ้น 28 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ในเรือนแล้ว เหล่ าสาวกของพระองค์ มาทูล ถามพระองค์
เป็นส่วนตัวว่า “เหตุไฉนพวกข้าพระองค์ขับผีนั้นออกไม่ได้� 29 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ผีอย่างนี้ จะขับ
ให้ออกไม่ได้เลย เว้นแต่โดยการอธิษฐานและการอดอาหาร�
พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนพระชนม์ (มธ 17:22-23; ลก 9:43-45)
ดําเนิ นไปในแคว้นกาลิลี แต่พระองค์ไม่ประสงค์จะให้ผู้
31
ใดรู ้ ด้วยว่าพระองค์ตรัสพรํา่ สอนสาวกของพระองค์ว่า “บุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในเงื้อมมือของ
คนทัง้ หลาย และเขาจะประหารท่านเสีย เมื่อ ประหารแล้ว ในวันที ่ สามท่านจะเป็น ขึ้น มาใหม่� 32 แต่
ถ้อยคํานี้ เหล่าสาวกหาเข้าใจไม่ ครัน
้ จะทูลถามพระองค์ก็เกรงใจ
30 พระองค์ กับเหล่าสาวกจึงออกไปจากที่ นั ่น

สาวกคนไหนจะเป็นใหญ่กว่า (มธ 18:1-6; ลก 9:46-48)

33 พระองค์จึงเสด็จมายังเมืองคาเปอรนาอุม และเมื่อเข้าไปในเรือนแล้ว พระองค์ตรัสถามเหล่าสาวก

ว่า “เมื่อมาตามทางนั ้น ท่านทัง้ หลายได้โต้แย้งกันด้วยข้อความอันใด� 34 เหล่าสาวกก็นิ่งอยู่ เพราะเมื่อ
มาตามทางนั ้นเขาได้เถียงกันว่า คนไหนจะเป็นใหญ่กว่ากัน 35 พระองค์ได้ประทับนงั ่ แล้วทรงเรียกสาวก
สิบ สองคนนั ้น มาตรัส แก่ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใดใคร่จะได้ เป็น คนต้น ก็ ให้ผู้ นั ้น เป็น คนท้ายสุด และเป็น ผู้ รับ ใช้
ของคนทัง้ ปวง� 36 พระองค์จึงทรงเอาเด็กเล็กๆคนหนึ่ งมาให้ยน
ื ท่ามกลางเหล่าสาวก แล้วทรงอุม
้ เด็ก
นั ้นไว้ ตรัสแก่เหล่ าสาวกว่า 37 “ถ้าผู้ใดจะรับเด็กเล็กๆเช่นนี้ คนหนึ่ งในนามของเรา ผู้นั ้ นก็รบ
ั เรา และผู้
ใดได้รบ
ั เรา ผู้นั ้นก็มิใช่รับเรา แต่รับพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา�
ทรงว่ากล่าวสาวกที่ชอบวิพากษ์ วิจารณ์ (ลก 9:49-50)
“พระอาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ได้เห็นคนหนึ่ งขับผีออกโดยพระนาม
ของพระองค์ ซึ่งคนนั ้ นมิได้ ตามพวกเรามา และพวกข้าพระองค์ ได้ ห้ามเขา เพราะเขามิได้ ตามพวกเรา
มา� 39 พระเยซูจึงตรัสว่า “อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าไม่มีผู้ใดจะกระทําการอัศจรรย์ในนามของเรา แล
้ วอ ีก ประเดีย
๋ วหนึ่ ง อาจกลับ พูด ประณามเรา 40 เพราะผู้ ใดไม่ เป็น ฝ่ายต่อสู้ เรา ผู้ นั ้ นก ็ เป็น ฝ่ายเราแล้ว
41 เพราะเราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ผู้ ใดจะเอานํ้า ถ้วยหนึ่ ง ให้พวกท่านดื่ม ในนามของเรา เพราะท่าน
ทัง้ หลายเป็นฝ่ายพระคริสต์ ผู้นั ้นจะขาดบําเหน็ จก็หามิได้
38 ยอห์นจึงทูลพระองค์ ว่า

ทรงเตือนถึงนรก

42 แต่ผู้ใดจะทําผู้เล็กน้ อยเหล่านี้ คนหนึ่ งที่เชื่อในเราให้หลงผิด

ถ้าเอาหินโม่ก้อนใหญ่ผูกคอผู้นั้นถ่วง
เสียในทะเลก็ ดีกว่า
จงตั ดมันทิง้ เสีย ซึ่งจะเข้าสู่ ชีวิตด้วยมือด้
วนยังดีกว่ามีสองมือและต้องตกนรกในไฟที่ไม่มีวันดับ 44 ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย
45 ถ้าเท้าของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงตัดมันทิง
้ เสีย ซึ่งจะเข้าสู่ชีวิตด้วยเท้าด้วนยังดีกว่ามีเท้าสองเท้า
46
และต้องถูก ทิง้ ลงในนรกในไฟที่ ไม่มี วันดับ
ในที่ นั้น ตัว หนอนก็ ไม่ ตาย และไฟก็ ไม่ ดับ เลย 47 ถ้า ตา
ของท่านทําให้ท่านหลงผิด จงควักออกทิง้ เสีย ซึ่งจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าด้วยตาข้างเดียวยังดี
กว่ามีสองตา และต้องถูกทิง้ ในไฟนรก 48 ในที่นั้นตัวหนอนก็ไม่ตาย และไฟก็ไม่ดับเลย 49 ด้วยว่าคนทัง้
ปวงจะต้องถูกชําระด้วยไฟ และเครือ
่ งบูชาทุกอย่างจะต้องถูกชําระด้วยเกลือ 50 เกลือเป็นของดี แต่ถ้า
เกลือหมดรสเค็มแล้ว จะทําให้กลับเค็ มอีกอย่างไรได้ ท่านทัง้ หลายจงมีเกลือในตัว และจงอยู่สงบสุขซึ่
งกันและกัน�
43 และถ้ามือของท่านทําให้ท่านหลงผิด

10

คําบัญชาของพระเยซูเกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; 19:1-9; ลก 16:18; 1 คร 7:10-15)
1 ฝ่ายพระองค์ ได้ ทรงลุก ขึ้น เสด็จ จากที่ นั ่น เข ้า ในเขตแดนแคว้น ยู เดีย ไปตามทางแม่น้ํา จอร์แดน
ฟากข้างโน้ น และประชาชนพากัน มาหาพระองค์ อีก พระองค์ จึง ตรัสส งั ่ สอนเขาอีก ตามที่ พระองค์ ทรง
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เคยสอนนั ้น 2 พวกฟาริสี มาทดลองพระองค์ ทูล ถามพระองค์ ว่า “ผู้ ชายจะหย่า ภรรยาของตนเป็นการ
ถูก ต้องตามพระราชบัญญั ติ หรือไม่ � 3 พระองค์ ตรัสถามเขาว่า “โมเสสได้ บัญญัติ ไว้ว่า อย่างไร� 4 เขา
ทูลตอบว่า “โมเสสอนุญาตให้ทําหนั งสือหย่าภรรยาแล้วก็หย่าให้� 5 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาว่า “โมเสส
ได้ เข ีย นข้ อบ ังคั บน ัน
้ เพราะเหตุ ใจพวกเจ้า แข็ง กระด้าง 6 แต่ ตัง้ แต่ เดิม สร้างโลก ‘พระเจ้า ได้ ทรงสร้าง
พวกเขาให้เป็นชายและหญิง 7 เพราะเหตุ นี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่กับภรรยา
8 และเขาทัง
้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� เขาจึงไม่เป็นสองต่อไป แต่ เป็นเนื้ ออันเดียวกัน 9 เหตุ ฉะนั ้น
ซึ่งพระเจ้าได้ ทรงผูกพันกันแล้ว อย่าให้มนุษย์ทําให้พรากจากกันเลย� 10 เมื่อเข้าไปในเรือนแล้วเหล่า
สาวกของพระองค์ ทูลถามพระองค์ อีกถึงเรือ
่ งนั ้น 11 พระองค์ จึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าผู้ใดหย่าภรรยาของ
ตน แล้วไปมีภรรยาใหม่ ผู้นั ้ นก็ได้ ผิดประเวณี ต่อเธอ 12 และถ้าหญิงจะหย่าสามีของตน แล้วไปมีสามี
ใหม่ 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 าสาวก
ก็ หา้ มปรามคนที่ พาเด็กมานั ้น 14 เมื่อพระเยซู ทอดพระเนตรเห็นดังนั ้ นก็ไม่พอพระทัย จึงตรัสแก่ เหล่ า
สาวกว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นของ
คนเช่นเด็กเหล่านั ้น 15 เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า ผู้หน่งึ ผู้ใดมิได้ รับอาณาจักรของพระเจ้า
เหมือนเด็ก เล็กๆ ผู้ นั ้น จะเข้า ในอาณาจั กรน ัน
้ ไม่ ได้ � 16 แล ้ว พระองค์ ทรงอุม
้ เด็ก เล็กๆเหล่า นั ้น วาง
พระหัตถ์บนเขา แล้วทรงอวยพรให้
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; ลก 18:18-20)

เมื่อ พระองค์ กําลัง เสด็จ ออกไปตามทาง มี คนหนึ่ ง วิง่ มาหาพระองค์ คุ กเข่า ลงทูล ถามพระองค์ ว่า
“ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ ข้าพเจ้า จะกระทํา ประการใดจึงจะได้ ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็นมรดก� 18 พระเยซู ตรัส
ถามคนนั ้ นว ่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ ทําไม ไม่มี ใครประเสริฐ เว้น แต่ พระเจ้า องค์ เดียว 19 ท่านรู จ
้ ัก
พระบัญญั ติ แล ้ว ซึ่ง ว่า ‘อย่า ล่วงประเวณี ผัว เมีย เขา อย่า ฆ่า คน อย่า ลัก ทรัพย์ อย่า เป็น พยานเท็จ อย่า
ฉ้ อเขา จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน� ” 20 คนนั ้นจึงทูลตอบพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้อเหล่า
นี้ ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ตัง้ แต่ เป็นเด็กมา� 21 พระเยซู ทรงเพ่งดูคนนั ้น ก็ ทรงรักเขา แล้วตรัสแก่เขาว่า
“ท่านยังขาดอยู่สิ่งหนึ่ ง จงไปขายบรรดาสิง่ ของซึ่งท่านมีอยู่ แจกจ่ายให้คนอนาถา แล้วท่านจะมีทรัพย์
สมบัติในสวรรค์ แล้วจงแบกกางเขน และตามเรามา� 22 เมื่อเขาได้ยน
ิ คํานั ้ นก็เสียใจ แล้วออกไปเป็น
ทุกข์เพราะเขามีทรัพย์สิ่งของเป็นอันมาก
17

คําทรงเตือน อย่าไว้วางใจในทรัพย์สมบัติ

23 พระเยซูจึงทอดพระเนตรรอบๆแล้วตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า “คนมัง
่ มีจะเข้าในอาณาจักร

ของพระเจ้าก็ ยากนั กหนา� 24 เหล่ าสาวกก็ ประหลาดใจด้วยคํา ตรัสของพระองค์ และพระเยซู ตรัสแก่
เขาอีกว่า “ลูกเอ๋ย คนที่วางใจในทรัพย์สมบัติจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าก็ยากนั กหนา 25 ตัวอูฐจะ
ลอดรู เข็มก็งา่ ยกว่าคนมังม
่ ีจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้า� 26 เหล่าสาวกก็ประหลาดใจยิง่ นั กจึงพูดกั
นว่า “ถ้าอย่างนั ้นใครจะรอดได้� 27 พระเยซูทอดพระเนตรเหล่าสาวกแล้วตรัสว่า “ฝ่ายมนุษย์ยอ
่ มเป็น
28
ไปไม่ได้ แต่ไม่เป็นแบบนั ้นกับพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงกระทําให้เป็นไปได้ทุกสิง่ �
ฝ่ายเปโตรจึง
เริมท
่ ูลพระองค์ว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้สละสิง่ สารพัด และได้ติดตามพระองค์มา� 29 พระเยซู
ตรัสตอบว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดได้สละบ้าน หรือพี่น้องชายหญิง หรือบิดามารดา หรือ
ภรรยา หรือบ ุตร หรือ ที่ ดิน เพราะเห็น แก่ เราและข่าวประเสริฐ นั ้น 30 ในเวลานี้ ผู้ นั ้น จะได้ รบ
ั ตอบแทน
ร้อยเท่า คือบ้าน พีน้
่ องชายหญิง มารดา บุตรและที่ดิน ทัง้ จะถูกการข่มเหงด้วย และในโลกหน้าจะได้ชีวิ
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31 แต่ มีหลายคนที่ เป็ นคนต้นจะต้องกลับไปเป็ นคนสุ ดท้าย
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และที่ เป็นคนสุดท้ายจะกลับเป็น

ทรงพยากรณ์ ถึงการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนชีพของพระเยซู (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 สาวกก็ พากัน
คิด ประหลาดใจ และขณะที่ เขาตามมาก็ หวาดกลัว พระองค์ จึง ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนอีก แล ้ว เริม
่
ตรัสสําแดงให้เขาทราบถึงเหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดแก่พระองค์นั ้น 33 ว่า “ดูเถิด เราทัง้ หลายจะขึ้นไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และเขาจะมอบบุตรมนุษย์ ไว้กับ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ และเขาเหล่า นั ้น จะ
ปรับ โทษท่านถึง ตาย และจะมอบท่านไว้กับ คนต่างชาติ 34 คนต่างชาติ นั ้น จะเยาะเย้ย ท่าน จะเฆี่ยนตี
ท่าน จะถ่มน้าํ ลายรดท่าน และจะฆ่าท่านเสีย และวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่�
คําขอร้องของยากอบกับยอห์น (มธ 20:20-28)
35 ฝ่ายยากอบกับ ยอห์น บุ ตรชายของเศเบดี เข ้า มาทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า ข้า พระองค์
ทัง้ สองปรารถนาจะขอให้พระองค์ ทรงกระทําตามคําขอของข้าพระองค์� 36 พระองค์ จึงตรัสถามเขาว่า
“ท่านทัง้ สองปรารถนาจะให้เราทําสิง่ ใดให้ท่าน� 37 เขาจึงทูลตอบพระองค์ว่า “เมื่อพระองค์จะทรงสง่า
ราศีนั ้น ขอให้ข้าพระองค์นั่งที่เบื้องขวาพระหัตถ์คนหนึ่ ง เบื้องซ้ายพระหัตถ์คนหนึ่ ง� 38 พระเยซูจึงตรัส
แก่ เขาว่า “ที่ ท่านขอนั ้นท่านไม่เข้าใจ ถ้วยซึ่งเราจะดื่ มนัน
้ ท่านจะดื่มได้ หรือ และบัพติศมานั ้นซึ่งเราจะ
39
รับ ท่านจะรับได้หรือ� เขาทัง้ สองทูลตอบพระองค์ว่า “ได้ พระเจ้าข้า� พระเยซูจึงตรัสแก่เขาว่า “ถ้วย
ซึ่งเราดื่มท่านจะดื่มก็จริง และรับบัพติศมาด้วยบัพติศมาที่เราจะรับกจริ
็ ง 40 แต่ที่จะนั ่งข้างขวาและข้าง
ซ้ายของเรานั ้น ไม่ใช่พนักงานของเราที่จะจัดให้ แต่ได้ทรงเตรียมไว้สําหรับผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั ้น� 41 เมื่อ
สาวกสิบ คนได้ยน
ิ แล้ว ก็ เริม
่ มี ความขุ่น เคืองยากอบและยอห์น 42 พระเยซู จึง ทรงเรียกเขาทัง้ หลายมา
ตรัสแก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ่ว่า ผู้ที่ นั บว่าเป็นผู้ครองของคนต่างชาติ ยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผู้
43
ใหญ่ ทัง้ หลายก็ ใช้ อํานาจบังคับ
แต่ ในพวกท่านหาเป็น อย่างนั ้น ไม่ ถ้า ผู้ ใดใคร่จะได้ เป็น ใหญ่ ในพวก
ท่าน ผู้นั ้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิ บัติท่านทัง้ หลาย 44 และถ้าผู้ใดใคร่จะได้เป็นเอกเป็นต้น ผู้นั ้นจะต้องเป็น
ผู้รับใช้ของคนทัง้ ปวง 45 เพราะว่าบุตรมนุษย์มิได้ มาเพื่อรับการปรนนิ บัติ แต่ มาเพื่อจะปรนนิ บัติ และ
ประทานชีวต
ิ ของท่านให้เป็นค่าไถ่สําหรับคนเป็นอันมาก�
คนตาบอดชื่อบารทิเมอัสได้รบ
ั การรักษาให้หาย (มธ 20:29-34; ลก 18:35-43)
ฝ่ายพระเยซู กับ พวกสาวกมายัง เมืองเยรีโค และเมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกจากเมืองเยรีโคก ับ พวก
สาวกของพระองค์และประชาชนเป็ นอันมาก มีคนตาบอดคนหนึ่ ง ชื่อบารทิเมอัส ซึ่งเป็นบุตรชายของทิ
เมอัส นั ่งขอทานอยูที
่ ่ริมหนทาง 47 เมื่อคนนั ้นได้ยนว
ิ ่าพระเยซูชาวนาซาเร็ธเสด็จมา จึงเริม
่ ร้องเสียงดัง
48
ว่า “ท่านเยซู บุ ตรดาวิด เจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้า พระองค์ เถิด � มี หลายคนห้ามเขาให้เขานิ่ ง เสีย แต่
เขายิง่ ร้องเสียงดังขึ้นว่า “บุ ตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด� 49 พระเยซู ทรงหยุดประทับ
ยืน อยู่ แล ้วตรัสส ัง่ ให้ เรียกคนนั ้น มา เขาจึง เรียกคนตาบอดนั ้ นว ่า แก่ เขาว่า “จงชื่น ใจและลุก ขึ้น เถิด
พระองค์ทรงเรียกเจ้า� 50 คนนั ้นก็ทิง้ ผ้าห่มเสียลุกขึ้นมาหาพระเยซู 51 พระเยซูจึงตรัสถามเขาว่า “เจ้า
ปรารถนาจะให้เราทําอะไรแก่เจ้า� คนตาบอดนั ้นทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ขอโปรดให้ตาข้า
พระองค์เห็นได้� 52 พระเยซู ตรัสแก่เขาว่า “จงไปเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้เจ้าหายปกติแล้ว�
ในทันใดนั ้นคนตาบอดนั ้นก็เห็นได้ และได้เดินทางตามพระเยซูไป
46

11
การเสด็จเข้าไปในกรุ งเยรู ซาเล็มอย่างผู้มีชย
ั (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 บ้านเบธานี เชิง ภูเขา
มะกอกเทศ พระองค์ ทรงใช้สาวกสองคน 2 สัง่ เขาว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่ อยู่ตรงหน้าท่าน ครัน
้ เข้าไป
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แล้วในทันใดนั ้นจะพบลูกลาตัวหนึ่ งผูกอยู่ ที่ยังไม่มีใครขึ้นขี่เลย จงแก้มันจูงมาเถิด 3 ถ้าผู้ใดถามท่าน
ว่า ‘ท่านทํา อย่างนี้ ทําไม � จงบอกว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ต้องประสงค์ ลูก ลานี้ และประเดีย
๋ วพระองค์ จะ
ส่งกลับคืนมาให้ที่ นี่� 4 สาวกสองคนนั ้นจึงไป แล้วพบลูกลาตั วนัน
้ ผูกอยู่นอกประตู ที่ สี่แยก เขาจึงแก้
5
6
มัน บางคนซึ่งยืนอยู่ที่นั ่นถามเขาว่า “แก้ลูกลานั ้นทําไม� สาวกก็ตอบตามพระดํารัสสัง่ ของพระเยซู
แล ้ว เขาก็ ยอมให้ เอาไป 7 สาวกจึง จูง ลูก ลามาถึง พระเยซู แล ้ว เอาเสื้อผ้า ของตนปู ลงบนหลัง ลา แล ้ว
พระองค์ จึงทรงลานั ้น 8 มีคนเป็ นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปู ลงตามถนนหนทาง และคนอื่นก็ตัดกง
ิ่ ไม้
9
จากต้นไม้มาปูลงตามทางนั ้น ฝ่ายคนที่เดินไปข้างหน้า กับผูที
้ ่ตามมาข้างหลัง ก็โห่ร้องว่า “โฮซันนา ขอ
ให้พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้เป็นเจ้า ทรงพระเจริญ 10 ความสุขสวัสดิ์มงคลจงมีแก่
อาณาจักรของดาวิด บรรพบุรุษของเรา ที่มาตัง้ อยูใ่ นพระนามขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า โฮซันนาในที่สูงสุด
� 11 พระเยซู ก็ เสด็จ เข้า กรุ ง เยรู ซาเล็ม และเข้าไปในพระวิหาร เมื่อ ทอดพระเนตรสิง่ ทัง้ ปวงแล้ว เวลาก็
จวนคํ่า จึงเสด็จออกไปยังหมู่บ้านเบธานี กับเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น
ต้นมะเดื่อที่ไม่มีผล (มธ 21:19-21)
ครั ้นร ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ สาวก ออก มา จาก หมู่ บ้าน เบ ธานี แล้ว พระองค์ ก็ ทรง หิว 13 พอ ทอด
พระเนตรเห็น ต้น มะเดื่อ ต้น หนึ่ ง แต่ ไกลมี ใบ จึง เสด็จ เข้าไปดู วา่ มี ผลหรือ ไม่ ครัน
้ มาถึง ต้น นั ้น แล้ว ไม่
เห็นมีผลมีแต่ใบเท่านั ้น เพราะยังไม่ถึงฤดูผลมะเดื่อ 14 พระเยซู จึงตรัสแก่ต้นนั ้ นว่า “ตัง้ แต่นี้ ไปจะไม่มี
ใครได้กินผลจากเจ้าเลย� เหล่าสาวกของพระองค์ก็ได้ยินคําซึ่งพระองค์ตรัสนน
ั้
12

พระเยซูทรงชําระล้างพระวิหาร (มธ 21:12-16; ลก 19:45-47)
15 เมื่อพระองค์กับสาวกมาถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม พระเยซู ก็เสด็จเข้าไปในพระวิหาร แล้วเริม
่ ขับไล่บรรดา
16
ผู้ซ้ ือขายในพระวิหารนั ้น และควํา่ โต๊ะผู้รบ
ั แลกเงิน กับทัง้ ควํา่ ม้านั ่งผู้ขายนกเขาเสีย และทรงห้ามมิ
ให้ผูใดขนสิ
้
ง่ ใดๆเดินลัดพระวิหาร 17 พระองค์ตรัสสอนเขาว่า “มีพระวจนะเขียนไว้มิใช่หรือว่า ‘นิ เวศของ
เราประชาชาติ ทัง้ หลายจะเรียกว่า เป็น นิ เวศอธิษฐาน� แต่ เจ้ าทัง้ หลายได้ กระทํา ให้ เป็น ‘ถํ้า ของพวก
โจร� ” 18 เมื่อพวกธรรมาจารย์และพวกปุโรหิตใหญ่ได้ยินอย่างนั ้น จึงหาช่องที่จะประหารพระองค์เสีย
เพราะเขากลัว พระองค์ ด้วยว่า ประชาชนประหลาดใจด้วยคํา สัง่ สอนของพระองค์ 19 และเมื่อ ถึง เวลา
เย็น พระองค์ได้เสด็จออกไปจากกรุ ง 20 ครัน
้ เวลาเช้า เมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกได้ผ่านที่นั้นไป ก็ได้เห็
21
นมะเดื่อต้นนั ้นเหีย
่ วแห้งไปจนถึงราก ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ดู
เถิด ต้นมะเดื่อที่พระองค์ได้สาปไว้นั้นก็เหี่ยวแห้งไปแล้ว�
จงเชื่อในพระเจ้า (ยก 5:15)
22 พระเยซู จึงตรัสตอบเหล่าสาวกว่า “จงเชื่อในพระเจ้าเถิด 23 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดๆ
จะสัง่ ภูเขานี้ ว่า ‘จงลอยไปลงทะเล� และมิได้สงสัยในใจ แต่เชื่อว่าจะเป็นไปตามที่สัง่ นั ้น ก็จะเป็นไปตาม
คํา สัง่ นั ้น จริง 24 เหตุ ฉะนั ้น เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ขณะเมื่อ ท่านจะอธิษฐานขอสิง่ ใด จงเชื่อ ว่า ได้ รับ
และท่านจะได้ รบ
ั สิง่ นั ้น 25 เมื่อ ท่านยืน อธิษฐานอยู่ ถ้า ท่านมี เหตุ กับ ผู้ หน่งึ ผู้ ใด จงยกโทษให้ผู้ นั ้น เสีย
เพื่อพระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะโปรดยกการละเมิดของท่านด้วย 26 แต่ถ้าท่านทัง้ หลาย
ไม่ยกโทษให้ พระบิดาของท่าน ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ จะไม่ทรงโปรดยกการละเมิดของท่านเหมือนกัน�
เกิดปัญหาเรือ
่ งสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; ลก 20:1-8)
27 ฝ่ายพระองค์ กับเหล่าสาวกมายังกรุ งเยรู ซาเล็ มอีก เมื่อพระองค์ เสด็จดําเนิ นอยู่ในพระวิหาร พวก
ปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผูใหญ่
้
มาหาพระองค์ 28 ทูลพระองค์ว่า “ท่านมีสิทธิอันใดจึงได้ทํา
สิง่ เหล่านี้ ใครให้สิทธิแก่ ท่านที่ จะทําการนี้ ได้ � 29 พระเยซู จึงตรัสตอบเขาว่า “เราจะถามท่านทัง้ หลาย
สัก ข้อ หนึ่ ง เหมือนกัน จงตอบเรา แล ้ว เราจะบอกท่านว่า เรากระทํา การนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด 30 คื อบ ัพ ติศ
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มาของยอห์นนั ้น มาจากสวรรค์หรือมาจากมนุษย์ จงตอบเราเถิด� 31 เขาจึงปรึกษากันว่า “ถ้าเราจะว่า
‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามเราว่า ‘เหตุ ไฉนจึง ไม่ เชื่อ ยอห์น เล่า� 32 แต่ ถ้า เราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� ”
เขากลัว ประชาชน เพราะประชาชนถือ ว่า ยอห์น เป็น ศาสดาพยากรณ์ จริงๆ 33 เขาจึง ทูล ตอบพระเยซู ว่า
“พวกข้าพเจ้าไม่ ทราบ� พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “เราจะไม่ บอกท่านทัง้ หลายเหมือนกั นว่า เรากระทํา
การนี้ โดยสิทธิอน
ั ใด�

12

คําอุปมาเรือ
่ งเจ้าของสวนที่ต้องการพืชผล (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; ลก 20:9-19)
1 พระองค์จึงเริม
ี ายคนหนึ่ งได้ทําสวนองุน
่ แล้วล้อมรัว้ ต้นไม้ไว้รอบ
่ ตรัสแก่เขาเป็นคําอุปมาว่า “ยังมช
เขาได้ สกัดบ่อเก็ บน้าํ องุน
่ และสร้างหอเฝ้า ให้พวกชาวสวนเช่าแล้ วก็ไปเมืองไกล 2 ครัน
้ ถึงฤดู ผลองุน
่
เขาจึงใช้ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งไปหาคนเช่าสวนนั ้น เพื่อเขาจะได้รบ
ั ส่วนผลของสวนองุน
่ จากคนเช่าสวน 3 ฝ่าย
คนเหล่านั ้ นก็จับผู้รับใช้นั ้นเฆี่ยนตี แล้วไล่ให้กลับไปมือเปล่า 4 อีกครัง้ หนึ่ งเจ้าของสวนใช้ผู้รบ
ั ใช้อีกคน
หนึ่ งไปหาคนเช่าสวน คนเช่าสวนนั ้นก็เอาหินขว้างผู้รับใช้นั ้นศีรษะแตก และไล่ให้กลับไปอย่างน่าอัปยศ
5 อีกครัง
้ หนึ่ งเจ้าของใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีกคนหนึ่ ง เขาก็ฆ่าผู้รับใช้นั ้นเสีย แล้วยังใช้ผู้รบ
ั ใช้ไปอีกหลายคน เขา
ก็ เฆี่ยนตี บ้าง ฆ่า เสีย บ้าง 6 เจ้ าของสวนยังม ี บุ ตรชายที่รก
ั คนหนึ่ ง จึง ใช้บุ ตรคนนั ้น ไปเป็ นคร ง
ั ้ สุดท้าย
พูด ว่า ‘พวกเขาคงจะเคารพบุตรชายของเรา� 7 แต่ คนเช่า สวนพู ดก ั นว ่า ‘คนนี้ แหละเป็น ทายาท มา
เถิด ให้เราฆ่า เขาเสีย แล ้ว มรดกนั ้น จะตกอยู่กับ เรา� 8 เขาจึง พากัน จับ บุตรนั ้น ฆ่า เสีย และเอาศพทิง้
ไว้นอกสวนองุน
่ 9 เหตุฉะนั ้น เจ้าของสวนองุน
่ จะทําประการใด ท่านก็จะมาฆ่าคนเช่าสวนเหล่านั ้นเสีย
แล ้ วจะเอาสวนองุน
่ นั ้น ให้ ผู้ อื่น เช่า 10 ท่านทัง้ หลายอ่านพระคัมภีร ตอนนี
์
้ แล ้วมิ ใช่ หรือ ซึ่ง ว่า ‘ศิลาซึ่ง
11
ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิลามุมเอกแล้ว
การนี้ เป็นมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นการ
12
มหัศจรรย์ประจักษ์ แก่ ตาเรา� ”
ฝ่ายเขาจึง อยากจะจับ พระองค์ แต่ ว่า เขากลัว ประชาชน ด้วยเขารู ้
อยูว่
่ า พระองค์ได้ตรัสคําอุปมานี้ กระทบพวกเขาเอง แล้วเขาก็ไปจากพระองค์
คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย (มธ 22:15-22; ลก 20:19-26)
เขาจึง ใช้ บางคนในพวกฟาริสี และพวกเฮโรดไปหาพระองค์ เพื่อ จะคอยจับผิด ในพระดํารัส ของ
พระองค์ 14 ครัน
้ มาถึงแล้ วก็ทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายทราบอยู่ว่า ท่านเป็นคนซื่
อสัตย์และมิได้ เอาใจผู้ใด เพราะท่านมิได้ เห็นแก่ หน้าผู้ใด แต่ สัง่ สอนทางของพระเจ้าจริงๆ การที่ จะส่ง
ส่วยให้แก่ซีซาร์นั ้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือไม่ 15 เราจะส่งดีหรือไม่ส่งดี� แต่พระองค์ทรงทราบ
อุบายของเขาจึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายมาทดลองเราทําไม จงเอาเงิน ตราเหรียญหนึ่ ง มาให้ เรา
ดู� 16 เขาก็เอามาให้ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “รู ปและคําจารึกนี้ เป็นของใคร� เขาทูลตอบพระองค์
ว่า “ของซีซาร์� 17 พระเยซู จึงตรัสแก่เขาว่า “ของของซีซาร์ จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้า จง
ถวายแด่พระเจ้า� ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์
13

พระเยซูตรัสตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย (มธ 22:23-33; ลก 20:27-38)
18 มีพวกสะดู สี มาหาพระองค์ พวกนี้ เป็ นผู้ที่ กล่าวว่าการฟื้ นขึ้นมาจากความตายนั ้นไม่มี เขาทูลถาม
พระองค์ว่า 19 “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้เขียนสัง่ ข้าพเจ้าทัง้ หลายไว้ว่า ‘ถ้าชายผูใ้ ดตายและภรรยายังอยู่
แต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชายรับพีสะใภ้
่
นั ้นไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเชื้อสายของพีช
่ ายไว้� 20 ยังมพี
ี น้
่ อง
21
ผู้ชายเจ็ดคน พีหั
่ วปีมีภรรยาแล้วตาย ไม่มีเชื้อสาย น้ องที่หน่งึ จึงรับหญิงนั ้นมาเป็นภรรยา แล้วก็ตาย
ยัง ไม่ มี เชื้อ สาย และน้ องที่ สองที่ สามก็ ทํา เช่ นก ัน 22 พี่ น้ องทัง้ เจ็ด คนนี้ ก็ได้ รับ ผู้ หญิง นั ้น ไว้เป็น ภรรยา
และไม่มีเชื้อสาย ที่สุดผู้หญิงนั ้ นก็ตายด้วย 23 เหตุฉะนั ้น ในวันที ่จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย เมื่อเขาทัง้
เจ็ด เป็น ขึ้น มาแล้ว หญิง นั ้น จะเป็น ภรรยาของใครด้วยนางได้ เป็น ภรรยาของชายทัง้ เจ็ด แล้ว� 24 พระ
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เยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า “พวกท่านคิด ผิด เสีย แล้ว เพราะท่านทัง้ หลายไม่ รู ้พระคัมภีร ์หรือ ฤทธิ์เดชของ
พระเจ้า 25 ด้วยว่า เมื่ อมนุษย์ จะฟื้ นขึ้น มาจากความตายนั ้น เขาจะไม่ มี การสมรส หรือ ยกให้ เป็น สามี
ภรรยากันอีก แต่จะเป็นเหมือนทูตสวรรค์ในฟ้าสวรรค์ 26 และเรือ
่ งคนซึ่งตายแล้วที่เขาจะถูกชุบให้เป็น
ขึ้นอีกนั ้น ท่านทัง้ หลายยังไม่ได้อ่านคัมภีรข
์ องโมเสสตอนเรือ
่ งพุ่มไม้หรือ ซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้กับโมเสส
ว่า ‘เราเป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� 27 พระองค์ มิได้
เป็นพระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ท่านทัง้ หลายจึงผิดมากทีเดียว�
พระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุด (มธ 22:34-40; ลก 10:25-37)

มี ธรรมาจารย์ คนหนึ่ ง เมื่อ มาถึง ได้ยน
ิ เขาไล่เลียงกัน และเห็ นว ่า พระองค์ ทรงตอบเขาได้ ดี จึง ทูล
ถามพระองค์ว่า “พระบัญญัติข้อใดเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าบัญญัติทัง้ ปวง� 29 พระเยซูจึงตรัสตอบคนนั ้นว
่า “พระบัญญัติ ซึ่งเป็นเอกเป็นใหญ่กว่าบัญญัติ ทัง้ ปวงนั ้นคือว่า ‘โอ คนอิสราเอล จงฟังเถิด องค์ พระผู้
เป็นเจ้าพระเจ้าของเราทัง้ หลายเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้าองค์ เดียว 30 และพวกท่านจงรักองค์ พระผู้เป็น
เจ้าผูเ้ ป็นพระเจ้าของท่าน ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน ด้วยสิน
้ สุดความคิด และด้วยสิน
้ สุดกําลังของท่าน�
นี่ เป็น พระบัญญั ติ ที่ เป็น เอกเป็น ใหญ่ 31 และพระบัญญั ติ ที่ สองนั ้ นก ็ เป็น เช่ นก ัน คือ ‘จงรัก เพื่อนบ้าน
เหมือนรักตนเอง� พระบัญญัติอื่นที ่ใหญ่กว่าพระบัญญัติทัง้ สองนี้ ไม่มี� 32 ฝ่ายธรรมาจารย์คนนั ้นทูล
พระองค์ว่า “ดีแลว
้ อาจารย์เจ้าข้า ท่านกล่าวถูกจริงว่าพระเจ้ามีแต่พระองค์เดียว และนอกจากพระองค์
แล้วพระเจ้าอื่นไม่มีเลย 33 และซึ่งจะรักพระองค์ด้วยสุดใจ สุดความเข้าใจ สุดจิตและสิน
้ สุดกําลัง และ
รักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ก็ประเสริฐกว่าเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งสัตวบูชาทัง้ สิน
้ � 34 เมื่อพระเยซู
ทรงเห็น แล้ วว ่า คนนั ้น พูด โดยใช้ ความคิด จึง ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านไม่ ไกลจากอาณาจักรของพระเจ้า�
ตัง้ แต่นั ้นไปไม่มีใครกล้าถามพระองค์ต่อไปอีก
28

พระเยซูทรงคัดค้านพวกฟาริสี (มธ 22:41-46; ลก 20:41-44)

เมื่อ พระเยซู ทรงสัง่ สอนอยู่ ในพระวิหารได้ ตรัส ถามว่า “ที่ พวกธรรมาจารย์ วา่ พระคริสต์ เป็น บุตร
ของดาวิด นั ้น เป็น ได้ อย่างไร 36 ด้วยว่า ดาวิด เองทรงกล่าวโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ว่า ‘องค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา จนกว่า เราจะกระทํา ให้ ศัตรู
ของท่านเป็นแท่นรองเท้าของท่าน� 37 ดาวิดเองยังได้เรียกท่านว่า เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเป็น
บุตรของดาวิดอย่างไรได้� ฝ่ายประชาชนทัว่ ไปฟังพระองค์ด้วยความยินดี 38 พระเยซูตรัสสอนเขาในคํา
สอนของพระองค์ว่า “จงระวังพวกธรรมาจารย์ให้ดี ผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา และชอบให้คนคํานั บ
กลางตลาด 39 ชอบนั ่งที่สูงในธรรมศาลาและที่อนม
ั เกี
ี ยรติในการเลี้ยง 40 เขาริบเอาเรือนของหญิงม่าย
และแสร้งอธิษฐานเสียยืดยาว คนเหล่านี้ จะได้รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น�
35

หญิงม่ายที่ถวายทองแดงสองแผ่น (ลก 21:1-4)
41 พระเยซู ได้ เสด็จ ประทับ ตรงหน้า ตู้ เก ็บ เงิน ถวาย ทรงทอดพระเนตรสังเกตประชาชนเอาเงิน มาใส่
ไว้ในตู้ นั ้น และคนมั งม
่ ี หลายคนเอาเงิน มากมาใส่ ในที่ นั ้น 42 มี หญิ งม ่ายคนหนึ่ ง เป็น คนจนเอาเหรียญ
ทองแดงสองอัน มีค่าประมาณสลึงหนึ่ งมาใส่ไว้ 43 พระองค์จึงทรงเรียกเหล่าสาวกของพระองค์มาตรัส
แก่เขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า หญิงม่ายจนคนนี้ ได้ใส่ไว้ในตู้เก็บเงินถวายมากกว่าคน
ทัง้ ปวงที่ใส่ไว้นั ้น 44 เพราะว่าคนทัง้ ปวงนั ้นได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ไว้ แต่ผูหญิ
้
งนี้ ขัดสนที่สุด ยัง
ได้เอาเงินที่มีอยูสํ
่ าหรับเลี้ยงชีวต
ิ ของตนมาใส่จนหมด�

13
การสนทนาบนภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; ลก 21)
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เมื่อ พระองค์ เสด็จ ออกจากพระวิ หาร มี สาวกของพระองค์ คนหนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า ดู เถิด ศิลาและตึก เหล่า นี้ ใหญ่ จริง � 2 พระองค์ จึง ตรัส แก่ สาวกนั ้ 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 บนภูเขามะกอก
เทศตรงหน้าพระวิหาร เปโตร ยากอบ ยอห์นและอันดรู วม
์ ากราบทูลถามพระองค์ ส่วนตั วว่า 4 “ขอทรง
โปรดให้ข้า พระองค์ ทัง้ หลายทราบว่า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น เมื่อไร สิ ่ง ไรจะเป็น หมายสําคัญ ว่า
การณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะสําเร็จ�
1

เส้นทางแห่งชีวต
ิ ของยุคนี้
5 พระเยซูจึงตัง
้ ต้นตรัสตอบเขาว่า “ระวังให้ดี อย่าให้ผูใดล่
้
อลวงท่านให้หลง 6 ด้วยว่าจะมีหลายคนมา
ต่างอ้างนามของเราว่า ‘เราเป็นพระคริสต์� และจะล่อลวงคนเป็นอันมากให้หลงไป 7 เมื่อท่านทัง้ หลาย
จะได้ยน
ิ ถึง การสงครามและข่าวลือ เรือ
่ งสงคราม อย่า ตื่น ตระหนกเลย ด้วยว่า บรรดาสิง่ เหล่า นี้ จํา ต้อง
บังเกิด ขึ้น แต่ ที่ สุด ปลายยัง ไม่ มาถึง 8 เพราะประชาชาติ จะลุก ขึ้น ต่อสู้ ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้
ราชอาณาจักร ทัง้ จะเกิดแผ่นดินไหวในที่ต่างๆ และจะเกิดกันดารอาหารและความทุกข์ยาก เหตุการณ์
ทัง้ ปวงนี้ เป็น ขัน
้ แรกแห่ง ความทุกข์ ลําบาก 9 แต่ จงระวัง ตัว ให้ดี เพราะคนเขาจะมอบท่านทัง้ หลายไว้
กับศาล และจะเฆี่ยนท่านในธรรมศาลา และท่านจะต้องยืนต่อหน้าเจ้าเมืองและกษั ตริย์เพราะเห็นแก่
เรา เพื่อจะได้เป็นพยานแก่เขา 10 ข่าวประเสริฐจะต้องประกาศทัว่ ประชาชาติทัง้ ปวงก่อน 11 แต่ว่าเมื่อ
เขาจะนํา ท่านมามอบไว้นั ้น อย่า เป็ นก ังวลก่อนว่า จะพูด อะไรดี และอย่า ตรึก ตรองเลย แต่ จงพูด ตาม
ซึ่ง ได้ ทรงโปรดให้ท่านพูด ในเวลานั ้น เพราะว่า ผู้ ที่ พู ดนั ้ นม ิ ใช่ ตั วท ่านเอง แต่ เป็น พระวิญญาณบริสุทธิ์
12 แม้ว่าพีก็
่ จะทรยศน้ องให้ถึงความตาย พ่อกจ
็ ะมอบลูก และลูกกจ
็ ะทรยศต่อพ่อแม่ให้ถึงแก่ความตาย
13 ท่านจะถูกคนทัง
้ ปวงเกลียดชังเพราะเห็นแก่นามของเรา แต่ผู้ที่ทนได้จนถึงที่สุด ผู้นั ้นจะรอด
ความทุกข์เวทนาใหญ่ยิง่ (มธ 24:15)
แต่ เมื่อ ท่านทัง้ หลายจะเห็น สิง่ ที่ น่า สะอิดสะเอียนซึ่ง กระทํา ให้เก ิ ดการรกร้างว่างเปล่า ที่ ดาเนี ย ล
ศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวถึงนั ้น ตัง้ อยู่ในที่ซ่ึงไม่สมควรจะตัง้ � (ให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิด� “เวลานั ้นให้ผู้
ที่ อยู่ในแคว้นยูเดียหนี ไปยังภู เขาทัง้ หลาย 15 ผู้ที่ อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้าน อย่าให้ลงมาเข้าไปเก็บข้าว
ของใดๆออกจากบ้านของตน 16 ผู้ ที่ อยู่ ตามทุ่ง นา อย่า ให้ กล ับ ไปเอาเสื้อผ้า ของตน 17 แต่ ในวัน เหล่า
นั ้น วิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงที่มีครรภ์ หรือหญิงที่มีลูกอ่อนกินนมอยู่ 18 ท่านทัง้ หลายจงอธิษฐานขอเพื่อ
เหตุการณ์ เหล่านี้ จะไม่เกิดขึ้นในฤดูหนาว 19 ด้วยว่าในคราวนั ้นจะเกิดความทุกข์ลําบากอย่างที่ไม่เคยมี
ตัง้ แต่พระเจ้าทรงสร้างโลกมาจนถึงเวลานี้ และจะไม่มีต่อไปอีกเลย 20 ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงให้
วันเหล่านั ้นย่นสัน
้ เข้า จะไม่มีเนื้ อหนั งใดๆรอดได้เลย แต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ถูกเลือกสรรซึ่งพระองค์ได้
ทรงเลือกไว้ พระองค์ จึงทรงให้วน
ั เหล่านั ้นย่นสัน
้ เข้า 21 และในเวลานั ้น ถ้า ผู้ใดจะบอกพวกท่านว่า ‘ดู
เถิด พระคริสต์อยู่ที่นี่� หรือ ‘ดูเถิด อยู่ที่โน่ น� อย่าได้เชื่อเลย 22 ด้วยว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จและผู้
ทํานายเทียมเท็จเกิดขึ้นหลายคน ทําหมายสําคัญและการมหัศจรรย์เพื่อล่อลวงผู้ที่ถูกเลือกสรรแล้วให้
หลง ถ้า เป็น ได้ 23 แต่ ท่านทัง้ หลายจงระวัง ให้ดี ดู เถิด เราได้ บอกสิง่ สารพัด ให้แก่ ท่านทัง้ หลายไว้ก่อน
แล้ว
14

องค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จกลับมาพร้อมด้วยสง่าราศี (มธ 24:27-31)
24 ภาย หลัง เมื่อ คราว ลําบาก นั ้น พ้น ไป แล้ว ‘ดวง อาทิตย์ จะ มืด ไป และ ดวง จันทร์ จะ ไม่ ส่อง แสง
25 ดวงดาวทัง
้ ปวงจะตกจากฟ้า และบรรดาสิง่ ที่ มี อํานาจในท้องฟ้า จะสะเทือนสะท้านไป� 26 เมื่อ นั ้น
เขาจะเห็น ‘บุ ตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆ� ทรงฤทธานุภาพและสง่าราศี เป็นอันมาก 27 เมื่อนั ้นพระองค์
จะทรงใช้เหล่ าทูตสวรรค์ของพระองค์ ให้รวบรวมคนทัง้ ปวงที่ พระองค์ทรงเลือกสรรไว้แล้วจากลมทัง้ สี่
ทิศนั ้น ตัง้ แต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกจนถึงที่สุดขอบฟ้า
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คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; ลก 21:29-31)
28 บัดนี้ จงเรียนคํา อุปมาเรือ
่ งต้น มะเดื่อ เมื่ อก ิ่งก ้านยั งอ ่อนและแตกใบแล้ว ท่านก็ รู ว่
้ า ฤดู รอ
้ นใกล้
29
จะถึง แล้ว
เช่น นั ้น แหละ เมื่อ ท่านทัง้ หลายเห็น สิง่ ทัง้ ปวงนี้ เกิด ขึ้น ก็ ให้ รู ว่
้ า เหตุ การณ์ นั ้น มาใกล้ จะ
30
ถึง ประตู แล้ว
เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า คนชัว่ อายุ นี้ จะไม่ ล่วงลับ ไปจนกว่า สิง่ ทัง้ ปวงนี้
บังเกิดขึ้น
จงเฝ้าคอยการเสด็จกลับมาของพระคริสต์อยูตลอดเวลา
่
31 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ ถ้อยคําของเราจะสู ญหายไปหามิได้ เลย 32 แต่ วันนั ้นโมงนั ้นไม่มีใครรู ้ ถึง
บรรดาทูต สวรรค์ ในสวรรค์ หรือ พระบุตรก็ ไม่รู ้ รู แต่
้ พระบิดาองค์ เดียว 33 จงเฝ้า ระวัง และอธิษฐานอยู่
เพราะท่านไม่ รู ว่
้ า เวลาวัน นั ้น จะมาถึง เมื่อไร 34 ด้วยว่า บุตรมนุษย์เปรียบเหมือนเจ้าของบ้านคนหนึ่ ง ที่
ออกจากบ้านไปทางไกล มอบสิทธิอาํ นาจให้แก่ พวกผู้ รับ ใช้ ของเขา และให้รู การงานของตนว่
้
า มี หน้าที่
อะไรและได้ สัง่ นายประตู ให้ เฝ้า บ้านอยู่ 35 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงเฝ้า ระวัง อยู่ เพราะท่านไม่ รู ้ว่า
เจ้าของบ้านจะมาเมื่อไร จะมาเวลาคํ่า หรือเที่ยงคืน หรือเวลาไก่ขัน หรือรุ ง่ เช้า 36 กลัวว่าจะมาฉั บพลัน
และจะพบท่านนอนหลับอยู่ 37 ซึ่งเราบอกพวกท่าน เราก็บอกคนทัง้ ปวงด้วยว่า จงเฝ้าระวังอยูเถิ
่ ด�

14
พวกปุโรหิตใหญ่วางอุบายที่จะฆ่าพระเยซู (มธ 26:2-5; ลก 22:1-2)
ยั งอ ีก สองวัน จะถึง เทศกาลปัส กาและเทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ พวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมา
จารย์ก็หาช่องที่ จะจับพระองค์ด้วยอุบายและจะฆ่าเสีย 2 แต่พวกเขาพู ดกันว่า “ในวันเลี้ยง อย่าเพ่อทํา
เลย กลัวว่าประชาชนจะเกิดวุน
่ วาย�
1

มารียแห่
์ งหมู่บ้านเบธานี ชโลมพระเยซู (มธ 26:6-13; ยน 12:1-8)
3 ในเวลาที่ พระองค์ ประทั บอยู่ที่ หมู่ บ้านเบธานี ในเรือนของซี โมนคนโรคเรือ
้ น ขณะเมื่อทรงเอนพระ
กายลงเสวยอยู่ มีหญิงผูหน
้ ่งึ ถือผอบนํ้ามันหอมนาระดาที่มีราคามากมาเฝ้าพระองค์ และนางทําให้ผอบ
นั ้นแตกแล้วก็เทนํ้ามันนั ้นลงบนพระเศียรของพระองค์ 4 แต่มีบางคนไม่พอใจพูดกันว่า “เหตุใดจึงทําให้
นํ้ามัน นี้ เสีย เปล่า 5 เพราะว่า นํ้ามัน นี้ ถ้า ขายก็ คงได้ เงิน กว่า สามร้อยเหรียญเดนาริอัน แล ้ วจะแจกให้
คนจนก็ได้� เขาจึงบ่นว่าผู้หญิงนั ้น 6 ฝ่ายพระเยซูตรัสว่า “อย่าว่าเขาเลย กวนใจเขาทําไม เขาได้กระทํา
การดี แก่ เรา 7 ด้วยว่าคนยากจนมีอยู่กั บท่านเสมอ และท่านจะทําการดี แก่ เขาเมื่อไรก็ ทําได้ แต่ เราจะ
ไม่ อยู่ กั บท ่านเสมอไป 8 ซึ่ง ผู้ หญิง นี้ ได้ กระทํา ก็ เป็นการสุด กําลัง ของเขา เขามาชโลมกายของเราก่อน
เพื่อการศพของเรา 9 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ที่ไหนๆทัว่ โลกซึ่งข่าวประเสริฐนี้ จะประกาศ
ไป การซึ่งผู้หญิงนี้ ได้กระทําก็จะลือไปเป็นที่ระลึกถึงเขาที่นั ่น�
ยูดาสตกลงทรยศพระเยซู (มธ 26:14-16; ลก 22:3-6)
10 ฝ่ายยู ดาสอิส คาริโอท เป็ น คนหนึ่ ง ในพวกสาวกสิบ สองคน ได้ ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่ เพื่อ จะทรยศ
พระองค์ ให้เขา 11 ครัน
้ เขาได้ ยน
ิ อย่างนั ้ นก ็ ดีใจ และสัญญาว่า จะให้เงิน แก่ ยู ดาส แล ้ว ยู ดาสจึง คอยหา
ช่องที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขา
เหล่าสาวกตระเตรียมการสําหรับเทศกาลปัสกา (มธ 26:17-19; ลก 22:7-13)
เมื่อ วัน ต้น เทศกาลกิน ขนมปัง ไร้เชื้อ ถึง เวลาเขาเคยฆ่า ลูก แกะสําหรับ ปัส กานั ้น พวกสาวกของ
พระองค์ มาทูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ ทรงปรารถนาจะให้ข้า พระองค์ ทัง้ หลายไปจัด เตรียมปัส กาให้
พระองค์เสวยที่ไหน� 13 พระองค์จึงทรงใช้สาวกสองคนไป สัง่ เขาว่า “จงเข้าไปในกรุ งนั ้น แล้วจะมีชาย
คนหนึ่ งทูนหม้อนํ้ามาพบท่าน จงตามคนนั ้นไป 14 เขาจะเข้าไปในที่ ใด ท่านจงบอกเจ้าของเรือนนั ้ นว่า
12
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พระอาจารย์ถามว่า ‘ห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยูที
่ ่ไหน� 15 เจ้าของเรือนจะชีให้
้
ท่านเห็นห้องใหญ่ชน
ั ้ บนที่ตกแต่งไว้แล้ว ที่นั ่นแหละ จงจัดเตรียมไว้สําหรับพวกเราเถิด� 16 สาวกสอง
คนนั ้นจึงออกเดินเข้าไปในกรุ ง และพบเหมือนพระดํารัสที่ พระองค์ ได้ ตรัสแก่ เขา แล้วได้ จัดเตรียมปัส
กาไว้พร้อม
พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-24; ลก 22:14, 21-23; ยน 13:18-19)

ครัน
้ ถึง เวลาคํ่า แล้ว พระองค์ จึง เสด็จ มากับ สาวกสิบ สองคน 18 เมื่อ กําลัง เอนกายลงรับ ประทาน
อาหารอยู่ พระเยซู จึง ตรัสว ่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า คนหนึ่ ง ในพวกท่านจะทรยศเรา
คือคนหนึ่ งที่ รบ
ั ประทานอาหารอยู่กับเรานี่ แหละ� 19 ฝ่ายพวกสาวกก็ เริม
่ พากันเป็นทุกข์ และทูลถาม
พระองค์ ที ละคนว่า “คือ ข้า พระองค์ หรือ � และอีก คนหนึ่ ง ถามว่า “คือ ข้า พระองค์ หรือ � 20 พระองค์ จึง
ตรัส ตอบเขาว่า “เป็น คนหนึ่ ง ในสาวกสิบ สองคนนี้ คือ เป็น คนจิม
้ ในจานเดีย วกั นก ับ เรา 21 เพราะบุตร
มนุษย์จะเสด็จไปตามที่ได้มีคําเขียนไว้ถึงพระองค์นั้นจริง แต่วิบัติแก่ผูที
้ ่ทรยศบุตรมนุษย์ ถ้าคนนั ้นมได้
ิ
บังเกิดมาก็จะเป็นการดีต่อคนนั ้นเอง�
17

การเริม
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; ลก 22:17-20; 1 คร 11:23-26)
่ ต้นแห่งพิธศ
พระเยซูทรงหยิบขนมปังมา ทรงขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้แก่เหล่าสาวกตรั
สว่า “จงรับกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา� 23 แล้วพระองค์จึงทรงหยิบถ้วย ขอบพระคุณและส่งให้เขา เขา
ก็ รบ
ั ไปดื่ มทุกคน 24 แล้วพระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “นี่ เป็นโลหิตของเราอันเป็นโลหิตแห่งพันธสัญญาใหม่
ซึ่งต้องหลัง่ ออกเพื่อคนเป็นอันมาก 25 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่ด่ืมน้าํ ผลแห่งเถา
องุน
่ นี้ ต่อไปอีกจนวันนั ้นมาถึง คือวันที่เราจะดื่มใหม่ในอาณาจักรของพระเจ้า�
22 ระหว่างอาหารมื้อนั ้น

เปโตรจะปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:31-35; ลก 22:31-34; ยน 13:36-38)

26 เมื่อร้องเพลงสรรเสริญแล้ว

พระองค์กับเหล่าสาวกก็พากันออกไปยังภูเขามะกอกเทศ 27 พระเยซู
จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “ท่านทัง้ หลายจะสะดุด ใจเพราะเราในคืน นี้ เอง ด้วยมี คํา เขียนไว้ว่า ‘เราจะตี
ผู้ เลี้ยงแกะ และแกะฝูง นั ้น จะกระจัดกระจายไป� 28 แต่ เมื่อ ทรงชุบ ให้ เราฟื้ นขึ้น มาแล้ว เราจะไปยัง
แคว้นกาลิ ลีก่อนหน้าท่าน� 29 เปโตรทูลพระองค์ว่า “แม้คนทัง้ ปวงจะสะดุดใจ ข้าพระองค์จะไม่สะดุด
ใจ � 30 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ในวัน นี้ คือ คืน นี้ เอง ก่อนไก่ จะขัน สอง
หน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ � 31 แต่ เปโตรทูล แข็ง แรงที เดียวว่า “ถึง แม้ ข้า พระองค์ จะต้องตายกับ
พระองค์ ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย� เหล่าสาวกก็ทูลเช่นนั ้นเหมือนกันทุกคน
พระเยซูทรงปวดร้าวทรมานในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; ลก 22:39-46; ยน 18:1)

และพระองค์ตรัสแก่สาวกของพระองค์ว่า “จง
นั ่งอยูที
่ ่นี่ขณะเมื่อเราอธิษฐาน� 33 พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ และยอห์นไปด้วย แล้วพระองค์ทรงเริม
่
34
วิตกยิง่ และหนั ก พระทัย นั ก จึง ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “ใจเราเป็น ทุกข์ แทบจะตาย จงเฝ้า อยู่ ที่ นี่ เถิด
� 35 แล ้ว พระองค์ เสด็จ ดําเนิ น ไปอีก หน่ อยหนึ่ ง ซบพระกายลงที่ ดิ นอธิษ ฐานว่า ถ้า เป็น ได้ ให้ เวลานั ้น
ล่วงพ้นไปจากพระองค์ 36 พระองค์ทูลว่า “อับบา พระบิดาเจ้าข้า พระองค์ทรงสามารถกระทําสิง่ ทัง้ ปวง
ได้ ขอเอาถ้วยนี้ เลื่อนพ้นไปจากข้าพระองค์เถิด แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ แต่ให้
เป็นไปตามพระทัยของพระองค์� 37 พระองค์ จึงเสด็จกลับมาทรงพบเหล่าสาวกนอนหลั บอยู่ และตรัส
กับเปโตรว่า “ซีโมนเอ๋ย ท่านนอนหลับหรือ จะคอยเฝ้าอยู่สักชัว่ เวลาหนึ่ งไม่ได้หรือ 38 ท่านทัง้ หลายจง
เฝ้า ระวัง และอธิษฐานเพื่อ ท่านจะไม่ ต้องถูก การทดลอง จิ ตใจพร้อมแล้ วก ็ จริง แต่ เนื้ อ หนั ง ยั งอ ่อ นกํา
ลัง� 39 พระองค์ จึง เสด็จ ไปอธิษฐานอีก ครัง้ หนึ่ ง ทรงกล่าวคํา เหมือนคราวก่อน 40 ครัน
้ พระองค์ เสด็จ
กลับ มาก็ ทรงพบสาวกนอนหลั บอย ู่ อีก (เพราะตาเขาลืม ไม่ ขึ้น) และเขาไม่ รู ว่
้ า จะทูล ประการใด 41 เมื่อ
32 พระเยซูกับเหล่าสาวกมายังที่แห่งหน่ง
ึ ชื่อเกทเสมนี
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เสด็จ กลับ มาครัง้ ที่ สามพระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “เดีย
๋ วนี้ ท่านจงนอนต่อ ไปให้หายเหนื่ อย พอเถอะ ดู
เถิด เวลาซึ่งบุตรมนุษย์ต้องถูกทรยศให้ตกอยูใ่ นมือของคนบาปนั ้นมาถึงแล้ว 42 ลุกขึ้นไปกันเถิด ดูเถิด
ผู้ที่จะทรยศเรามาใกล้แล้ว�
ยูดาสทรยศพระเยซูให้เขาจับตัวไป (มธ 26:47-56; ลก 22:47-53; ยน 18:3-11)
ในทันใดนั ้นยูดาสซึ่งเป็นคนหนึ่ งในเหล่าสาวกสิบสองคนนั ้น กับหมู่
ชนเป็ นอันมาก ถือดาบถือไม้ตะบอง ได้ มาจากพวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่ 44 ผู้
ที่จะทรยศพระองค์นั้นได้ให้สัญญาณแก่เขาว่า “เราจุบผู้ใด ก็เป็นผู้นั ้นแหละ จงจับกุมเขาไปให้มัน
่ คง�
45 และทันทีที่ยูดาสมาถึง เขาตรงเข้ามาหาพระองค์ทูลว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า พระอาจารย์เจ้าข้า� แล
้วจุบพระองค์ 46 คนเหล่านั ้นก็จับกุมพระองค์ไป
43 พระองค์ ตรัสยังไม่ทัน ขาดคํา

ดาบของเปโตร เหล่าสาวกละทิง้ พระเยซู (มธ 26:51-56)
47 คนหนึ่ งในพวกเหล่านั ้นทีย
่ น
ื อยูใกล้
่
ๆ ได้ชักดาบออกฟันผูรั
้ บใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิตถูกหข
ู องเขา
48
ขาด พระเยซูจึงตรัสถามพวกเหล่านั ้นว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบ ถือตะบองออก
มาจับเรา 49 เราได้อยูกั
่ บท่านทัง้ หลายทุกวันสัง่ สอนในพระวิหาร ท่านก็หาได้จับเราไม่ แต่จะต้องสําเร็จ
ตามพระคัมภีร�
์ 50 แล้วสาวกทัง้ หมดได้ละทิง้ พระองค์ไว้และพากันหนี ไป 51 มีชายหนุ่มคนหนึ่ งห่มผ้า
ป่านผืน หนึ่ ง คลุม ร่างกายที่ เปล ือยเปล่า ของตนติดตามพระองค์ ไป พวกหนุ่มๆก็ จับ เขาไว้ 52 แต่ เขาได้
สลัดผ้าป่านผืนนั ้นทิง้ เสีย แล้วเปลือยกายหนี ไป
พระเยซูทรงเผชิญหน้ากับมหาปุโรหิตและสภา (มธ 25:57-68; ยน 18:12-14, 19-24)
53 เขาพาพระเยซู ไปหามหาปุโรหิต และมี บรรดาพวกปุโรหิต ใหญ่ พวกผู้ ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์
ชุ มนุมพร้อมกันอยู่ที่ นั่น 54 ฝ่ายเปโตรได้ ติ ดตามพระองค์ ไปห่างๆจนเข้าไปถึงคฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต
และนั ่ง ผิง ไฟอยู่ กับ พวกคนใช้ 55 พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ บรรดาสมาชิก สภาได้ หาพยานมาเบิก ปรักปรํา
พระเยซู เพื่อ จะประหารพระองค์ เสีย แต่ หาหลัก ฐานไม่ ได้ 56 ด้วยว่า มี หลายคนเป็น พยานเท็จ ปรักปรํา
พระองค์ แต่ คํา ของเขาแตกต่างกัน 57 มี บางคนยืน ขึ้น เบิก ความเท็จ ปรักปรํา พระองค์ ว่า 58 “ข้าพเจ้า
ได้ยน
ิ คนนี้ ว่า ‘เราจะทําลายพระวิหารนี้ ที่ สร้างไว้ ด้วยมื อมนุษย์ และในสามวัน จะสร้างขึ้ นอ ีก วิหาร
หนึ่ ง ซึ่ง ไม่ สร้างด้วยมื อมนุษย์ เลย � ” 59 แต่ คํา พยานของคนเหล่า นั ้น เองก็ ยงั แตกต่างไม่ ถู กต้องกัน
60 มหาปุโรหิตจึงลุกขึ้นยืนท่ามกลางที่ชุมนุมถามพระเยซูว่า “ท่านไม่ตอบอะไรบ้างหรือ ซึ่งเขาเบิกความ
ปรักปรํา ท่านนั ้น จะว่า อย่างไร� 61 แต่ พระองค์ ทรงนิ่ ง อยู่ มิได้ ตอบประการใด ท่านมหาปุโรหิต จึง ถาม
พระองค์ อี กว่า “ท่านเป็น พระคริสต์ พระบุตรของผู้ทรงบรมสุข หรือ� 62 พระเยซู ทรงตอบว่า “เราเป็น
และท่านทัง้ หลายจะได้ เห ็ นบุ ตรมนุษย์ นั่ง ข้างขวาของผู้ทรงฤทธานุ ภาพ และเสด็จ มาในเมฆแห่ง ฟ้า
สวรรค์� 63 ท่านมหาปุโรหิต จึง ฉี ก เสื้อ ของตนแล้ว กล่าวว่า “เราต้องการพยานอะไรอีก เล่า 64 ท่านทัง้
หลายได้ยน
ิ เขาพูด หมิน
่ ประมาทแล้ว ท่านทัง้ หลายคิด เห็น อย่างไร� คนทัง้ ปวงจึง เห็น พร้อมกั นว ่า ควร
65
จะมี โทษถึง ตาย บางคนก็ เริม
่ ถ่ มน ้าํ ลายรดพระองค์ ปิด พระพักตร์พระองค์ ตี พระองค์ แล ้ วว ่า แก่
พระองค์ว่า “พยากรณ์ ซิ� และพวกคนใช้ก็เอาฝ่ามือตบพระองค์
เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; ลก 22:56-62; ยน 18:16-18, 25-27)
มีหญิงคนหนึ่ งในพวกสาวใช้ของท่านมหาปุโรหิตเดิน
67
มา เมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่เขาเขม้นดู แล้วพูดว่า “เจ้ าได้ อยู่กับเยซู ชาวนาซาเร็ธด้วย� 68 แต่ เปโตร
ปฏิเสธว่า “ที่ เจ้าว่านั ้นข้าไม่รู เรื
้ อ
่ งและไม่เข้าใจ� เปโตรจึงออกไปที่ ระเบียงบ้าน แล้วไก่ก็ขัน 69 อีกครัง้
หนึ่ งสาวใช้คนหนึ่ งได้เห็นเปโตร แล้วเริม
ื อยูที
่ ่นั ่นว่า “คนนี้ แหละ เป็นพวกเขา� 70 แต่เป
่ บอกกับคนที่ยน
โตรก็ ปฏิเสธอีก แล้วอีกสักครู หน
่ ่งึ คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ที่ นั ่นได้ วา่ แก่ เปโตรว่า “เจ้ าเป็นคนหนึ่ งในพวก
66 และขณะที่ เปโตรอยู่ใต้ คฤหาสน์ ข้างล่างนั ้น
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เขาแน่ แล้ว ด้วยว่า เจ้า เป็น ชาวกาลิ ลี และสําเนี ยงของเจ้า ก็ ส่อ ไปทางเดียวกัน ด้วย� 71 แต่ เปโตรเริม
่
72
สบถและสาบานว่า “คนที่เจ้าว่านั ้นข้าไม่รู จ
้ ัก� แล้วไก่ก็ขันเป็ นครงั ้ ที่สอง เปโตรจึงระลึกถึงคําที่พระ
เยซูตรัสไว้แก่เขาว่า “ก่อนไก่ขันสองหน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ � เมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้

15
16)

พระเยซูทรงถูกนําไปอยูต
่ ่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-2, 11-15; ลก 23:1-7, 13-18; ยน 18:28-40; 19:1-

1 พอรุ ง
่ เช้า

พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิกสภาได้ปรึกษากัน
แล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่ปีลาต 2 ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิวหรือ�
พระองค์ ตรัส ตอบท่านว่า “ท่านว่า แล้ วน ี่� 3 ฝ่ายพวกปุโรหิต ใหญ่ ได้ ฟ้องกล่าวโทษพระองค์ เป็น หลาย
ประการ แต่ พระองค์ ไม่ตรัสตอบประการใด 4 ปี ลาตจึงถามพระองค์ อีกว่า “ท่านไม่ตอบอะไรหรือ ดู เถิด
เขากล่าวความปรักปรําท่านหลายประการทีเดียว� 5 แต่พระเยซู มิได้ตรัสตอบประการใดอีก ปี ลาตจึงอ
ัศจรรย์ใจ 6 ในเทศกาลเลี้ยงนั ้น ปีลาตเคยปล่อยนั กโทษคนหนึ่ งให้เขาตามที่เขาขอ
ปล่อยตัวบารับบัส ตรึงพระเยซูบนกางเขน (มธ 27:16-26; ลก 23:16-25; ยน 18:40)
7 มี คนหนึ่ ง ชื่อ บารับ บัส ซึ่ง ต้องจํา อยู่ ในจําพวกคนกบฏ ผู้ ที่ ได้ กระทํา การฆาตกรรมในการกบฏนั ้น
8 ประชาชนจึงได้รอ
้ งเสียงดัง เริม
่ ขอปี ลาตให้ทําตามที่ท่านเคยทําให้เขานั ้น 9 ปี ลาตได้ถามเขาว่า “ท่าน
ทัง้ หลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษั ตริย์ของพวกยิว หรือ� 10 เพราะท่านรู อยู
้ ่แล ้ วว ่า พวกปุโรหิตใหญ่
ได้มอบพระองค์ไว้ด้วยความอิจฉา 11 แต่พวกปุโรหิตใหญ่ยุยงประชาชนให้ขอปี ลาตปล่อยบารับบัสแทน
พระเยซู 12 ฝ่ายปี ลาตจึงถามเขาอีกว่า “ท่านทัง้ หลายจะให้เราทําอย่างไรแก่คนนี้ ซึ่งท่านทัง้ หลายเรียก
ว่า กษั ตริย์ของพวกยิว� 13 เขาทัง้ หลายร้องตะโกนอีกว่า “ตรึง เขาเสีย ที่ กางเขนเถิด� 14 ปี ลาตจึง ถาม
เขาทัง้ หลายว่า “ตรึงทําไม เขาได้ทําผิดประการใด� แต่ประชาชนยิง่ ร้องว่า “ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด�
15 ปี ลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน จึง ปล่อยบารับ บัส ให้เขา และเมื่อ ได้ ให้โบยตี พระองค์ แล้ว ก็ มอบ
พระเยซูให้เขาเอาไปตรึงไว้ที่กางเขน 16 พวกทหารจึงนําพระองค์ไปข้างในราชสํานั กคือที่เรียกว่าศาลปรี
โทเรียม แล้วเรียกพวกทหารทัง้ กองให้มาประชุมกัน
พระเยซูถูกสวมมงกุฎหนาม (มธ 27:27-31)
เอาหนามสานเป็นมงกุฎสวมพระเศียรพระองค์ 18 แล้วเริม
่ คํานั บ
19
พระองค์พูดว่า “กษั ตริยของพวกยิ
์
วเจ้าข้า ขอทรงพระเจริญ� แล้วเขาได้เอาไม้ออ
้ ตีพระเศียรพระองค์
และได้ถ่มน้าํ ลายรดพระองค์ แล้วคุกเข่าลงนมัสการพระองค์ 20 เมื่อเยาะเย้ยพระองค์แล้ว เขาถอดเสื้อ
สี ม่วงนั ้น ออก แล ้ว เอาฉลองพระองค์ เองสวมให้ และนํา พระองค์ ออกไปเพื่อ จะตรึง เสีย ที่ กางเขน 21 มี
คนหนึ่ งชื่อซีโมนชาวไซรีน เป็นบิดาของอเล็กซานเดอร์และรู ฟัส เดินมาจากบ้านนอกตามทางนั ้น เขาก็
เกณฑ์ซีโมนให้แบกกางเขนของพระองค์ไป 22 เขาพาพระองค์มาถึงสถานที่แห่งหน่งึ ชื่อกลโกธา แปลว่า
สถานที่กะโหลกศีรษะ 23 แล้วเขาเอานํ้าองุน
่ ระคนกับมดยอบให้พระองค์เสวย แต่พระองค์ไม่รับ
17 เขาเอาเสื้อสีม่วงมาสวมพระองค์

การตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-56; ลก 23:33-49; ยน 19:17-37)
ครัน
้ เขาตรึงพระองค์ ที่ กางเขนแล้ว เขาก็ เอาฉลองพระองค์ จับ สลากแบ่ง ปั นก ัน เพื่อ จะรู ว้ า่ ใครจะ
25
ได้ อะไร เมื่อ เขาตรึง พระองค์ ไว้นั ้น เป็น เวลาเช้า สามโมง 26 มี ข้อหาที่ ลงโทษพระองค์ เข ียนไว้ข้างบน
ว่า “กษั ตริย์ของพวกยิว� 27 เขาเอาโจรสองคนตรึงไว้พร้อมกับพระองค์ ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และ
ข้างซ้ายอีกคนหนึ่ ง 28 คําซึ่งเขียนไว้ในพระคัมภีรแล
์ ้วนัน
้ จึงสําเร็จ คือที่ ว่า ‘ท่านถูกนั บเข้ากับบรรดาผู้
29
ละเมิด� ฝ่ายคนทัง้ หลายที่เดินผ่านไปมานั ้น ก็ด่าว่าพระองค์ สัน
่ ศีรษะของเขากล่าวว่า “เฮ้ย เจ้าผูจ
้ ะ
ทําลายพระวิหารและสร้างขึ้นในสามวันน่ ะ 30 จงช่วยตัวเองให้รอดและลงมาจากกางเขนเถิด� 31 พวก
ปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ก็เยาะเย้ยพระองค์ในระหว่างพวกเขาเองเหมือนกันว่า “เขาช่วยคนอื่น
ให้รอดได้ แต่ช่วยตัวเองไม่ได้ 32 ให้เจ้าพระคริสต์ กษั ตริย์แห่งอิสราเอล ลงมาจากกางเขนเดีย
๋ วนี้ เถอะ
24
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เพื่อเราจะได้เห็นและเชื่อ� และสองคนนั ้นทีถู
่ กตรึงไว้กับพระองค์ก็กล่าวคําหยาบช้าต่อพระองค์ 33 ครัน
้
เวลาเที่ยงก็ บังเกิดความมืดทั วท
่ งั ้ แผ่นดินจนถึ งบ่ายสามโมง 34 พอบ่ายสามโมงแล้ว พระเยซู ทรงร้อง
เสียงดังว่า “เอโลอี เอโลอี ลามาสะบักธานี � แปลว่า “พระเจ้าของข้าพระองค์ พระเจ้าของข้าพระองค์
ไฉนพระองค์ทรงทอดทิง้ ข้าพระองค์เสีย� 35 บางคนในพวกที่ยน
ื อยู่ที่นั ่นเมื่อได้ยินก็พูดว่า “ดูเถิด เขา
เรียกเอลี ยาห์� 36 มีคนหนึ่ งวิง่ ไปเอาฟองนํ้าชุบน้าํ องุน
่ เปรีย
้ ว เสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้พระองค์เสวย แล
้ วว ่า “อย่า เพิง่ ให้เราคอยดู ว่า เอลี ยาห์จะมาปลดเขาลงหรือ ไม่� 37 ฝ่ายพระเยซู ทรงร้องเสียงดัง แล ้ว
ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป 38 ขณะนั ้ นม่านในพระวิหารก็ขาดออกเป็นสองท่อน ตัง้ แต่บนตลอด
ล่าง 39 ส่วนนายร้อยที่ยน
ื อยู่ตรงพระพักตร์พระองค์ เมื่อเห็นว่าพระองค์ทรงร้องเสียงดังและทรงปล่อย
พระวิญญาณจิตออกไปแล้ว จึงพูดว่า “แท้จริงท่านผูนี
้ ้ เป็นพระบุตรของพระเจ้า� 40 มีพวกผูห
้ ญิงมองดู
อยู่แต่ไกล ในพวกผู้หญิงนั ้ นมีมารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบน้ อยและของโยเสส และนาง
สะโลเม 41 (ผู้หญิงเหล่านั ้นได้ติดตามและปรนนิ บัติพระองค์ เมื่อพระองค์ยงั อยู่ในแคว้นกาลิ ลี� และผู้
หญิงอ่นอ
ื ีกหลายคนที่ได้ขึ้นมายังกรุ งเยรู ซาเล็มกับพระองค์ได้อยูที
่ ่นั่น
พระเยซูทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; ลก 23:50-56; ยน 19:38-42)

42 ครัน
้ ถึงเวลาพลบคํ่า

เหตุ ที่ วันนั ้นเป็ นวันเตรียม คือวันก่อนวันสะบาโต 43 โยเซฟเป็นชาวบ้านอาริ
มาเธีย ซึ่งอยู่ในพวกสมาชิกสภาและเป็ นที่นับถือของคนทัง้ ปวง ทัง้ กําลังคอยท่าอาณาจักรของพระเจ้า
ด้วย จึง กล้า เข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู 44 ปี ลาตก็ ประหลาดใจที่ พระองค์ สิน
้ พระชนม์ แล้ว จึง
45
เรียกนายร้อยมาถามเขาว่า พระองค์ตายแล้วหรือ เมื่อได้รูเรื
้ อ
่ งจากนายร้อยแล้ว ท่านจึงมอบพระศพ
ให้แก่ โยเซฟ 46 ฝ่ายโยเซฟได้ ซ้ือ ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด และเชิญ พระศพลงมาเอาผ้า ป่านพัน หุม
้ ไว้ แล ้ว
เชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซ่ึงได้สกัดไว้ในศิลา แล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ 47 ฝ่ายมา
รียช
์ าวมักดาลา และมารียม
์ ารดาของโยเสส ได้เห็นที่ที่พระศพบรรจุไว้

16
23)

การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู และเหตุการณ์ ที่ ติดตามมา (มธ 28:1-15; ลก 24:1-49; ยน 20:1-

1 ครันว
้ ันสะบาโตล่วงไปแล้ว

มารีย์ชาวมักดาลา มารีย์มารดาของยากอบ และนางสะโลเม ซื้อเครือ
่ ง
หอมมาเพื่อ จะไปชโลมพระศพของพระองค์ 2 เวลารุ ง่ เช้า วัน ต้น สัปดาห์พอดวงอาทิตย์ ข้น
ึ เขาก็ มาถึ งอ ุ
โมงค์ 3 และเขาพู ดกันว่า “ใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์� 4 เมื่อเขามองดู ก็ เห็นก้อนหิน
นั ้น กลิง้ ออกแล้ว เพราะเป็ นก ้อนหิน โตมาก 5 ครัน
้ เขาเข้าไปในอุโมงค์ แล้ว ได้ เห ็น หนุ่ม คนหนึ่ ง นุ่ง ห่ม
ผ้า ยาวสี ขาวนั ่ง อยู่ข้างขวา ผู้ หญิง นั ้ นก ็ ตกตะลึง 6 ฝ่ายคนหนุ่มน ั น
้ บอกเขาว่า “อย่า ตกตะลึง เลย พวก
ท่านทัง้ หลายมาหาพระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ซึ่ง ต้องตรึง ไว้ที่ กางเขน พระองค์ ทรงเป็น ขึ้น มาแล้ว พระองค์
หาได้ ประทั บท ี่ นี่ ไม่ จงดู ที่ ที่ เขาได้ วางพระศพของพระองค์ เถิด 7 แต่ จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์
ทัง้ เปโตรเถิด ว่า พระองค์ เสด็จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลีก ่อ นท่า นทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายจะเห็น พระองค์ ที่ นั่น
เหมือนพระองค์ ตรัสไว้แก่ พวกท่านแล้ว� 8 หญิงเหล่านั ้ นก็ออกจากอุโมงค์ รีบหนี ไป เพราะพิศวงตกใจ
จนตัวสัน
่ เขามิได้ พู ดกับผู้ใดเพราะเขากลัว 9 ครันร
้ ุ่งเช้าวันต้นสัปดาห์ เมื่อพระเยซู ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว
พระองค์ ทรงสําแดงพระองค์ ให้ ปรากฏแก่ มาร ีย์ ชาวมัก ดาลาก่อน คือ มารีย์ คนที ่ พระองค์ ได้ ขับ ผี ออก
เจ็ด ผี 10 มาร ีย์ จึง ไปบอกพวกคนที่ เคยอยู่ กับ พระองค์ แต่ ก่อน เขากําลัง ร้องไห้ เป็น ทุกข์ อยู่ 11 เมื่อ เขา
ได้ ยิ นว ่า พระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่ และมารีย์ ได้ เห ็ นพระองค์ แล้ว เขาก็ ไม่ เชื่อ 12 ภายหลัง พระองค์ ทรง
ปรากฏพระกายอีกรู ปหนึ่ งแก่ศิษย์สองคน เมื่อเขากําลังเดินทางออกไปบ้านนอก 13 ศิษย์สองคนนั ้นจึง
ไปบอกศิษย์อื่นๆ แต่เขามิได้เชื่อ 14 ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่สาวกสิบเอ็ดคนเมื่อเขาเอนกายลง
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รับประทานอยู่ และทรงติเตียนเขาเพราะเขาไม่เชื่อและใจดื้อดึง ด้วยเหตุที่เขามิได้เชื่อคนซึ่งได้เห็นพระ
องค์เมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาแล้ว 15 ฝ่ายพระองค์จึงตรัสสงั ่ พวกสาวกว่า “ท่านทัง้ หลายจงออกไปทัว่
โลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน 16 ผู้ที่เชื่อและรับบัพติศมาก็จะรอด แต่ผู้ที่ไม่เชื่อจะต้องถูก
ลงพระอาชญา 17 มีคนเชื่อที่ไหน หมายสําคัญเหล่านี้ จะบังเกิดขึ้นที่นั ้น คือเขาจะขับผีออกโดยนามของ
เรา เขาจะพูดภาษาใหม่หลายภาษา 18 เขาจะจับงูได้ ถ้าเขาดื่มยาพิษอย่างใด จะไม่เป็นอันตรายแก่เขา
และเขาจะวางมือบนคนไข้คนป่วย แล้วคนเหล่านั ้นจะหายโรค�
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระเยซู (ลก 24:50-53; กจ 1:6-11)

19 ครัน
้ องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสสงั ่ เขาแล้ว พระองค์ทรงถูกรับขึ้นไปในสวรรค์ ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์

ของพระเจ้า 20 พวกสาวกเหล่านั ้นจึงออกไปเทศนาสัง่ สอนทุกแห่งทุกตําบล และองค์พระผู้เป็นเจ้าทรง
ร่วมงานกับเขา และทรงสนั บสนุนคําสอนของเขาโดยหมายสําคัญที่ประกอบนั ้น เอเมน

ลูกา 1:1
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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 เดิน ทางกับ
เปาโลบ่อยๆในการเที่ยวประกาศ และได้อยูกั
่ บเปาโลเมื่อท่านติดคุกที่กรุ งโรม
หลายคนที่ ปฏิเสธพระคัมภีร ์ ซึ่ง ไม่ เชื่อ เรือ
่ งพระคัมภีร ์เป็น หนั งสือ ที่ ได้ รับ การดลใจจากพระเจ้า ได้
ให้ ความเห็ นว ่า หนั งสือ ลู กาก ับ หนั ง สื อม ัทธิว ได้ ลอกเลียนแบบมาจากหนั งสือ มาระโก และเขาอ้างว่า
หนั งสือมาระโกได้ เขียนลอกมาจากอีกเล่มหนึ่ งที่ เรียกว่า “เล่ม Q” ซึ่งเป็นคําที่ มนุษย์เล่าต่ อกันมา แต่
ความคิดนี้ ขัดแย้งกับคํากล่าวในหนั งสือลูกา 1:3 ที่ว่าท่านลูกาได้เขียนด้วยความมัน
่ ใจและได้รบ
ั สิง่ ที่ได้
เขียนไว้นั้นจาก “เบื้องบน�
หนั งสือ “ข่าว ประเสริฐ ของ พระ เยซู� ทัง้ สาม เล่ม แรก นอก จาก หนั งสือ ลู กาน ี้ ได้ เข ียน ไว้ ก่อน กรุ ง
เยรู ซาเล็มถูกทําลายในปีค�ศ� 70 หนังสือลูกาได้รบ
ั การเขียนไว้ก่อนหนั งสือกจ
ิ การ (ลก 1:3; กจ 1:11)
และเป็นทีแน่
่ นอนว่าหนั งสือลูกาไม่ได้ลอกเลียนแบบมาจากหนั งสืออ่น
ื ๆ และไม่ได้มาจากการสืบหาหรือ
จากสิง่ ที่คนอื่นได้เห็นด้วยตาของท่านเอง ถึงแม้ว่าหนั งสือมัทธิวมีจํานวนบทมากกว่าหนั งสือลูกาก็ตาม
หนังสือลูกาก็เป็น “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� ที่ยาวที่สุด
ข่าวประเสริฐ ของพระเยซู คริสต์ เรียบเรียงโดยท่านลู กาน ี้ ได้ แสดงให้เราเห็น พระเยซู ในพระลักษณะ
ของ “บุ ตรมนุษย์� ซึ่ง เป็น ฐานะของพระเยซู ที่ ลูก าชอบมากที่ สุด หน ังสือ ลูก าเน้ น ถึง การประกอบด้วย
ฤทธิเ์ ดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์มากกว่า “ข่าวประเสริฐของพระเยซู� อีกสามเล่ม (ลก 1:15, 41, 67;
3:22; 4:1, 14; 11:13; 24:49) หนังสื อมัทธิวพูดถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์ 12 ครัง้ และหนั งสือมาระโก
พูด ถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ กี่ ครัง้ แต่ หน ังสือ ลูก าพูด ถึง พระวิญญาณบริสุทธิ์ 17 ครัง้ หน ังสือ ลูก า
เน้ นถึงการอธิษฐานด้วย หนังสือลูกาเขียนไว้สําหรับชาวกรีก หนังสือมัทธิวเขียนไว้สําหรับชาวยิว หนังสื
อมาระโกเขียนไว้สําหรับชาวโรม
คํานํา
มี หลายคนได้ เรียบเรียงเรือ
่ งราวเหล่า นั ้น ซึ่ง เป็ นที ่ เชื่อ ได้ อย่างแน่ นอนในท่ามกลางเราทัง้ หลาย
2 ตามที่ เขาผู้ได้ เห็นกับตาเองตัง
้ แต่ต้น และเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั ้นได้แสดงให้เรารู ้ 3 เรียนท่านเธ
โอฟีลัส ที่ เคารพอย่างสูง ข้าพเจ้าเองก็ ได้ รู ทุ
้ กสิ่งอย่างถูกต้องตัง้ แต่ ต้น จึงได้ เห็นดี ด้วยที่ จะเรียบเรียง
เรือ
่ งตามลําดับฝากให้ท่านด้วย 4 เพื่อท่านจะได้รู แน่
้ นอนอันเกี่ยวกับเรือ
่ งราวเหล่านั ้น ซึ่งมีผู้แจ้งให้ท่า
นทราบแล้ว
1

ทูตสวรรค์พยากรณ์ ถึงการกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
5 ในรัชกาลเฮโรด กษั ตริย์ ของยู เดีย มี ปุ โรหิต คนหนึ่ ง ชื่อ เศคาริยาห์ อยู่ ในเวรอาบี ยาห์ ภรรยาของ
เศคาริยาห์ช่อ
ื เอลี ซาเบธ อยู่ในตระกูลอาโรน 6 เขาทัง้ สองเป็นคนชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า
และดําเนิ นตามพระบัญญัติ และกฎทัง้ ปวงขององค์ พระผู้เป็น เจ้าไม่ มี ที่ ติ เลย 7 แต่ เขาไม่ มี บุตร เพราะ
ว่านางเอลี ซาเบธเป็นหมัน และเขาทัง้ สองก็ ชราแล้ว 8 ต่อมาขณะที่ เศคาริยาห์ทําหน้าที่ ปุ โรหิตเข้าเฝ้า
พระเจ้า เมื่อท่านอยูเ่ วรประจําการของท่าน 9 ท่านได้สลากตามธรรมเนี ยมของปุโรหิต ต้องเข้าไปในพระ
วิหารขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพื่อ เผาเครือ
่ งหอมบู ชา 10 ส่วนบรรดาประชาชนก็ อธิษฐานอยู่ ภายนอกใน
เวลาเผาเครือ
่ งหอมนั ้น 11 ทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏแก่ เศคาริยาห์ ยืน อยู่ที่
ข้างขวาแท่น เผาเครือ
่ งหอมบู ชา 12 เมื่อ เศคาริยาห์ เห ็ นก ็ ตกใจกลัว 13 แต่ ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น กล่าวแก่
ท่านว่า “เศคาริยาห์เอ๋ย อย่ากลัวเลย ด้วยได้ทรงฟังคําอธิษฐานของท่านแล้ว นางเอลีซาเบธภรรยาของ
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ท่านจะมี บุ ตรเป็น ผู้ ชาย และท่านจะตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า ยอห์น 14 ท่านจะมี ความปรีดาและยินดี และคน
เป็ นอันมากจะเปรมปรีดิ์ที่บุตรนั ้ นบังเกิดมา 15 เพราะว่าเขาจะเป็นใหญ่ในสายพระเนตรขององค์พระผู้
เป็น เจ้า เขาจะไม่ ด่ื มน้าํ องุน
่ หรือเหล้า เลย และเขาจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ตัง้ แต่ ครรภ์
16
มารดา เขาจะนํา คนอิสราเอลหลายคนให้ หน
ั กลับ มาหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของเขาทัง้ หลาย
17 เขาจะนํา หน้า พระองค์ โดยแสดงอารมณ์ และฤทธิเ์ ดชอย่างเอลี ยาห์ ให้พ่อ กลับ คืน ดีกั บลู กและคนที่
ไม่เชื่อฟังให้กลับได้ ปัญญาของคนชอบธรรม เพื่อจัดเตรียมชนชาติ หน่งึ ไว้ให้สมแก่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า�
18 เศคาริยาห์จึงทูลทูตสวรรค์ ว่า “ข้าพเจ้าจะรู แน่
้ ได้ อย่างไร เพราะข้าพเจ้าก็ ชราและภรรยาก็ อายุมาก
19
แล้ว� ฝ่ายทูตสวรรค์นั้นจึงตอบท่านว่า “เราคือกาเบรียลซึ่งยืนอยูเฉพาะพระพั
่
กตร์พระเจ้า และทรง
ใช้ให้มาพูดและนําข่าวดีนี้ มาแจ้งกบท
ั ่าน 20 ดูเถิด เพราะท่านมิได้เชื่อถ้อยคําของเรา ถึงเรือ
่ งที่จะสําเร็จ
ตามกําหนด ท่านก็ จะเป็น ใบ้ แล ้ว ไม่ สามารถพูด ได้ จนถึง วันที ่ การณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น� 21 ฝ่ายคน
ทัง้ หลายที่ คอยเศคาริยาห์ ก็ประหลาดใจ เพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านาน 22 เมื่อท่านออกมาแล้ วก็พู
ดกับเขาไม่ได้ คนทัง้ หลายจึงหยัง่ รู ว้ า่ ท่านได้เห็นนิ มิตในพระวิหาร เพราะท่านใช้ใบ้กับเขาและยังเป็นใบ้
อยู่ 23 ต่อ มาเมื่อ หมดเวรของท่านแล้ว ท่านก็ กล ับ ไปบ้าน 24 ภายหลัง นางเอลี ซาเบธภรรยาของท่านก็
ตัง้ ครรภ์ แล้วไปซ่อนตัวอยู่หา้ เดือนพูดว่า 25 “องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงกระทําเช่นนี้ แก่ข้าพเจ้า ในวันที่
พระองค์ได้ทอดพระเนตรดูข้าพเจ้า เพื่อนําความอดสูของข้าพเจ้าที่มีอยูท่
่ ามกลางคนทัง้ ปวงไปเสีย�
การประกาศถึงการประสูติของพระคริสต์

เมื่อ ถึง เดือนที่ หก พระเจ้า ทรงใช้ ทูต สวรรค์ กาเบรียลนั ้น ให้มาย ัง เมืองหนึ่ ง ในแคว้น กาลิ ลี ชื่อ นา
ซาเร็ธ 27 มาถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่ งที่ได้หมันก
้ ันไว้กับชายคนหนึ่ งชื่อโยเซฟ เป็นคนในวงศ์วานดาวิด
หญิงพรหมจารีนั้นชื่อมารีย์ 28 ทูตสวรรค์มาถึงหญิงพรหมจารีนั้นแล้วว่า “เธอผูซ
้ ่ึงเป็นทีท
่ รงโปรดปราน
มาก จงจําเริญเถิด องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงสถิตอยูก
่ ับเธอ เธอได้รบ
ั พระพรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง� 29 เมื่อ
มารีย์ เห ็ นทูต สวรรค์ องค์ นั ้น เธอก็ ตกใจเพราะคํา ของทู ตน ัน
้ และรําพึง ว่า คํา กล่าวนั ้น จะหมายว่า อะไร
30 แล ้ วท ูต สวรรค์ จึง กล่าวแก่ เธอว่า “มาร ีย์ เอ๋ย อย่า กลัว เลย เพราะเธอเป็ นที ่ พระเจ้า ทรงโปรดปราน
แล้ว 31 ดู เถิด เธอจะตัง้ ครรภ์ และคลอดบุตรชายคนหนึ่ ง จงตัง้ ชื่ อบ ุต รนั ้ นว ่า เยซู 32 บุ ตรนั ้น จะเป็น
ใหญ่ และจะทรงเรียกว่า เป็น บุตรของพระเจ้า สูงสุด พระเจ้า ซึ่ง เป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะทรงประทาน
พระที่นั่ง ของดาวิด บรรพบุรุษ ของท่านให้ แก่ ท่าน 33 และท่านจะครอบครองวงศ์ วานของยาโคบสืบไป
เป็นนิ ตย์ และอาณาจักรของท่านจะไม่รู จั
้ กสิน
์ ูลทูตสวรรค์นั้นว่า “เหตุการณ์ นั ้น
้ สุดเลย� 34 ฝ่ายมารียท
จะเป็นไปอย่างไรได้ เพราะข้าพเจ้ายังหาได้รว่ มกับชายใดไม่� 35 ทูตสวรรค์จึงตอบเธอว่า “พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ จะเสด็จ ลงมาบนเธอ และฤทธิเ์ ดชของผู้ สูงสุด จะปกเธอ เหตุ ฉะนั ้น องค์ บริสุทธิที
์ ่ จะบังเกิด มา
36
นั ้นจะได้เรียกว่า พระบุตรของพระเจ้า ดูเถิด ถึงนางเอลีซาเบธ ญาติของเธอชราแล้ว ก็ยังตัง้ ครรภ์มี
บุตรเป็นชายด้วย บัดนี้ นางนั ้ นที่คนเขาถือว่าเป็นหญิงหมันก็มีครรภ์ได้หกเดือนแล้ว 37 เพราะว่าไม่มีสิ
่ง หนึ่ ง สิง่ ใดซึ่ง พระเจ้า ทรงกระทํา ไม่ ได้ � 38 ส่วนมารีย์จึง ทูล ว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า เป็น หญิง คนใช้ขององค์
พระผู้เป็นเจ้า ขอให้บังเกิดแก่ข้าพเจ้าตามคําของท่านเถิด� แล้วทูตสวรรค์นั้นจึงจากเธอไป
26

มารียเ์ ยีย
่ มเยียนนางเอลีซาเบธ
คราวนั ้น มารีย์ จึง รีบ ออกไปถึง เมืองหนึ่ ง ในแถบภูเขาแห่ง ยู เดีย 40 แล ้ว เข้าไปในเรือ นของเศคา
ริยาห์ ทักทายปราศรัย นางเอลี ซาเบธ 41 ต่อ มาเมื่อ นางเอลี ซาเบธได้ยน
ิ คํา ปราศรัย ของมารีย์ ทารกใน
ครรภ์ของเขาก็ดิน
้ และนางเอลีซาเบธก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 42 จึงร้องเสียงดังว่า “ท่าน
ได้รบ
ั พรท่ามกลางสตรีทัง้ ปวง และผูบ
้ ังเกิดจากครรภ์ของท่านก็ได้รับพระพรด้วย 43 เป็นไฉนข้าพเจ้าจึง
ได้ความโปรดปรานเช่นนี้ คือมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าได้มาหาข้าพเจ้า 44 เพราะดูเถิด
39
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พอเสียงปราศรัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้า ทารกในครรภ์ของข้าพเจ้าก็ดิ้นด้วยความยินดี 45 สตรีที่ได้เชื่อก็
เป็นสุข เพราะว่าจะสําเร็จตามพระดํารัสจากองค์พระผู้เป็นเจ้าที่มาถึงเขา�
คําสรรเสริญของมารีย์

นางมารีย์ จึง ว่า “จิ ตใจของข้าพเจ้า ก็ ยกย่ององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 47 และวิญญาณของข้าพเจ้า ก็ เก
ิด ความปี ติ ยินดี ในพระเจ้า พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของข้าพเจ้า 48 เพราะพระองค์ ทรงห่วงใยฐานะอัน ยากตํ่า
แห่งหญิงคนใช้ของพระองค์ เพราะดูเถิด ตัง้ แต่นี้ ไปคนทุกชัว่ อายุจะเรียกข้าพเจ้าว่าผาสุก 49 เพราะว่า
ผู้ทรงฤทธิได้
์ ทรงกระทําการใหญ่กับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ก็บริสุทธิ์ 50 พระกรุ ณาของพระองค์
มี แก่ บรรดาผู้ ยาํ เกรงพระองค์ ทุ กชั ่วอายุ สืบๆไป 51 พระองค์ ทรงสําแดงฤทธิ์ด้วยพระกรของพระองค์
พระองค์ ทรงกระทําให้คนที ่มีใจเย่อหยิง่ แตกฉานซ่านเซ็นไป 52 พระองค์ ทรงถอดเจ้านายจากพระที่ นั ่ง
และทรงยกผู้ น้อยขึ้น 53 พระองค์ ทรงโปรดให้ คนอดอยากอิ่มด ้วยสิ่ งด ี และพระองค์ ทรงกระทํา ให้ คน
มัง่ มีไปมือเปล่า 54 พระองค์ทรงช่วยอิสราเอลผู้รับใช้ของพระองค์ คือทรงจดจําพระกรุ ณาของพระองค์
55 ที่ มีต ่ ออ ับ ราฮัม และต่อ เชื้อ สายของท่านเป็ น นิ ตย์ ตามที่ พระองค์ ได้ ตรัส ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของเรา�
56 มารียอ
์ าศัยอยูก
่ ับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือน แล้วจึงกลับไปยังบ้านของตน
46

การกําเนิ ดของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

57 ครัน
้ เวลาซึ่งนางเอลีซาเบธจะคลอดบุตรครบถ้วนแล้ว

นางก็คลอดบุตรเป็นชาย 58 เพื่อนบ้านและ
ญาติ พี่ น้ องของนางได้ ยิ นว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงสําแดงพระมหากรุ ณาแก่ นาง เขาทัง้ หลายก็ พา
กัน เปรมปรีดิ ์ ด้วย 59 ต่อ มาครัน
้ ถึง วันที ่ แปดแล้ว เขาก็ พากัน มาให้ ทารกนั ้น เข้า สุ หน ัต และเขาจะให้
ชื่อทารกนั ้ นว่า เศคาริยาห์ ตามชื่อบิดา 60 ฝ่ายมารดาจึงตอบว่า “ไม่ใช่ แต่ ต้องให้ช่อ
ื ว่ายอห์น� 61 เขา
62
พากัน ตอบนางว่า “ไม่มี ผู้ ใดในพวกญาติ ของท่านที่ มี ชื่อ อย่างนั ้น� แล ้ว เขาจึง ใช้ ใบ้ กับ บิดา ถามว่า
ท่านอยากจะให้บุ ตรนั ้นชื่ออะไร 63 บิดาจึงขอกระดานชนวนมาเขียนว่า “ชื่อของบุตรคือยอห์น� คนทัง้
หลายก็ ประหลาดใจนั ก 64 ในทันใดนั ้นปากและลิน
้ ของท่านก็ คืนดี อีก แล้วท่านกล่าวสรรเสริญพระเจ้า
65 บรรดาเพื่อนบ้านของท่านก็ บังเกิด ความกลัว และเหตุ การณ์ ทัง
้ ปวงนั ้ นก ็ เลื่องลือ ไปทัว่ แถบภูเขา
66
แคว้น ยู เดีย บรรดาคนที่ ได้ ยิ นก ็ จดจํา ไว้ในใจและว่า “ทารกนั ้น จะเป็น อย่างไรหนอ� และพระหัตถ์
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า อยู่ กับ เขา 67 ฝ่ายเศคาริยาห์ผู้ เป็น บิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล
้ว ได้ พยากรณ์ ว่า 68 “จงสรรเสริญ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ของพวกอิสราเอล ด้วยว่า พระองค์ ได้ ทรง
เยีย
่ มเยียนและช่วยไถ่ ชนชาติ ของพระองค์ 69 และได้ ทรงชู เขาแห่ง ความรอดขึ้น มาเพื่อ เราในวงศ์ วาน
ของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ 70 ตามที่ พระองค์ ได้ ตรัสไว้ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลก โดยปากของพวกศาสดา
71
พยากรณ์ บริสุทธิของพระองค์
ว่าเราจะรอดพ้นจากพวกศัตรู ของเราทัง้ หลาย และพ้นจากมือของคน
์
ทัง้ ปวงที่ ชงั เรา 72 จะทรงสําแดงพระกรุ ณาซึ่ง ทรงสัญญาแก่ บรรพบุรุษ ของเรา และทรงระลึก ถึง พันธ
สัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์ 73 คือคําปฏิญาณซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําไว้กับอับราฮัมบรรพบุรุษของเรา
74 ว่า เมื่อ เราทัง
้ หลายพ้น จากมือศั ตรู ของเราแล้ว จะทรงโปรดให้ เราปรนนิ บั ติ พระองค์ โดยปราศจาก
75
ความกลัว ด้วยความบริสุทธิ์ และด้วยความชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระองค์ ตลอดชีวต
ิ ของเรา
76 ท่านทารกเอ๋ย เขาจะเรียกท่านว่าเป็ น ศาสดาพยากรณ์ ของผู้ สู งสุ ด เพราะว่าท่านจะนํา หน้า องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าเพื่อจะจัดเตรียมมรรคาของพระองค์ไว้ 77 เพื่อจะให้ชนชาติของพระองค์มีความรู ถึ
้ งความรอด
78
โดยการทรงยกบาปของเขา โดยพระทัย เมตตากรุ ณาแห่ง พระเจ้า ของเรา แสงอรุ ณ จากเบื้องสูง จึง
มาเยีย
่ มเยียนเรา 79 เพื่อ จะส่องสว่างแก่ คนทัง้ หลายผู้ อยู่ ในที่ มืด และในเงาแห่ง ความตาย เพื่อ จะนํา
เท้าของเราไปในทางสันติสุข� 80 ฝ่ายทารกนั ้ นก็ได้เจริญวัยขึ้น และจิตวิญญาณก็มีกําลังทวีขึ้น และไป
อาศัยในถิน
่ ทุรกันดารจนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล
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พระเยซูทรงประสูติในหมู่บ้านเบธเลเฮม (มธ 1:18-25; 2:1)
อยู่ มาคราวนั ้น มี รับสัง่ จากซี ซาร์ ออก ัสตัส ให้ จดทะเบียนสํา มะโนครัวท ั ่วท งั ้ แผ่น ดิน 2 (นี่ เป็ นคร
ัง้ แรกที่ ได้ จดทะเบียนสํามะโนครัว เมื่อ คี ริน ิ อส
ั เป็น เจ้า เมืองซีเรีย� 3 คนทัง้ ปวงต่างคนต่างได้ ไปขึ้น
4
ทะเบียนยังเมืองของตน ฝ่ายโยเซฟก็ข้น
ึ ไปจากเมืองนาซาเร็ธแคว้นกาลิลีถึงเมืองของดาวิด ชื่อเบธเล
เฮมแคว้นยูเดียด้วย (เพราะว่าเขาเป็นวงศ์วานและเชื้อสายของดาวิด� 5 เขาได้ไปกับมารียที
์ ่เขาได้หมัน
้
ไว้แล้ว เพื่อจะขึ้นทะเบียนและนางมีครรภ์ 6 เมื่อเขาทัง้ สองยังอยู่ที่ นั่น ก็ ถึงเวลาที่ มารีย์จะประสู ติ บุตร
7 นางจึงประสู ติบุตรชายหัวปี เอาผ้าอ้อมพันและวางไว้ในรางหญ้า เพราะว่าไม่มีที่ว่างให้เขาในโรงแรม
1

ทูตสวรรค์ประกาศแก่พวกผู้เลี้ยงแกะ
8 ในแถบนั ้น มีคนเลี้ยงแกะอยู่ในทุ่งนา เฝ้าฝูงแกะของเขาในเวลากลางคืน 9 ดู เถิด มีทูตสวรรค์ ของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏแก่ เขา และรัศมี ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ส่องล้อมรอบเขา และเขากลั วน ัก
10 ฝ่ายทูตสวรรค์ องค์ นั ้นกล่าวแก่เขาว่า “อย่ากลัวเลย เพราะดู เถิด เรานําข่าวดีมายังท่านทัง
้ หลาย คือ
11
ความปรีดียิง่ ซึ่งจะมาถึงคนทัง้ ปวง เพราะว่าในวันนี้ พระผู้ชว
่ ยให้รอดของท่านทัง้ หลาย คือพระคริสต์
เจ้า มาบังเกิดที่ เมืองดาวิด 12 นี่ จะเป็นหมายสําคัญแก่ ท่านทัง้ หลาย คือท่านจะได้ พบพระกุมารนั ้นพัน
ผ้าอ้อมนอนอยูใ่ นรางหญ้า� 13 ทันใดนั ้น มีชาวสวรรค์หมู่หน่ึงมาอยูก
่ ับทูตสวรรค์องค์นั ้นร่วมสรรเสริญ
14
พระเจ้าว่า “รัศมีภาพจงมีแด่พระเจ้าในที่สูงสุด และบนแผ่นดินโลกสันติสุขจงมีท่ามกลางมนุษย์ทัง้
ปวงซึ่ง ทรงโปรดปรานนั ้น� 15 ต่อ มาเมื่อ ทูต สวรรค์ เหล่ านั ้น ไปจากเขาขึ้น สู่ สวรรค์ แล้ว พวกเลี้ยงแกะ
ได้พูดกันว่า “บัดนี้ ให้เราไปยังเมืองเบธเลเฮม ดูเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนั ้น ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงแจ้ง
แก่ เรา� 16 เขาก็ รีบไปแล้วพบนางมารีย์กับโยเซฟและพบพระกุมารนั ้นนอนอยู่ในรางหญ้า 17 ครัน
้ เขา
18
ได้เห็นแล้ว จึงเล่าเรือ
่ งซึ่งเขาได้ยน
ิ ถึงพระกุมารนั ้น คนทัง้ ปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้ อความที่
คนเลย
ี้ งแกะได้บอกแก่เขา 19 ฝ่ายนางมารียก็
์ เก็บบรรดาสิง่ เหล่านี้ ไว้ในใจ และรําพึงอยู่ 20 คนเลย
ี้ งแกะ
จึงกลับไปยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เพราะเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งเขาได้ยน
ิ และได้เห็น ดังได้กล่าวไว้แก่เขา
แล้ว
พระกุมารเยซูทรงเข้าสุหนัต (ลก 1:59)
21 ครัน
้ ครบแปดวัน แล้ว เป็ นว ัน ให้ พระกุมารนั ้น เข้า สุ หน ัต เขาจึง ให้ นามว่า เยซู ตามซึ่ง ทูต สวรรค์
ได้ กล ่าวไว้ ก่อนยั งม ิ ได้ ปฏิสนธิ ในครรภ์ 22 เมื่อ วัน ทํา พิธี ชาํ ระตัว ของนางมารีย์ ตามพระราชบัญญั ติ
ของโมเสสเสร็จ ลงแล้ว เขาทัง้ หลายจึง นํา พระกุมารไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม จะถวายแด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
23 (ตามที่ เขียนไว้แล้วในพระราชบัญญัติขององค์ พระผู้เป็ นเจ้าว่า “บุตรชายทุกคนที่ เบิกครรภ์ ครัง
้ แรก
จะได้เรียกว่าเป็นผู้บริสุทธิถวายแด่
องค์พระผู้เป็นเจ้า�) 24 และถวายเครือ
่ งบูชาตามที่ได้ตรัสสง
ั ่ ไว้แล้ว
์
ในพระราชบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือ ‘นกเขาคู่หนึ่ ง หรือนกพิราบหนุ่มสองตัว�
สิเมโอนผู้ชรากับพระกุมารเยซู
25 ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งในกรุ งเยรู ซาเล็มชื่อสิเมโอน เป็ นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้า และคอย
เวลาซึ่ง พวกอิสราเอลจะได้ รบ
ั ความบรรเทาทุกข์ และพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ทรงสถิ ตก ั บท ่าน 26 พระ
วิญญาณบริ สุทธิ ์ ได้ ทรงสําแดงแก่ ท่านว่า ท่านจะไม่ ตายจนกว่า จะได้ เห ็ นพระคริสต์ ขององค์ พระผู้
เป็น เจ้า 27 สิ เมโอนเข้าไปในพระวิหารโดยพระวิญญาณทรงนํา และเมื่ อบ ิ ดามารดาได้ นํา พระกุมาร
เยซู เข้าไป เพื่อ จะกระทํา แก่ พระกุมารตามธรรมเนี ยมแห่ง พระราชบัญญั ติ 28 สิ เมโอนจึ งอ ุ้ม พระกุ
มาร และสรรเสริญ พระเจ้า ว่า 29 “ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า บัดนี้ พระองค์ ทรงให้ ผู้รบ
ั ใช้ ของพระองค์
30
ไปเป็นสุขตามพระดํารัสของพระองค์ เพราะว่าตาของข้าพระองค์ ได้ เห็นความรอดของพระองค์ แล้ว
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31 ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงจัด เตรียมไว้ต่อ หน้า บรรดาชนชาติ ทัง
้ หลาย 32 เป็นความสว่างส่องแสงแก่ คนต่าง
ชาติและเป็นสง่าราศี ของพวกอิสราเอล ชนชาติของพระองค์� 33 ฝ่ายโยเซฟกับมารดาของพระกุมารก็

ประหลาดใจ เพราะถ้อยคําซึ่งท่านได้ กล่าวถึงพระกุมารนั ้น 34 แล้วสิ เมโอนก็ อวยพรแก่ เขา แล้วกล่าว
แก่ นางมารีย์มารดาของพระกุ มารนั ้ นว่า “ดู ก่อนท่าน ทรงตัง้ พระกุมารนี้ ไว้เป็นเหตุ ให้หลายคนในพวก
อิสราเอลล้มลงหรือยกตัง้ ขึ้น และจะเป็นหมายสําคัญซึ่งคนปฏิเสธ 35 เพื่อความคิดในใจของคนเป็ นอัน
มากจะได้ปรากฏแจ้ง (เออ ถึงจิตใจของท่านเองก็ยงั จะถูกดาบแทงทะลุด้วย)”
นางอันนาหญิงผู้พยากรณ์

36 ยังมผู
ี พยากรณ์
้
หญิงคนหนึ่ งชื่ออันนา

บุตรสาวฟานูเอลในตระกูลอาเชอร์ นางเป็นคนชรามากแล้ว
มี สามี ตัง้ แต่ ยัง เป็น สาวพรหมจารีอยู่ และอยู่ ด้วยกัน เจ็ด ปี 37 แล้ว ก็ เป็ นม ่า ยมาจนถึง อายุ แปดสิบ สี่ ปี
นางมิ ได้ ไปจากพระวิหารเลย อยู่รับใช้พระเจ้า ด้วยการถือ อดอาหารและอธิษฐาน ทัง้ กลางวันกลางคืน
38 ในขณะนั ้นผูห
้ ญิงคนนี้ ก็เข้ามาขอบพระคุณองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเช่นกัน และกล่าวถึงพระกุมารให้คนทัง้
ปวงที่คอยการทรงไถ่อยูในกรุ
่
งเยรู ซาเล็มฟัง
ทัง้ ครอบครัวกลับไปยังเมืองนาซาเร็ธ

39 ครัน
้ โยเซฟกับนางมารีย์ได้กระทําการทัง้ ปวงตามพระราชบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าเสร็จแล้ว

จึง กลับ ไปถึง นาซาเร็ธ เมืองของตนในแคว้น กาลิ ลี 40 พระกุ มารนั ้ นก ็ เจริญวัย และเข้ม แข็ง ขึ้น ฝ่ายจิต
วิญญาณ ประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยูก
่ ับท่าน
พระเยซูเมื่ออายุสิบสองพรรษาทรงเยีย
่ มกรุ งเยรู ซาเล็ม

41 ฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มในการเลี้ยงเทศกาลปั สกาทุกปีๆ 42 เมื่อพระกุมารมีพระ

ชนมายุ สิ บสองพรรษา เขาทัง้ หลายก็ ข้น
ึ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ตามธรรมเนี ยมการเลี้ยงนั ้น 43 เมื่อ ครบ
กําหนดวันเลี้ยงกันแล้ว ขณะเขากําลังกลับไป พระกุมารเยซูก็ยังค้างอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็ม ฝ่ายโยเซฟกับ
มารดาของพระองค์ก็ไม่รู ้ 44 แต่เพราะเขาทัง้ สองคิดว่าพระกุมารนั ้นอยูใ่ นหมู่คนทีมาด
่
้วยกัน เขาจึงเดิน
45
ทางไปได้วันหนึ่ ง แล้วหาพระกุมารในหมู่ญาติพี่น้ องและพวกคนที่รู จั
้ กกัน เมื่อไม่พบ พวกเขาจึงกลับ
46
ไปเที่ยวหาพระองค์ ที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม ต่อ มาครัน
้ หามาได้ สามวัน แล้ว จึง พบพระกุมารนั ่ง อยู่ ในพระ
วิหารท่ามกลางพวกอาจารย์ ฟัง และไต่ถามพวกอาจารย์ เหล่ านั ้น อยู่ 47 คนทัง้ ปวงที่ ได้ ยิ นก ็ ประหลาด
ใจในสติ ปัญญาและคํา ตอบของพระกุมารนั ้น 48 ฝ่ายเขาทัง้ สองเมื่อ เห็น พระกุมารแล้ วก ็ ประหลาดใจ
มารดาจึง ถามพระกุมารว่า “ลูก เอ๋ย ทําไมจึง ทํา แก่ เราอย่างนี้ ดู เถิด พ่ อก ับ แม่ แสวงหาเป็น ทุกข์ นั ก �
49 พระกุมารจึงตอบเขาทัง
้ สองว่า “ท่านเที่ยวหาฉั นทําไม ท่านไม่ทราบหรือว่า ฉั นต้องกระทําพระราชกิจ
แห่งพระบิดาของฉั น� 50 เขาทัง้ สองก็ไม่เข้าใจคําซึ่งพระกุมารกล่าวแก่เขา 51 แล้วพระกุมารก็ลงไปกับ
เขาไปยังเมืองนาซาเร็ธ อยูใต้
่ ความปกครองของเขา มารดาก็เก็บเรือ
่ งราวทัง้ หมดนั ้นไว้ในใจ 52 พระเยซู
ก็ได้ จําเริญขึ้นในด้านสติ ปัญญา ในด้านร่างกาย และเป็ นที ่ชอบจําเพาะพระเจ้า และต่อหน้าคนทัง้ ปวง
ด้วย

3

การรับใช้ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-12; มก 1:1-8; ยน 1:6-8, 15-36)

1 เมื่อปีที่สิบห้าในรัชกาลทิเบริอส
ั ซีซาร์ ปอนทิอส
ั ปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดีย เฮโรดเป็นเจ้าเมืองกาลิลี ฟี

ลิปน้องชายของเฮโรดเป็นเจ้าเมืองอิทูเรียกับบริเวณแคว้นตราโคนิ ติส ลีซาเนี ยสเป็นเจ้าเมืองอาบีเลน
2 อัน นาสกับ คายาฟาสเป็ น มหาปุโรหิต คราวนั ้น พระวจนะของพระเจ้า มาถึง ยอห์นบุตรชายเศคาริยาห์
ในถิน
่ งบัพติศมาอันสําแดงการก
่ ทุรกันดาร 3 แล้วยอห์นจึงไปทัว่ บริเวณรอบแม่น้ําจอร์แดน ประกาศเรือ
4
ลับใจใหม่ เพื่อจะทรงยกความผิดบาปเสียได้ ตามที่มีเขียนไว้แล้วในหนั งสือถ้อยคําของอิสยาห์ศาสดา
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พยากรณ์ ว่า “เสียงผู้รอ
้ งในถิน
่ ทุรกันดารว่า ‘จงเตรียมมรรคาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้า จงกระทําหนทาง
ของพระองค์ ให้ตรงไป 5 หุบเขาทุก แห่ง จะถมให้เต็ม ภู เขาและเนิ น ทุก แห่ง จะให้ต่ํา ลง ทางคดจะกลาย
เป็นทางตรง และทางที่ขรุ ขระจะกลายเป็นทางราบ 6 เนื้ อหนั งทัง้ ปวงจะได้เห็นความรอดของพระเจ้า� ”
7 ยอห์นจึงกล่าวแก่ ประชาชนที่ ออกมารับบัพติศมาจากท่านว่า “โอ เจ้าชาติ งู ร้าย ใครได้ เตือนเจ้าให้หนี
จากพระอาชญาซึ่งจะมาถึงนั ้น 8 เหตุฉะนั ้น จงพิสูจน์การกลับใจของเจ้าด้วยผลที่เกิดขึ้น อย่านึ กเหมา
เอาในใจว่าตัวมีอบ
ั ราฮัมเป็นบิดา เพราะเราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า พระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถจะให้บุตรเกิด
ขึ้ นก ับ อับ ราฮัม จากก้อนหิน เหล่า นี้ ได้ 9 บัดนี้ ขวานวางไว้ที่ โคนต้นไม้ แล้ว และทุก ต้ นที ่ ไม่ เก ิด ผลดี จะ
ต้องตัดเสียแล้วโยนทิง้ ในกองไฟ� 10 ฝ่ายประชาชนจึงถามท่านว่า “เราจะต้องทําประการใด� 11 ท่าน
จึงตอบเขาว่า “ผู้ใดมีเสื้อสองตัว จงปันให้แก่คนไม่มี และใครมีอาหาร จงปันให้เหมือนกัน� 12 พวกเก็บ
ภาษี ก็มาขอรับบัพติศมาด้วย และถามท่านว่า “อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพเจ้าต้องทําประการใด� 13 ท่าน
จึงตอบเขาว่า “เจ้าทัง้ หลายอย่าเก็บภาษี เกินพิกัด� 14 ฝ่ายพวกทหารถามท่านด้วยว่า “พวกข้าพเจ้าเล่า
จะต้องทําประการใด� ท่านตอบเขาว่า “อย่ากดขีผู
่ ใ้ ด อย่าหาความใส่ผูใ้ ด แต่จงพอใจในค่าจ้างของตน�
15 เมื่อคนทัง
้ หลายกําลังคอยพระคริสต์อยู่ และได้ใคร่ครวญถึงยอห์นว่า ตัวท่านเป็นพระคริสต์หรือมิใช่
16 ยอห์นจึงตอบเขาทัง
้ หลายว่า “เราให้เจ้ารับบัพติศมาด้วยนํ้าก็จริง แต่จะมีพระองค์หน่งึ เสด็จมาทรงมี
อิทธิฤทธิยิ
ง
กว่
า
เราอี
ก
ซึ่งเราไม่คู่ควรแม้จะแก้สายฉลองพระบาทของพระองค์ พระองค์นั ้นจะทรงให้เจ้
์ ่
าทัง้ หลายรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิแ
์ ละด้วยไฟ 17 พระหัตถ์ของพระองค์ถือพลว
ั ่ พร้อมแล้ว
เพื่อจะทรงชําระลานข้าวของพระองค์ให้ทัว่ และเพื่อจะเก็บข้าวไว้ในยุง้ ฉางของพระองค์ แต่พระองค์จะ
ทรงเผาแกลบด้วยไฟที่ ไม่รู ดั
้ บ � 18 ยอห์น จึง ประกาศตัก เตือนอีกหลายประการแก่ คนทัง้ หลาย 19 ฝ่าย
เฮโรดเจ้าเมือง เมื่อถูกยอห์นว่าติเตียนเพราะเรือ
่ งนางเฮโรเดียภรรยาของน้ องชายชื่อฟีลิป และเพราะ
20
การชัวท
่ ัง้ หมดที่เฮโรดได้กระทํานั ้น เฮโรดยังทําความชัวน
่ ี้เพิม
่ กับที่ได้ทํามาแล้ว คือได้จับยอห์นจําไว้
ในคุก
พระเยซูทรงรับบัพติศมาและประกอบด้วยพระวิญญาณ (มธ 3:13-17; มก 1:9-11)
21 อยู่ มาเมื่อ คนทัง
้ ปวงรับ บัพ ติศ มา และพระเยซู ทรงรับ บัพ ติศ มาด้วย ขณะเมื่อ ทรงอธิษฐานอยู่
22
ท้องฟ้าก็แหวกออก และพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงรู ปสัณฐานเหมือนนกเขาได้ลงมาบนพระองค์ และ
พระสุรเสียงมาจากฟ้าสวรรค์ว่า “ท่านเป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านมาก�
วงศ์ตระกูลของพระเยซูทางมารียม
์ ารดาของพระองค์
23 เมื่อพระเยซู ทรงมีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา (ตามความคาดหมายของคนทัง
้ หลาย� เข
24
้า ใจว่า เป็น บุตรโยเซฟ ซึ่ง เป็น บุตรเฮลี ซึ่ง เป็น บุ ตรม ัทธัต ซึ่ง เป็น บุตรเลวี ซึ่ง เป็น บุตรเมลคี ซึ่ง เป็น
บุตรยัน นาย ซึ่ง เป็น บุตรโยเซฟ 25 ซึ่ง เป็น บุ ตรม ัทธาธีอส
ั ซึ่ง เป็น บุตรอาโมส ซึ่ง เป็น บุตรนาฮูม ซึ่ง เป็น
บุตรเอสลี ซึ่งเป็นบุตรนั กกาย 26 ซึ่งเป็นบุตรมาอาท ซึ่งเป็นบุตรมัทธาธีอส
ั ซึ่งเป็นบุตรเสเมอิน ซึ่งเป็น
บุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรยูดาห์ 27 ซึ่งเป็นบุตรโยอานาห์ ซึ่งเป็นบุตรเรซา ซึ่งเป็นบุตรเศรุ บบาเบล ซึ่งเป็น
บุตรเซลาทิ เอล ซึ่ง เป็น บุตรเนรี 28 ซึ่ง เป็น บุตรเมลคี ซึ่ง เป็น บุตรอัด ดี ซึ่ง เป็น บุตรโคสัม ซึ่ง เป็น บุตรเอ
ลมาดัม ซึ่งเป็นบุตรเอร์ 29 ซึ่งเป็นบุตรโยซี ซึ่งเป็นบุตรเอลี เยเซอร์ ซึ่งเป็นบุตรโยริม ซึ่งเป็นบุตรมัทธัต
ซึ่งเป็นบุตรเลวี 30 ซึ่งเป็นบุตรสิ เมโอน ซึ่งเป็นบุตรยูดาห์ ซึ่งเป็นบุตรโยเซฟ ซึ่งเป็นบุตรโยนาน ซึ่งเป็น
บุตรเอลียาคิม 31 ซึ่งเป็นบุตรเมเลอา ซึ่งเป็นบุตรเมนนั น ซึ่งเป็นบุตรมัทตะธา ซึ่งเป็นบุตรนาธัน ซึ่งเป็น
บุตรดาวิด 32 ซึ่งเป็นบุตรเจสซี ซึ่งเป็นบุตรโอเบด ซึ่งเป็นบุตรโบอาส ซึ่งเป็นบุตรสัลโมน ซึ่งเป็นบุตรนา
โซน 33 ซึ่งเป็นบุตรอัมมีนาดับ ซึ่งเป็นบุตรราม ซึ่งเป็นบุตรเฮสโรน ซึ่งเป็นบุตรเปเรศ ซึ่งเป็นบุตรยูดาห์
34 ซึ่งเป็ นบุตรยาโคบ ซึ่งเป็ นบุตรอิสอัค ซึ่งเป็ นบุตรอับราฮัม ซึ่งเป็ นบุตรเทราห์ ซึ่งเป็ นบุตรนาโฮร์ 35 ซึ่ง
เป็นบุตรเสรุ ก ซึ่งเป็นบุตรเรกู ซึ่งเป็นบุตรเปเลก ซึ่งเป็นบุตรเอเบอร์ ซึ่งเป็นบุตรเซลาห์ 36 ซึ่งเป็นบุตร
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เคนั น ซึ่งเป็นบุตรอารฟาซัด ซึ่งเป็นบุตรเชม ซึ่งเป็นบุตรโนอาห์ ซึ่งเป็นบุตรลาเมค 37 ซึ่งเป็นบุตรเมธูเส
ลาห์ ซึ่งเป็นบุตรเอโนค ซึ่งเป็นบุตรยาเรด ซึ่งเป็นบุตรมาหะลาเลล ซึ่งเป็นบุตรเคนั น 38 ซึ่งเป็นบุตรเอ
โนช ซึ่งเป็นบุตรเสท ซึ่งเป็นบุตรอาดัม ซึ่งเป็นบุตรพระเจ้า

4
พระเยซูทรงถูกทดลอง (มธ 4:1-11; มก 1:12-13)

1 พระเยซู ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุ ทธิ์ได้เสด็จกลับไปจากแม่น้ําจอร์แดน

และพระวิญญาณได้
ทรงนําพระองค์ไปในถิน
่ ทุรกันดาร 2 ทรงถูกพญามารทดลองถึงสี่สิบวัน ในวันเหล่านั ้นพระองค์มิได้เสวย
อะไรเลย และเมื่อ สิน
้ สี่ สิ บวัน แล้ว พระองค์ ทรงอยากพระกระยาหาร 3 พญามารจึง ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า
ท่านเป็นพระบุตรของพระเจ้า จงสั ่งก้อนหินนี้ ให้กลายเป็นขนมปัง� 4 ฝ่ายพระเยซู ตรัสตอบมารว่า “มี
พระคัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘มนุษย์จะบํารุ งชีวตด
ิ ้วยอาหารสิง่ เดียวก็หามิได้ แต่บํารุ งด้วยพระวจนะทุกคําของ
พระเจ้า� ” 5 แล ้ว พญามารจึง นํา พระองค์ ข้น
ึ ไปยัง ภูเขาที่ สูง สําแดงบรรดาราชอาณาจักรทัว่ พิภพใน
6
ขณะเดียวให้พระองค์ทอดพระเนตร แล้วพญามารได้ทูลพระองค์ว่า “อํานาจทัง้ สิน
้ นี้ และสง่าราศี ของ
ราชอาณาจักรนัน
้ เราจะยกให้แก่ท่าน เพราะว่ามอบเป็นสิทธิไว้แก่เราแล้ว และเราปรารถนาจะให้แก่ผู้
ใดก็จะให้แก่ผู้นั ้น 7 เหตุฉะนั ้น ถ้าท่านจะกราบนมัสการเรา สรรพสิง่ นั ้นจะเป็นของท่านทัง้ หมด� 8 ฝ่าย
พระเยซู ตรัสตอบมารว่า “อ้ายซาตาน จงถอยไปข้างหลังเรา เพราะมีพระคัมภีรเข
์ ียนไว้ว่า ‘จงนมัสการ
องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน และปรนนิ บัติพระองค์แต่ผู้เดียว� ” 9 แล้วมารจึงนําพระองค์
ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหาร แล้วทูลพระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็น
พระบุตรพระเจ้า จงโจนลงไปจากที่ นี่ เถิด 10 เพราะพระคัมภีร มี
์ เข ียนไว้ว่า ‘พระองค์ จะรับสัง่ เหล่า ทูต
11
สวรรค์ ของพระองค์ ในเรือ
่ งท่าน ให้ ป้อ งกั นร ักษาท่านไว้� และ ‘เหล่ าทูต สวรรค์ จะเอามือ ประคองชู
ท่านไว้ เกรงว่าในเวลาหนึ่ งเวลาใดเท้าของท่านจะกระแทกหิน� ” 12 พระเยซู จึงตรัสตอบมารว่า “มีคํา
กล่าวไว้ว่า ‘อย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าของท่าน� ” 13 เมื่อพญามารทําการทดลองทุก
อย่างสิน
้ แล้ว จึงละพระองค์ไปชัว่ คราว
พระเยซูทรงประกอบด้วยพระวิญญาณในแคว้นกาลิลี (มธ 4:12-16; มก 1:14)
14 พระเยซู ได้เสด็จกลับไปด้วยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณยังแคว้นกาลิ ลี และกิตติศัพท์ ของพระองค์
เลื่องลือไปตามถิน
ั ความสรรเสริญ
่ โดยรอบ 15 พระองค์ทรงสัง่ สอนในธรรมศาลาต่างๆของเขา และได้รบ
จากคนทัง้ 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 เขา จึง ส่ง พระ คัมภีร ์
อิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ ให้ แก่ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ทรงคลี่ หน ังสือ นั ้น ออก ก็ ค้น พบข้อ ที่ เข ียนไว้ ว่า
18 ‘พระวิญญาณแห่ง องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า สถิต อยู่ บนข้าพเจ้า เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงเจิม ตัง
้ ข้าพเจ้า ไว้
ให้ ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ คนยากจน พระองค์ ได้ ทรงใช้ ข้าพเจ้า ให้ รก
ั ษาคนที่ ชอกชํ้า ระกํา ใจ ให้ ร้อง
ประกาศอิสรภาพแก่ บรรดาเชลย ให้ ประกาศแก่ คนตาบอดว่า จะได้ เห ็ นอ ีก ให้ ปล่อยผู้ ฟกชํ้า เป็ นอ ิ สระ
19 และให้ประกาศปี แห่งความโปรดปรานขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า � 20 แล ้ว พระองค์ ทรงม้วนหนั งสือ ส่ง
คืนให้แก่เจ้าหน้าที่ แล้วทรงนั ่งลงและตาของคนทัง้ ปวงในธรรมศาลาก็เพ่งดูพระองค์ 21 พระองค์จึงเริม
่
ตรัสแก่ เขาว่า “คัมภีรตอนนี
์
้ ที่ ท่านได้ ยินกับหูของท่านก็ สําเร็จในวันนี้ แล้ว� 22 คนทัง้ ปวงก็ เป็นพยาน
รับรองคํา ของพระองค์ และประหลาดใจด้วยถ้อยคํา อัน ประกอบด้วยคุณ ซึ่ง ออกมาจากพระโอษฐ์ ของ
พระองค์ และว่า “คนนี้ เป็นบุตรชายของโยเซฟมิใช่หรือ� 23 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายจะ
16
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กล่าวคําสุภาษิ ตข้อนี้ แก่เราเป็นแน่ คือว่า ‘หมอจงรักษาตัวเองเถิด คือบรรดาการซึ่งเราได้ยนว
ิ ่า ท่านได้
กระทํา ในเมืองคาเปอรนาอุม จงกระทํา ในเมืองของตนที่ นี่ ด้วย � ” 24 พระองค์ ตรัสว ่า “เราบอกความ
จริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ไม่มีศาสดาพยากรณ์ คนใดได้รบ
ั การต้อนรับในบ้านเมืองของตน 25 แต่เราบอก
ความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า มีหญิงม่ายหลายคนในพวกอิสราเอลคราวเอลียาห์ เมื่อท้องฟ้าปิดเสียถึง
สามปี กับหกเดือนจึงเกิ ดกันดารอาหารมากทัว่ แผ่นดิน 26 และเอลี ยาห์มิได้ รับใช้ให้ไปหาหญิงม่ายคน
ใด เว้น แต่ หญิ งม ่ายคนหนึ่ ง ในบ้านศาเรฟัท แคว้น เมืองไซดอน 27 และมี คนโรคเรือ
้ นหลายคนในพวก
อิสราเอลคราวเอลี ชาศาสดาพยากรณ์ แต่ไม่มีผู้ใดได้ รบ
ั การรักษาให้หายโรคนั ้นเลย เว้นแต่นาอามาน
28
ชาวซีเรีย�
เมื่อคนทัง้ ปวงในธรรมศาลาได้ยน
ิ ดังนั ้ นก็โกรธยิง่ นั ก 29 จึงลุกขึ้นผลักพระองค์ออกจาก
เมือง พาไปยัง แง่ของเงื้อมเขาที่ เมืองของเขา ซึ่ง ตัง้ อยู่ บนเนิ น นั ้น หมายจะผลัก พระองค์ ลงไป 30 แต่
พระองค์ทรงดําเนิ นผ่านท่ามกลางเขาพ้นไป
พระเยซูทรงขับพวกผีในเมืองคาเปอรนาอุม (มก 1:23-26)
พระองค์ เสด็จ ลงไปถึง เมืองคาเปอรนาอุม แคว้น กาลิ ลี และได้ สัง่ สอนเขาทัง้ หลายทุก วัน สะบาโต
32 คนทัง
้ ปวงก็อัศจรรย์ใจด้วยการสอนของพระองค์ เพราะคําของพระองค์ประกอบด้วยอํานาจ 33 มีชาย
คนหนึ่ งในธรรมศาลาที่ มีผีโสโครกเข้าสิง เขาร้องเสียงดัง 34 กล่าวว่า “ไฮ้ พระเยซู ชาวนาซาเร็ธ ปล่อย
เราไว้ เราเกี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า ท่านมาเพื่อ จะทําลายเราหรือ เรารู ้วา่ ท่านเป็น ผู้ ใด ท่านคือ องค์
บริสุทธิของพระเจ้
า� 35 พระเยซู จึงตรัสห้ามมันว่า “จงนิ่ งเสีย ออกมาจากเขาซิ� เมื่อผีนั้นได้ทําให้เขา
์
ล้มลงท่ามกลางประชาชนแล้ว ก็ออกมาจากเขา แต่มิได้ทําอันตรายเขาเลย 36 คนทัง้ ปวงก็ประหลาดใจ
นั กพูดกนว
ั ่า “คํานี้ เป็นอย่างไรหนอ เพราะว่าท่านได้สัง่ ผีโสโครกด้วยสิทธิอาํ นาจและด้วยฤทธิเดช
มันก็
์
ออกมา� 37 กิตติศัพท์ของพระองค์จึงได้เลื่องลือไปทุกตําบลที่อยูรอบนั
่
้น
31

พระเยซูทรงเทศนาและรักษาคนเจ็บป่วย (มธ 8:14-17; มก 1:29-38)
38 ฝ่ายพระองค์ ทรงลุก ขึ้น ออกจากธรรมศาลา เสด็จ เข้าไปในเรือนของซี โมน แม่ ยายซี โมนป่ วยเป็ น
ไข้ หนั ก เขาทัง้ หลายจึ งอ ้อ นวอนพระองค์ ให้ช่วยหญิง นั ้น 39 พระองค์ ทรงยืน อยู่ข้างคนเจ็บ ทรงห้ามไข้
ไข้ก็หาย และในทันใดนั ้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นปรนนิ บัติเขาทัง้ หลาย 40 ครัน
้ เวลาตะวันยอแสง ใคร
มีคนเจ็บเป็นโรคต่างๆก็ พามาหาพระองค์ พระองค์ ก็ ทรงวางพระหัตถ์ ถู กต้องเขาทุกคน ให้เขาหายโรค
41 ผี ก็ ออกมาจากคนหลายคนด้วย ร้องว่า “ท่านเป็ น พระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า� ฝ่ายพระองค์ ก็
ทรงห้ามมิให้มันพูด เพราะว่ามันรู้แล้วว่าพระองค์เป็นพระคริสต์ 42 ครันร
้ ุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกไปยัง
ที่ เปลี่ยว ประชาชนเที่ยวเสาะหาพระองค์ ครัน
้ พบแล้ วก ็ หน ่ วงเหนี่ ยวพระองค์ ไว้ไม่ ให้ไปจากเขา 43 แต่
พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “เราต้องไปประกาศเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า แก่ เมืองอื่น ด้วย เพราะว่าที่ เรา
44
ได้รับใช้มาก็เพราะเหตุนี้เอง�
พระองค์ทรงประกาศในธรรมศาลาทัว่ แคว้นกาลิลี

5
การจับปลาอย่างมหัศจรรย์ ทรงเรียกเปโตร

1 ต่อมาครัน
้ เมื่อประชาชนกําลังเบียดเสียดพระองค์เพื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า

พระองค์ทรงยืนอยู่
ที่ฝั่ งทะเลสาบเยนเนซาเรท
แต่
ชาวประมงขึ้นจากเรือแล้วกําลังซักอวนอยู่ 3 พระองค์จึงเสด็จลงเรือลําหนึ่ ง เป็นเรือของซีโมน และทรง
ขอให้เขาถอยไปจากฝั่ งหน่ อยหนึ่ ง แล้วพระองค์ทรงนั ่งลงสอนประชาชนจากเรือนั ้น 4 เมื่อพระองค์ตรัส
สอนเสร็จแล้ว จึงตรัสแก่ซีโมนว่า “จงถอยออกไปที่ น้ําลึกหย่อนอวนต่างๆลงจับปลา� 5 ซีโมนทูลตอบ
พระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ข้าพระองค์ทัง้ หลายทอดอวนคืนยังรุ ง่ ไม่ได้อะไรเลย แต่ข้าพระองค์จะ
หย่อนอวนลงตามพระดํารัสของพระองค์� 6 เมื่อเขาหย่อนลงแล้ว ก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก จนอวนของ
เขาขาด 7 เขาจึง ทํา สําคัญ แก่ ผู้ ร่วมงานที่ อยู่ ในเรืออ ี กลํา หนึ่ ง ให้ มาช่วย เขาก็ มาช่วย แล ้ว ได้ ปลาเต็ม
2 และพระองค์ ทอดพระเนตรเห็นเรือสองลําจอดอยู่รม
ิ ฝั่ งทะเลสาบนั ้น

ลูกา 5:8

1020

ลูกา 5:33

เรือ ทัง้ สองลํา จนเรือ เริม
่ จมลง 8 ฝ่ายซี โมนเปโตรเมื่อ เห็น ดัง นั ้น ก็ กราบลงที่ พระชานุของพระเยซู ทูล
ว่า “โอ พระองค์เจ้าข้า ขอเสด็จไปให้หา่ งจากข้าพระองค์เถิด เพราะว่าข้าพระองค์เป็นคนบาป� 9 เพราะ
ว่า เขากับ คนทัง้ หลายที่ อยู่ ด้วยกัน ประหลาดใจด้วยปลาเป็ นอ ัน มากที่ เขาจับ ได้ นั ้น 10 ยากอบและยอห์
นบุตรชายของเศเบดี ผู้ ร่วมงานกับ ซี โมนก็ ประหลาดใจเหมือนกัน พระเยซู ตรัส แก่ ซี โมนว่า “อย่า กลัว
เลย ตัง้ แต่นี้ ไปท่านจะเป็นผู้จับคน� 11 เมื่อเขานําเรือมาถึงฝั่ งแล้ว เขาก็ละทิง้ สิง่ สารพัด และตามพระ
องค์ไป
พระเยซูทรงรักษาชายโรคเรือ
้ นให้หาย (มธ 8:2-4; มก 1:40-44)
12 ต่อมาเมื่อพระองค์ทรงอยูใ่ นเมืองหนึ่ ง ดูเถิด มีคนเป็ นโรคเรือ
้ นเต็มทัง้ ตัว เมื่อเขาเห็นพระเยซูก็ซบ
หน้า ลงถึ งด ิ นอ ้อ นวอนทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เพียงแต่ พระองค์ จะโปรดก็ จะทรงบันดาลให้ข้า
พระองค์สะอาดได้� 13 พระองค์ทรงยื่นพระหัตถ์ ถู กต้องเขาแล้วตรัสว่า “เราพอใจแล้ว จงสะอาดเถิด�
ในทันใดนั ้นโรคเรือ
้ นของเขาก็หาย 14 พระองค์จึงกําชับเขาไม่ให้บอกผูใด
้ และตรัสว่า “แต่จงไปแสดงตัว
แก่ ปุ โรหิต และถวายเครือ
่ งบูชาสําหรับ คนที่ หายโรคเรือ
้ นแล้ว ตามซึ่ง โมเสสได้ สัง่ ไว้ เพื่อ เป็น หลัก ฐาน
ต่อคนทัง้ หลายว่าเจ้าหายโรคแล้ว� 15 แต่ กิตติศัพท์ ของพระองค์ ยงิ่ เลื่องลือไป และประชาชนเป็ นอัน
มากมาชุมนุมกันเพื่อจะฟังพระองค์ และรับการรักษาโรคต่างๆของเขา 16 แต่พระองค์เสด็จออกไปในที่
เปลี่ยว และทรงอธิษฐาน
ทรงรักษาคนอัมพาต (มธ 9:2-8; มก 2:1-12)

17 คราวนั ้ นวันหนึ่ งเมื่อพระองค์ ทรงสัง
่ สอนอยู่

มีพวกฟาริสี และพวกธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญั
ตินั ่งอยูด้
่ วย เป็นผู้มาจากทุกเมืองในแคว้นกาลิลี แคว้นยูเดีย และจากกรุ งเยรู ซาเล็ม ฤทธิเดชขององค์
์
พระผู้ เป็น เจ้า ก็ สถิต อยู่ เพื่อ จะรักษาเขาให้ หายโรค 18 และดู เถิด มี ผู้ หามคนอัมพาตคนหนึ่ ง นอนบนที่
นอน และเขาหาช่องที่ จะหามคนอัมพาตนั ้น เข้า มาวางตรงพระพักตร์ของพระองค์ 19 เมื่อ หาช่องเอา
เข้ามาไม่ได้เพราะคนมาก เขาจึงขึ้นไปบนดาดฟ้าหลังคาบ้านหย่อนคนอัมพาตลงมา ทัง้ ที่นอนตามช่อง
กระเบื้องตรงกลางหมู่คนต่อพระพักตร์พระเยซู 20 เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรเห็นความเชื่อของเขาทัง้
หลาย พระองค์จึงตรัสกับคนอัมพาตว่า “บุรุ ษเอ๋ย บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� 21 ฝ่ายพวกธรรมา
จารย์และพวกฟาริสีเริม
่ คิดในใจว่า “คนนี้ ที่พูดหมิน
่ ประมาทเป็นผู้ใดเล่า ใครจะยกความผิดบาปได้เว้น
แต่ พระเจ้าเท่านั ้น� 22 แต่ เมื่อพระเยซู ทรงทราบความคิดของเขา พระองค์ จึงตรัสแก่ เขาว่า “ไฉนท่าน
ทัง้ หลายจึงคิดในใจอย่างนี้ 23 ที่จะว่า ‘บาปของเจ้าได้รบ
ั การอภัยแล้ว� หรือจะว่า ‘จงลุกขึ้นเดินไปเถิด�
24
นั ้น ข้างไหนจะง่ายกว่ากัน
แต่ เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ รู ว่
้ า บุ ตรมนุษย์มีฤทธิอํ
์ านาจในโลกที่ จะโปรด
ยกความผิด บาปได้� (พระองค์ จึง ตรัสส งั ่ คนอัมพาตว่า� “เราสัง่ เจ้า ว่า จงลุก ขึ้น ยกที่นอนไปบ้านของ
เจ้าเถิด� 25 ในทันใดนั ้น เขาจึงลุกขึ้นต่อหน้าคนทัง้ ปวง ยกที่นอนซึ่งเขาได้นอนนั ้น กลับไปบ้านของตน
พลางร้องสรรเสริญ พระเจ้า 26 คนทัง้ ปวงก็ อัศจรรย์ ใจและได้ สรรเสริญ พระเจ้า ต่างเต็ม ไปด้วยความ
กลัวและพูดว่า “วันนี้ เราได้เห็นสิง่ แปลกประหลาด�
ทรงเรียกเลวี (มธ 9:9; มก 1:13-14)

27 ภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้ พระองค์ ได้ เสด็จออกไป

และทอดพระเนตรเห็นคนเก็บภาษี คนหนึ่ ง ชื่อ
เลวีนั่ง อยู่ ที่ ด่านเก็บ ภาษี พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “จงตามเรามาเถิด� 28 เขาก็ ละทิง้ สิง่ สารพัด ลุ ก
ขึ้น ตามพระองค์ ไป 29 เลว ี ได้ จัด ให้มี การเลี้ยงใหญ่ ในเรือนของตนเพื่อ เป็น เกียรติยศแก่ พระองค์ มี คน
มากมายเป็นคนเก็บภาษี และคนอื่นๆมาเอนกายลงรับประทานด้วยกัน 30 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์ของเขา
และพวกฟาริสี กระซิบบ่นติพวกสาวกของพระองค์ว่า “เหตุไฉนพวกท่านมากินและดื่มร่วมกับพวกเก็บ
ภาษี และพวกคนบาป� 31 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “คนปกติ ไม่ ต้องการหมอ แต่ คนเจ็บ ต้องการหมอ
32 เรามิ ได้ มาเพื่อ จะเรียกคนที่ เห ็ นว ่า ตัว ชอบธรรม แต่ มาเรียกคนบาปให้ กล ับ ใจเสีย ใหม่� 33 เขาทัง
้
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หลายทูล พระองค์ ว่า “ทําไมพวกศิษย์ ของยอห์น ถือ อดอาหารเนื องๆและอธิษฐานอ้อนวอน และศิษย์
ของพวกฟาริสีก็ถือเหมือนกัน แต่สาวกของท่านกินและดื่ม� 34 ฝ่ายพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ท่านจะให้
สหายของเจ้า บ่าวอดอาหารเมื่อ เจ้า บ่าวยัง อยู่ กับ เขากระนั ้น หรือ 35 แต่ วัน นั ้น จะมาถึง เมื่อ เจ้า บ่าวจะ
ต้องจากสหายไป ในวันนั ้นสหายจะถืออดอาหาร�
คําอุปมาเกี่ยวกับเสื้อและถุงหนั ง (มธ 9:16-17; มก 2:21-22)
36 พระองค์ยังตรัสคําอุปมาข้อหนึ่ งแก่เขาด้วยว่า “ไม่มผู
ี ใดฉี
้
กท่อนผ้าจากเสื้อใหม่มาปะเสื้อเก่า ถ้าทํา
อย่างนั ้นเสื้อใหม่นั้นจะขาดเสียไป ทัง้ ท่อนผ้าที่เอามาจากเสื้อใหม่นั้นก็จะไม่สมกับเสื้อเก่าด้วย 37 ไม่มี
ผู้ใดเอานํ้าองุน
่ ใหม่มาใส่ในถุงหนั งเก่า ถ้าทําอย่างนั ้นนํ้าองุน
่ ใหม่จะทําให้ถุงหนั งเก่าขาดไป และนํ้าองุน
่
38
จะรัว่ ถุง หนั งก ็ จะเสีย ไปด้วย
แต่ นํ้า องุน
่ ใหม่ ต้องใส่ ในถุง หนั ง ใหม่ ทัง้ สองจะถนอมรักษาด้วยกัน ได้
39 ไม่มีผู้ใดเมื่อด่ มน
ื ้าํ องุน
่ เก่าแล้ว จะอยากได้น้ําองุน
่ ใหม่ทันที เพราะเขาว่า ‘ของเก่านั ้นก็ดีกว่า� ”

6
พระเยซูเป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต (มธ 12:1-8; มก 2:23-28)
ต่อ มาในวัน สะบาโตที่ สอง หลัง จากวัน แรกนั ้น พระองค์ กําลัง เสด็จ ไปที่ ในนา และพวกสาวกของ
พระองค์ก็เด็ดรวงข้าวขยี้กิน 2 บางคนในพวกฟาริสีจึงกล่าวแก่เขาว่า “ทําไมพวกท่านจึงทําการซึ่งพระ
ราชบัญญั ติ ห้ามไว้ในวัน สะบาโต� 3 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านทัง้ หลายยัง ไม่ ได้ อ่านเรือ
่ งนี้ อี กหรือ
4
ที่ ดาว ิด ได้ กระทํา เมื่อ อดอยาก ทัง้ ท่านและพรรคพวกด้วย คือ ท่านได้ เข ้า ไปในพระนิ เวศของพระเจ้า
และรับประทานขนมปังหน้าพระพักตร์ทัง้ ให้พรรคพวกด้วย ซึ่งพระราชบัญญัติห้ามไม่ให้ใครรับประทาน
เว้นแต่ พวกปุโรหิตเท่านั ้น� 5 พระองค์ จึงตรัสกับเขาว่า “บุ ตรมนุษย์เป็นเจ้าเป็นใหญ่เหนื อวันสะบาโต
ด้วย�
1

ทรงรักษาชายมือลีบ (มธ 12:9-14; มก 3:1-6)

6 ต่อมาในวันสะบาโตอีกวันหนึ่ ง พระองค์เสด็จเข้าไปในธรรมศาลาและสัง
่ สอน ที่นั ่นมช
ี ายคนหนึ่ งมือ
ขวาลีบ 7 ฝ่ายพวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีคอยดูพระองค์ว่า พระองค์จะทรงรักษาเขาในวันสะบาโต

หรือไม่ เพื่อจะหาเหตุฟ้องพระองค์ได้ 8 แต่พระองค์ทรงทราบความคิดของเขา จึงตรัสแก่คนมือลีบนันว
้
9
่า “จงลุกขึ้นมายืนอยูข้
่ างหน้า� เขาก็ลุกขึ้นยืน แล้วพระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราจะถามท่านทัง้
หลายว่า ในวันสะบาโตให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติควรจะทําการดีหรือทําการร้าย จะช่วยชีวตด
ิ ีหรือ
จะผลาญชีวตด
ิ ี� 10 พระองค์ จึง ทอดพระเนตรดู ทุ กคนโดยรอบ แล้วตรัสกับชายคนนั ้ นว่า “จงเหยียด
มือออกเถิด� เขาก็กระทําตาม และมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่ ง 11 แต่คนเหล่านั ้น
ต่างก็มีความเดือดดาล และปรึกษากันว่าจะกระทําอย่างไรแก่พระเยซูได้
ทรงเลือกอัครสาวกสิบสองคน (มธ 10:2-4; มก 3:13-19)
และได้ อธิษฐานต่อพระเจ้าคืนยังรุ ง่ 13 ครั ้
นร ุ่ง เช้า แล้ว พระองค์ ทรงเรียกสาวกของพระองค์ แล ้ว ทรงเลือกสิบ สองคนออกจากหมู่ สาวกนั ้น ที่
พระองค์ ทรงเรียกว่า อัครสาวก 14 คือ ซี โมน (ที่ พระองค์ ทรงให้ ช่ื ออ ี กว่า เปโตร� อัน ดรู ว์น้องชายของ
เปโตร ยากอบและยอห์น ฟี ลิป และบารโธโลมิ ว 15 มัทธิว และโธมัส ยากอบบุตรชายของอัลเฟอัส ซี โม
นที่เรียกว่า เศโลเท 16 ยูดาสน้ องชายของยากอบ และยูดาสอิสคาริโอทที่เป็นผูท
้ รยศพระองค์ด้วย 17 แล
้วพระองค์ กับอัครสาวกก็ ลงมายืน ณ ที่ ราบแห่งหนึ่ ง พร้อมกับหมู่ สาวกของพระองค์ และประชาชนเป็
นอ ัน มากซึ่ง มาจากทัว่ แคว้น ยู เดีย กรุ งเยรู ซาเล็ม และจากตําบลชายทะเลในเขตเมืองไทระและเมือง
ไซดอน เพื่อจะฟังพระองค์ และให้พระองค์ ทรงรักษาโรคของเขา 18 และบรรดาคนที่ ต้องทนทุกข์เพราะ
ผีโสโครก เขาก็ ได้ รับการรักษาให้หายด้วย 19 ประชาชนต่างก็ พยายามที่ จะถูกต้องพระองค์ เพราะว่ามี
ฤทธิซ่
ั ษาเขาให้หายทุกคน
์ านออกจากพระองค์รก
12 ต่อ มาคราวนั ้น พระองค์ เสด็จ ไปที่ ภู เขาเพื่อ จะอธิษฐาน
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ความสุขอันเปี่ ยมล้น (มธ 5:2-12)
พระองค์ ทอด พระเนตร แล ดู เหล่ า สาวก ของ พระ องค์ ตรั สว ่า “ท่าน ทัง้ หลาย ที่ เป็น คน ยากจน ก็
เป็นสุข เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าเป็นของท่าน 21 ท่านทัง้ หลายที่อดอยากเวลานี้ ก็เป็นสุข เพราะ
ว่าท่านจะได้ อิม
่ หนํา ท่านทัง้ หลายที่ ร้องไห้เวลานี้ ก็ เป็นสุข เพราะว่าท่านจะได้ หัวเราะ 22 ท่านทัง้ หลาย
จะเป็นสุข เมื่อ คนทัง้ หลายจะเกลียดชัง ท่าน และจะไล่ ท่านออกจากพวกเขา และจะประณามท่าน และ
จะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็นคนชัว่ ช้า เพราะท่านเห็นแก่บุตรมนุษย์ 23 ในวันนั ้นท่านทัง้ หลายจงชื่นชม
และเต้นโลดด้วยความยินดี เพราะ ดูเถิด บําเหน็ จของท่านมีบริบูรณ์ ในสวรรค์ เพราะว่าบรรพบุรุษของ
เขาได้ กระทํา อย่างนั ้น แก่ พวกศาสดาพยากรณ์ เหมือนกัน 24 แต่ วิบัติ แก่ เจ้ าทัง้ หลายที่ มัง่ มี เพราะว่า
เจ้าได้รบ
ั สิง่ ที่เล้าโลมใจแล้ว 25 วิบัติแก่เจ้าทัง้ หลายที่อม
ิ่ หนําแล้ว เพราะว่าเจ้าจะอดอยาก วิบัติแก่เจ้า
ทัง้ หลายที่หว
ั เราะเวลานี้ เพราะว่าเจ้าจะเป็นทุกข์และร้องไห้ 26 วิบัติแก่เจ้าทัง้ หลายเมื่อคนทัง้ หลายจะ
ยอว่าเจ้าดี เพราะบรรพบุรุษของเขาได้กระทําอย่างนั ้นแก่ผูพยากรณ์
้
เท็จเหมือนกัน 27 แต่เราบอกท่าน
ทัง้ หลายที่กําลังฟังอยู่ว่า จงรักศัตรู ของท่าน จงทําดีแก่ผู้ที่เกลียดชังท่าน 28 จงอวยพรแก่คนที่แช่งด่า
ท่าน จงอธิษฐานเพื่อคนที่เคี่ยวเข็ญท่าน 29 ผู้ใดตบแก้มของท่านข้างหนึ่ ง จงหันอีกข้างหนึ่ งให้เขาด้วย
และผูใ้ ดริบเอาเสื้อคลุมของท่านไป ถ้าเขาจะเอาเสื้อด้วยก็อย่าหวงห้าม 30 จงให้แก่ทุกคนที่ขอจากท่าน
และถ้าใครได้รบ
ิ เอาของของท่านไป อย่าทวงเอาคืน 31 จงปฏิบัติต่อผู้อ่น
ื อย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิ
32
บัติ ต่อท่าน
แม้ว่าท่านทัง้ หลายรักผู้ที่ รักท่าน จะนั บว่าเป็นคุณอะไรแก่ ท่าน ถึงแม้ คนบาปก็ ยงั รักผู้
ที่ รักเขาเหมือนกัน 33 ถ้าท่านทัง้ หลายทําดี แก่ ผู้ที่ ทําดี แก่ ท่าน จะนั บว่าเป็นคุณอะไรแก่ ท่าน เพราะว่า
คนบาปก็ กระทํา เหมือนกัน 34 ถ้า ท่านทัง้ หลายให้ยม
ื เฉพาะแต่ ผู้ ที่ ท่านหวัง จะได้ คืน จากเขาอีก จะนั บ
ว่าเป็นคุณอะไรแก่ท่าน ถึงแม้คนบาปก็ยงั ให้คนบาปยืมโดยหวังว่าจะได้รบ
ั คืนจากเขาอีกเท่ากัน 35 แต่
จงรักศัตรู ของท่านทัง้ หลาย และทําการดีต่อเขา จงให้เขายืมโดยไม่หวังที่จะได้คืนอีก บําเหน็ จของท่าน
ทัง้ หลายจึงจะมีบริบูรณ์ และท่านทัง้ หลายจะเป็นบุตรของผู้สูงสุด เพราะว่าพระองค์ยงั ทรงโปรดแก่คน
อกตัญญูและคนชัว่ 36 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงมีความเมตตากรุ ณา เหมือนอย่างพระบิดาของท่าน
มีพระทัยเมตตากรุ ณา 37 อย่าวินิจฉั ยโทษเขา และท่านทัง้ หลายจะไม่ได้ถูกวินิจฉั ยโทษ อย่ากล่าวโทษ
เขา และท่านทัง้ หลายจะไม่ถูกกล่าวโทษ จงยกโทษให้เขา และท่านจะได้รบ
ั การอภัยโทษ 38 จงให้ และ
ท่านจะได้รบด
ั ้วย และในตักของท่านจะได้รบ
ั ตวงด้วยทะนานถ้วนยัดสัน
่ แน่ นพูนล้นใส่ให้ เพราะว่าท่าน
39
จะตวงให้เขาด้วยทะนานอันใด จะตวงให้ท่านด้วยทะนานอันนั ้น�
พระองค์ ตรัสกับเขาทัง้ หลายเป็น
คําอุปมาด้วยว่า “คนตาบอดจะนําทางคนตาบอดได้หรือ ทัง้ สองจะไม่ตกลงไปในบ่อหรือ 40 ศิษย์ไม่ใหญ่
กว่าครู แต่ศิษย์ทุกคนที่ได้รับการฝึกสอนครบแล้วก็จะเป็นเหมือนครู ของตน 41 เหตุไฉนท่านมองดูผง
ที่ในตาพี่น้องของท่าน แต่ไม่ยอมพิจารณาไม้ทัง้ ท่อนที่อยู่ในตาของท่านเอง 42 เหตุไฉนท่านจึงจะพูดก
ับพี่น้องของท่านว่า ‘พี่น้ องเอ๋ย ให้เราเขี่ยผงออกจากตาของเธอ� แต่ที่จริงท่านเองยังไม่เห็นไม้ทัง้ ท่อน
ที่ อยู่ในตาของท่าน ท่านคนหน้าซื่อใจคด จงชักไม้ทัง้ ท่อนออกจากตาของท่านก่อน แล้วท่านจะเห็นได้
ถนั ดจึงจะเขี่ยผงออกจากตาพี่น้องของท่านได้ 43 ด้วยว่าต้นไม้ดีย่อมไม่เกิดผลเลว หรือต้นไม้เลวย่อม
ไม่เกิดผลดี 44 เพราะว่าจะรู จ
้ ักต้นไม้ทุกต้นได้ก็เพราะผลของมัน เพราะว่าเขาย่อมไม่เก็บผลมะเดื่อจาก
ต้นไม้ มี หนาม หรือ ย่อมไม่ เก ็บ ผลองุน
่ จากพุ่ม ไม้ หนาม 45 คนดี ก็ ย่อมเอาของดี ออกจากคลั งด ี แห่ งใจ
ของตน และคนชัวก
่ มเอาของชัว่ ออกจากคลังชัว่ แห่งใจของตน ด้วยใจเต็ มด้วยอะไร ปากก็ พู ดออก
่ ็ ยอ
46
มาอย่างนั ้น
เหตุไฉนท่านทัง้ หลายจึงเรียกเราว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์เจ้าข้า� แต่ไม่กระทําตาม
ที่เราบอกนั ้น
20

เรือนที่สร้างบนศิลา (มธ 7:24-27)
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ทุ กคนที่มาหาเราและฟัง คํา ของเรา และกระทํา ตามคํา นั ้น เราจะแจ้ง ให้ ท่านทัง้ หลายรู ้ว่า เขา
เปรียบเหมือนผู้ ใด 48 เขาเปรียบเหมือนคนหนึ่ ง ที่ สร้างเรือน เขาขุ ดล ึ กลงไป แล ้ว ตัง้ รากบนศิ ลา และ
เมื่อนํ้ามาท่วม กระแสนํ้าไหลเชีย
่ ไหวไม่ได้ เพราะได้ตัง้ รากบนศิลา
่ วกระทบกระทัง่ แต่ทําให้เรือนนั ้นหวัน
49 ส่วนคนที่ได้ยินและมิได้กระทําตาม เปรียบเหมือนคนหนึ่ งที่สร้างเรือนบนดินไม่ก่อราก เมื่อกระแสนํ้า
ไหลเชีย
่ วกระทบกระทัง่ เรือนนั ้นก็พังทลายลงทันที และความพินาศของเรือนนั ้นก็ใหญ่ยิง่ นั ก�
47

7
ทรงรักษาผู้รับใช้ของนายร้อย (มธ 8:5-13)
1 เมื่อพระองค์ ตรัสคําเหล่านั ้นให้คนทัง
้ หลายฟังเสร็จแล้ว พระองค์จึงเสด็จเข้าไปในเมืองคาเปอรนา
อุม 2 มี ผู้รบ
ั ใช้ ของนายร้อยคนหนึ่ ง ที่ นายรัก มากป่วยเกือบจะตายแล้ว 3 เมื่อ นายร้อยได้ยน
ิ ถึง พระเยซู
จึง ใช้ผู้ใหญ่ บางคนของพวกยิวให้ไปอ้อนวอนเชิญพระองค์ เสด็จมารักษาผู้รับใช้ของตน 4 เมื่อเขาเหล่า
นั ้นมาถึงพระเยซูแล้ว เขาก็ออ
้ นวอนพระองค์ด้วยใจร้อนรนว่า “นายร้อยนั ้นเป็นคนสมควรที่พระองค์จะ
5
กระทําการนั ้นให้ท่าน เพราะว่าท่านรักชนชาติของเราและท่านได้สร้างธรรมศาลาให้เรา� 6 พระเยซูจึง
เสด็จไปกับเขา เมื่อพระองค์ไปเกือบจะถึงบ้านแล้ว นายร้อยจึงใช้เพื่อนฝูงไปหาพระองค์ทูลว่า “พระองค์
เจ้าข้า อย่าลําบากเลย เพราะว่าข้าพระองค์ เป็นคนไม่สมควรที่ จะรับเสด็จพระองค์ เข้าใต้ ชายคาของข้า
พระองค์ 7 เพราะเหตุ นั ้น ข้า พระองค์ จึง คิด เห็ นว ่า ไม่ สมควรที่ ข้า พระองค์ จะไปหาพระองค์ ด้วย แต่ ขอ
พระองค์ทรงตรัสสงั ่ และผู้รับใช้ของข้าพระองค์ก็จะหายโรค 8 ด้วยว่าข้าพระองค์อยูใต้
่ วินัยทหาร แต่ก็ยั
งมท
ี หารอยูใต้
่ บังคับบัญชาของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะบอกแก่คนนี้ ว่า ‘ไป� เขาก็ไป บอกแก่คนนั ้นว่า
‘มา� เขาก็มา บอกผู้รับใช้ของข้าพระองค์ว่า ‘จงทําสิง่ นี้ � เขาก็ทํา� 9 เมื่อพระเยซูทรงได้ยน
ิ คําเหล่านั ้น
แล้ว ก็ ประหลาดพระทัยด้วยคนนั ้น จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับประชาชนที่ ตามพระองค์ มาว่า “เราบอก
ท่านทัง้ หลายว่า แม้ ในพวกอิสราเอล เราไม่ เคยพบความเชื่อ มากเท่า นี้ � 10 ฝ่ายคนที่ รับ ใช้ มาน ัน
้ เมื่อ
กลับไปถึงบ้านก็ได้เห็นผู้รับใช้นั ้นหายเป็นปกติแล้ว
บุตรชายของหญิงม่ายได้ฟื้นคืนชีพที่เมืองนาอิน
11 ต่อมาในวันรุ่งขึ้นพระองค์เสด็จไปยังเมืองหนึ่ งชื่อนาอิน เหล่าสาวกของพระองค์กับคนเป็ นอันมาก
ก็ ไปด้วยกั นก ับ พระองค์ 12 เมื่อ พระองค์ มาใกล้ ประตู เมืองนั ้น ดู เถิด มี คนหามศพชายหนุ่ม คนหนึ่ ง มา
เป็นบุตรชายคนเดียวของแม่ และนางก็ เป็นหญิงม่าย ชาวเมืองเป็ นอันมากมากับหญิงนั ้น 13 เมื่อองค์
พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทอดพระเนตรเห็น มารดานั ้น พระองค์ ทรงเมตตากรุ ณาเขาและตรัส แก่ เขาว่า “อย่า
ร้องไห้� 14 แล้วพระองค์เสด็จเข้าไปใกล้ถูกต้องโลง คนหามศพนั ้นกห
็ ยุดยืนอยู่ พระองค์จึงตรัสว่า “ชาย
15
หนุ่มเอ๋ย เราสัง่ เจ้าว่า ลุ กขึ้นเถิด�
คนที ่ตายนั ้ นก็ลุ กขึ้นนั ่งเริม
่ พูด พระองค์ จึงทรงมอบชายหนุ่มให้
แก่ มารดาของเขา 16 ฝ่ายคนทัง้ ปวงมี ความกลัว และเขาสรรเสริญ พระเจ้า ว่า “ท่านศาสดาพยากรณ์ ผู้
ยิง่ ใหญ่ได้เกิดขึ้นท่ามกลางเรา� และ “พระเจ้าได้เสด็จมาเยีย
่ มเยียนชนชาติของพระองค์แล้ว� 17 และ
กิตติศัพท์ ของพระองค์ได้เลื่องลือไปตลอดทัว่ แคว้นยูเดีย และทัว่ แว่นแคว้นล้อมรอบ 18 ฝ่ายพวกศิษย์
ของยอห์นก็ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงนั ้นให้ท่านฟัง
พวกศิษย์ของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมาทูลถามพระเยซู (มธ 11:2-6)
ยอห์น จึง เรียกศิษย์ ของท่านสองคน ใช้ เขาไปหาพระเยซู ทูล ถามว่า “ท่านเป็น ผู้ ที่ จะมานั ้น หรือ
หรือ เราจะต้องคอยผู้ อื่น � 20 เมื่อ คนทัง้ สองนั ้น มาถึง พระองค์ แล ้ว เขาทูล ว่า “ยอห์น ผู้ ให้ รับ บัพ ติศ มา
ใช้ ข้าพเจ้า มาหาท่านให้ ถามว่า ‘ท่านเป็น ผู้ ที่ จะมานั ้น หรือ หรือ เราจะต้องคอยผู้ อื่น � ” 21 ในเวลานั ้น
พระองค์ ได้ ทรงรักษาคนเป็ นอันมากให้หายจากความเจ็บป่วยและโรคต่างๆและให้พ้นจากวิญญาณชัว่
และคนตาบอดหลายคนพระองค์ได้ทรงรักษาให้เห็นได้ 22 แล้วพระเยซูตรัสตอบศิษย์สองคนนั ้นว่า “จง
19
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ไปแจ้ง แก่ ยอห์น ตามซึ่ง ท่านได้ เห ็น และได้ยน
ิ คือ ว่า คนตาบอดก็ หายบอด คนง่อยเดิน ได้ คนโรคเรือ
้ น
23
หายสะอาด คนหูหนวกได้ยิน คนตายแล้วเป็นขึ้นมา และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา บุคคล
ผู้ใดไม่เห็นว่าเราเป็นอุปสรรค ผู้นั ้นเป็นสุข�
พระเยซูทรงยกย่องยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 11:7-13)
เมื่อ ผู้ ส่ง ข่าวทัง้ สองของยอห์น ไปแล้ว พระองค์ จึง ตัง้ ต้น ตรัส กับ ประชาชนถึง ยอห์ นว ่า “ท่านทัง้
หลายได้ออกไปในถิน
ู
ดูต้นอ้อไหวโดยถูกลมพัดหรือ 25 แต่ท่านทัง้ หลายได้ไปดูอะไร
่ ทุรกันดารเพื่อดอะไร
ดูคนนุ่งห่มผ้าเนื้ ออ่อนนิ่ มหรือ ดูเถิด คนนุ่งห่มผ้างดงามและอยูอย่
่ างดีวิเศษย่อมอยูใ่ นราชสํานั ก 26 แต่
ท่านทัง้ หลายออกไปดู อะไร ดู ศาสดาพยากรณ์ หรือ แน่ ที เดียว เราบอกท่านว่า ยิง่ กว่าศาสดาพยากรณ์
อีก 27 คือ ผู้ นั้น เองที่ พระคัมภีร ได้
์ เข ียนถึงว่า ‘ดู เถิด เราใช้ ทูต ของเราไปข้างหน้า ท่าน ผู้ นั ้น จะเตรียม
มรรคาของท่านไว้ข้างหน้า ท่าน� 28 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ในบรรดาคนที่ บังเกิด จากผู้ หญิง มานั ้น
ไม่มีศาสดาพยากรณ์ ผู้ใดใหญ่กว่ายอห์นผู้ให้รับบัพติศมา แต่ว่าผู้ต่ําต้อยที่สุดในอาณาจักรของพระเจ้า
ก็ ใหญ่ กว่า ยอห์น เสี ยอ ีก� 29 ฝ่ายคนทัง้ ปวงเมื่อ ได้ ยิน รวมทัง้ พวกเก็บ ภาษี ด้วย ก็ได้ รับ ว่า พระเจ้า ยุ ติ
ธรรมโดยที่เขาได้รบ
ั บัพติศมาของยอห์นแล้ว
24

คําวิจารณ์ อย่างไร้เหตุผลของพวกฟาริสี
30 แต่พวกฟาริสีและพวกนั กกฎหมายปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าสําหรับเขา โดยที่มิได้รับบัพติศ
มาจากยอห์น 31 และองค์ พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เหตุ ฉะนั ้นเราจะเปรียบคนยุ คนี้เหมือนกับอะไรดี และ
เขาเหมือนอะไร 32 เปรียบเหมือนเด็กนั ่งที่กลางตลาดร้องแก่เพื่อนว่า ‘พวกฉั นได้เป่าปี่ ให้พวกเธอ และ
เธอมิ ได้ เต้นรํา พวกฉั นได้ พิลาปรํา่ ไห้ให้แก่ พวกเธอ และพวกเธอมิ ได้ ร้องไห้� 33 ด้วยว่ายอห์นผู้ให้รับ
บัพติศมาก็ไม่ได้รับประทานขนมปังหรือด่มน
ื ้าํ องุน
่ และท่านทัง้ หลายว่า ‘เขามีผีเข้าสิงอยู�
่ 34 ฝ่ายบุตร
มนุษย์มาทังก
้ ินและดื่ม และท่านทัง้ หลายว่า ‘ดูเถิด นี่ เป็นคนกินเติบและดื่มน้าํ องุน
่ มาก เป็นมิตรสหาย
กับพวกคนเก็บภาษี และพวกคนบาป� 35 แต่ พระปัญญาก็ ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยบรรดาผลแห่ง
พระปัญญานั ้น�
หญิงคนชัว่ ชโลมพระเยซู
36 มี คนหนึ่ ง ในพวกฟาริสี เชิญ พระองค์ ไปเสวยพระกระยาหารกับ เขา พระองค์ ก็ เสด็จ เข้าไปในเรือน
ของคนฟาริสี คนนั ้น แล้วเอนพระกายลง 37 และดู เถิด มีผู้หญิงคนหนึ่ งในเมืองนั ้นซึ่งเป็นหญิงชัว่ เมื่อ
รู ว้ า่ พระเยซู ทรงเอนพระกายลงเสวยอยู่ในบ้านของคนฟาริสี นั ้น นางจึง ถือ ผอบนํ้ามัน หอม 38 มาย ื นอ
ยู่ข้างหลังใกล้ พระบาทของพระองค์ เริม
่ ร้องไห้น้ําตาไหลชําระพระบาทและเอาผมเช็ด จุ บพระบาทของ
พระองค์ และชโลมพระบาทด้วยนํ้ามันหอมนั ้น 39 ฝ่ายคนฟาริสีที่ได้เชิญพระองค์เมื่อเห็นแล้วกน
็ ึ กในใจ
ว่า “ถ้าท่านนี้ เป็นศาสดาพยากรณ์ ก็จะรู ว่
้ า หญิงผู้นี้ ที่ ถู กต้องกายของท่านเป็นผู้ใดและเป็นคนอย่างไร
40
เพราะนางเป็นคนชัว่ � ฝ่ายพระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ซีโมนเอ๋ย เรามีอะไรจะพูดกับท่านบ้าง� เขาทูล
ว่า “ท่านอาจารย์เจ้าข้า เชิญพูดไปเถิด�
ผู้ที่ได้รับการยกบาปมากก็รก
ั มาก
41 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “เจ้า หนี้ คนหนึ่ งม ี ลูก หนี้ สองคน คนหนึ่ ง เป็ น หนี้ เงิน ห้า ร้อยเหรียญเดนาริอัน
อี กคนหนึ่ ง เป็น หนี้ เงิน ห้า สิบ เหรียญ 42 เมื่อ เขาไม่ มี อะไรจะใช้ หนี้ แล้ว ท่านจึง โปรดยกหนี้ ให้ เขาทัง้
สองคน เพราะฉะนั ้นจงบอกเราว่า ในสองคนนั ้น คนไหนจะรักเจ้าหนี้ มากกว่า� 43 ซีโมนจึงทูลตอบว่า
“ข้าพเจ้าเห็นว่า คนทีเจ้
่ าหนี้ ได้โปรดยกหนี้ ให้มากกว่า� พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านคิดเห็นถูกแล้ว�
44 พระองค์ จึง ทรงเหลี ยวหลั งด ู ผู้ หญิง นั ้น และตรัส แก่ ซี โมนว่า “ท่านเห็น ผู้ หญิง นี้ หรือ เราได้ เข ้า มาใน
บ้านของท่าน ท่านมิได้ ให้นํ้าล้างเท้าของเรา แต่ นางได้ เอานํ้าตาชําระเท้าของเรา และได้ เอาผมของตน
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เช็ด 45 ท่านมิได้จุบเรา แต่ผู้หญิงนี้ ตัง้ แต่เราเข้ามามิได้หยุดจุบเท้าของเรา 46 ท่านมิได้เอานํ้ามันชโลม
ศีรษะของเรา แต่ นางได้ เอานํ้ามัน หอมชโลมเท้า ของเรา 47 เหตุ ฉะนั ้น เราบอกท่านว่า ความผิด บาป
ของนางซึ่ งม ี มากได้ โปรดยกเสีย แล้ว เพราะนางรัก มาก แต่ ผู้ ที่ ได้ รับ การยกโทษน้ อย ผู้ นั ้ นก ็ รก
ั น้ อย�
48 พระองค์จึงตรัสแก่นางว่า “ความผิดบาปของเจ้าโปรดยกเสียแล้ว� 49 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่เอนกายอยู่
ด้วยกั นกับพระองค์ เริมน
่ ึกในใจว่า “คนนี้ เป็นใครแม้ความผิดบาปก็ ยกให้ได้ � 50 พระองค์ จึงตรัสแก่ ผู้
หญิงนั ้นว่า “ความเชื่อของเจ้าได้ทําให้เจ้ารอด จงไปเป็นสุขเถิด�

8
การประกาศและการรักษาในแคว้นกาลิลี

1 ต่อมาภายหลังพระองค์ก็เสด็จไปตามทุกบ้านทุกเมือง ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของ

พระเจ้า สาวกสิบสองคนนั ้นก็อยูกั
่ บพระองค์ 2 พร้อมกับผู้หญิงบางคนที่มีวิญญาณชัว่ ออกจากนางและ
ที่ หายโรคต่างๆ คือมารีย์ที่ เรียกว่าชาวมักดาลา ที่ ได้ ทรงขับผีออกจากนางเจ็ดผี 3 และโยอันนาภรรยา
ของคูซา ต้นเรือนของเฮโรด และซูซันนา และผูห
้ ญิงอ่น
ื ๆหลายคนที่เคยปรนนิ บติ
ั พระองค์ด้วยการถวาย
สิง่ ของของเขา
คําอุปมาเกี่ยวกับผู้หว่าน (มธ 13:1-23; มก 4:1-20)
4 เมื่อ ประชาชนเป็ นอ ัน มากอยู่ พร้อมกัน และคนกําลัง มาหาพระองค์ จากทุก เมือง พระองค์ จึง ตรัส
เป็นคําอุปมาว่า 5 “มีผู้หว่านคนหนึ่ งออกไปหว่านเมล็ดพืชของตน และเมื่อเขาหว่าน เมล็ดพืชนันก
้ ็ตก
6
ตามหนทางบ้าง ถูกเหยียบยํ่า และนกในอากาศมากินเสีย บ้างก็ตกที่หิน และเมื่องอกขึ้นแล้วก็เหี่ยว
แห้งไปเพราะที่ไม่ชื้น 7 บ้างก็ตกที่กลางต้นหนาม ต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสีย 8 บ้างก็ตกที่ดิ
นดี จึงงอกขึ้นเกิดผลร้อยเท่า� ครัน
้ พระองค์ตรัสอย่างนั ้นแล้ว จึงทรงร้องว่า “ใครมีหูฟังได้ จงฟังเถิด�
9 เหล่าสาวกจึงทูลถามพระองค์ว่า “คําอุปมานั ้นหมายความว่าอย่างไร� 10 พระองค์จึงตรัสว่า “ข้อความ
ลึ กลับแห่งอาณาจักรของพระเจ้าทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายรู ได้
้ แต่ สําหรับคนอื่นนั ้นได้ ให้เป็นคําอุปมา
เพื่อเมื่อเขาดูก็ไม่เห็น และเมื่อเขาได้ยนก
ิ ไม่
็ เข้าใจ 11 คําอุปมานั ้นกอย่
็ างนี้ เมล็ดพืชนัน
้ ได้แก่พระวจนะ
ของพระเจ้า 12 ที่ตกตามหนทางได้แก่คนเหล่านั ้ นที่ได้ยน
ิ แล้วพญามารมาชิงเอาพระวจนะจากใจของ
13
เขา เพื่อไม่ให้เขาเชื่อและรอดได้
ซึ่งตกที่หน
ิ นั ้นได้แก่คนเหล่านั ้ นที่ได้ยินแล้ วก็รบ
ั พระวจนะนั ้นด้วย
ความปรีดี แต่ ไม่มีราก เชื่อได้ แต่ชัว่ คราว เมื่อถูกทดลองเขาก็หลงเสียไป 14 ที่ ตกกลางหนามนั ้นได้แก่
คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ยิน แล้ว ออกไป และความปรารภปรารมย์ ทรัพย์ สมบัติ ความสนุกสนานแห่ง ชี วิตน ี้ ก็
ปกคลุมเขา ผลของเขาจึงไม่เติบโต 15 และซึ่งตกที่ดินดีนั ้น ได้แก่คนเหล่านั ้นที่ได้ยินพระวจนะด้วยใจซื่
อสัตย์และใจที่ดีแล้วก็จดจําไว้ จึงเกิดผลด้วยความเพียร
คําอุปมาเกี่ยวกับเทียนที่จุดไว้ (มธ 5:15-16; มก 4:21-23; ลก 11:33)
16 ไม่มีผู้ใดเมื่อจุดเทียนแล้วจะเอาภาชนะครอบไว้ หรือวางไว้ใต้เตียง แต่ ตัง
้ ไว้ที่เชิงเทียน เพื่อคนทัง้
17
หลายที่เข้ามาจะเห็นแสงสว่างได้ ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซ่ึงจะไม่ปรากฏแจ้ง และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบัง
ไว้ซ่ึงจะไม่รู จะไม่
้
ต้องแพร่งพราย 18 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจะฟังอย่างไรก็จงเอาใจจดจ่อ เพราะว่าผู้
ใดมีอยูแล
่ ้วจะทรงเพิม
่ ้นจะทรงเอาไปจากเขา�
่ เติมให้แก่ผู้นั ้นอีก แต่ผู้ใดไม่มี แม้ซึ่งเขาคิดว่ามีอยูนั
มารดาและพวกน้ องชายของพระเยซูก็เหมือนกับคนอื่นๆ (มธ 12:46-50; มก 3:31-35)
19 ครัง
้ นั ้น มารดาและพวกน้ องชายของพระองค์ มาหาพระองค์ แต่ เข ้า ไปถึง พระองค์ ไม่ ได้ เพราะคน
มาก 20 มีคนทูลพระองค์ว่า “มารดาและน้ องชายของพระองค์ยน
ื อยู่ข้างนอกปรารถนาจะพบพระองค์�
21 แต่ พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “มารดาของเรา และพี่ น้องของเราคือ คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ ฟัง พระวจนะของ
พระเจ้าและกระทําตาม�
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พระเยซูทรงสัง่ ให้พายุสงบลง (มธ 8:23-27; มก 4:36-41)

อยู่มาวัน หนึ่ ง พระองค์ เสด็จ ลงเรือก ับ เหล่า สาวกของพระองค์ แล ้ว พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ให้เรา
ข้ามทะเลสาบไปฟากข้างโน้ น� เขาก็ถอยเรือออกไป 23 เมื่อกําลังแล่นไปพระองค์ทรงบรรทมหลับ และ
บังเกิดพายุกล้ากลางทะเลสาบ นํ้าเข้าเรืออยูน
่ ่ากลัวจะมีอันตราย 24 เขาจึงมาปลุกพระองค์ว่า “อาจารย์
เจ้าข้า อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลายกําลังจะพินาศอยู่แล้ว� พระองค์ จึงทรงตื่นขึ้นห้ามลมและคลื่น
แล้วคลื่นลมก็หยุดเงียบสงบทีเดียว 25 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ความเชื่อของเจ้าอยูที
่ ่ไหน� เขาเหล่า
นั ้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่า “ท่านผู้นี้ เป็นผู้ใดจึงสังบ
่ ังคับลมและนํ้าได้ และลมกับน้าํ นั ้นก็เชื่อฟัง
ท่าน�
22

คนคลัง่ เพราะถูกผีสิงในเมืองกาดารา (มธ 8:28-34; มก 5:1-17)

เขาแล่น ไปถึง แขวงชาวเมืองกาดาราที่ อยู่ ตรงข้ามกาลิ ลี 27 เมื่อ พระองค์ เสด็จ ขึ้น บกแล้ว มี ชาย
คนหนึ่ งจากเมืองนั ้นมาพบพระองค์ คนนั ้ นมีผีเข้าสิงอยู่นานแล้ว และมิได้สวมเสื้อ มิได้อยู่เรือน แต่อยู่
ตามอุโมงค์ฝังศพ 28 ครัน
้ เห็นพระเยซู เขาก็โห่รอ
้ ง และกราบลงตรงพระพักตร์พระองค์ ร้องเสียงดังว่า
“ข้าแต่พระเยซู บุตรของพระเจ้าสูงสุด ข้าพระองค์เกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า ขอพระองค์อย่าทรมานข้า
พระองค์� 29 (ที่พูดเช่นนี้ ก็เพราะพระองค์ได้สัง่ ผีโสโครกให้ออกมาจากตัวคนนั ้น ด้วยว่าผีนั้นแผลงฤทธิ์
ในตัว เขาบ่อยๆ และเขาถูก จํา ด้วยโซ่ ตรวน แต่ เขาได้ หก
ั เครือ
่ งจํา นั ้น เสีย แล ้วผี ก็ นํา เขาไปในที่ เปลี่ยว)
30 ฝ่ายพระเยซู ตรัสถามมันว่า “เจ้าชื่ออะไร� มันทูลตอบว่า “ชื่อกอง� ด้วยว่ามีผีหลายตนเข้าสิงอยู่ใน
ตัวเขา 31 ผีนั ้นจึงอ้อนวอนขอพระองค์มิให้สัง่ ให้มันลงไปยังนรกขุมลึก 32 ตําบลนั ้ นมีสุกรฝูงใหญ่กําลัง
หากินอยูที
่ ่ภูเขา ผีเหล่านั ้นได้ออ
้ นวอนพระองค์ขออนุญาตให้มันเข้าสิงในฝูงสุกร พระองค์ก็ทรงอนุญาต
33 ผีเหล่ านั ้นจึงออกมาจากคนนั ้น แล้วเข้าอยู่ในตัวสุ กร สุ กรทัง
้ ฝูงก็วงิ่ พุ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไป
34
ในทะเลสาบสําลักนํ้าตาย ฝ่ายคนเลี้ยงสุกรเมื่อเห็นเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้น ต่างก็หนี ไปเล่าเรือ
่ งนั ้นทัง้ ใน
เมืองและนอกเมือง 35 คนทัง้ หลายจึงออกไปดูเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้น และเมื่อเขามาถึงพระเยซู ก็เห็นคน
นั ้ นที ่มีผีออกจากตั วนุ่งห่มผ้ามีสติ อารมณ์ ดี นั ่งใกล้ พระบาทพระเยซู เขาทัง้ หลายก็ พากันกลัว 36 ฝ่าย
คนทัง้ หลายที่ ได้ เห็น ก็ เล่าให้เขาทัง้ หลายฟังถึงเรือ
่ งคนที่ ผีสิ งได้ หายปกติ อย่างไร 37 ชาวเมืองกาดารา
และคนทัง้ ปวงที่ อยู่ ตามชนบทโดยรอบ จึ งอ ้อ นวอนพระองค์ ให้ ไปเสีย จากเขา เพราะว่า เขากลัว ยิง่ นั ก
พระองค์จึงเสด็จลงเรือกลับไป 38 คนที่ผีออกจากตัวนันอ
้ ้อนวอนขอติดตามพระองค์ แต่พระเยซูส่งเขา
39
ออกไป ตรัสสัง่ ว่า “จงกลับไปบ้านเรือนของตัว และบอกถึงเรือ
่ งการใหญ่ซ่ึงพระเจ้าได้ทรงกระทําแก่
เจ้า� แล้วคนนั ้นก็ไปประกาศแก่คนทัง้ เมืองถึงเหตุการณ์ ใหญ่ยิง่ ที่พระเยซูได้ทรงกระทําแก่ตน
26

บุตรสาวของไยรัสฟื้ นคืนชีพและหญิงผู้ถูกต้องชายฉลองพระองค์ (มธ 9:18-26; มก 5:22-43)

40 ต่อมาเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาแล้ว ประชาชนก็ต้อนรับพระองค์ด้วยความยินดี เพราะเขาทัง
้ หลาย

คอยท่าพระองค์ อยู่ 41 ดู เถิด มีชายคนหนึ่ งชื่อไยรัส เป็นนายธรรมศาลา มากราบลงที่ พระบาทพระเยซู
อ้อนวอนพระองค์ให้เสด็จเข้าไปในเรือนของเขา 42 เพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียว อายุประมาณสิบสอง
ปี และบุตรสาวนั ้นนอนป่วยอยูเก
่ อ
ื บจะตาย เมื่อพระองค์เสด็จไปนั ้น ประชาชนเบียดเสียดพระองค์ 43 มี
ผู้ หญิง คนหนึ่ ง เป็น โรคตกเลือดได้ สิ บสองปี มาแล้ว และได้ ใช้ ทรัพย์ ทัง้ หมดของเธอเป็น ค่า หมอ ไม่มี ผู้
ใดรักษาให้หายได้ 44 ผู้หญิงนั ้นแอบมาข้างหลังถูกต้องชายฉลองพระองค์ และในทันใดนั ้นเลือดที่ ตกก็
หยุด 45 พระเยซู จึง ตรัส ถามว่า “ใครได้ ถู กต้องเรา� เมื่อ คนทัง้ หลายได้ ปฏิเสธ เปโตรกับ คนที่ อยู่ ด้วย
กันจึงทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า ก็เป็นเพราะประชาชนเบียดเสียดพระองค์ และพระองค์ยงั ทรงถามอีกหรือ
ว่า ‘ใครได้ถูกต้องเรา� ” 46 แต่พระเยซูตรัสว่า “มีผู้หน่งึ ได้ถูกต้องเรา เพราะเรารู ส
้ ึกว่าฤทธิได้
์ ซ่านออก
47
จากตัว เรา�
เมื่อ ผู้ หญิง นั ้น เห็นว ่า จะซ่อนตัว ไว้ไม่ ได้ แล้ว เธอก็ เข ้า มาตัว สัน
่ กราบลงตรงพระพักตร์
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พระองค์ ทูลพระองค์ต่อหน้าคนทัง้ ปวงว่า เธอได้ถูกต้องพระองค์เพราะเหตุอะไร และได้หายโรคในทันใด
นั ้น 48 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ลูกสาวเอ๋ย จงมีกําลังใจเถิด ความเชื่อของเจ้าได้กระทําให้เจ้าหายโรค
แล้ว จงไปเป็นสุขเถิด� 49 เมื่อพระองค์ กําลังตรัสอยู่ มีคนหนึ่ งมาจากบ้านนายธรรมศาลา บอกเขาว่า
“ลูกสาวของท่านตายเสีย แล้ว ไม่ ต้องรบกวนท่านอาจารย์ ต่อ ไป � 50 ฝ่ายพระเยซู เมื่อ ได้ยน
ิ จึง ตรัส แก่
เขาว่า “อย่า กลัว เลย จงเชื่อ เท่านั ้น และลูก จะหายดี� 51 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในเรือน พระองค์ ไม่
ทรงยอมให้ผูใดเข้
้
าไป เว้นแต่เปโตร ยากอบ ยอห์น และบิดามารดาของเด็กนั ้น 52 คนทัง้ หลายจึงร้องไห้
รํา่ ไรเพราะเด็กนั ้น แต่พระองค์ตรัสว่า “อย่าร้องไห้เลย เขาไม่ตาย แต่นอนหลับอยู่� 53 คนทัง้ ปวงก็พา
กันหัวเราะเยาะพระองค์ เพราะรู ว้ า่ เด็กนั ้นตายแล้ว 54 ฝ่ายพระองค์ ทรงไล่ คนทัง้ หมดออกไป แล้วทรง
จับมือเด็กนั ้น ตรัสว่า “ลูกเอ๋ย จงลุกขึ้นเถิด� 55 แล้วจิตวิญญาณก็กลับเข้าในเด็กนั ้น เขาก็ลุกขึ้นทันที
พระองค์ จึง ตรัสส ัง่ ให้เอาอาหารมาให้เขากิน 56 ฝ่ายบิดามารดาของเด็ก นั ้ นก ็ ประหลาดใจ แต่ พระองค์
ทรงกําชับเขาไม่ให้บอกผู้ใดให้รู เหตุ
้
การณ์ ซึ่งเป็นมานั ้น

9
ทรงส่งอัครสาวกสิบสองคนออกไปประกาศ (มธ 10:1-42; มก 6:7-13)
พระองค์ ทรงเรียกสาวกสิบ สองคนของพระองค์ มาพร้อมกัน แล ้ว ทรงประทานให้ เขามี อาํ นาจและ
สิทธิ อาํ นาจเหนื อ ผี ทัง้ ปวงและรักษาโรคต่างๆให้ หาย 2 แล ้ว พระองค์ ทรงใช้ เขาไปประกาศอาณาจักร
ของพระเจ้า และรักษาคนป่วยเจ็บ ให้หาย 3 พระองค์ จึง ตรัสส งั ่ เขาว่า “อย่า เอาอะไรไปใช้ตามทาง เช่น
ไม้ เท้า หรือ ย่าม หรือ อาหาร หรือ เงิน หรือ เสื้อ คลุม สองตัว 4 และถ้า เข้าไปในเรือนไหน จงอาศัย อยู่ ใน
เรือนนั ้นจนกว่าจะไป 5 ผู้ใดไม่ต้อนรับพวกท่าน เมื่อท่านจะไปจากเมืองนั ้น จงสะบัดผงคลี ดิ นจากเท้า
ของท่านออกส่อให้เห็นความผิดของเขา� 6 เหล่ าสาวกจึงออกไปตามเมืองต่างๆประกาศข่าวประเสริฐ
และรักษาคนป่วยเจ็บทุกแห่งให้หาย
1

ความตายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 14:1-12; มก 6:14-29)
7 ฝ่ายเฮโรดเจ้าเมืองได้ยน
ิ เรือ
่ งเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทํานั ้น จึงคิดสงสัยมาก เพราะ
บางคนว่า ยอห์น เป็น ขึ้น มาจากความตาย 8 บางคนก็ วา่ เป็น เอลี ยาห์ มาปรากฏ คนอื่ นว ่า เป็น ศาสดา
พยากรณ์ โบราณกลับเป็นขึ้นมาอีก 9 เฮโรดจึงว่า “ยอห์นนั ้นเราได้ตัดศีรษะแล้ว แต่คนนี้ ที่เราได้ยน
ิ เหตุ
การณ์ ของเขาอย่างนี้ คือผู้ใดเล่า� แล้วเฮโรดจึงหาโอกาสที่จะเห็นพระองค์
ทรงเลี้ยงอาหารคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:30-44; ยน 6:1-4)
เขาทูลพระองค์ถึงบรรดาการซึ่งเขาได้กระทํานั ้น พระองค์จึงพาเขาไป
ยังที่เปลี่ยวแต่ลําพังใกล้เมืองที่เรียกว่าเบธไซดา 11 แต่เมื่อประชาชนรู แล
้ ้วจึงตามพระองค์ไป พระองค์
ทรงต้อนรับ เขา ตรัสส ัง่ สอนเขาถึง อาณาจักรของพระเจ้า และทุก คนที่ ต้องการให้ หายโรคพระองค์ ก็
ทรงรักษาให้ 12 ครัน
้ กําลัง จะเย็น แล้ว สาวกสิบ สองคนมาทูล พระองค์ ว่า “ขอให้ประชาชนไปตามเมือง
ต่างๆและชนบทที่อยูแถบนี
่
้ หาที่พักนอนและหาอาหารรับประทาน เพราะที่เราอยูนี
่ ้ เป็นทีเปลี
่
่ยว� 13 แต่
พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “พวกท่านจงเลี้ยงเขาเถิด� เขาทูล ว่า “เราไม่ มี อะไรมาก มี แต่ ขนมปัง ห้า ก้อน
กับปลาสองตัว เว้นเสียแต่เราจะไปซื้ออาหารสําหรับคนทัง้ ปวงนี้ � 14 เพราะว่าคนเหล่านั ้นนั บแต่ผู้ชาย
ได้ประมาณห้าพันคน พระองค์จึงสัง่ เหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จงให้คนทัง้ ปวงนั ่งลงเป็นหมู่ๆ ราวหมู่
ละห้าสิบคน� 15 เขาก็กระทําตาม คือให้คนทัง้ ปวงนั ่งลง 16 เมื่อพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลา
สองตั วน น
ั ้ แล้ว ก็ แหงนพระพักตร์ดู ฟ้า สวรรค์ ขอบพระคุณ แล ้ว หัก ส่ง ให้แก่ เหล่ าสาวก ให้เขาแจกแก่
ประชาชน 17 เขาได้กินอมท
ิ่ ุกคน แล้วเขาเก็บเศษอาหารที่ยงั เหลือนั ้นได้สิบสองกระบุง
10 ครันอ
้ ัครสาวกกลับมาแล้ว

การยอมรับอันยิง่ ใหญ่ของเปโตร (มธ 16:13-20; มก 8:27-30)
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ต่อ มาเมื่อ พระองค์ กําลัง อธิษฐานอยู่แต่ ลําพัง เหล่ าสาวกอยู่กับ พระองค์ พระองค์ จึง ตรัส ถามเขา
ว่า “คนทัง้ ปวงพูดกันว่า เราเป็นผู้ใด� 19 เหล่าสาวกทูลตอบว่า “เขาว่าเป็นยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา บาง
คนว่าเป็นเอลียาห์ แต่คนอื่นว่าเป็นคนหนึ่ งในพวกศาสดาพยากรณ์ โบราณเป็นขึ้นมาใหม่� 20 พระองค์
จึง ตรัส ถามเขาว่า “แล ้ว พวกท่านเล่า ว่า เราเป็น ผู้ ใด � เปโตรทูล ตอบว่า “เป็น พระคริสต์ ของพระเจ้า�
21 พระองค์จึงกําชับสัง
่ เขามิให้บอกความนี้ แก่ผู้ใด
18

พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของพระองค์ สิ่งที่สาวกต้องสละ
“บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ พวกผู้ใหญ่ พวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธร
รมาจารย์จะปฏิเสธท่าน ในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวต
ิ แต่ในวันที่สามท่านจะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้น
23
มาใหม่�
พระองค์จึงตรัสแก่เขาทัง้ หลายว่า “ถ้าผู้ใดใคร่จะตามเรามา ให้ผู้นั ้นเอาชนะตัวเอง และรับ
กางเขนของตนแบกทุกวัน และตามเรามา 24 เพราะว่าผู้ใดใคร่จะเอาชีวต
ิ รอด ผู้นั ้นจะเสียชีวต
ิ แต่ผู้ใด
จะเสียชีวต
ิ เพราะเห็นแก่เรา ผู้นั ้นจะได้ชีวิตรอด 25 เพราะถ้าผู้ใดจะได้สิ่งของสิน
้ ทัง้ โลกแต่ต้องเสียตัว
26
ของตนเองหรือถูกทิง้ เสีย ผู้นั ้นจะได้ ประโยชน์ อะไร
เพราะถ้าผู้ใดมี ความอายเพราะเราและถ้อยคํา
ของเรา บุ ตรมนุษย์ก็ จะมี ความอายเพราะผู้นั ้น เมื่อ ท่านมาด้วยสง่าราศี ของท่านเองและของพระบิดา
และของเหล่าทูตสวรรค์บริสุทธิ์ 27 แต่เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า มีบางคนที่ยน
ื อยู่ที่นี่ ซึ่งยัง
จะไม่รู 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 จึงทรงพาเปโตร ยอห์น และ
ยากอบขึ้นไปบนภูเขาเพื่อจะอธิษฐาน 29 ขณะที่พระองค์กําลังอธิษฐานอยู่ วรรณพระพักตร์ของพระองค์
ก็ เปลี่ยนไป และฉลองพระองค์ ก็ ขาวเป็ นม ัน ระยับ 30 ดู เถิด มี ชายสองคนสนทนาอยู่ กับ พระองค์ คือ
โมเสส และเอลี ยาห์ 31 ผู้ มาปรากฏด้วยสง่า ราศี และกล่าวถึง การมรณาของพระองค์ ซึ่ง จะสําเร็จ ใน
กรุ ง เยรู ซาเล็ม 32 ฝ่ายเปโตรกับ คนที่ อยู่ ด้วยนั ้ นก ็ ง่วงเหงาหาวนอน แต่ เมื่อ เขาตาสว่างขึ้น แล้ว เขาก็
ได้ เห็นสง่าราศี ของพระองค์ และเห็นชายสองคนนั ้ นที ่ยน
ื อยู่กับพระองค์ 33 ต่อมาเมื่อสองคนนั ้นกําลัง
ลาไปจากพระองค์ เปโตรจึง ทูล พระเยซู ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ซึ่ง เราอยู่ ที่ นี่ ก็ดี ให้พวกข้า พระองค์ ทํา
พลับพลาสามหลัง สําหรับ พระองค์ หลัง หนึ่ ง สําหรับ โมเสสหลัง หนึ่ ง สําหรับ เอลี ยาห์ หลัง หนึ่ ง� เปโตร
ไม่ เข ้า ใจว่า ตัว ได้ พู ดอะไร 34 เมื่อ เขากําลัง พูด คํา เหล่า นี้ มี เมฆมาคลุม เขาไว้ และเมื่อ เข้า อยู่ ในเมฆนั ้น
เขาก็กลัว 35 มีพระสุรเสียงออกมาจากเมฆนั ้ นว่า “ผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา จงฟังท่านเถิด� 36 เมื่อพระ
สุรเสียงนั ้นสงบแล้ว พระเยซู ทรงสถิตอยู่องค์ เดียว เขาทัง้ สามก็ เก็บเรือ
่ งนี้ ไว้ และในกาลครัง้ นั ้นเขามิ
ได้บอกเหตุการณ์ ซึ่งเขาได้เห็นแก่ผู้ใด
สาวกเก้าคนขาดอํานาจ พระเยซูทรงขับผีออก (มธ 17:14-21; มก 9:14-29)
ต่อ มาวันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวกลงมาจากภูเขาแล้ว มี คนมากมายมาพบพระองค์ 38 ดู
เถิด มี ชายคนหนึ่ ง ในหมู่ ประชาชนนั ้ นร ้ องว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอพระองค์ ทรงโปรดทอดพระเนตรบุตร
ชายของข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้ามีบุตรคนเดียว 39 และ ดูเถิด ผีมักจะเข้าสิงเขา เด็กก็โห่ร้องขึ้นทันที
ผีทําให้เด็กนั ้นชักดน
ิ้ นํ้าลายฟูมปาก ทําให้ตัวฟกชํ้า ไม่ใคร่ออกจากเขาเลย 40 ข้าพเจ้าได้ขอเหล่าสาวก
ของพระองค์ ให้ ขับ มัน ออกเสีย แต่ เขากระทํา ไม่ ได้ � 41 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “โอ คนในยุค ที่ ขาดความ
เชื่อและมี ทิฐิชัว่ เราจะต้องอยู่กับ เจ้า ทัง้ หลายและอดทนเพราะพวกเจ้า นานเท่าใด จงพาบุตรของท่าน
มาที่นี่ เถิด� 42 เมื่อเด็กนั ้นกําลังมา ผีก็ทําให้เขาล้มชักดน
ิ้ ใหญ่ แต่พระเยซูตรัสสําทับผีโสโครกนั ้นและ
43
ทรงรักษาเด็ก ให้ หาย แล ้ว ส่ง คืนให้ บิ ดาเขา คนทัง้ ปวงก็ ประหลาดใจนั ก เพราะฤทธิ์เดชอัน ใหญ่ ยงิ่
ของพระเจ้า แต่เมื่อเขาทัง้ หลายยังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทํานั ้น
พระองค์จึงตรัสแก่เหล่าสาวกของพระองค์ว่า
37
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พระคริสต์ทรงพยากรณ์ ถึงความตายของพระองค์อีก (มธ 17:22-23; มก 9:30-32)
เพราะว่าบุตรมนุษย์จะต้องถูกมอบไว้ในเงื้อมมือของคนทัง้ หลาย�
45 แต่ คํา เหล่า นั ้น สาวกหาได้ เข ้า ใจไม่ ความก็ ถู กซ่อนไว้จากเขา เพื่อ เขาจะไม่ ได้ เข้าใจ และเขาไม่ กล ้า
ถามพระองค์ถึงคํานั ้น
44 “จงให้คํา เหล่า นี้ เข้าหู ของท่าน

เด็กเป็นแบบอย่าง (มธ 18:1-5; มก 9:33-37)
แล ้ว เหล่า สาวกก็ เก ิด เถียงกั นว ่า ในพวกเขาใครจะเป็น ใหญ่ ที่สุด 47 ฝ่ายพระเยซู ทรงหยัง่ รู ค
้ วาม
คิด ในใจของเขา จึง ให้เด็ก คนหนึ่ ง ยืน อยู่ใกล้ พระองค์ 48 แล ้ว ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า ผู้ ใดจะรับ เด็ก เล็กๆคน
นี้ ในนามของเรา ผู้ นั ้ นก ็ ได้ รับ เรา และผู้ ใดได้ รบ
ั เรา ผู้ นั ้ นก ็ ได้ รับ พระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา เพราะว่า ใน
พวกท่านทัง้ หลาย ผู้ ใดเป็น ผู้ ต่ําต้อยที่ สุด ผู้ นั ้น แหละเป็น ผู้ ใหญ่ � 49 ฝ่ายยอห์ นทูล พระองค์ ว่า “พระ
อาจารย์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ เห็นผู้หน่งึ ขับผีออกในพระนามของพระองค์ และข้าพระองค์ ได้ ห้ามเขา
เสีย เพราะเขาไม่ตามพวกเรามา� 50 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “อย่าห้ามเขาเลย เพราะว่าผู้ใดไม่เป็นฝ่าย
ต่อสู้เรา ก็เป็นฝ่ายเราแล้ว�
46

จากแคว้นกาลิลีผ่านแคว้นสะมาเรีย
ต่อ มา ครัน
้ จวน เวลา ที่ พระองค์ จะ ทรง ถู กร ับ ขึ้น ไป พระองค์ ทรง มุ่ง พระ พักตร์ แน่ ว ไป ยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม 52 และพระองค์ ทรงใช้ ผู้ ส่ง ข่าวล่วงหน้า ไปก่อน เขาก็ เข ้า ไปในหมู่บ้านแห่ง หนึ่ ง ของชาวสะ
มาเรีย เพื่อ จะเตรียมไว้ ให้ พระองค์ 53 ชาวบ้านนั ้น ไม่ รบ
ั รองพระองค์ เพราะดู เหมือนว่า พระองค์ กําลัง
54
ทรงมุ่งพระพักตร์ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และเมื่อสาวกของพระองค์ คือยากอบและยอห์นได้เห็นดังนั ้น
เขาทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ พอพระทัย จะให้ ข้า พระองค์ ขอไฟลงมาจากสวรรค์ เผาผลาญเขา
เสีย อย่างเอลี ยาห์ ได้ กระทํา นั ้น หรือ� 55 แต่ พระองค์ ทรงเหลียวมาห้ามปรามเขา และตรัสว ่า “ท่านไม่
รู ว่
้ า ท่านมี จิ ตใจทํานองใด 56 เพราะว่า บุตรมนุษย์ มิได้ มาเพื่อ ทําลายชีวต
ิ มนุษย์ แต่ มาเพื่อ ช่วยเขาทัง้
หลายให้รอด� แล้วพระองค์กับเหล่าสาวกก็เลยไปที่หมู่บ้านอีกแห่งหนึ่ ง
51

ทรงลองใจผู้อาสาตามพระองค์ (มธ 8:18-22)
57 ต่อ มา เมื่อ พระองค์ กับ เหล่า สาวก กําลัง เดิน ทาง ไป มี คน หนึ่ ง ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า
พระองค์เสด็จไปทางไหน ข้าพระองค์จะตามพระองค์ไปทางนั ้น� 58 พระเยซูตรัสแก่เขาว่า “สุนัขจิง้ จอก
ยังมโพรง
ี
และนกในอากาศก็ยงม
ั รั
ี ง แต่บุตรมนุษย์ไม่มที
ี ่ที่จะวางศีรษะ� 59 พระองค์ตรัสแก่อีกคนหนึ่ ง
ว่า “จงตามเรามาเถิด� แต่คนนั ้นทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ข้าพระองค์ไปฝังศพบิดา
ข้าพระองค์ก่อน� 60 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด แต่ส่วนท่าน
จงไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า� 61 อีกคนหนึ่ งทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์จะตามพระองค์
ไป แต่ขออนุญาตให้ข้าพระองค์ไปลาคนที่อยู่ในบ้านของข้าพระองค์ก่อน� 62 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ผู้
ใดเอามือจับคันไถแล้วหันหน้ากลับเสีย ผู้นั ้นก็ไม่สมควรกับอาณาจักรของพระเจ้า�

10
ทรงส่งพยานเจ็ดสิบคนออกไปประกาศ (มธ 9:35-38; 10:1-42)
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้ สาวกอื่นอีกเจ็ดสิบคนไว้และใช้เขาออกไปทีละ
สองคนๆ ให้ล่วงหน้าพระองค์ไปก่อน ให้เข้าไปทุกเมืองและทุกตําบลที่พระองค์จะเสด็จไปนั ้น 2 พระองค์
ตรัส กับ เขาว่า “การเก็บ เกี่ยวนั ้น เป็นการใหญ่ นั กหนา แต่ คนงานยัง น้ อยอยู่ เหตุ ฉะนั ้น พวกท่านจง
อ้อนวอนพระองค์ผู้ทรงเป็นเจ้าของการเก็บเกี่ยวนั ้น ให้ส่งคนงานมาในการเก็บเกี่ยวของพระองค์ 3 ไป
เถอะ ดู เถิด เราใช้ ท่านทัง้ หลายไปดุจ ลูก แกะอยู่ ท่ามกลางฝูง สุนัข ป่า 4 อย่า เอาไถ้ เงิน หรือ ย่าม หรือ
รองเท้า ไป และอย่า คํานั บ ผู้ ใดตามทาง 5 ถ้า ท่านจะเข้าไปในเรือนใดๆจงพู ดก ่อ นว่า ‘ให้ ความสุ ขม ี แก่
1 ภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้

ลูกา 10:6

1030

ลูกา 10:29

เรือนนี้ เถิด� 6 ถ้าลูกแห่งสันติสุขอยูที
่ ่นั่น สันติสุขของท่านจะอยูก
่ ับเขา ถ้าหาไม่ สันติสุขของท่านจะกลั
บอยู่กับท่านอีก 7 จงอาศัยอยูใ่ นเรือนนั ้น กินและดื่มของซึ่งเขาจะให้นั้นด้วยว่าผู้ทํางานสมควรจะได้รบ
ั
ค่าจ้างของตน อย่าเที่ยวจากเรือนนี้ ไปเรือนโน้ น 8 ถ้าท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขารับรองท่านไว้ จง
กินของที่เขาตัง้ ให้ 9 และจงรักษาคนป่วยในเมืองนั ้นให้หาย และแจ้งแก่เขาว่า ‘อาณาจักรของพระเจ้า
มาใกล้ท่านทัง้ หลายแล้ว�
การพิพากษาอย่างรุ นแรง (มธ 11:20-24)

ถ้า ท่านจะเข้าไปในเมืองใดๆและเขาไม่ รบ
ั รองท่านไว้ จงออกไปที่ กลางถนนของเมืองนั ้น กล่าวว่า
เราก็จะสะบัดออกเป็ นที ่แสดงว่า เราไม่เห็
นพ้ องกับ เจ้า แต่ เจ้ าทัง้ หลายจงเข้าใจความนี้ เถิด คือ อาณาจักรของพระเจ้า มาใกล้ เจ้ าทัง้ หลายแล้ว�
12 เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า โทษของเมืองโสโดมในวัน นั ้น จะเบากว่า โทษของเมืองนั ้น 13 วิบัติ แก่ เจ้า
เมืองโคราซิน วิบัติแก่เจ้า เมืองเบธไซดา เพราะถ้าการมหัศจรรย์ซ่ึงได้กระทําท่ามกลางเจ้าได้กระทําใน
เมืองไทระและเมืองไซดอน คนในเมืองทัง้ สองจะได้ น่ งุ ห่มผ้ากระสอบ นั ่งบนขี้เถ้า กลับใจเสียใหม่ นาน
มาแล้ว 14 แต่ ในการพิพากษานั ้น โทษของเมืองไทระและเมืองไซดอนจะเบากว่าโทษของเจ้า 15 ฝ่าย
เจ้าเมืองคาเปอรนาอุม ซึ่งได้ถูกยกขึ้นเทียมฟ้า เจ้าจะต้องลงไปถึงนรกต่างหาก 16 ผู้ที่ฟังท่านทัง้ หลาย
ก็ได้ฟังเรา ผู้ที่เกลียดชังท่านทัง้ หลายก็เกลียดชังเรา ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังผู้ที่ทรงใช้เรามา�
10

11 ‘ถึงแม้ผงคลี ดิ นแห่งเมืองของเจ้าทัง
้ หลายที่ ติดอยู่กับเรา

ความชื่นชมยินดีที่แท้จริง

“พระองค์เจ้าข้า ถึงผีทัง้ หลายก็ได้อยูใต้
่ บังคับ
ของพวกข้า พระองค์ โดยพระนามของพระองค์� พระองค์ ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เราได้ เห ็น ซาตาน
ตกจากสวรรค์ เหมือนฟ้าแลบ 19 ดู เถิด เราได้ ให้ พวกท่านมี อาํ นาจเหยียบงู รา้ ยและแมลงป่อง และมี
อํานาจใหญ่ ยงิ่ กว่า กํา ลัง ศั ตรู ไม่มี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดจะทํา อันตรายแก่ ท่านได้ เลย 20 แต่ ว่า อย่า เปรมปรีดิ ์
ในสิง่ นี้ คือ ที่ พวกผี อยู่ใต้ บังคับ ของท่าน แต่ จงเปรมปรีดิ ์ เพราะชื่อ ของท่านจดไว้ในสวรรค์� 21 ในโมง
นั ้นเอง พระเยซู ทรงมีความเปรมปรีดิ ์ในพระวิญญาณ จึงตรัสว่า “โอ ข้าแต่ พระบิดา ผู้เป็นเจ้าแห่งฟ้า
สวรรค์ และแผ่น ดิน โลก ข้า พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ได้ ทรงปิดบัง สิง่ เหล่า นี้ ไว้จากคนมี
ปัญญาและคนสุขุม รอบคอบ และได้ ทรงเปิด เผยสิง่ เหล่า นี้ แก่ ทารกน้ อย ข้า แต่ พระบิดา ที่ เป็น อย่างนั ้
นก็เพราะเป็ นที ่ชอบพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ 22 พระบิดาของเราได้ ทรงมอบสิง่ สารพัดให้
แก่ เรา และไม่ มี ใครรู ว้ า่ พระบุตรเป็นผู้ใดนอกจากพระบิดา และไม่ มี ใครรู ว้ า่ พระบิดาเป็นผู้ใดนอกจาก
พระบุตร และผู้ ที่ พระบุตรประสงค์ จะสําแดงให้ รู ้� 23 พระองค์ ทรงเหลียวหลัง ไปทางเหล่า สาวกตรัส
เฉพาะแก่ พวกเขาว่า “นั ยน์ ตาทัง้ หลายที่ ได้ เห ็ นการณ์ ซึ่ง พวกท่านได้ เห ็ นก ็ เป็นสุข 24 เพราะเราบอก
ท่านทัง้ หลายว่า ศาสดาพยากรณ์ หลายคน และกษั ตริย์หลายองค์ ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทัง้ หลายเห็น
อยูนี
่ ้ แต่เขามิเคยได้เห็น และอยากจะได้ยน
ิ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยิน แต่เขามิเคยได้ยิน�
17 ฝ่ายสาวกเจ็ดสิบคนนั ้นกลับมาด้วยความปรีดีทูลว่า
18

ข้อสําคัญที่สุดของพระบัญญัติ

ดู เถิด มีน ัก กฎหมายคนหนึ่ ง ยืน ขึ้น ทดลองพระองค์ ทูล ถามว่า “อาจารย์ เจ้าข้า ข้าพเจ้า จะต้องทํา
ประการใดเพื่อจะได้ ชีวิตนิรน
ั ดร์เป็นมรดก� 26 พระองค์ ตรัสตอบเขาว่า “ในพระราชบัญญัติ มี คําเขียน
ว่า อย่างไร ท่านได้ อา่ นเข้าใจอย่างไร� 27 เขาทูล ตอบว่า “จงรัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ
เจ้า ด้วยสุดจิต สุดใจของเจ้า ด้วยสุด กําลัง และสิน
้ สุด ความคิด ของเจ้า และจงรัก เพื่อนบ้านเหมือนรัก
ตนเอง� 28 พระองค์จึงตรัสแก่เขาว่า “ท่านตอบถูกแล้ว จงกระทําอย่างนั ้นแล้ วท่านจะได้ชีวต
ิ � 29 แต่
คนนั ้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่า “แล้วใครเป็นเพื่อนบ้านของข้าพเจ้า�
25

คําอุปมาเกี่ยวกับชาวสะมาเรียที่ดี

ลูกา 10:30
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ลูกา 11:13

พระเยซู ตรัส ตอบว่า “มี ชายคนหนึ่ ง ลงไปจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม จะไปยัง เมืองเยรีโค และเขาถูก พวก
โจรปล้น โจรนั ้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตี แล้วก็ละทิง้ เขาไว้เกือบจะตายแล้ว 31 เผอิญปุโรหิต
คนหนึ่ งเดินลงไปทางนั ้น เมื่อเห็นคนนั ้นก็เดินเลยไปเสียอีกฟากหนึ่ ง 32 คนหนึ่ งในพวกเลวีก็ทําเหมือน
กัน เมื่อมาถึงที่ นั่นและเห็นแล้ วก็เลยไปเสี ยอีกฟากหนึ่ ง 33 แต่ ชาวสะมาเรียคนหนึ่ งเมื่อเดินมาถึงคน
นั ้น ครัน
้ เห็น แล้ วก ็ มี ใจเมตตา 34 เข ้า ไปหาเขาเอาผ้า พัน บาดแผลให้ พลางเอานํ้า มั นก ั บน้าํ องุน
่ เทใส่
35
บาดแผลนั ้น แล้วให้เขาขึ้นขีสั
่ ตว์ของตนเองพามาถึงโรงแรมแห่งหนึ่ ง และรักษาพยาบาลเขาไว้ วันร
ุ่งขึ้นเมื่อจะไป เขาก็เอาเงินสองเดนาริอน
ั มอบให้เจ้าของโรงแรม บอกเขาว่า ‘จงรักษาเขาไว้เถิด และเงิ
นที ่จะเสียเกินนี้ เมื่อกลับมาฉั นจะใช้ให้� 36 ในสามคนนั ้น ท่านคิดเห็นว่า คนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อน
บ้านของคนที่ถูกพวกโจรปล้น� 37 เขาทูลตอบว่า “คือคนนั ้นแหละที่ได้แสดงความเมตตาแก่เขา� พระ
เยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจงไปทําเหมือนอย่างนั ้นเถิด�
30

มารธาและมารีย์

38 และต่อมาเมื่อพระองค์กับเหล่าสาวกกําลังเดินทางไป

พระองค์จึงทรงเข้าไปในหมู่บ้านแห่งหนึ่ ง มี
ผู้หญิงคนหนึ่ งชื่อมารธาต้อนรับพระองค์ไว้ในเรือนของเธอ 39 มารธามีน้องสาวชื่อมารีย์ มารีย์ก็นั ่งใกล้
พระบาทพระเยซู ฟังถ้อยคําของพระองค์ ด้วย 40 แต่ มารธายุง่ ในการปรนนิ บัติ มากจึงมาทูลพระองค์ ว่า
“พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ไม่สนพระทัยหรือ ซึ่งน้ องสาวของข้าพระองค์ ปล่อยให้ข้าพระองค์ ทําการปรน
นิ บั ติ แต่ คนเดียว ขอพระองค์ สัง่ เขาให้มาช่วยข้า พระองค์ เถิด � 41 แต่ พระเยซู ตรัส ตอบเธอว่า “มารธา
มารธา เอ๋ย เธอกระวนกระวายและร้อนใจด้วยหลายสิง่ นั ก 42 สิ ่งซึ่งต้องการนั ้ นมีแต่สิ ่งเดียว มารีย์ได้
เลือกเอาส่วนดีนั ้น ใครจะชิงเอาไปจากเธอไม่ได้�

11
แบบอย่างของการอธิษฐาน

1 ต่อมาเมื่อพระองค์ ทรงอธิษฐานอยู่ในที่ แห่งหน่ง
ึ

พอจบแล้วสาวกของพระองค์ คนหนึ่ งทูลพระองค์
ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ขอ สอน พวก ข้า พระองค์ ให้ อธิษฐาน เห มือ น ยอห์น ได้ สอน พวก ศิษย์ ของ ตน�
2 พระองค์ จึง ตรัส กับ เขาว่า “เมื่อ ท่านอธิษฐานจงว่า ‘ข้า แต่ พระบิดาของข้า พระองค์ ทัง
้ หลาย ผู้ สถิต
ในสวรรค์ ขอให้ พระนามของพระองค์ เป็ นที ่ เคารพสัก การะ ขอให้ อาณาจักรของพระองค์ มาตัง้ อยู่ นํ้า
พระทัย ของพระองค์ สําเร็จ ในสวรรค์ อย่างไร ก็ ให้ สําเร็จ บนแผ่น ดิน โลกเหมือนกัน อย่างนั ้น 3 ขอทรง
โปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองค์ทัง้ หลายทุกๆวัน 4 ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์
ทัง้ หลาย ด้วยว่าข้าพระองค์ยกความผิดของทุกคนที่ทําผิดต่อข้าพระองค์นั ้น ขออย่าทรงนําข้าพระองค์
เข้าไปในการทดลอง แต่ขอให้ข้าพระองค์พ้นจากความชัว่ ร้าย� ”
คําสอนอื่นๆเกี่ยวกับการอธิษฐาน

5 พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ผูใดในพวกท่
้
านมีมิตรสหายคนหนึ่ ง และจะไปหามิตรสหายนั ้นในเวลาเที่ยง

คืนพูดกับเขาว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ขอให้ฉั นยืมขนมปังสามก้อนเถิด 6 เพราะเพื่อนของฉั นคนหนึ่ งเพิง่ เดินทาง
มาหาฉั น และฉั นไม่มีอะไรจะให้เขารับประทาน� 7 ฝ่ายมิตรสหายที่อยูข้
่ างในจะตอบว่า ‘อย่ารบกวนฉั น
เลย ประตูก็ปิดเสียแล้ว ทัง้ พวกลูกกน
็ อนร่วมเตียงกับฉั นแล้ว ฉั นจะลุกขึ้นหยิบให้ท่านไม่ได้� 8 เราบอก
ท่านทัง้ หลายว่า แม้ เขาจะไม่ ลุ กขึ้น หยิบ ให้คนนั ้น เพราะเป็ นม ิต รสหายกัน แต่ ว่า เพราะวิงวอนมากเข้า
เขาจึงจะลุกขึ้นหยิบให้ตามที่เขาต้องการ 9 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า จงขอแล้วจะได้ จงหาแล้วจะพบ จง
เคาะแล้วจะเปิดให้แก่ท่าน 10 เพราะว่าทุกคนที่ขอก็จะได้ ทุกคนที่แสวงหาก็จะพบ และทุกคนที่เคาะก็
จะเปิดให้เขา 11 มีผู้ใดในพวกท่านที่เป็นบิดา ถ้าบุตรขอขนมปังจะเอาก้อนหินให้เขาหรือ หรือถ้าขอปลา
จะเอางู ให้เขาแทนปลาหรือ 12 หรือถ้าเขาขอไข่จะเอาแมลงป่องให้เขาหรือ 13 เพราะฉะนั ้น ถ้าท่านทัง้
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หลายเองผู้เป็นคนชัว่ ยังรู จ
้ ักให้ของดี แก่ บุ ตรของตน ยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิต
ในสวรรค์ จะทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่ผู้ที่ขอต่อพระองค์�
พระเยซูทรงถูกกล่าวหาว่าขับผีออกโดยเบเอลเซบูล (มธ 12:22-37)
14 พระองค์ทรงขับผีใบ้อยู่ และต่อมาเมื่อผีออกแล้ว คนใบ้จึงพูดได้ และประชาชนก็ประหลาดใจ 15 แต่
บางคนในพวกเขาพูดว่า “คนนี้ ขับผีออกได้ โดยใช้อาํ นาจของเบเอลเซบู ลนายผีนั ้น� 16 คนอื่นๆทดลอง
พระองค์ โดยขอจากพระองค์ ให้เห็นหมายสําคัญจากสวรรค์ 17 แต่ พระองค์ ทรงทราบความคิดของเขา
จึงตรัสกับเขาว่า “ราชอาณาจักรใดๆซึ่งแตกแยกกันเองก็จะรกร้างไป ครัวเรือนใดๆซึ่งแตกแยกกับครัว
เรือนก็ จะล่มสลาย 18 และถ้าซาตานแก่งแย่งกันระหว่างมันเอง อาณาจักรของมันจะตัง้ อยู่อย่างไรได้
เพราะท่านทัง้ หลายว่าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูล 19 ถ้าเราขับผีออกโดยเบเอลเซบูลนัน
้ พวกพ้องของ
ท่านทัง้ หลายขับ มัน ออกโดยอํานาจของใครเล่า เหตุ ฉะนั ้น พวกพ้องของท่านเองจะเป็น ผู้ ตัดสิน กล่าว
โทษพวกท่าน 20 แต่ ถ้า เราขับ ผี ออกด้วยนิว
้ พระหัตถ์ ของพระเจ้า อาณาจักรของพระเจ้า ก็ มาถึง ท่าน
แล้ว 21 เมื่อผูมี
้ กําลังมากคนหนึ่ งถืออาวุธเฝ้าบ้านของตนอยู่ สิ่งของของเขาก็ปลอดภัย 22 แต่เมื่อคนมี
กําลังมากกว่าเขามาต่อสู้ชนะเขา คนนั ้นก็ชิงเอาเครือ
่ งอาวุธที่เขาได้วางใจนั ้นไปเสีย แล้วแบ่งปันของที่
23
เขาได้รบ
ิ เอาไปนั ้น
ผู้ที่ ไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ ต่อเรา และผู้ที่ ไม่รวบรวมไว้กับเราก็ เป็นผู้กระทํา
ให้กระจัดกระจายไป
การกลับเนื้ อกลับตัวเป็นคนดี แต่ยังไม่มีความรอด (มธ 12:43-45)
มันก็ท่องเที่ยวไปในที่กันดารเพื่อแสวงหาที่หยุดพัก และเมื่อไม่
พบมันจึงกล่าวว่า ‘ข้าจะกลับไปยังเรือนของข้าที่ ได้ ออกมานั ้น� 25 และเมื่อมาถึ งก็เห็นเรือนนั ้นกวาด
และตกแต่ง ไว้แล้ว 26 มัน จึง ไปรับ เอาผี อ่ืนอ ีก เจ็ด ผี รา้ ยกว่า มัน เอง แล้ว ก็ เข ้า ไปอาศัย อยู่ที่ นั่น และใน
ที่ สุด คนนั ้ นก ็ เลวร้ายกว่า ตอนแรก� 27 ต่อ มาเมื่อ พระองค์ ยงั ตรัส คํา เหล่า นั ้น มี ผู้ หญิง คนหนึ่ ง ในหมู่
ประชาชนร้องทูลพระองค์ ว่า “ครรภ์ ซึ่งปฏิ สนธิพระองค์ และหัวนมที่ พระองค์ เสวยนั ้ นก็เป็นสุข� 28 แต่
พระองค์ ตรัสว ่า “มิใช่ เช่น นั ้น แต่ คนทัง้ หลายที่ ได้ ยิน พระวจนะของพระเจ้า และได้ ถือ รักษาพระวจนะ
นั ้นไว้ ก็เป็นสุข�
24 เมื่อผีโสโครกออกมาจากผู้ใดแล้ว

หมายสําคัญของโยนาห์ (มธ 12:39-42)
29 เมื่อคนทัง
้ ปวงประชุมแน่ นขึ้น พระองค์ตัง้ ต้นตรัสว่า “คนยุคนเี้ ป็นคนชัว่ มีแต่แสวงหาหมายสําคัญ
และจะไม่โปรดให้หมายสําคัญแก่เขา เว้นไว้แต่หมายสําคัญของโยนาห์ศาสดาพยากรณ์ เท่านั ้น 30 ด้วย
ว่า โยนาห์ ได้ เป็น หมายสําคัญ แก่ ชาวนี นะเวห์ ฉั นใด บุ ตรมนุษย์ จะเป็น หมายสําคัญ แก่ คนยุ คน ี้ ฉั น นั ้น
31 นางกษั ตริย์ฝ่ายทิศใต้ จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนในยุคนี้ ด้วยว่า
พระนางนั ้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน และดูเถิด ซึ่งใหญ่กว่า
ซาโลมอนก็มีอยูที
่ ่นี่ 32 ชนชาวนี นะเวห์จะลุกขึ้นในวันพิพากษาพร้อมกับคนยุคนี้ และจะกล่าวโทษคนใน
ยุคนี้ ด้วยว่าชาวนี นะเวห์ได้กลับใจใหม่เพราะคําประกาศของโยนาห์ และดูเถิด ซึ่งใหญ่กว่าโยนาห์มีอยู่
ที่นี่
จงให้แสงสว่างของตนส่องออกไป (มธ 5:15-16; มก 4:21-22)
ไม่มี ผู้ ใดเมื่อ จุด เทียนแล้ว จะตัง้ ไว้ในที่ กําบัง หรือ เอาถัง ครอบไว้ แต่ ตัง้ ไว้บนเชิง เทียน เพื่อ คนทัง้
หลายที่ เข ้า มาจะเห็น แสงสว่างได้ 34 ตาเป็น ประทีป ของร่างกาย เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ตาของท่านดี ทัง้ ตั วก
็ เต็ม ไปด้วยความสว่าง แต่ เมื่อ ตาของท่านชัว่ ทัง้ ตัว ของท่านก็ เต็ม ไปด้วยความมืด 35 เหตุ ฉะนั ้น จง
ระวังให้ดี ไม่ให้ความสว่างซึ่งอยู่ในท่านเป็นความมืดนั ่นเอง 36 เหตุ ฉะนั ้น ถ้ากายทัง้ สิน
้ ของท่านเต็ มด
้วยความสว่าง ไม่มีที่มืดเลย ก็จะสว่างตลอด เหมือนอย่างแสงสว่างของเทียนที่ส่องมาให้ท่าน� 37 เมื่อ
33
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พระองค์ ยงั ตรัสอย ู่ คนหนึ่ ง ในพวกฟาริสี อ้อนวอนพระองค์ ให้ เสวยกับ เขา พระองค์ จึง เสด็จ เข้าไปทรง
เอนพระกายลง 38 ฝ่ายคนฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์มิได้ทรงล้างก่อนเสวยก็ประหลาดใจ
รู ปแบบแห่งความชอบธรรมที่ปรากฏเท่านั ้นก็ยงั ไม่เพียงพอ (มธ 23:13-35)
“เจ้าพวกฟาริสีย่อมชําระถ้วยชามภายนอก แต่ภายในของเจ้าเต็ม
40
ไปด้วยความโลภและความชัว่ ร้าย
คนโฉดเขลา ผู้ ที่ ได้ สร้างภายนอกก็ ได้ สร้างภายในด้วยมิ ใช่ หรือ
41 แต่ จงให้ ทานตามซึ่ง เจ้า มี อยู่ ภายใน และดู เถิด สิ ่ง สารพั ดก ็ บริสุทธิ์แก่ เจ้ าทัง
้ หลาย 42 แต่ วิบัติ แก่
เจ้า พวกฟาริสี ด้วยว่า พวกเจ้า ถวายสิบ ชัก หนึ่ ง ของสะระแหน่ และขมิน
้ และผัก ทุก อย่าง และได้ ละเว้น
การพิพากษาและความรักของพระเจ้าเสีย สิ ่งเหล่านั ้นพวกเจ้าควรได้ กระทําอยู่แล้ว แต่ สิ ่งอ่น
ื นั ้ นก็ไม่
43
ควรละเว้นด้วย
วิบัติแก่ เจ้า พวกฟาริสี ด้วยว่าพวกเจ้าชอบที่ นั่งอันมีเกียรติ ในธรรมศาลาและชอบ
ให้เขาคํานั บที่กลางตลาด 44 วิบัติแก่เจ้า พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสี คนหน้าซื่อใจคด ด้วยว่าเจ้า
ทัง้ หลายเป็นเหมือนที่ฝังศพซึ่งมิได้ปรากฏ และคนที่เดินเหยียบที่นั่นก็ไม่รูว่้ ามีอะไร�
39 องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าตรัสกับเขาว่า

ทรงตําหนิ นั กกฎหมาย การพิพากษาแก่คนยุคนี้
45 นั กกฎหมายคนหนึ่ งทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ซึ่งท่านว่าอย่างนั ้น ท่านก็ติเตียนพวกเราด้วย�
46 พระองค์ตรัสว่า “วิบัติแก่เจ้า พวกนั กกฎหมายด้วย เพราะพวกเจ้าเอาของหนั กที่ แบกยากนั กวางบน
มนุษย์ แต่ ส่วนพวกเจ้า เองก็ ไม่ จับ ต้องของหนั ก นั ้น เลยแม้ แต่ นิว
้ เดียว 47 วิบัติ แก่ เจ้ าทัง้ หลาย เพราะ
เจ้า ก่ ออ ุ โมงค์ ฝัง ศพของพวกศาสดาพยากรณ์ และบรรพบุรุษ ของเจ้า เองก็ ได้ ฆ่า ศาสดาพยากรณ์ นั ้น
48 ดังนั ้นพวกเจ้าจึงเป็ นพยานว่าเจ้าเห็นชอบในการของบรรพบุรุษของเจ้า ด้วยว่าเขาได้ฆ่าพวกศาสดา
พยากรณ์ นั ้น แล้วพวกเจ้าก็ก่ออโุ มงค์ฝังศพให้ 49 เหตุฉะนั ้น พระปัญญาของพระเจ้าก็ตรัสด้วยว่า ‘เรา
จะใช้พวกศาสดาพยากรณ์ และอัครสาวกไปหาเขา และเขาจะฆ่า เสีย บ้าง และข่มเหงบ้าง� 50 เพื่อ คน
ยุคนี้แหละจะต้องรับผิดชอบในเรือ
่ งโลหิตของบรรดาศาสดาพยากรณ์ ซึ่งต้องไหลออกตัง้ แต่แรกสร้าง
โลก 51 คือ ตัง้ แต่ โลหิต ของอาแบล จนถึง โลหิต ของเศคาริยาห์ ที่ ถู กฆ่า ตายระหว่างแท่น บูชากับ พระวิ
หาร เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า คนยุคนจ
ี้ ะต้องรับผิดชอบในโลหิตนน
ั ้ 52 วิบัติแก่เจ้า พวกนั ก
กฎหมาย ด้วยว่าเจ้าได้เอาลู กกุญแจแห่งความรู ไ้ ปเสีย คือพวกเจ้าเองก็ไม่เข้าไป และคนที่ กําลังเข้าไป
นั ้น เจ้า ก็ ได้ ขัด ขวางไว้� 53 เมื่อ พระองค์ ยงั ตรัส คํา เหล่า นั ้น แก่ เขา พวกธรรมาจารย์ และพวกฟาริสี ก็
ตัง้ ต้นยัว่ เย้าพระองค์อย่างรุ นแรง หมายให้ตรัสต่อไปหลายประการ 54 คอยหวังจับผิดในพระดํารัสของ
พระองค์ เพื่อเขาจะฟ้องพระองค์ได้
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เชื้อของพวกฟาริสี
ในระหว่างนั ้น คนเป็ นอ ัน มากนั บ ไม่ ถ้วนชุ มนุ มเบียดเสียดกัน อยู่ พระองค์ ทรงตัง้ ต้น ตรัส กับ เหล่า
สาวกของพระองค์ก่อนว่า “ท่านทัง้ หลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสี ซึ่งเป็นความหน้าซื่อใจคด 2 เพราะ
ว่า ไม่ มี สิ ่ง ใดปิดบัง ไว้ที่ จะไม่ ต้องเปิด เผย หรือ การลั บท ี่ จะไม่ เผยให้ ประจักษ์ 3 เหตุ ฉะนั ้น สิ ่ง สารพัด
ซึ่ง พวกท่านได้ กล ่าวในที่ มืด จะได้ยน
ิ ในที่ สว่าง และซึ่ง ได้ กระซิบ ในหู ที่ ห้องส่วนตัว จะต้องประกาศบน
ดาดฟ้า หลังคาบ้าน 4 มิ ตรสหายของเราเอ๋ย เราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่า กลัว ผู้ ที่ ฆ่า ได้ แต่ กาย และ
ภายหลังไม่มีอะไรที่จะทําได้อีก 5 แต่เราจะเตือนให้ท่านรู ว้ า่ ควรจะกลัวผู้ใด จงกลัวพระองค์ผู้ทรงฆ่าแล้
วก็ยังมีฤทธิอํ
์ านาจที่จะทิง้ ลงในนรกได้ แท้จริงเราบอกท่านว่า จงกลัวพระองค์นั ้นแหละ 6 นกกระจอก
ห้าตัวเขาขายสองบาทมิใช่หรือ และนกนั ้นแม้สักตัวเดียว พระเจ้ามิได้ ทรงลืมเลย 7 ถึงผมของท่านทัง้
หลายก็ทรงนั บไว้แล้วทุกเส้น เหตุฉะนั ้น อย่ากลัวเลย ท่านทัง้ หลายก็ประเสริฐกว่านกกระจอกหลายตัว
8 และเราบอกท่านทัง
้ หลายด้วยว่า ผู้ ใดที่ จะรับ เราต่อ หน้า มนุษย์ บุ ตรมนุษย์ ก็ จะรับ ผู้ นั้น ต่อ หน้า เหล่า
ทูตสวรรค์ของพระเจ้าด้วย 9 แต่ผู้ที่ปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์
1
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ของพระเจ้า 10 ผู้ใดจะกล่าวร้ายต่ อบุตรมนุษย์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั ้นได้ แต่ ถ้าผู้ใดจะกล่าวหมิน
่
ประมาทต่อพระวิญญาณบริสุทธิ์ จะทรงโปรดยกโทษให้ผู้นั ้นไม่ได้ 11 เมื่อเขาพาพวกท่านเข้าในธรรม
ศาลา หรือต่อหน้าเจ้าเมือง และผูที
้ ่มีอาํ นาจ อย่ากระวนกระวายว่าจะตอบอย่างไรหรืออะไร หรือจะกล่าว
12
อะไร
เพราะว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงโปรดสอนท่านในเวลาโมงนั ้นเองว่า ท่านควรจะพูดอะไร
บ้าง� 13 และมีผู้หน่งึ ในหมู่คนทูลพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ขอสัง่ พี่ชายของข้าพเจ้าให้แบ่งมรดกให้
กับข้าพเจ้า� 14 แต่พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “บุรุ ษเอ๋ย ใครได้ตัง้ เราให้เป็นตุลาการ หรือเป็นผู้แบ่งมรดก
ให้ท่าน � 15 แล ้ว พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาทัง้ หลายว่า “จงระวัง และเว้น เสีย จากความโลภ เพราะว่า ชีวต
ิ
ของบุคคลใดๆมิได้อยูในของบริ
่
บูรณ์ซ่ึงเขามีอยูนั
่ ้ น�
คําอุปมาเกี่ยวกับเศรษฐีโง่
16 และพระองค์ จึง ตรัส คํา อุปมาเรือ
่ งหนึ่ ง ให้เขาฟัง ว่า “ไร่นาของเศรษฐี คนหนึ่ ง เกิด ผลบริบู รณ ์ มาก
17 เศรษฐี คนนั ้นจึงคิดในใจว่า ‘เราจะทําอย่างไรดี เพราะว่าเราไม่มีที่ ที่ จะเก็บผลของเรา� 18 เขาจึงคิด
ว่า ‘เราจะทําอย่างนี้ คือจะรือ
้ ยุง้ ฉางของเราเสีย และจะสร้างใหม่ ให้โตขึ้น แล้วเราจะรวบรวมข้าวและ
สมบัติทัง้ หมดของเราไว้ที่นั่น 19 แล้วเราจะว่าแก่จิตใจของเราว่า “จิตใจเอ๋ย เจ้ามีทรัพย์สมบัติมากเก็บ
ไว้พอหลายปี จงอยู่สบาย กิน ดื่ม และรืน
่ เริงเถิด� ’ 20 แต่พระเจ้าตรัสแก่เขาว่า ‘เจ้าคนโง่ ในคืนวันนี้
ชีวิตของเจ้าจะต้องเรียกเอาไปจากเจ้า แล้วของซึ่งเจ้าได้รวบรวมไว้นั้นจะเป็นของใครเล่า� 21 คนที่ส่ํา
สมทรัพย์สมบัติไว้สําหรับตัว และมิได้มัง่ มีจําเพาะพระเจ้าก็เป็นเช่นนั ้นแหละ� 22 และพระองค์ตรัสกับ
เหล่าสาวกของพระองค์ว่า “เหตุฉะนั ้นเราบอกท่านทัง้ หลายว่า อย่ากระวนกระวายถึงชีวต
ิ ของตนว่าจะ
23
เอาอะไรกิน และอย่า กระวนกระวายถึง ร่างกายของตนว่า จะเอาอะไรนุ่ง ห่ม
เพราะว่า ชีวต
ิ สําคัญ ยิง่
24
กว่าอาหาร และร่างกายสําคัญยิง่ กว่าเครือ
่ งนุ่งห่ม
จงพิจารณาดู อีกา มั นมิได้ หว่าน มิได้ เกี่ยว และ
มิ ได้ มี ยุ ้ง หรือ ฉาง แต่ พระเจ้า ยัง ทรงเลี้ยงมัน ไว้ ท่านทัง้ หลายก็ ประเสริฐ กว่า นกมากที เดียว 25 มี ใคร
ในพวกท่าน โดยความกระวนกระวาย อาจต่อ ความสูง ให้ยาวออกไปอีก ศอกหนึ่ ง ได้ หรือ 26 เหตุ ฉะนั ้น
ถ้าสิง่ เล็กน้ อยที่สุดยังทําไม่ได้ ท่านยังจะกระวนกระวายถึงสิ่งอ่ืนทําไมอีกเล่า 27 จงพิจารณาดอกไม้วา่
มันงอกเจริญขึ้นอย่างไร มันไม่ทํางาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ซาโลมอนเมื่อบริบูรณ์
ด้วยสง่าราศี ก็มิได้ทรงเครือ
่ งงามเท่าดอกไม้นี้ ดอกหนึ่ ง 28 แม้ว่าพระเจ้าทรงตกแต่งหญ้าที่ทุ่งนาอย่าง
นั ้น ซึ่ง เป็น อยู่วัน นี้ และรุ ง่ ขึ้น ต้องทิง้ ในเตาไฟ โอ ผู้ ที่ มี ความเชื่อ น้ อย พระองค์ จะทรงตกแต่ง ท่านมาก
ยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด 29 ท่านทัง้ หลายอย่าเสาะหาว่าจะกินอะไรดี หรือจะดื่มอะไรและอย่ามีใจสงสัยเลย
30 เพราะว่าคนทุกประเทศทัว
่ โลกเสาะหาสิง่ ของทัง้ ปวงนี้ แต่ว่าพระบิดาของท่านทัง้ หลายทรงทราบแล้
31
วว่าท่านต้องการสิง่ เหล่านี้
แต่ท่านทัง้ หลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า แลว
้ จะทรงเพิม
่ เติมสิ
่งทัง้ ปวงเหล่านี้ ให้แก่ท่าน 32 ฝูงแกะเล็กน้ อยเอ๋ย อย่ากลัวเลย เพราะว่าพระบิดาของท่านชอบพระทัยที่
จะประทานอาณาจักรนัน
้ ให้แก่ท่าน 33 จงขายของที่ท่านมีอยูและทํ
่
าทาน จงกระทําถุงใส่เงินสําหรับตน
ซึ่งไม่ รู เก่
้ า คือให้มี ทรัพย์สมบัติไว้ในสวรรค์ ซ่ึงไม่ เสื่อมสูญไป ที่ ขโมยมิ ได้ เข้ามาใกล้ และที่ ตัว มอดมิ ได้
ทําลายเสีย 34 เพราะว่าทรัพย์สมบัติของท่านอยูที
่ ่ไหน ใจของท่านก็อยูที
่ ่นั ่นด้วย
เราควรจะคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู
35 ท่านทัง
้ หลายจงคาดเอวของท่านไว้ และให้ตะเกียงของท่านจุดอยู่ 36 พวกท่านเองจงเหมือนคนที่
คอยรับนายของตน เมื่อนายจะกลับมาจากงานสมรส เพื่อเมื่อนายมาเคาะประตูแล้ว เขาจะเปิดให้นาย
ทันทีได้ 37 ผู้รบ
ั ใช้ซึ่งนายมาพบกําลังคอยเฝ้าอยูก็
่ เป็นสุข เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า นายนั ้น
จะคาดเอวไว้และให้ผู้รบ
ั ใช้ เหล่ านั ้น เอนกายลงและนายนั ้น จะมาปรนนิ บั ติ เขา 38 ถ้า นายมาเวลาสอง
ยามหรือสามยาม และพบผู้รับใช้อยูอย่
่ างนั ้น ผู้รบ
ั ใช้เหล่านั ้นก็จะเป็นสุข 39 ให้เข้าใจอย่างนี้ เถอะว่า ถ้า
เจ้าของบ้านล่วงรู ได้
้ ว่าขโมยจะมาเวลาไหน เขาจะตื่น อยู่และระวังไม่ ให้ทะลวงเรือนของเขาได้ 40 เหตุ
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ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงเตรียมตัว ไว้ให้พร ้ อมด้วย เพราะบุตรมนุษย์ เสด็จ มาในโมงที่ ท่านไม่ คิด ไม่ ฝัน �
41 ฝ่ายเปโตรทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ได้ ตรัส คํา อุปมานั ้น แก่ พวกข้า พระองค์ หรือ หรือ
ตรัสแก่คนทัง้ ปวง�
คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนสัตย์ซื่อ
42 องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ตรัสว ่า “ใครเป็ น คนต้น เรือนสัตย์ ซ่ ือ และฉลาด ที่ นายได้ ตัง
้ ไว้เหนื อ พวกคนใช้
43
สําหรับ แจกอาหารตามเวลา
เมื่อ นายมาพบเขากระทํา อยู่ อย่างนั ้น ผู้รบ
ั ใช้ ผู้ นั ้ นก ็ จะเป็นสุข 44 เรา
บอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า นายจะตัง้ เขาไว้ให้ดูแลบรรดาข้าวของทัง้ สิน
้ บใช้
้ ของท่าน 45 แต่ถ้าผูรั
นั ้นจะคิดในใจว่า ‘นายของข้าคงจะมาช้า� แลว
้ จะตัง้ ต้นโบยตีผู้รบ
ั ใช้ชายหญิงและกินดื่มเมาไป 46 นาย
ของผู้รับใช้ผู้นั ้นจะมาในวันที ่เขาไม่คิด ในโมงที่ เขาไม่รู ้ และจะทําโทษเขาถึงสาหัส ทัง้ จะขับไล่ เขาให้ไป
อยู่กับคนที่ ไม่เชื่อ 47 ผู้รบ
ั ใช้นั ้ นที ่ได้ รู นํ
้ ้ าใจของนาย และมิได้ เตรียมตัวไว้ มิได้ กระทําตามนํ้าใจนาย จะ
ต้องถูกเฆี่ยนมาก 48 แต่ผู้ที่ มิได้รู ้ แล้วได้กระทําสิง่ ซึ่งสมจะถูกเฆี่ยน ก็จะถูกเฆี่ยนน้ อย ผู้ใดได้รบ
ั มาก
จะต้องเรียกเอาจากผู้นั้นมาก และผู้ใดได้รบ
ั ฝากไว้มาก ก็จะต้องทวงเอาจากผู้นั้นมาก
พระคริสต์เสด็จมาเพื่อให้เกิดการแตกแยกกัน
เรามาเพื่อ จะทิง้ ไฟลงบนแผ่น ดิน โลก และเราจะปรารถนาอะไรเล่า ถ้า หากไฟนั ้น ได้ ติ ดขึ้น แล้ว
50 เราจะต้องรับบัพติศมาอย่างหนึ่ ง เราเป็ นทุกข์มากจนกว่าจะสําเร็จ 51 ท่านทัง
้ หลายคิดว่า เรามาเพื่อ
จะให้ เก ิด สันติภาพในโลกหรือ เราบอกท่านว่า มิใช่ แต่ จะให้ แตกแยกกัน ต่างหาก 52 ด้วยว่า ตัง้ แต่ นี้
ไปห้า คนในเรือนหนึ่ งก ็ จะแตกแยกกัน คือ สามต่อ สองและสองต่อ สาม 53 พ่อ จะแตกแยกจากลูกชาย
และลูกชายจะแตกแยกจากพ่อ แม่ จากลูกสาว และลูกสาวจากแม่ แม่ สามี จากลูก สะใภ้ และลูก สะใภ้
จากแม่สามี� 54 และพระองค์ตรัสกับประชาชนอีกว่า “เมื่อท่านทัง้ หลายเห็นเมฆเกิดขึ้นในทิศตะวันตก
ท่านก็ กล ่าวทั นที ว่า ‘ฝนจะตก� และก็ เป็น อย่างนั ้น จริง 55 เมื่อ ท่านเห็น ลมพัด มาแต่ ทิศ ใต้ ท่านก็ ว่า
‘จะร้อนจัด� และก็เป็นจริง 56 เจ้าคนหน้าซื่อใจคด เจ้าทัง้ หลายรู จ
้ ักวิจัยความเป็นไปของแผ่นดินและ
ท้องฟ้า แต่เหตุไฉนพวกเจ้าวิจัยความเป็นไปของยุคนี้ไม่ได้ 57 เหตุไฉนเจ้าทัง้ หลายไม่ตัดสินเอาเองว่า
สิง่ ไรเป็นสิง่ ที่ ถูก 58 เพราะเมื่อเจ้ากับโจทก์ พากันไปหาผู้พิพากษา จงอุตส่าห์หาช่องที่ จะปรองดองกับ
เขาเมื่อยังอยูกลางทาง
่
เกลือกว่าเขาจะฉุ ดลากเจ้าเข้าไปถึงผู้พิพากษา และผู้พิพากษาจะมอบเจ้าไว้กับ
ผู้คุม และผู้คุมจะขังเจ้าไว้ในเรือนจํา 59 เราบอกเจ้าว่า เจ้าจะออกจากที่นั่นไม่ได้จนกว่าจะได้ใช้หนี้ ครบ
ทุกสตางค์�
49

13
กลับใจหรือพินาศ
มีบางคนอยู่ที่นั ่นเล่าเรือ
่ งชาวกาลิลี ซึ่งปี ลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับเครือ
่ งบูชาของเขา
2
ให้พระองค์ ฟัง พระเยซู จึง ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านทัง้ หลายคิด ว่า ชาวกาลิ ลี เหล่ านั ้น เป็น คนบาปยิง่ กว่า
ชาวกาลิ ลี อ่น
ื ๆทัง้ ปวง เพราะว่า เขาได้ ทุกข์ ทรมานอย่างนั ้น หรือ 3 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า มิใช่ แต่ ถ้า
ท่านทัง้ หลายมิได้กลับใจเสียใหม่ก็จะต้องพินาศเหมือนกัน 4 หรือสิบแปดคนนั ้นซึ่งหอรบที่สิโลอัมได้พัง
ทับเขาตายเสียนั ้น ท่านทัง้ หลายคิดว่า เขาเป็นคนบาปยิง่ กว่าคนทัง้ ปวงที่อาศัยอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มหรือ
5 เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า มิใช่ แต่ถ้าท่านทัง้ หลายมิได้กลับใจเสียใหม่จะต้องพินาศเหมือนกัน�
1 ขณะนั ้น

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อที่ไร้ผล (อสย 5:1-7; มธ 21:18-20)
6 พระองค์ตรัสคําอุปมาต่อไปนี้ ว่า “คนหนึ่ งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่ งปลูกไว้ในสวนองุน
่ ของตน และเขามา
7
หาผลที่ต้นนั ้นแต่ไม่พบ เขาจึงว่าแก่คนที่รก
ั ษาสวนองุนว
่ ่า ‘ดูเถิด เรามาหาผลที่ต้นมะเดื่อนี้ ได้สามปี
แล้ว แต่ไม่พบ จงโค่นมันเสีย จะให้ดินรกไปเปล่าๆทําไม� 8 แต่ผู้รักษาสวนองุน
่ ตอบเขาว่า ‘นายเจ้าข้า

ลูกา 13:9

ขอเอาไว้ปีนี้อีก ให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่
โค่นมันเสีย� ”
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9 แล้วถ้ามันเกิดผลก็ ดี อยู่

ลูกา 13:33

ถ้าไม่เกิดผล ภายหลังท่านจง

ทรงรักษาหญิงคนหนึ่ งในวันสะบาโต

10 พระองค์ ทรงสัง
่ สอนอยู่ที่ ธรรมศาลาแห่งหนึ่ งในวันสะบาโต 11 และดู เถิด

มีหญิงคนหนึ่ งซึ่ งมีผีเข
้า สิง ทําให้พิการมาสิบ แปดปี แล้ว หลัง โกง ยืดตัว ขึ้น ไม่ ได้ เลย 12 เมื่อ พระเยซู ทอดพระเนตรเห็นเขา จึง
เรียกและตรัส กับ เขาว่า “หญิง เอ๋ย ตัว เจ้า หายพ้น จากโรคของเจ้า แล้ว� 13 พระองค์ ทรงวางพระหัตถ์
บนเขา และในทันใดนั ้นเขาก็ยด
ื ตัวตรงได้ และสรรเสริญพระเจ้า 14 แต่นายธรรมศาลาก็เคืองใจ เพราะ
พระเยซู ได้ทรงรักษาโรคในวันสะบาโต จึงว่าแก่ประชาชนว่า “มีหกวันที ่ควรจะทํางาน เหตุฉะนั ้นในหก
วันนั ้นจงมาให้รก
ั ษาโรคเถิด แต่ในวันสะบาโตนั ้นอย่าเลย� 15 แต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าตรัสตอบเขาว่า “คน
หน้าซื่อใจคด เจ้ าทัง้ หลายทุกคนได้ แก้วัวแก้ ลาจากคอกมันพาไปให้กินนํ้าในวันสะบาโตมิ ใช่หรือ 16 ดู
เถิด ฝ่ายหญิงผู้นี้ เป็นบุตรีของอับราฮัม ซึ่งซาตานได้ผูกมัดไว้สิบแปดปี แล้ว ไม่ควรหรือที่จะให้เขาหลุด
พ้นจากเครือ
่ งจองจําอันนี้ ในวันสะบาโต� 17 เมื่อพระองค์ตรัสคําเหล่านั ้นแล้ว บรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์
กับ พระองค์ ต้องขายหน้า และประชาชนทัง้ หลายก็ เปรมปรีดิ ์ เพราะสรรพคุณ ความดี ที่ พระองค์ ได้ ทรง
กระทํา
คําอุปมาเกี่ยวกับเมล็ดมัสตาร์ด (มธ 13:31-32; มก 4:30-32)

“อาณาจักรของพระเจ้าเหมือนสิง่ ใด และเราจะเปรียบอาณาจักรนันก
้ ับอะไรดี
ที่คนหนึ่ งได้เอาไปปลูกในสวนของตน มันงอกขึ้นเป็นต้น
ใหญ่ และนกในอากาศมาอาศัยอยูต
่ ามกิงก
่ ้านของต้นนั ้น�
18 พระองค์ จึงตรัสว่า

19 ก็เปรียบเหมือนเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง

คําอุปมาเกี่ยวกับเชื้อ (มธ 13:33)

“เราจะเปรียบอาณาจักรของพระเจ้ากับสิง่ ใด 21 ก็เปรียบเหมือนเชื้อ ซึ่งผู้หญิง
คนหนึ่ ง เอาเจือ ลงในแป้ง สามถัง จนแป้ง นั ้น ฟู ข้น
ึ ทัง้ หมด� 22 พระองค์ เสด็จ ไปตามบ้านตามเมืองสัง่
สอนเขา และทรงดําเนิ นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 23 มีคนหนึ่ งทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนที่รอด
นั ้นน้ อยหรือ� พระองค์ตรัสแก่ เขาทัง้ หลายว่า 24 “จงเพียรเข้าไปทางประตูคับแคบ เพราะเราบอกท่าน
ทัง้ หลายว่า คนเป็ นอ ัน มากจะพยายามเข้าไป แต่ จะเข้ าไม่ ได้ 25 เมื่อ เจ้า บ้านลุก ขึ้น ปิด ประตู แล้ว และ
ท่านทัง้ หลายเริม
่ ยืน อยู่ ภายนอกเคาะที่ ประตู ว่า ‘นายเจ้า ข้าๆ ขอเปิด ให้ข้าพเจ้า เถิด� และเจ้า บ้านนั ้น
จะตอบท่านทัง้ หลายว่า ‘เราไม่รู จั
้ กเจ้าว่าเจ้ามาจากไหน� 26 ขณะนั ้นท่านทัง้ หลายเริม
่ จะว่า ‘ข้าพเจ้า
27
ได้ กิน ได้ ด่ืม กั บท ่าน และท่านได้ สัง่ สอนที่ ถนนของพวกข้าพเจ้า�
เจ้ าบ้านนั ้น จะว่า ‘เราบอกเจ้า ทัง้
หลายว่า เราไม่รู จั
้ กเจ้าว่าเจ้ามาจากไหน เจ้าผู้กระทําความชัว่ ช้า จงไปเสียให้พ้นหน้าเรา� 28 เมื่อท่าน
ทัง้ หลายจะเห็นอับราฮัม อิสอัค ยาโคบ และบรรดาศาสดาพยากรณ์ ในอาณาจักรของพระเจ้า แต่ ตั วท
่านเองถูกขับไล่ ไสส่งออกไปภายนอก ที่ นั ่นจะมีการร้องไห้ขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน 29 จะมีคนมาจากทิศตะวัน
ออก ทิศตะวันตก ทิศเหนื อ ทิศใต้ จะมาเอนกายลงในอาณาจักรของพระเจ้า 30 และดูเถิด จะมีผู้ที่เป็น
คนสุดท้ายกลับเป็นคนต้น และผู้ที่เป็นคนต้นกลับเป็นคนสุดท้าย� 31 ในวันนั ้นเอง มีพวกฟาริสีบางคน
มาทูลพระองค์ ว่า “ท่านจงไปจากที่ นี่ เถิด เพราะว่าเฮโรดใคร่จะประหารชีวต
ิ ของท่านเสีย� 32 พระองค์
จึงตรัสแก่ เขาว่า “จงไปบอกสุ นัขจิง้ จอกนั ้ นว่า ‘ดู เถิด เราขับผีออกและรักษาโรคในวันนี้ และพรุ ง่ นี้ แล
้ วว ั นที ่ สามเราจะทําการให้ สําเร็จ � 33 แต่ ว่า จําเป็น ซึ่ง เราจะเดิน ไปวัน นี้ พรุ ง่ นี้ และมะรืน นี้ เพราะว่า
ศาสดาพยากรณ์ จะถูกฆ่านอกกรุ งเยรู ซาเล็มก็หามิได้
20 พระองค์ตรัสอีกว่า

พระเยซูทรงครํา่ ครวญเพราะกรุ งเยรู ซาเล็มที่หลงทาง (มธ 23:37-39; ลก 19:41-44)

ลูกา 13:34
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ลูกา 14:23

34 โอ

เยรู ซาเล็มๆ ที่ได้ฆ่าบรรดาศาสดาพยากรณ์ และเอาหินขว้างผู้ที่ได้รับใช้มาหาเจ้าให้ถึงตาย เรา
ใคร่จะรวบรวมลูกของเจ้าไว้เนื องๆ เหมือนแม่ไก่กกลูกอยูใต้
่ ปีกของมัน แต่เจ้าไม่ยอมเลยหนอ 35 ดูเถิด
‘บ้านเมืองของเจ้าจะถูกละทิง้ ให้รกร้างแก่เจ้า� และเราบอกความจริงแก่เจ้าทัง้ หลายว่า เจ้าจะไม่ได้เห
็นเราอีกจนกว่าเวลานั ้นจะมาถึงเมื่อเจ้าจะกล่าวว่า ‘ขอให้พระองค์ ผู้เสด็จมาในพระนามขององค์ พระผู้
เป็นเจ้าทรงพระเจริญ� ”

14
ทรงรักษาชายเป็นโรคมานนํ้าในวันสะบาโต
ต่อ มาเมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในบ้านของขุนนางคนหนึ่ ง ในพวกฟาริ สี ในวัน สะบาโต จะเสวยพ
ระกระยาหาร เขาทัง้ หลายคอยมองดู พระองค์ 2 ดู เถิด มี ชายคนหนึ่ ง เป็น โรคมานนํ้า อยู่ ต่อ พระพักตร์
พระองค์ 3 พระเยซูจึงตรัสถามพวกนั กกฎหมายและพวกฟาริสีว่า “ถ้าจะรักษาคนป่วยในวันสะบาโตจะ
ผิดพระราชบัญญัติหรือไม่� 4 เขาทัง้ หลายก็นิ่งอยู่ พระองค์ทรงรับและรักษาคนนั ้นให้หาย แล้วก็ให้เขา
ไป 5 พระองค์จึงตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “คนไหนในพวกท่าน ถ้าจะมีลาหรือวัวตกบ่อ จะไม่รีบฉุ ดลากมัน
ออกในวันสะบาโตหรือ� 6 เขาทัง้ หลายตอบข้อนี้ ไม่ได้
1

คําอุปมาเกี่ยวกับแขกรับเชิญผู้เย่อหยิง่

ฝ่ายพระองค์ เมื่อ ทอดพระเนตรเห็น คนทัง้ หลายที่ รบ
ั เชิญ นั ้น ได้ เลือกเอาที่ อั นม ี เกียรติ พระองค์ จึง
ตรัส คํา อุปมาแก่ เขาว่า 8 “เมื่อ ผู้ ใดเชิญ ท่านไปในการเลี้ยงสมรส อย่า เอนกายลงในที่ อั นม ี เกียรติ เกล ื
อกว่าเขาได้เชิญคนมีเกียรติมากกว่าท่านอีก 9 และเจ้าภาพที่ได้เชิญท่านทัง้ สองนั ้นจะมาพูดกับท่านว่า
‘จงให้ ที่ นั ่ง แก่ ท่านผู้ นี้ เถิด � แล ้ว เมื่อ นั ้น ท่านจะต้องเลื่อนลงมาที่ ต่ํา ได้ รบ
ั ความอดสู 10 แต่ เมื่อ ท่าน
ได้ รบ
ั เชิญ แล้ว จงไปเอนกายลงในที่ ต่ํา ก่อน เพื่อ ว่า เมื่อ เจ้า ภาพที่ ได้ เชิญ ท่านมาพู ดก ั บท ่า นว่า ‘สหาย
เอ๋ย เชิญ เลื่อนไปนั ่ง ที่ อั นม ี เกียรติ � แล ้ วท ่านจะได้ เกียรติ ต่อ หน้า คนทัง้ หลายที่ เอนกายลงรับ ประทาน
ด้วยกัน นั ้น 11 เพราะว่า ผู้ ใดที่ ได้ ยกตัว ขึ้น จะต้องถูก เหยียดลง และผู้ ที่ ถ่อมตัว ลงนั ้น จะได้ รบ
ั การยก
12
ขึ้น�
ฝ่ายพระองค์ตรัสกับคนที่เชิญพระองค์ว่า “เมื่อท่านจะทําการเลี้ยง จะเป็นกลางวันหรือเวลาเย็
นก็ตาม อย่าเชิญเฉพาะเหล่ามิตรสหาย หรือพี่น้องหรือญาติหรือเพื่อนบ้านที่มัง่ มี เกลือกว่าเขาจะเชิญ
ท่านอีก และท่านจะได้รบ
ั การตอบแทน 13 แต่เมื่อท่านทําการเลี้ยง จงเชิญคนจน คนพิการ คนง่อย คน
ตาบอด 14 และท่านจะเป็นสุขเพราะว่าเขาไม่มีอะไรจะตอบแทนท่าน ด้วยว่าท่านจะได้รบ
ั ตอบแทนเมื่อ
คนชอบธรรมเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว�
7

คําอุปมาเกี่ยวกับการเลี้ยงใหญ่ (มธ 22:1-14)

ฝ่ายคนหนึ่ ง ที่ เอนกายลงรับ ประทานด้วยกัน เมื่อ ได้ยน
ิ คํา เหล่า นั ้น จึง ทูล พระองค์ ว่า “ผู้ ที่ จะรับ
16
ประทาน อาหาร ใน อาณาจักร ของ พระเจ้า ก็ เป็นสุข �
พระองค์ ตรัส กับ เขา ว่า “ยั งม ี ชาย คน หนึ่ ง ได้
17
ทําการเลี้ยงใหญ่ และได้ เชิญ คนเป็ นอ ัน มาก
เมื่อ ถึง เวลาเลี้ยงแล้ว เขาก็ ใช้ ผู้รบ
ั ใช้ ของตนไปบอก
คนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เชิญ ไว้ แล ้ วว ่า ‘เชิญ มาเถิด เพราะสิง่ สารพัด เตรียมไว้ พร ้ อมแล้ว� 18 บรรดาคน
ทัง้ หลายก็ เริม
ั ้ ข้าพเจ้าขอตัว
่ พากันขอตัว คนแรกบอกเขาว่า ‘ข้าพเจ้าได้ ซ้ือนาไว้และจะต้องไปดู นานน
19
เถอะ�
อีกคนหนึ่ งว่า ‘ข้าพเจ้าได้ซ้ือวัวไว้หา้ คู่และจะต้องไปลองดูววน
ั น
ั ้ ข้าพเจ้าขอตัวเถอะ� 20 อีก
คนหนึ่ งว่า ‘ข้าพเจ้าพึ่งแต่งงานใหม่ เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าไปไม่ได้� 21 ผู้รบ
ั ใช้นั ้นจึงกลับมาเล่าเนื้ อความ
ให้เจ้ านายฟัง นายเจ้าของบ้านก็ โกรธ จึง สัง่ ผู้ รับ ใช้ ว่า ‘จงออกไปโดยเร็ว ตามถนนใหญ่ และตรอกน้ อย
ในเมือง พาคนจน คนพิการ คนง่อย และคนตาบอดเข้า มาที่ นี่ � 22 แล ้ว ผู้ รับ ใช้ จึง บอกว่า ‘นายเจ้าข้า
ข้าพเจ้าได้กระทําตามท่านสัง่ แล้ว และยังมที
ี ่ว่างอยู�
่ 23 เจ้านายจึงสัง่ ผูรั
้ บใช้นั ้นว่า ‘จงออกไปตามทาง
15
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ใหญ่และรัว้ ต้นไม้ทัง้ หลาย และเร่งเร้าเขาให้เข้ามาเพื่อเรือนของเราจะเต็ม 24 เพราะเราบอกเจ้าว่า ใน
พวกคนทัง้ หลายที่ได้รับเชิญไว้นั ้น ไม่มีสักคนหนึ่ งจะได้ลิม
่ งของเราเลย� ”
้ เครือ
สิ่งที่สาวกต้องสละ

พระองค์จึงทรงเหลียวหลังตรัสกับเขาว่า 26 “ถ้าผูใ้ ดมาหาเรา และ
ไม่ชังบิดามารดา บุตรภรรยา และพี่น้องชายหญิง แม้ทัง้ ชีวต
ิ ของตนเองด้วย ผู้นั ้นจะเป็นสาวกของเรา
27
ไม่ได้
ผูใดมิ
้
ได้แบกกางเขนของตนตามเรามา ผูนั
้ ้นจะเป็นสาวกของเราไม่ได้ 28 ด้วยว่าในพวกท่านมี
ผูใดเมื
้
่ อปรารถนาจะสร้างป้อม จะไม่นั่งลงคิดราคาดูเสียก่อนว่า จะมีพอสร้างให้สําเร็จได้หรือไม่ 29 เกรง
ว่าเมื่อลงรากแล้ว และกระทําให้สําเร็จไม่ได้ คนทัง้ ปวงที่ เห็นจะเริม
่ เยาะเย้ยเขา 30 ว่า ‘คนนี้ ตัง้ ต้ นก่อ
31
แต่ทําให้สําเร็จไม่ได้�
หรือมีกษั ตริย์องค์ใดเมื่อจะยกกองทัพไปทําสงครามกับกษั ตริย์อื่น จะมิได้นั ่ง
ลงคิดดูก่อนหรือว่า ที่ตนมีพลทหารหมื่นหนึ่ งจะสู้กับกองทัพที่ยกมารบสองหมื่นนั ้นได้หรือไม่ 32 ถ้าสู้ไม่
ได้ เมื่อยังอยู่หา่ งกันก็จะใช้พวกทูตไปขอเป็นไมตรีกัน 33 ก็เช่นนั ้นแหละ ผู้ใดในพวกท่านที่ มิได้สละสิง่
สารพัดที่ ตนมีอยู่ จะเป็นสาวกของเราไม่ได้ 34 เกลือเป็นสิ่งดี แต่ถ้าแม้เกลือนั ้นหมดรสเค็มไปแล้ว จะ
ทําให้กลับเค็มอีกอย่างไรได้ 35 จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้ จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทําปุ๋ยก็ไม่ได้ แต่เขาก็
ทิง้ เสียเท่านั ้น ใครมีหู จงฟังเถิด�
25 คนเป็นอันมากได้ไปกับพระองค์

15
พวกฟาริสีขีบ
้ ่น
ครัง้ นั ้น บรรดาคนเก็บ ภาษี และพวกคนบาปก็ เข ้า มาใกล้ เพื่อ จะฟัง พระองค์
พวกธรรมาจารย์บ่นว่า “คนนี้ ต้อนรับคนบาปและกินด้วยกันกับเขา�
1

2

ฝ่ายพวกฟาริสี และ

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
ั ้ ไว้ที่ กลางทุ่ง หญ้า และไปเที่ยวหาตั วท ี่ หายไปนั ้น จนกว่า จะได้ พบหรือ
5 เมื่อ พบแล้ว เขาก็ ยกขึ้น ใส่ บ่า แบกมาด้วยความเปรมปรี ดิ ์ 6 เมื่อ มาถึ งบ ้านแล้ว จึง เชิญ พวกมิตร
สหายและเพื่อนบ้านให้ มาพร้อมกัน พู ดก ับ เขาว่า ‘จงยินดี กับ ข้าพเจ้า เถิด เพราะข้าพเจ้า ได้ พบแกะ
ของข้าพเจ้าที่หายไปนั ้นแล้ว� 7 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า เช่นนั ้นแหละ จะมีความปรีดีในสวรรค์เพราะ
คนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่ มากกว่าคนชอบธรรมเก้าสิบเก้าคนที่ไม่ต้องการกลับใจใหม่
คําอุปมาเกี่ยวกับเหรียญที่หายไป
8 หญิง คนใดที่ มี เหรียญเงิน สิบ เหรียญ และเหรียญหนึ่ ง หายไป จะไม่ จุ ดเทียนกวาดเรือนค้นหาให้
ละเอียดจนกว่า จะพบหรือ 9 เมื่อ พบแล้ว จึง เชิญ เหล่า มิตรสหายและเพื่อนบ้านให้ มาพร้อมกัน พูด ว่า
‘จงยินดีกับข้าพเจ้าเถิด เพราะข้าพเจ้าได้พบเหรียญเงินทีห
่ ายไปนั ้นแล้ว� 10 เช่นนั ้นแหละ เราบอกท่าน
ทัง้ หลายว่า จะมีความปรีดีในพวกทูตสวรรค์ของพระเจ้า เพราะคนบาปคนเดียวที่กลับใจใหม่�
คําอุปมาเรือ
่ งบุตรหายไป
11 พระองค์ตรัสว่า “ชายคนหนึ่ งมบุ
ี ตรชายสองคน 12 บุตรคนน้ อยพูดกับบิดาว่า ‘บิดาเจ้าข้า ขอทรัพย์
ที่ตกเป็นส่วนของข้าพเจ้าเถิด� บิดาจึงแบ่งสมบัติให้แก่บุตรทัง้ สอง 13 ต่อมาไม่กี่วัน บุตรคนน้ อยนั ้นก
็รวบรวมทรัพย์ทัง้ หมดแล้วไปเมืองไกล และได้ ผลาญทรัพย์ของตนที่ นั่นด้วยการเป็นนั กเลง 14 เมื่อใช้
ทรัพย์หมดแล้ วก็เกิดกันดารอาหารยิง่ นั กทัว่ เมืองนั ้น เขาจึงเริม
่ ขัดสน 15 เขาไปอาศัยอยู่กับชาวเมือง
นั ้นคนหนึ่ ง และคนนั ้นก็ใช้เขาไปเลี้ยงหมูที่ทุ่งนา 16 เขาใคร่จะได้อมท
ิ่ ้องด้วยฝักถัวท
่ ี่หมูกินนั ้น แต่ไม่มี
ใครให้อะไรเขากิน 17 เมื่อเขารู ส
้ ํานึ กตัวแล้วจึงพูดว่า ‘ลูกจ้างของบิดาเรามีมาก ยังมีอาหารกินอม
ิ่ และ
18
เหลื ออีก ส่วนเราจะมาตายเสียเพราะอดอาหาร
จําเราจะลุกขึ้นไปหาบิดาเรา และพู ดกับท่านว่า “บิ
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ดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อสวรรค์และทําผิดต่อหน้าท่านด้วย 19 ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ช่อ
ื ว่าเป็นลูก
ของท่านต่อไป ขอท่านให้ข้าพเจ้าเป็นเหมือนลูกจ้างของท่านคนหนึ่ งเถิด� ’
บุตรที่หายไปก็กลับมาและความรืน
่ เริงยินดี
20 แล ้ว เขาก็ ลุ กขึ้น ไปหาบิดาของตน แต่ เมื่อ เขายัง อยู่ แต่ ไกล บิ ดาแลเห็น เขาก็ มี ความเมตตา จึง วิง
่
ออกไปกอดคอจุบเขา 21 ฝ่ายบุตรนั ้นจึงกล่าวแก่บิดาว่า ‘บิดาเจ้าข้า ข้าพเจ้าได้ทําผิดต่อสวรรค์และต่อ
สายตาของท่านด้วย ข้าพเจ้าไม่สมควรจะได้ ช่อ
ื ว่าเป็นลูกของท่านอีกต่อไป� 22 แต่ บิดาสัง่ ผู้รับใช้ของ
ตนว่า ‘จงรีบไปเอาเสื้ออย่างดี ที่ สุดมาสวมให้เขา และเอาแหวนมาสวมนิว
้ มือ กับเอารองเท้ามาสวมให้
เขา 23 จงเอาลูกวัวอว
้ นพีมาฆ่าเลี้ยงกัน เพื่อความรืน
่ เริงยินดีเถิด 24 เพราะว่าลูกของเราคนนี้ ตายแล้ว
แต่กลับเป็นอีก หายไปแล้ว แต่ได้พบกันอีก� เขาทัง้ หลายต่างก็เริม
่ เริงยินดี
่ มีความรืน
บุตรคนใหญ่เปรียบได้กับพวกฟาริสี
25 ฝ่ายบุตรคนใหญ่ นั้น กําลัง อยู่ ที่ ทุ่ง นา เมื่อ เขากลับ มาใกล้ บ้านแล้ วก ็ ได้ ยิน เสียงมโหรีและเต้นรํา
26 เขาจึง เรียกผู้ รับ ใช้ คนหนึ่ ง มาถามว่า เขาทํา อะไรกัน 27 ผู้รบ
ั ใช้ จึง ตอบเขาว่า ‘น้ องของท่านกลับ มา
แล้ว และบิดาได้ ให้ ฆ่า ลูก วัวอ ้ วนพี เพราะได้ ลูก กลับ มาโดยสวัสด ิ ภาพ � 28 ฝ่ายพี่ ชายก็ โกรธไม่ ยอม
เข้าไป บิดาจึงออกมาชักชวนเขา 29 แต่เขาบอกบิดาว่า ‘ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ปรนนิ บัติท่านกี่ปี มาแล้ว และ
มิ ได้ ละเมิด คํา บัญชาของท่านสัก ข้อ หนึ่ ง เลย แม้แต่ เพียงลูก แพะสัก ตัว หนึ่ ง ท่านก็ ยงั ไม่ เคยให้ ข้าพเจ้า
เพื่อจะเลี้ยงกันเป็นทีร่ น
่ื เริงยินดีกับเพื่อนฝูงของข้าพเจ้า 30 แต่เมื่อลูกคนนี้ ของท่าน ผูได้
้ ผลาญสิง่ เลี้ยง
ชีพของท่านโดยคบหญิงโสเภณี มาแล้ว ท่านยังได้ ฆ่าลูกวัวอ้วนพีเลี้ยงเขา� 31 บิดาจึงตอบเขาว่า ‘ลูก
เอ๋ย เจ้าอยู่กับเราเสมอ และสิง่ ของทัง้ หมดของเราก็เป็นของเจ้า 32 แต่สมควรที่ เราจะรืน
่ เริงและยินดี
เพราะน้ องของเจ้าคนนี้ ตายแล้ว แต่กลับเป็นขึ้นอีก หายไปแล้วแต่ได้พบกันอีก� ”

16
คําอุปมาเกี่ยวกับคนต้นเรือนอธรรม
1 พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์อีกว่า “ยังมเศรษฐี
ี
ที่มีคนต้นเรือน คนหนึ่ งและมีคนมาฟ้อง
2
เศรษฐี ว่า คนต้น เรือนนั ้น ผลาญสมบั ติ ของท่านเสีย เศรษฐี จึง เรียกคนต้น เรือนนั ้น มาว่า แก่ เขาว่า
‘เรือ
่ งราวที่ เราได้ยน
ิ เกี่ยวกับ เจ้า นั ้น เป็น อย่างไร จงส่ งบ ัญชี หน้าที่ ต้น เรือนของเจ้า เพราะว่า เจ้า จะเป็น
คนต้น เรือนต่อ ไปไม่ ได้ � 3 คนต้น เรือนนั ้น คิด ในใจว่า ‘เราจะทํา อะไรดี เพราะนายจะถอดเราเสีย จาก
หน้าที่ต้นเรือน จะขุดดินก็ไม่มีกําลัง จะขอทานก็อายเขา 4 เรารู แล
้ ้วว่าจะทําอะไรดี เพื่อเมื่อเราถูกถอด
5
จากหน้าที่ต้นเรือนแล้ว เขาจะรับเราไว้ในเรือนของเขาได้� คนนั ้นจึงเรียกลูกหนี้ ของนายมาทุกคน แล
้วถามคนแรกว่า ‘ท่านเป็นหนี้ นายข้าพเจ้ากี่มากน้ อย� 6 เขาตอบว่า ‘เป็นหนี้ นํ้ามันร้อยถัง� คนต้นเรือน
จึงบอกเขาว่า ‘เอาบัญชีของท่านนั ่งลงเร็วๆแล้วแก้ เป็นห้าสิบถัง� 7 แล้วเขาก็ ถามอีกคนหนึ่ งว่า ‘ท่าน
เป็นหนี้ กี่ มากน้ อย� เขาตอบว่า ‘เป็นหนี้ ข้าวสาลี ร้อยกระสอบ� คนต้นเรือนจึงบอกเขาว่า ‘จงเอาบัญชี
ของท่านแก้เป็นแปดสิบ� 8 แล้วเศรษฐีก็ชมคนต้นเรือนอธรรมนั ้น เพราะเขาได้กระทําโดยความฉลาด
ด้วยว่า ลูก ทัง้ หลายของโลกนี้ ตามกาลสมัย เดียวกัน เขาใช้ สติ ปัญญาฉลาดกว่า ลูก ของความสว่างอีก
9 เราบอกท่านทัง
้ หลายว่า จงกระทํา ตัว ให้ มี มิ ตรสหายด้วยทรัพย์ สมบัติ อธรรม เพื่อ เมื่อ ท่านพลาดไป
เขาทัง้ หลายจะได้ต้อนรับท่านไว้ในที่อาศัยอันถาวรเป็นนิ ตย์ 10 คนทีสั
่ ตย์ซื่อในของเล็กน้ อยที่สุดจะสัตย์
ซื่อ ในของมากด้วย และคนที่ อสัตย์ ในของเล็ก น้ อยที่สุด จะอสัตย์ ในของมากเช่ นก ัน 11 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า
ท่านทัง้ หลายไม่สัตย์ซื่อในทรัพย์สมบัติอธรรม ใครจะมอบทรัพย์สมบัติอันแท้ ให้แก่ท่านเล่า 12 และถ้า
ท่านทัง้ หลายมิได้สัตย์ซื่อในของของคนอื่น ใครจะมอบทรัพย์อน
ั แท้ให้เป็นของของท่านเล่า 13 ไม่มีผู้รบ
ั
ใช้ผู้ใดจะปรนนิ บัติ นายสองนายได้ เพราะว่าจะชังนายข้างหนึ่ ง และจะรักนายอีกข้างหนึ่ งหรือจะนั บถือ
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นายฝ่ายหนึ่ ง และจะดูหมิน
ั พระเจ้าและจะปรนนิ บัติเงินทองพร้อมกัน
่ นายอีกฝ่ายหนึ่ ง ท่านจะปรนนิ บติ
ไม่ได้�
พวกฟาริสีเยาะเย้ยคําสัง่ สอนของพระเยซู
เมื่อได้ยน
ิ คําเหล่านั ้นแล้วจึงเยาะเย้ยพระองค์ 15 แต่ พระองค์ ตรัสแก่
เขาว่า “เจ้าทัง้ หลายเป็นผูที
้ ่ทําทีดูเป็นคนชอบธรรมต่อหน้ามนุษย์ แต่พระเจ้าทรงทราบจิตใจของเจ้าทัง้
หลาย ด้วยว่าซึ่งเป็นทีน
่ ั บถือมากท่ามกลางมนุษย์ ก็ยังเป็นทีส
่ ะอิดสะเอียนในสายพระเนตรของพระเจ้า
16 มีพระราชบัญญัติและศาสดาพยากรณ์ มาจนถึงยอห์น ตัง
้ แต่นั ้นมาเขาก็ประกาศเรือ
่ งอาณาจักรของ
17
พระเจ้า และคนทัง้ ปวงก็ ชิ งก ัน เข้าไปในอาณาจั กรน ัน
้
ฟ้า และดิน จะล่วงไปก็ งา่ ยกว่า ที่ พระราช
บัญญัติสักจุดหนึ่ งจะขาดตกไป
14 ฝ่ายพวกฟาริสี ที่ มี ใจรักเงิน

พระบัญญัติใหม่เกี่ยวกับการหย่าร้าง (มธ 5:31-32; 19:5-11; มก 10:2-12; 1 คร 7:10-15)
แล้วไปมีภรรยาใหม่ก็ผิดประเวณี และผูใ้ ดรับหญิงที่สามีได้หย่าแล้วมาเป็น
ภรรยาของตนก็ผิดประเวณี ด้วย
18 ผูใดหย่
้
าภรรยาของตน

เศรษฐีและลาซารัส
19 ยังมเศรษฐี
ี
คนหนึ่ งนุ่งห่มผ้าสีม่วงและผ้าป่านเนื้ อละเอียด รับประทานอาหารอย่างประณี ตทุกวันๆ
20 และมี คนขอทานคนหนึ่ ง ชื่อ ลาซารัส เป็ น แผลทัง
้ ตัว นอนอยู่ ที่ ประตู รัว้ บ้านของเศรษฐี 21 และเขา
ใคร่จะกินเศษอาหารที่ ตกจากโต๊ะของเศรษฐี นั ้น แม้สุนัขก็ มาเลียแผลของเขา 22 อยู่มาคนขอทานนั ้น
ตายและเหล่าทูตสวรรค์ได้นําเขาไปไว้ที่อกของอับราฮัม ฝ่ายเศรษฐีนั้นกต
็ ายด้วย และเขาก็ฝังไว้ 23 แล
้ว เมื่อ อยู่ ในนรกเป็น ทุกข์ ทรมานยิง่ นั ก เศรษฐี นั ้น จึง แหงนดู เห ็ นอ ับ ราฮัม อยู่ แต่ ไกล และลาซารัสอย ู่ ที่
อกของท่าน 24 เศรษฐี จึงร้องว่า ‘อับราฮัมบิดาเจ้าข้า ขอเอ็นดูข้าพเจ้าเถิด ขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอา
ปลายนิว
้ จุ่ มน้าํ มาแตะลิน
้ ของข้าพเจ้า ให้ เย็น ด้วยว่า ข้าพเจ้า ตรํา ทุกข์ ทรมานอยู่ ในเปลวไฟนี้ � 25 แต่
อับราฮัมตอบว่า ‘ลูกเอ๋ย เจ้ าจงระลึกว่าเมื่อเจ้ายังมีชีวิตอยู่ เจ้ าได้ ของดี สําหรับตัว และลาซารัสได้ ของ
เลว แต่เดีย
๋ วนี้ เขาได้รบ
ั ความเล้าโลม แต่เจ้าได้รบ
ั ความทุกข์ทรมาน 26 นอกจากนั ้น ระหว่างพวกเรากับ
พวกเจ้ามีเหวใหญ่ตัง้ ขวางอยู่ เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ ถึงเจ้าก็ไม่ได้ หรือถ้าจะข้ามจาก
ที่นั่นมาถึงเราก็ไม่ได้� 27 เศรษฐีนั ้นจึงว่า ‘บิดาเจ้าข้า ถ้าอย่างนั ้นขอท่านใช้ลาซารัสไปยังบ้านบิดาของ
ข้าพเจ้า 28 เพราะว่าข้าพเจ้ามีพี่น้ องห้าคน ให้ลาซารัสเป็นพยานแก่เขา เพื่อมิให้เขามาถึงที่ทรมานนี้ �
29 แต่ อับ ราฮัม ตอบเขาว่า ‘เขามี โมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ นั ้น แล้ว ให้ เขาฟัง คนเหล่า นั ้น เถิด�
30 เศรษฐี นั ้น จึง ว่า ‘มิได้ อับ ราฮัม บิดาเจ้าข้า แต่ ถ้า คนหนึ่ ง จากหมู่ คนตายไปหาเขา เขาจะกลับ ใจเสีย
ใหม่� 31 อับราฮัมจึงตอบเขาว่า ‘ถ้าเขาไม่ฟังโมเสสและพวกศาสดาพยากรณ์ แม้คนหนึ่ งจะเป็นขึ้นมา
จากความตาย เขาก็จะยังไม่เชื่อ� ”

17

พระเยซูทรงสอนให้ยกโทษ
1 พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกอี กว่า “จําเป็ น ต้องมี เหตุ ให้ หลงผิด แต่ วิบัติ แก่ ผู้ ที่ ก่อ เหตุ ให้ เก ิด ความ
หลงผิดนั ้น 2 ถ้าเอาหินโม่แป้งผูกคอคนนั ้นถ่วงเสียที่ทะเล ก็ดีกว่าให้เขานําผู้เล็กน้ อยเหล่านี้ คนหนึ่ งให้
หลงผิด 3 จงระวังตัวให้ดี ถ้าพี่น้องทําการละเมิดต่อท่าน จงเตือนเขา และถ้าเขากลับใจแล้ว จงยกโทษ
ให้เขา 4 แม้เขาจะทําการละเมิดต่อท่านวันหนึ่ งเจ็ดหน และจะกลับมาหาท่านทัง้ เจ็ดหนในวันเดียวนั ้น
แล้วว่า ‘ฉั นกลับใจแล้ว� จงยกโทษให้เขาเถิด� 5 ฝ่ายอัครสาวกทูลองค์ พระผู้เป็นเจ้าว่า “ขอพระองค์
โปรดให้ความเชื่อของพวกข้าพเจ้ามากยิง่ ขึ้น� 6 องค์ พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสว่า “ถ้าพวกท่านมีความเชื่อ
เท่าเมล็ดพันธุผ
์ ักกาดเมล็ดหนึ่ ง ท่านก็จะสัง่ ต้นสุ กะมินนี้ ได้ว่า ‘จงถอนขึ้นออกไปปักในทะเล� และมัน
จะเชื่อฟังท่าน
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ผู้รบ
ั ใช้ที่ไม่มีบุญคุณต่อนาย

ในพวกท่านมี คนใดที่ มี ผู้รบ
ั ใช้ไถนาหรือเลี้ยงแกะ เมื่อผู้รับใช้คนนั ้นกลับมาจากทุ่งนาจะบอกเขาที
เดียวว่า ‘เชิญเอนกายลงรับประทานเถิด� 8 หรือจะไม่บอกเขาว่า ‘จงหาให้เรารับประทานและคาดเอวไว้
ปรนนิ บัติเรา จนเราจะกินและดื่มอม
ิ่ แล้ว และภายหลังเจ้าจงค่อยกินและดื่มเถิด� 9 นายจะขอบใจผูรั
้ บ
ใช้นั ้นเพราะผู้รับใช้ได้ทําตามคําสัง่ หรือ เราคิดว่าไม่ 10 ฉั นใดก็ดี เมื่อท่านทัง้ หลายได้กระทําสิง่ สารพัด
ซึ่งทรงบัญชาไว้แก่ ท่านนั ้น ก็ จงพูดด้วยว่า ‘ข้าพเจ้าทัง้ หลายเป็นผู้รับใช้ที่ ไม่มีบุ ญคุณต่อนาย ข้าพเจ้า
ได้กระทําตามหน้าที่ซ่ึงข้าพเจ้าควรกระทําเท่านั ้น� ”
7

ทรงรักษาคนโรคเรือ
้ นสิบคน
ต่อ มาเมื่อ พระองค์ กําลัง เสด็จ ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม พระองค์ จึง เสด็จ เลียบระหว่างแคว้น สะมาเรีย
และกาลิ ลี 12 เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้าไปในหมู่บ้านแห่ง หนึ่ ง มี คนเป็น โรคเรือ
้ นสิบ คนมาพบพระองค์ ยน
ื
13
14
อยู่แต่ไกล และส่งเสียงร้องว่า “เยซูนายเจ้าข้า โปรดได้เมตตาข้าพเจ้าทัง้ หลายเถิด� เมื่อพระองค์
ทอดพระเนตรเห็น แล้ว จึง ตรัส แก่ เขาว่า “จงไปแสดงตัว แก่ พวกปุโรหิต เถิด� ต่อ มาเมื่อ กําลัง เดิน ไป
เขาทัง้ หลายก็ หายสะอาด 15 ฝ่ายคนหนึ่ ง ในพวกนั ้น เมื่อ เห็ นว ่า ตัว หายโรคแล้ว จึง กลับ มาสรรเสริญ
พระเจ้าด้วยเสียงดัง 16 และกราบลงที่พระบาทของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์ คนนั ้นเป็นชาวสะมา
เรีย 17 ฝ่ายพระเยซู ตรัสว่า “มีสิบคนหายสะอาดมิใช่หรือ แต่เก้าคนนั ้นอยู่ที่ไหน 18 ไม่เห็นผู้ใดกลับมา
สรรเสริญพระเจ้า เว้นไว้แต่คนต่างชาติคนนี้ � 19 แล้วพระองค์ตรัสกับคนนั ้นว่า “จงลุกขึ้นไปเถิด ความ
เชื่อของเจ้าได้กระทําให้ตัวเจ้าหายปกติ�
11

อาณาจักรของพระเจ้าไม่มาโดยทางปรากฏแก่ตา
20 เมื่อ พวกฟาริสี ทูล ถามพระองค์ ว่า อาณาจักรของพระเจ้า จะมาถึง เมื่อไร พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า
“อาณาจักรของพระเจ้า ไม่ มาโดยให้ เป็ นที ่ สังเกตได้ 21 และเขาจะไม่ พูด ว่า ‘มาด ู นี่ � หรือ ‘ไปดู โน่ น �
เพราะ ดูเถิด อาณาจักรของพระเจ้าอยูภ
่ ายในท่านทัง้ หลาย�
พระคริสต์ตรัสถึงการเสด็จกลับมาครัง้ ที่สองของพระองค์
พระองค์ ตรัส กับ เหล่า สาวกว่า “วัน นั ้น จะมาถึง เมื่อ ท่านทัง้ หลายใคร่จะเห็ นว ัน ของบุตรมนุษย์ สัก
วัน หนึ่ ง แต่ จะไม่ เห็น 23 เขาจะพู ดก ั บท ่า นทัง้ หลายว่า ‘มาด ู นี่ � หรือ ‘ไปดู โน่ น � อย่า ออกไป อย่า ตาม
เขา 24 ด้วยว่า เปรียบเหมือนฟ้าแลบ เมื่อ แลบออกจากฟ้า ข้างหนึ่ ง ก็ ส่องสว่างไปถึง ฟ้า อีก ข้างหนึ่ ง บุ
ตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั ้นแหละในวันของพระองค์ 25 ก่อนนั ้นจําเป็ นที่พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมาน
หลายประการ และคนยุ คน ี้ จะปฏิเสธพระองค์ 26 ในสมัย ของโนอาห์ เหตุการณ์ ได้ เป็น มาแล้ว อย่างไร
ในสมัยของบุตรมนุษย์ก็ จะเป็นไปอย่างนั ้นด้วย 27 เขาได้ กินและดื่ม ได้ สมรสกันและได้ ยกให้เป็นสามี
ภรรยากัน จนถึง วัน นั ้ นที ่ โนอาห์ ได้ เข ้า ในนาวา และนํ้า ได้ มาท่วมล้างผลาญเขาเสีย ทัง้ สิน
้ 28 ในสมัย
ของโลทก็เหมือนกัน เขาได้กินดื่ม ซื้อขาย หว่านปลูก ก่อสร้าง 29 แต่ในวันนั ้นที่โลทออกไปจากเมืองโส
โดม ไฟและกํามะถันได้ ตกจากฟ้ามาเผาผลาญเขาเสียทัง้ สิน
้ 30 ในวันที ่บุ ตรมนุษย์จะมาปรากฏก็ เป็น
เหมือนอย่างนั ้น 31 ในวันนั ้นคนที่อยูบนดาดฟ้
่
าหลังคาบ้าน และของของเขาอยูใ่ นบ้าน อย่าให้เขาลงมา
เก็บของนั ้นไป และคนที่อยูตามทุ
่
่งนา อย่าให้เขากลับมาเหมือนกัน 32 จงระลึกถึงภรรยาของโลทนั ้นเถิด
33 ผู้ใดอุตส่าห์เอาชีวต
ิ ของตนรอด ผู้นั ้นจะเสียชีวต
ิ แต่ผู้ใดจะสู้เสียชีวต
ิ ผู้นั ้นจะได้ชีวิตรอด 34 เราบอก
ท่านทัง้ หลายว่า ในคืนวันนั ้นจะมีชายสองคนนอนในที่นอนอันเดียวกัน จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคน
หนึ่ ง 35 ผูหญิ
้
งสองคนจะโม่แปงด
้ ้วยกัน จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง 36 ชายสองคนจะอยูใ่ นทุ่ง
นา จะทรงรับคนหนึ่ ง จะทรงละคนหนึ่ ง� 37 เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “จะเกิดขึ้นที่ไหน พระองค์เจ้าข้า
� พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ซากศพอยูที
่ ่ไหน ฝูงนกอินทรีจะตอมกันอยูที
่ ่นั่น�
22
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18
หญิงม่ายกับผู้พิพากษาอธรรม
1 พระองค์ตรัสคําอุปมาเรือ
่ งหนึ่ งให้เขาฟังเพื่อสอนว่า คนทัง้ หลายควรอธิษฐานอยูเสมอ
่
ไม่อ่อนระอา
ใจ 2 พระองค์ ตรัสว ่า “ในนครหนึ่ งม ี ผู้ พิพากษาคนหนึ่ ง ที่ มิได้ เกรงกลัว พระเจ้า และมิ ได้ เห็น แก่ มนุษย์
3 ในนครนั ้ นม ีหญิ งม ่ายคนหนึ่ ง มาหาผู้ พิพากษาผู้ นั้น พูด ว่า ‘ขอแก้ แค้น ศั ตรู ของข้าพเจ้า ให้ ข้าพเจ้า
เถิด� 4 ฝ่ายผู้ พิพากษานั ้น ไม่ ยอมทํา จนช้า นาน แต่ ภายหลัง เขานึ ก ในใจว่า ‘แม้ว ่า เราไม่ เกรงกลัว
พระเจ้า และไม่ เห็น แก่ มนุษย์ 5 แต่ เพราะแม่ ม่ายคนนี้ มากวนเราให้ ลําบาก เราจะแก้ แค้น ให้ เขา เพื่
อม ิ ให้นางมารบกวนบ่อยๆให้เรารําคาญใจ� ” 6 และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “จงฟัง คํา ที่ ผู้ พิพากษา
อธรรมนี้ ได้พูด 7 พระเจ้าจะไม่ทรงแก้แค้นให้คนที่พระองค์ได้ทรงเลือกไว้ ผู้ร้องถึงพระองค์ทัง้ กลางวัน
กลางคืนหรือ พระองค์จะอดพระทัยไว้ชา้ นานหรือ 8 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า พระองค์จะทรงแก้แค้นให้
เขาโดยเร็ว แต่เมื่อบุตรมนุษย์มา ท่านจะพบความเชื่อในแผ่นดินโลกหรือ�
คําอุปมาเกี่ยวกับคนฟาริสีและคนเก็บภาษี
9 สําหรับ บางคนที่ ไว้ใจในตัว เองว่า เป็ น คนชอบธรรม และได้ ดู ถู กคนอื่น นั ้น พระองค์ ตรัส คํา อุปมานี้
ว่า 10 “มี ชายสองคนขึ้น ไปอธิษฐานในพระวิหาร คนหนึ่ ง เป็น พวกฟาริสี และคนหนึ่ 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 ข้าพระองค์ถืออดอาหารสองหน และของสารพัดซึ่งข้าพระองค์หาได้ ข้าพระองค์
ได้ เอาสิบ ชัก หนึ่ ง มาถวาย� 13 ฝ่ายคนเก็บ ภาษี นั้น ยืน อยู่แต่ ไกล ไม่ แหงนดู ฟ้า แต่ ตี อกของตนว่า ‘ข้า
แต่พระเจ้า ขอทรงโปรดพระเมตตาแก่ข้าพระองค์ผู้เป็นคนบาปเถิด� 14 เราบอกท่านทัง้ หลายว่า คนนี้
แหละเมื่อกลับลงไปยังบ้านของตนก็นับว่าชอบธรรมยิง่ กว่าอีกคนหนึ่ งนั ้น เพราะว่าทุกคนที่ยกตัวขึ้นจะ
ต้องถูกเหยียดลง แต่ทุกคนที่ได้ถ่อมตัวลงจะต้องถูกยกขึ้น�
พระเยซูทรงอวยพรแก่เด็กเล็กๆ (มธ 19:13-15; มก 10:13-16)
15 แล้วเขาอุม
้ ทารกมาหาพระองค์ เพื่อจะให้พระองค์ทรงถูกต้องทารกนั ้น แต่เหล่าสาวกเมื่อเห็นเข้า
ก็หา้ มเขา 16 แต่พระเยซูทรงเรียกเขามา แล้วตรัสว่า “จงยอมให้เด็กเล็กๆเข้ามาหาเรา อย่าห้ามเขาเลย
เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้าย่อมเป็นของคนเช่นเด็กเหล่านั ้น 17 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลาย
ว่า ผู้หน่งึ ผู้ใดมิได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเหมือนเด็กเล็กๆ ผู้นั ้นจะเข้าในอาณาจักรนัน
้ ไม่ได้�
เรือ
่ งเศรษฐีหนุ่ม (มธ 19:16-30; มก 10:17-31)
“ท่านอาจารย์ผูประเสริ
้
ฐ ข้าพเจ้าจะทําประการใดจึงจะได้ชีวิตน
ิ รน
ั ดร์เป็น มรดก� 19 พระเยซู ตรัส ถามคนนั ้ นว ่า “ท่านเรียกเราว่า ประเสริฐ ทําไม ไม่มี ใครประเสริฐ เว้น
แต่พระเจ้าองค์เดียว 20 ท่านรู จ
้ ักพระบัญญัติแล้วซึ่งว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลัก
ทรัพย์ อย่าเป็นพยานเท็จ จงให้เกียรติแก่บิดามารดาของตน� ” 21 คนนั ้นจึงทูลว่า “ข้อเหล่านี้ ข้าพเจ้า
ได้ ถือ รักษาไว้ ตัง้ แต่ เป็น เด็กๆมา� 22 เมื่อ พระเยซู ทรงได้ยน
ิ อย่างนั ้น พระองค์ ตรัส แก่ เขาว่า “ท่านยัง
ขาดสิง่ หนึ่ ง จงไปขายบรรดาสิง่ ของซึ่ง ท่านมี อยู่ และแจกจ่ายให้ คนอนาถา ท่านจึง จะมี ทรัพย์ สมบัติ
ในสวรรค์ 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 าในอาณาจักรของ
พระเจ้าก็ยากจริงหนา 25 เพราะว่าตัวอูฐจะรอดรูเขม
็ ก็งา่ ยกว่าคนมังม
่ จะเข้
ี
าในอาณาจักรของพระเจ้า�
26 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่ได้ยินจึงว่า “ถ้าอย่างนั ้นใครจะรอดได้� 27 แต่พระองค์ตรัสว่า “สิ่งที่มนุษย์ทําไม่ได้
พระเจ้าทรงกระทําได้� 28 เปโตรจึงทูลว่า “ดูเถิด ข้าพระองค์ทัง้ หลายได้สละทิง้ สิง่ สารพัด ติดตามพระ
18 มีขุนนางผูหน
้ ่งึ ทูลถามพระองค์ว่า
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องค์มา� 29 พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ถ้าผู้ใดได้สละเรือน หรือบิ
ดามารดา หรือพี่น้ อง หรือภรรยา หรือบุตร เพราะเห็นแก่อาณาจักรของพระเจ้า 30 ในเวลานี้ ผู้นั ้นจะได้
รับตอบแทนหลายเท่า และในโลกหน้าจะได้ชีวิตนิรน
ั ดร์�
พระเยซูทรงพยากรณ์ ถึงความตายและการฟื้ นคืนชีพของพระองค์ (มธ 20:17-19; มก 10:32-34)
31 พระองค์ ทรงพาสาวกสิบ สองคนไปกับ พระองค์ แล ้ว ตรัส กับ เขาว่า “ดู เถิด เราทัง
้ หลายจะขึ้นไปยัง
กรุ งเยรู ซาเล็ม และสิง่ สารพัดซึ่งเหล่าศาสดาพยากรณ์ ได้เขียนไว้วา่ ด้วยบุตรมนุษย์นั้นจะสําเร็จ 32 ด้วย
ว่าบุตรมนุษย์นั้นจะต้องถูกมอบไว้กับคนต่างชาติ และเขาจะเยาะเย้ยท่าน กระทําหยาบคายแก่ ท่าน ถ่
มน้าํ ลายรดท่าน 33 เขาจะโบยตี และฆ่าท่านเสีย แล้วในวันที ่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่� 34 ฝ่ายเหล่า
สาวกมิ ได้ เข้าใจในสิง่ เหล่านั ้น เลย และคํา นั ้ นก็ถู กซ่อนไว้จากเขา และเขาไม่ รู เนื
้ ้ อ ความซึ่งพระองค์ ตรั
สนน
ั้
ทรงรักษาคนตาบอดใกล้เมืองเยรีโค (มธ 20:29-34; มก 10:46-52)
ต่อ มาเมื่อ พระองค์ เสด็จ มาใกล้ เมืองเยรีโค มี คนตาบอดคนหนึ่ ง นั ่ง ขอทานอยู่ รม
ิ หนทาง 36 เมื่อ
เขาได้ยน
ิ เสียงประชาชนเดิน ผ่านไป จึง ถามว่า เรือ
่ งอะไรกัน 37 คนพวกนั ้น จึง บอกเขาว่า พระเยซู ชาว
นาซาเร็ธเสด็จไป 38 คนตาบอดนั ้นจึงร้องว่า “ท่านเยซู บุ ตรดาวิดเจ้าข้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์ เถิด
� 39 คนที ่ เดิน ไปข้างหน้า นั ้น จึง ห้ามเขาให้ นิ่ ง แต่ เขายิง่ ร้องขึ้ นว ่า “บุ ตรดาวิด เจ้าข้า ขอทรงเมตตา
ข้า พระองค์ เถิด � 40 พระเยซู ทรงประทับ ยืน อยู่ สัง่ ให้ พาคนตาบอดมาหาพระองค์ เมื่อ เขามาใกล้ แล้ว
พระองค์ ทรงถามเขา 41 ว่า “เจ้ าปรารถนาจะให้ เราทํา อะไรให้ เจ้า � เขาทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า โปรด
ให้ข้า พระองค์ เห ็น ได้� 42 พระเยซู ตรัส แก่ เขาว่า “จงเห็น เถิด ความเชื่อ ของเจ้า ได้ กระทํา ให้ตัว เจ้า หาย
ปกติ� 43 ในทันใดนั ้นเขาก็เห็นได้ และตามพระองค์ไปพลางถวายเกียรติแด่พระเจ้า และเมื่อคนทัง้ ปวง
ได้เห็นเช่นนั ้นก็สรรเสริญพระเจ้า
35

19
ศักเคียสคนเก็บภาษี ได้รับความรอด

1 ฝ่ายพระเยซูจึงเสด็จเข้าเมืองเยรีโคและกําลังจะทรงผ่านไป 2 ดูเถิด

มีชายคนหนึ่ งชื่อศักเคียส ผู้ซึ่ง
เป็นนายด่านภาษี และเป็นคนมังม
่ ี
แต่ดูไม่เห
็น เพราะคนแน่ น ด้วยเขาเป็น คนเตี้ย 4 เขาจึง วิง่ ไปข้างหน้า ขึ้น ต้น มะเดื่อ เพื่อ จะได้ เห ็ นพระองค์ เพราะ
ว่า พระองค์ จะเสด็จ ไปทางนั ้น 5 เมื่อ พระเยซู เสด็จ มาถึงที่ นั ่น พระองค์ ทรงแหงนพระพักตร์ดู ศักเคียส
แล้ว ตรัส แก่ เขาว่า “ศักเคียสเอ๋ย จงรีบ ลงมา เพราะว่า เราจะต้องพัก อยู่ ในบ้านของท่านวัน นี้ � 6 แล ้ว
เขาก็รีบลงมาต้อนรับพระองค์ด้วยความปรีดี 7 เมื่อคนทัง้ ปวงเห็นแล้วเขาก็พากันบ่นว่า “พระองค์เข้าไป
พักอยู่กับคนบาป� 8 ฝ่ายศักเคียสยืนทูลองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า “ดูเถิด พระองค์เจ้าข้า ทรัพย์สิ่งของของ
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ยอมให้คนอนาถาครึง่ หนึ่ ง และถ้าข้าพระองค์ได้ฉ้ อโกงของของผู้ใด ข้าพระองค์
ยอมคืนให้เขาสี่เท่า� 9 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “วันนี้ ความรอดมาถึงครอบครัวนี้แล้ว เพราะคนนี้ เป็นลูก
ของอับราฮัมด้วย 10 เพราะว่าบุตรมนุษย์ได้มาเพื่อจะแสวงหาและช่วยผู้ที่หลงหายไปนั ้นให้รอด�
3 ศักเคียสพยายามจะดูให้เหน
็ พระเยซูวา่ พระองค์เป็นผูใด
้

คําอุปมาเกี่ยวกับเงินสิบมินา
11 เมื่อ เขา ทัง
้ หลาย ได้ยน
ิ เหตุ การณ์ นั ้น พระองค์ ได้ ตรัส คํา อุปมา เรือ
่ ง หนึ่ ง ให้ เขา ฟัง ต่อ ไป เพราะ
พระองค์เสด็จมาใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว และเพราะเขาทัง้ หลายคิดว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะปรากฏ
โดยพลัน 12 เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรัสว ่า “มี เจ้ านายองค์ หน ่งึ ไปเมืองไกล เพื่อ จะรับ อํานาจมาครอง
อาณาจักรแล้วจะกลับมา 13 ท่านจึงเรียกผู้รับใช้ของท่านสิบคนมามอบเงินไว้แก่ เขาสิบมินา สัง่ เขาว่า
‘จงเอาไปค้าขายจนเราจะกลับมา� 14 แต่ชาวเมืองชังท่านผู้นั ้น จึงใช้คณะทูตตามไปทูลท่านว่า ‘เราไม่
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ต้องการให้ผู้นี้ ครอบครองเรา� 15 ต่อมาเมื่อท่านได้รบ
ั อํานาจครองอาณาจักรกลับมาแล้ว ท่านจึงสัง่ ให้
เรียกผู้รับใช้ทัง้ หลายที่ ท่านได้ให้เงินไว้นั้นมา เพื่อจะได้รู ว่
้ าเขาทุกคนค้าขายได้กําไรกี่มากน้ อย 16 ฝ่าย
คนแรกมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินม ิ นาหนึ่ ง ของท่านได้ กําไรสิบ มิ นา � 17 ท่านจึง พู ดก ับ เขาว่า ‘ดี แล้ว
เจ้าเป็นผู้รับใช้ที่ ดี เพราะเจ้าสัตย์ซ่ือในของเล็กน้ อย เจ้าจงมีอาํ นาจครอบครองสิบเมืองเถิด� 18 คนที
่ สองมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า เงินม ิ นาหนึ่ ง ของท่านได้ กําไรห้า มิ นา � 19 ท่านจึง พู ดก ับ เขาเหมือ นกั นว ่า
‘เจ้าจงครอบครองห้าเมืองเถิด� 20 อีกคนหนึ่ งมาบอกว่า ‘ท่านเจ้าข้า ดูเถิด นี่ เงินมินาหนึ่ งของท่าน ซึ่ง
ข้าพเจ้าได้ เอาผ้าห่อเก็บไว้ 21 เพราะข้าพเจ้ากลั วท่าน ด้วยว่าท่านเป็นคนเข้มงวด ท่านเก็บผลซึ่งท่าน
มิได้ลงแรง และเกี่ยวที่ ท่านมิได้หว่าน� 22 ท่านจึงตอบเขาว่า ‘เจ้าผู้รับใช้ชัว่ เราจะปรับโทษเจ้าโดยคํา
ของเจ้า เอง เจ้ าก็ รู หรื
้ อ ว่า เราเป็น คนเข้ม งวด เก ็บ ผลซึ่ง เรามิ ได้ ลงแรง และเกี่ยวที่ เรามิ ได้ หว่าน 23 ก็
เหตุไฉนเจ้ามิได้ฝากเงินของเราไว้ที่ธนาคารเล่า เมื่อเรามาจะได้รบ
ั เงินของเรากับดอกเบี้ยด้วย� 24 แล
้ วท ่านสัง่ คนที่ ยน
ื อยู่ที่ นั ่ นว ่า ‘จงเอาเงินม ิ นาหนึ่ ง นั ้น ไปจากเขา ให้แก่ คนที ่ มี สิ บมิ นา � 25 (คนเหล่า นั ้น
บอกท่านว่า ‘ท่านเจ้าข้า เขามีสิบมินาแล้ว�) 26 ‘เราบอกเจ้าทัง้ หลายว่า ทุกคนที่มีอยูแล
่ ว
้ จะเพิม
่ เติมให้
เขาอีก แต่ผู้ที่ไม่มีแม้ว่าซึ่งเขามีอยู่นั ้นจะต้องเอาไปจากเขา 27 ฝ่ายพวกศัตรู ของเราที่ไม่ต้องการให้เรา
ครอบครองเขานั ้น จงพาเขามาที่นี่ และฆ่าเสียต่อหน้าเรา� ”
การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชย
ั (มธ 21:1-11; มก 11:1-11; ยน 12:12-19)
28 เมื่อพระองค์ตรัสคําเหล่านั ้นแล้ว พระองค์ทรงดําเนิ นนําหน้าเขาไปจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 29 ต่อ
มาเมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้หมูบ้
่ านเบธฟายีและหมูบ
่ ้านเบธานี บนภูเขาซึ่งเรียกว่า มะกอกเทศ พระองค์
ทรงใช้สาวกสองคนของพระองค์ไป 30 สัง่ ว่า “จงเข้าไปในหมู่บ้านที่อยู่ตรงหน้า เมื่อเข้าไปแล้วจะพบลูก
ลาตัว หนึ่ ง ผูก อยู่ ที่ ยัง ไม่ เคยมี ใครขึ้น ขี่ เลย จงแก้ มัน จูง มาเถิด 31 ถ้า มี ผู้ ใดถามท่านว่า ‘ท่านแก้ มัน
ทําไม� จงบอกเขาว่า ‘เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงประสงค์ ลูก ลานี้ � ” 32 สาวกที่ รับ ใช้ นั ้น ได้ ไปพบ
เหมือนที่ พระองค์ ตรัส แก่ เขาแล้ว 33 เมื่อ เขากําลัง แก้ ลูก ลานั ้น พวกเจ้าของก็ ถามเขาว่า “ท่านแก้ ลูก
ลาทําไม� 34 ฝ่ายเขาตอบว่า “องค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ ลูกลานี้ � 35 แล้วเขาก็ จูงลูกลามาถึงพระ
เยซู และเอาเสื้อ ของตนปู ลงบนหลัง ลา และเชิญ พระเยซู ข้น
ึ ทรงลานั ้น 36 เมื่อ พระองค์ เสด็จ ไป เขาทัง้
หลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามหนทาง 37 เมื่อพระองค์เสด็จมาใกล้ที่ซึ่งจะลงไปจากภูเขามะกอกเทศ
แล้ว เหล่ าสาวกทุก คนมี ความเปรมปรีดิ ์ เพราะบรรดามหกิจ ซึ่ง เขาได้ เห ็น นั ้น จึง เริม
่ สรรเสริญ พระเจ้า
เสียงดัง 38 ว่า “ขอให้พระมหากษั ตริย์ผู้ที่เสด็จมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพระเจริญ จงมี
สันติ สุข ในสวรรค์ และทรงสง่า ราศี ในที่ สูงสุด � 39 ฝ่ายฟาริสี บางคนในหมู่ ประชาชนนั ้น ทูล พระองค์ ว่า
“อาจารย์ เจ้าข้า จงห้ามเหล่า สาวกของท่าน� 40 พระองค์ ตรัส ตอบเขาว่า “เราบอกท่านทัง้ หลายว่า ถึง
คนเหล่านี้ จะนิ่ 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 ตรัสว ่า “ถ้า เจ้า
คือเจ้าเอง รู ในกาลวั
้
นนี้ ว่า สิ่งอะไรจะให้สันติสุข แต่เดีย
๋ วนี้ สิ่งนั ้นบังซ่อนไว้จากตาของเจ้าแล้ว 43 ด้วย
ว่าเวลาจะมาถึงเจ้า เมื่อศั ตรู ของเจ้าจะก่อเชิงเทินต่อสู้ เจ้า และล้อมขังเจ้าไว้ทุกด้าน 44 แล้วจะเหวีย
่ ง
เจ้า ลงให้ ราบบนพื้น ดิน กั บลู กทัง้ หลายของเจ้า ซึ่ง อยู่ ในเจ้า และเขาจะไม่ ปล่อยให้ ศิลาซ้อ นทั บก ัน ไว้
ภายในเจ้าเลย เพราะเจ้าไม่ได้รู เวลาที
้
่พระองค์เสด็จมาเยีย
่ มเจ้า�
ทรงชําระพระวิหารอีก (มธ 21:12-16; มก 11:15-18; ยน 2:13-17)
แล้วทรงเริม
่ ขับไล่คนทัง้ หลายที่ซ้ือขายอยู่นั ้น 46 ตรัสแก่เขาว่า
“มีพระวจนะเขียนไว้ว่า ‘นิ เวศของเราเป็นนิ เวศสําหรับอธิษฐาน� แต่ เจ้ าทัง้ หลายมากระทําให้เป็น ‘ถํ้า
ของพวกโจร� ” 47 พระองค์ทรงสัง่ สอนในพระวิหารทุกวัน แต่พวกปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และ
45 ฝ่ายพระองค์เสด็จเข้าในพระวิหาร
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คนสําคัญ ของพลเมืองได้ หาช่องที่ จะประหารพระองค์ เสีย
เพราะว่าคนทัง้ ปวงชอบฟังพระองค์มาก
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แต่ เขาไม่ พบช่องทางที่ จะกระทํา อะไรได้

20
พวกธรรมาจารย์ถามเกี่ยวกับสิทธิอาํ นาจของพระเยซู (มธ 21:23-27; มก 11:27-33)

1 ต่อ มาวัน หนึ่ ง เมื่อ พระองค์ กําลัง ทรงสัง
่ สอนคนทัง้ ปวงในพระวิหารและประกาศข่าวประเสริฐ

พวก
ปุโรหิตใหญ่ พวกธรรมาจารย์ และพวกผู้ใหญ่มาพบพระองค์ 2 และทูลพระองค์ว่า “จงบอกพวกเราเถิด
ท่านกระทําการเหล่านี้ โดยสิทธิอน
ั ใด หรือใครให้สิทธินี้ แก่ท่าน� 3 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “เราจะถาม
ท่านทัง้ หลายสัก ข้อ หนึ่ งด ้วย จงตอบเราเถิด 4 คื อบ ัพ ติศ มาของยอห์น นั ้น มาจากสวรรค์ หรือ มาจาก
มนุษย์� 5 เขาจึง ปรึกษากั นว ่า “ถ้า เราจะว่า ‘มาจากสวรรค์� ท่านจะถามว่า ‘เหตุ ไฉนท่านจึง ไม่ เชื่อ
ยอห์นเล่า� 6 แต่ถ้าเราจะว่า ‘มาจากมนุษย์� คนทัง้ ปวงก็จะเอาหินขว้างเรา เพราะเขาทัง้ หลายถือกันว
่ายอห์นเป็นศาสดาพยากรณ์ � 7 เขาจึงตอบว่าเขาไม่ทราบว่ามาจากไหน 8 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เรา
จะไม่บอกท่านทัง้ หลายเหมือนกันว่า เรากระทําการเหล่านี้ โดยสิทธิอน
ั ใด�
คําอุปมาเกี่ยวกับคนเช่าสวนที่ชัว่ ร้าย (อสย 5:1-7; มธ 21:33-46; มก 12:1-12)

แล ้ว พระองค์ ตัง้ ต้น ตรัส คํา อุปมาให้ คนทัง้ หลายฟั งด ัง ต่อ ไปนี้ ว่า “ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ได้ ทํา สวนองุน
่
10
และให้ชาวสวนเช่า แล้ว ก็ ไปเมืองไกลเสีย ช้า นาน
เมื่อ ถึง เวลาแล้ว จึง ใช้ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ ง ไปหาคนเช่า
สวนเหล่า นั ้น เพื่อ เขาทัง้ หลายจะได้ มอบผลจากสวนองุน
่ แก่ เขาบ้าง แต่ คนเช่า สวนนั ้น ได้ เฆี่ยนตี ผู้รบ
ั
ใช้คนนั ้นและไล่ ให้กลับไปมือเปล่า 11 แล้วเจ้าของสวนจึงใช้ผู้รบ
ั ใช้อีกคนหนึ่ ง แต่ คนเช่าสวนได้ เฆี่ยน
ตี และทําการน่า อัปยศต่างๆแก่ ผู้รบ
ั ใช้ นั ้น ด้วย และได้ ไล่ ให้ กล ับ ไปมือ เปล่า 12 แล ้ว เจ้าของสวนจึง ใช้
คนที ่ สามไปและคนเช่า สวนนั ้ นก ็ ทําให้ เขาบาดเจ็บ แล ้ว ผลักไสออกไป 13 ฝ่ายเจ้าของสวนองุน
่ จึง ว่า
‘เราจะทําอย่างไรดี เราจะใช้บุตรชายที่รก
ั ของเราไป เมื่อเห็นบุตรนั ้นพวกเขาคงจะเคารพนั บถือ� 14 แต่
พวกคนเช่า สวนเมื่อ เห็น บุตรนั ้ นก ็ ปรึกษากั นว ่า ‘คนนี้ แหละเป็น ทายาท มาเถิด ให้ เราฆ่า เขาเสีย เพื่อ
มรดกจะตกกับเรา� 15 แล้วเขาก็ ผลักบุตรนั ้ นออกไปนอกสวนองุน
่ ฆ่าเสีย เหตุ ฉะนั ้นเจ้าของสวนองุน
่
จะทํา อย่างไรกับ เขาเหล่า นั ้น 16 ท่านจะมาฆ่า คนเช่า สวนเหล่า นั ้น เสีย แล ้ วจะเอาสวนองุน
่ นั ้น ให้ผู้ อื่น
เช่า� คนทัง้ หลายเมื่อ ได้ยน
ิ ดัง นั ้น จึง ว่า “ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้เป็น เช่น นั ้น เลย� 17 ฝ่ายพระองค์ ทรง
เพ่งดูเขาและตรัสว่า “เหตุฉะนั ้นพระวจนะซึ่งเขียนไว้นั้นหมายความอย่างไรกันซึ่งว่า ‘ศิลาซึ่งช่างก่อได้
ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็นศิ ลามุมเอกแล้ว� 18 ผู้ใดล้มทับศิ ลานน
ั ้ ผู้นั ้นจะต้องแตกหักไป แต่ศิ ลาน
ัน
้ จะตกทับผู้ใด ก็จะบดขยีผู
้ ้นั ้นจนแหลกเป็นผุยผง�
9

คําถามเกี่ยวกับการส่งส่วย

19 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์รู อ
้ ยู่ว่า

พระองค์ ได้ ตรัสคําอุปมานั ้นกระทบพวกเขาเอง
จึง อยากจะจับ พระองค์ ในเวลานั ้น แต่ เขากลัว ประชาชน 20 เขาจึง ตามดู พระองค์ และใช้ คนให้ ปลอม
เป็นเหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนม หวังจะจับผิดในพระดํารัสของพระองค์ เพื่อจะมอบพระองค์ ไว้ใน
อํานาจและอาชญาของเจ้าเมือง 21 คนเหล่านั ้นจึงทูลถามพระองค์ว่า “อาจารย์เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ทราบอยู่ว่า ท่านกล่าวและสัง่ สอนล้วนแต่ความจริงและมิได้เลือกหน้าผู้ใด แต่สัง่ สอนทางของพระเจ้า
จริงๆ 22 การที่ จะส่งส่วยให้แก่ ซีซาร์นั ้นถูกต้องตามพระราชบัญญัติ หรือไม่� 23 ฝ่ายพระองค์ ทรงหยัง่ รู ้
อุบายของเขาจึงตรัสแก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายทดลองเราทําไม 24 จงให้เราดู เงินตราเหรียญหนึ่ งเถิด รู
ปและคํา จารึก นี้ เป็น ของใคร� เขาทูล ตอบว่า “ของซี ซาร์� 25 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “ของของซี
ซาร์จงถวายแก่ซีซาร์ และของของพระเจ้าจงถวายแด่พระเจ้า� 26 คนเหล่านั ้นจับผิดในพระดํารัสของ
พระองค์ต่อหน้าประชาชนไม่ได้ และเขาก็ประหลาดใจในพระดํารัสตอบของพระองค์จึงนิ่ งไป

ลูกา 20:27

1046

ลูกา 21:7

ทรงตอบพวกสะดูสีเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาอีก (มธ 22:23-33; มก 12:18-27)
27 ยังมีพวกสะดูสีบางคนมาหาพระองค์ ซึ่งเขาทัง
้ หลายว่าการฟื้ นขึ้นมาจากความตายนั ้นไม่มี เขาจึง
ทูล ถามพระองค์ 28 ว่า “อาจารย์เจ้าข้า โมเสสได้ เข ียนสัง่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายไว้ว่า ‘ถ้า ชายผู้ ใดตายและมี
ภรรยา แต่ไม่มีบุตร ก็ให้น้ องชายรับพี่สะใภ้นั ้นไว้เป็นภรรยาของตน เพื่อสืบเชื้อสายของพี่ชายไว้� 29 ยั
งม ี พี่ น้ องผู้ชายเจ็ด คน พี่ หัวปี มี ภรรยาแล้ วก ็ ตายไม่ มี บุตร 30 แล ้ วน ้ องที่ สองก็ รบ
ั หญิง นั ้น เป็น ภรรยา
แล้วเขาก็ตายไม่มีบุตร 31 ที่สามนั ้ นก็รบ
ั หญิงนั ้นเป็นภรรยา ทัง้ เจ็ดคนก็เหมือนกันไม่มีบุตร แล้วก็ตาย
32 ที่สุ ดผู้หญิงนั ้นก็ตายด้วย 33 เหตุฉะนั ้น ในวันที่จะฟื้ นขึ้นมาจากความตาย หญิงนั ้นจะเป็ นภรรยาของ
ใคร ด้วยนางได้เป็นภรรยาของชายทัง้ เจ็ดนั ้นแล้ว� 34 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “คนในโลกนี้ มีการสมรส
กัน และยกให้ เป็น สามี ภรรยากัน 35 แต่ เขาเหล่านั ้ นที ่ สมควรจะลุ ถึง โลกหน้า และลุ ถึง การฟื้ นขึ้น มา
จากความตาย ไม่มี การสมรสกัน หรือ ยกให้ เป็น สามี ภรรยากัน 36 และเขาจะตายอีก ไม่ ได้ เพราะเขา
เป็นเหมือนทูตสวรรค์ เป็นบุตรของพระเจ้า ด้วยว่าเป็นลูกแห่งการฟื้ นขึ้นมาจากความตาย 37 แต่คนที่
ตายจะถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่นั ้น โมเสสก็ยงั ได้สําแดงในเรือ
่ งพุ่มไม้ คือที่ได้เรียกองค์พระผู้เป็นเจ้าว่า
‘เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยาโคบ� 38 พระองค์มิได้ทรงเป็น
พระเจ้าของคนตาย แต่ทรงเป็นพระเจ้าของคนเป็น ด้วยว่าจําเพาะพระเจ้าคนทุกคนเป็นอยู�
่
พวกธรรมาจารย์ไม่สามารถที่จะตอบพระเยซูได้ (มธ 22:41-46; มก 12:35-37)
39 ธรรมาจารย์บางคนจึงทูลว่า “อาจารย์เจ้าข้า ท่านพูดดีแล้ว� 40 หลังจากนั ้นพวกเขาก็ไม่กล้าจะทูล
ถามพระองค์ต่อไปอีก 41 พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “ที่คนทัง้ หลายว่า พระคริสต์ทรงเป็นบุตรของดาวิด
นั ้นเป็นได้อย่างไร 42 ด้วยว่าท่านดาวิดเองได้กล่าวไว้ในหนั งสือสดุดีว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับองค์
พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา 43 จนกว่า เราจะกระทํา ให้ ศัตรู ของท่านเป็น แท่น
รองเท้าของท่าน� 44 ดาวิดยังได้ ทรงเรียกท่านว่าเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า ท่านจะเป็นบุตรของดาวิดอย
่างไรได้�
พระเยซูทรงกล่าวโทษพวกธรรมาจารย์ (มธ 23:1-36; มก 12:38-40; ลก 11:37-54)
45 เมื่อคนทัง
้ หลายกําลังฟังอยู่ พระองค์จึงตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า 46 “จงระวังพวกธรรมา
จารย์ให้ดี ผู้ที่ชอบสวมเสื้อยาวเดินไปมา ชอบให้คนคํานั บกลางตลาด ชอบนั ่งที่สูงในธรรมศาลาและที่อั
นมเกี
ี ยรติในการเลี้ยง 47 เขาริบเอาเรือนของหญิงม่าย และอธิษฐานโอ้อวดเสียยืดยาว เขาทัง้ หลายนั ้น
จะได้รบ
ั พระอาชญามากยิง่ ขึ้น�

21
เงินถวายของหญิงม่าย (มก 12:41-44)

1 พระองค์เงยพระพักตร์ทอดพระเนตรเห็นคนมังม
่ ีทัง้ หลายนําเงินมาใส่ในตู้เก็บเงินถวาย 2 พระองค์

ทอดพระเนตรเห็น หญิ งม ่ายคนหนึ่ ง เป็น คนจนนํา เหรียญทองแดงสองอัน มาใส่ ด้วย 3 พระองค์ ตรัสว ่า
“เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า หญิงม่ายจนคนนี้ ได้ใส่ไว้มากกว่าคนทัง้ ปวงนี้ 4 เพราะว่าคนทัง้
ปวงนี้ ได้เอาเงินเหลือใช้ของเขามาใส่ถวายแด่พระเจ้า แต่ผูหญิ
้ งนี้ ขัดสนที่สุด ยังได้เอาเงินทีมี
่ อยูสํ
่ าหรับ
ิ ของตนมาใส่จนหมด�
เลี้ยงชีวต
ทรงเทศนาที่ภูเขามะกอกเทศ (มธ 24-25; มก 13)

พระองค์ จึงตรัสว่า 6 “สิ ่ง
เหล่านี้ ที่ท่านทัง้ หลายเห็น วันหนึ่ งศิลาที่ซ้อนทับกันอยูที
่ ่นี่ซึ่งจะไม่ถูกทําลายลงก็หามิได้� 7 เขาทัง้ หลาย
ทูล ถามพระองค์ ว่า “พระอาจารย์ เจ้าข้า เหตุการณ์ เหล่า นี้ จะบังเกิด ขึ้น เมื่อไร สิ ่ง ไรเป็น หมายสําคัญ ว่า
การณ์ ทัง้ ปวงนี้ จวนจะบังเกิดขึ้น�
5 เมื่อ บางคนพูด ชมพระวิหารว่า ได้ ตกแต่ง ไว้ด้วยศิลางามและเครือ
่ งถวาย
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เส้นทางของคนยุคนี้ (มธ 24:4-14)
8 พระองค์ จึง ตรัสว ่า “ระวัง ให้ ดี อย่า ให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านให้ หลง ด้วยว่า จะมี หลายคนมาต่างอ้างนาม
ของเราและว่า ‘เราเป็นพระคริสต์� และว่า ‘เวลานั ้นใกล้ เข้ามาแล้ว� ท่านทัง้ หลายอย่าตามเขาไปเลย
9 เมื่อ ท่านทัง
้ หลายจะได้ยน
ิ ถึง การสงครามและการจลาจล อย่า ตกใจกลัว เพราะว่า สิง่ เหล่า นั ้น จํา ต้อง
เกิดขึ้นก่อน แต่ที่สุดปลายยังจะไม่มาทันที� 10 แล้วพระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ ‘ประชาชาติจะลุกขึ้นต่อสู้
ประชาชาติ ราชอาณาจักรต่อสู้ ราชอาณาจักร � 11 ทัง้ จะเกิด แผ่น ดิน ไหวใหญ่ ในที่ ต่างๆ และจะเกิ ดก
ัน ดารอาหารและโรคระบาดอย่างร้ายแรง และจะมี ความวิบัติ อัน น่า กลัว และหมายสําคัญ ใหญ่ๆ จาก
ฟ้า สวรรค์ 12 แต่ ก่อนเหตุ การณ์ เหล่ านั ้น เขาจะจั บท ่านไว้ และจะข่มเหงท่านและมอบท่านไว้ในธรรม
ศาลาและในคุก และพาท่านไปต่อหน้ากษั ตริย์และเจ้าเมืองเพราะเหตุนามของเรา 13 การนั ้นจะเกิดแก่
ท่านเพื่อท่านจะได้ เป็นพยาน 14 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายต้องปลงใจไว้ว่า จะไม่คิดนึ กก่อนว่าจะแก้ตัว
อย่างไร 15 ด้วยว่าเราจะให้ปากและปัญญาแก่ ท่าน ซึ่งศั ตรู ทัง้ หลายของท่านจะต่อต้านและคัดค้านไม่
ได้ 16 แม้แต่บิดามารดาญาติพี่น้ องและมิตรสหายจะทรยศท่าน และพวกเขาจะฆ่าบางคนในพวกท่าน
เสีย 17 คนทัง้ ปวงจะเกลียดชัง ท่านเพราะเหตุ นามของเรา 18 แต่ ผมของท่านสัก เส้น หนึ่ ง จะเสีย ไปก็
หามิได้ 19 ท่านจะได้ชีวิตรอดโดยความอดทนของท่าน
การทําลายกรุ งเยรู ซาเล็มในอนาคต (มธ 24:15-21; มก 13:14-23)
เมื่อนั ้นจงรู ว่
้ าวิบัติของกรุ งนั ้ นก็ใกล้เข
21
้า มาแล้ว
เวลานั ้น ให้ผู้ ที่ อยู่ในแคว้น ยู เดีย หนี ไปยัง ภูเขาและผู้ ที่ อยู่ในกรุ ง ให้ออกไป และผู้ ที่ อยู่บ้าน
นอกอย่าให้เข้ามาในกรุ ง 22 เพราะว่าเวลานั ้นเป็ นวันแห่งการแก้แค้นเพื่อจะให้สิ่งสารพัดที่เขียนไว้นั้น
สําเร็จ 23 แต่ในวันเหล่านั ้ นวิบัติแก่หญิงที่ มีครรภ์หรือมีลูกอ่อนกินนมอยู่ เพราะว่าจะมีความทุกข์ร้อน
ใหญ่หลวงบนแผ่นดิน และจะทรงพระพิโรธแก่พลเมืองนี้ 24 เขาจะล้มลงด้วยคมดาบ และต้องถูกกวาด
เอาไปเป็น เชลยทั ่วท ุก ประชาชาติ และคนต่างชาติ จะเหยียบยํ่า กรุ ง เยรู ซาเล็ม จนกว่า เวลากําหนดของ
คนต่างชาตินั้นจะครบถ้วน
การเสด็จกลับมาด้วยสง่าราศีของพระคริสต์ (มธ 24:29-31; มก 13:24-27)
25 จะมีหมายสําคัญที่ดวงอาทิตย์ ที่ดวงจันทร์ และที่ดวงดาวทัง
้ ปวง และบนแผ่นดินกจ
็ ะมีความทุกข์
26
ร้อนตามชาติ ต่างๆ ซึ่ งม ี ความฉงนสนเท่ห์ เพราะเสีย งกึ กก ้ องของทะเลและคลื่น
จิ ตใจมนุษย์ ก็ จะ
สลบไสลไปเพราะความกลัว และเพราะสังหรณ์ ถึงเหตุ การณ์ ซึ่งจะบังเกิดในโลก ด้วยว่า ‘บรรดาสิง่ ที่ มี
อํานาจในท้องฟ้า จะสะเทือนสะท้านไป� 27 เมื่อ นั ้น เขาจะเห็น บุตรมนุษย์ เสด็จ มาในเมฆ ทรงฤทธานุ
ภาพและสง่าราศีเป็นอันมาก 28 เมื่อเหตุการณ์ ทัง้ ปวงนี้ เริม
่ จะบังเกิดขึ้นนั ้น จงยืดตัวและผงกศีรษะขึ้น
ด้วยการไถ่ท่านใกล้จะถึงแล้ว�
20 เมื่อท่านเห็นกองทัพทัง
้ หลายมาตัง้ ล้อมรอบกรุ งเยรู ซาเล็ม

คําอุปมาเกี่ยวกับต้นมะเดื่อ (มธ 24:32-33; มก 13:28-29)
29 พระองค์ ตรัสคําอุปมาแก่ เขาว่า “จงดู ต้นมะเดื่อและต้นไม้ทัง
้ ปวงเถิด 30 เมื่อผลิ ใบออกแล้ว ท่าน
ทัง้ หลายก็ เห็นและรู อยู
้ ่เองว่าฤดู รอ
้ นจวนจะถึงแล้ว 31 เช่นนั ้นแหละ เมื่อท่านทัง้ หลายเห็นเหตุ การณ์
เหล่ านั ้นเกิดขึ้น ก็ ให้รู ว่
้ าอาณาจักรของพระเจ้าใกล้ จะถึงแล้ว 32 เราบอกความจริงแก่ ท่านทัง้ หลายว่า
คนในชัว่ อายุนี้ จะไม่ล่วงลับไปจนกว่าสิง่ ทัง้ ปวงนี้ จะสําเร็จ 33 ฟ้าและดินจะล่วงไป แต่ถ้อยคําของเราจะ
สูญหายไปหามิได้เลย
จงเฝ้าระวังและอธิษฐาน
34 แต่ จงระวัง ตัว ให้ ดี เกล ื อกว่า ในเวลาหนึ่ ง เวลาใดใจของท่านจะล้น ไปด้วยอาการกิน และดื่ม และ
ด้วยการเมา และด้วยคิดกังวลถึงชีวตน
ิ ี้ แล้วเวลานั ้นจะมาถึงท่านโดยไม่ทันรู้ตัว 35 เพราะว่าวันนั ้นจะ
มาดุ จบ่วงแร้วถึงคนทัง้ ปวงที่ อยู่ทัว่ พื้นแผ่นดินโลก 36 เหตุ ฉะนั ้นจงเฝ้าระวังและอธิษฐานอยู่ทุกเวลา
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เพื่อท่านทัง้ หลายสมควรที่ จะพ้นเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงซึ่งจะบังเกิดมานั ้น และจะยืนอยู่ต่อหน้าบุตรมนุษย์
ได้� 37 กลางวันพระองค์ทรงสัง่ สอนในพระวิหาร และกลางคืนก็เสด็จออกไปประทั บที่ภูเขาชื่อมะกอก
เทศ 38 คนทัง้ ปวงก็มาหาพระองค์ในพระวิหารแต่เช้าตรู เพื
่ ่อจะฟังพระองค์

22
ยูดาสตกลงว่าจะทรยศพระเยซู (มธ 26:14-15; มก 14:10-11)

เทศกาลเลี้ยงขนมปัง ไร้เชื้อ ที่ เรียกว่า ปัส กามาใกล้ แล้ว 2 พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกธรรมาจารย์ หา
ช่องทางว่าเขาจะฆ่าพระองค์ได้อย่างไร เพราะเขากลัวประชาชน 3 ฝ่ายซาตานเข้าดลใจยูดาสที่เรียกว่า
อิสคาริโอทที่นับเข้าในพวกสาวกสิบสองคน 4 ยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกนายทหาร
ว่า จะทรยศพระองค์ให้เขาได้ด้วยวิธใด
ี 5 คนเหล่านั ้นดีใจ และตกลงกับยูดาสว่าจะให้เงิน 6 ยูดาสจึงให้
สัญญา และคอยหาโอกาสที่จะทรยศพระองค์ให้แก่เขาเมื่อว่างคน
1

การเตรียมสําหรับงานเลี้ยงปัสกา (มธ 26:17-19; มก 14:12-16)
เมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสําหรับปัสกา 8 พระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอห์น
ไปสัง่ ว่า “จงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทัง้ หลายกิน� 9 เขาทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงปรารถนาจะ
ให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายจัดเตรียมที่ไหน� 10 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “ดูเถิด เมื่อท่านเข้าไปในกรุ งก็จะมี
ชายคนหนึ่ งทูนหม้อนํ้ามาพบท่าน เขาจะเข้าไปเรือนไหน จงตามเขาไปในเรือนนั ้น 11 จงพูดกับเจ้าของ
เรือนว่า ‘พระอาจารย์ให้ถามท่านว่า “ห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยูที
่ ่ไหน� ’ 12 เจ้
าของเรือนจะชี้ ให้ ท่านเห็น ห้องใหญ่ ชน
ั ้ บนที่ ตกแต่ง ไว้แล้ว ที่ นั ่น แหละจงจัด เตรียมไว้เถิด � 13 เขาทัง้
สองจึงไปและพบเหมือนคําที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขา แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม
7 พอถึงวันกน
ิ ขนมปังไร้เชื้อ

การเลี้ยงปัสกา (มธ 26:20; มก 14:17; ยน 13)

14 เมื่อถึงเวลาพระองค์ทรงเอนพระกายลงเสวยพร้อมกับอัครสาวกสิบสองคน 15 พระองค์ตรัสกับเขา

ว่า “เรามีความปรารถนาอย่างยิง่ ที่จะกินปัสกานี้ กับพวกท่าน ก่อนเราจะต้องทนทุกข์ทรมาน 16 ด้วยเรา
บอกท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่กินปัสกานี้ อีกจนกว่าจะสําเร็จในอาณาจักรของพระเจ้า� 17 พระองค์ทรง
หยิบถ้วย ขอบพระคุณแล้วตรัสว่า “จงรับถ้วยนี้ แบงก
่ ันดื่ม 18 เพราะเราบอกท่านทัง้ หลายว่า เราจะไม่ด่ ื
มน้าํ องุน
่ จากเถาองุน
่ ต่อไปอีกจนกว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะมา�
ทรงประทานพิธศ
ี ีลระลึก (มธ 26:26-29; มก 14:22-25; 1 คร 11:23-26)
19 พระองค์ ทรงหยิบขนมปั ง ขอบพระคุณแล้วหักส่งให้แก่ เขาทัง
้ หลายตรัสว่า “นี่ เป็นกายของเรา ซึ่ง
ได้ ให้สํา หรับท ่า นทัง้ หลาย จงกระทํา อย่างนี้ ให้เป็ นที ่ ระลึก ถึง เรา� 20 เมื่อ รับ ประทานแล้ว จึง ทรงหยิบ
ถ้วยกระทําเหมือนกันตรัสว่า “ถ้วยนี้ เป็นพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเราซึ่งเทออกเพื่อท่านทัง้ หลาย
อัครสาวกผู้หน่งึ จะทรยศพระเยซู (มธ 26:21-25; มก 14:18-21; ยน 13:18-30)

21 แต่ ดู เถิด

มือของผู้ที่ จะทรยศเราก็อยู่กับเราบนโต๊ะ 22 เพราะบุตรมนุษย์จะเสด็จไปเหมือนได้ ทรง
ดําริไว้แต่ก่อนแล้ว แต่วิบัติแก่ผูนั
้ ้นทีท
่ รยศพระองค์� 23 เหล่าสาวกจึงเริม
่ ถามกันและกันว่า จะเป็นใคร
ในพวกเขาที่จะกระทําการนั ้น
ยากอบและยอห์นอยากเป็นใหญ่
24 มี การเถียงกัน ด้วยว่า จะนั บ ว่า ใครในพวกเขาเป็ น ใหญ่ ที่สุด 25 พระองค์ จึง ตรัส แก่ เขาว่า “กษั ตริย์
ของคนต่างชาติยอ
่ มเป็นเจ้าเหนื อเขา และผู้ที่ มีอํานาจเหนื อเขานั ้น เขาเรียกว่าเจ้าบุญนายคุณ 26 แต่
พวกท่านจะหาเป็นอย่างนั ้นไม่ ผู้ใดในพวกท่านที่เป็นใหญ่ที่สุด ให้ผู้นั ้นเป็นเหมือนผู้เล็กน้ อยที่สุด และ
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ผู้ใดเป็นนาย ให้ผู้นั ้นเป็นเหมือนคนรับใช้ 27 ด้วยว่าใครเป็นใหญ่กว่า ผู้ที่ เอนกายลงรับประทานหรือผู้
รับใช้ ผู้ที่เอนกายลงรับประทานมิใช่หรือ แต่ว่าเราอยูท
่ ่ามกลางท่านทัง้ หลายเหมือนผู้รับใช้
อัครสาวกจะพิพากษาพวกอิสราเอลในอาณาจักรของพระเจ้า

28 ฝ่ายท่านทัง
้ หลายเป็นคนที่ ได้ อยู่กับเราในเวลาที่ เราถูกทดลอง 29 และพระบิดาของเราได้ ทรงจัด

เตรียมอาณาจักรมอบให้แก่ เราอย่างไร เราก็ จะจัดเตรียมอาณาจักรมอบให้แก่ ท่านทัง้ หลายเหมือนกัน
30 คือ ท่านทัง
้ หลายจะกิน และดื่ มท ี่ โต ๊ะ ของเราในอาณาจักรของเรา และจะนั ่ง บนที่ นั่ง พิพากษาพวก
อิสราเอลสิบสองตระกูล�
ทรงพยากรณ์ ถึงการปฏิเสธของเปโตร (มธ 26:33-35; มก 14:29-31)
และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “ซี โมน ซี โมนเอ๋ย ดู เถิด ซาตานได้ ขอท่านไว้ เพื่อ จะฝัด ร่อนท่าน
เหมือนฝัดข้าวสาลี 32 แต่ เราได้ อธิษฐานเผื่อตั วท่าน เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้ ขาด และเมื่อท่าน
ได้ หน
ั กลับ แล้ว จงชู กําลัง พี่ น้องทัง้ หลายของท่าน� 33 ฝ่ายเขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ข้า
พระองค์พร้อมแล้วที่จะไปกับพระองค์ ถึงจะต้องติดคุกและถึงความตายก็ดี� 34 พระองค์ตรัสว่า “เปโต
รเอ๋ย เราบอกท่านว่าวันนี้ ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู จั
้ กเราถึงสามครัง้ �
31

เหล่าสาวกออกไปพร้อมกับคําทรงเตือน
“เมื่อเราได้ใช้ท่านทัง้ หลายออกไปโดยไม่มีถุงเงิน ไม่มีย่าม ไม่มี
รองเท้านั ้น ท่านขัดสนสิง่ ใดบ้างหรือ� เขาทัง้ หลายทูลตอบว่า “ไม่ขาดสิง่ ใดเลย� 36 พระองค์จึงตรัสกับ
เขาว่า “แต่ เดีย
๋ วนี้ ใครมี ถุงเงินให้เอาไปด้วย และย่ามก็ ให้เอาไปเหมือนกัน และผู้ใดที่ ไม่มีดาบก็ ให้ขาย
เสื้อ คลุม ของตนไปซื้อ ดาบ 37 ด้วยเราบอกท่านทัง้ หลายว่า พระวจนะซึ่ง เขียนไว้แล ้ วน ัน
้ ต้องสําเร็จ ใน
เรา คือ ว่า ‘ท่านถูก นั บ เข้า กับ บรรดาผู้ ละเมิด � เพราะว่า คํา พยากรณ์ ที่ เล็ง ถึง เรานั ้น จะสําเร็จ� 38 เขา
ทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ดูเถิด มีดาบสองเล่ม� พระองค์ตรัสกับเขาว่า “พอเสียทีเถอะ�
35 พระองค์จึงตรัสถามเหล่าสาวกว่า

พระเยซูในสวนเกทเสมนี (มธ 26:36-46; มก 14:32-42; ยน 18:1)
และเหล่าสาวกของพระองค์ก็ตามพระองค์
ไปด้วย 40 เมื่อมาถึงที่นั่นแล้ว พระองค์ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงอธิษฐานเพื่อมิให้เข้าในการทดลอง�
41 แล ้ว พระองค์ ดําเนิ น ไปจากเขาไกลประมาณขว้างหิน ตกและทรงคุกเข่า ลงอธิษฐาน 42 ว่า “พระบิดา
เจ้าข้า ถ้า พระองค์ พอพระทัย ขอให้ ถ้วยนี้ เลื่อนพ้น ไปจากข้า พระองค์ เถิด แต่ อย่างไรก็ ดี อย่า ให้ เป็น ไป
ตามใจข้า พระองค์ แต่ ให้ เป็น ไปตามพระทัย ของพระองค์ เถิด � 43 ทูต สวรรค์ องค์ หน ่งึ จากสวรรค์ มา
ปรากฏแก่ พระองค์ ช่วยชู กําลัง พระองค์ 44 เมื่อ พระองค์ ทรงเป็น ทุกข์ มากนั ก พระองค์ ยงิ่ ปลงพระทัย
อธิษฐาน พระเสโทของพระองค์ เป็น เหมือนโลหิต ไหลหยดลงถึ งด ิน เป็น เม็ด ใหญ่ 45 เมื่อ ทรงอธิษฐาน
เสร็จและลุกขึ้นแล้ว พระองค์เสด็จมาถึงเหล่าสาวก พบเขานอนหลับอยู่ด้วยกําลังทุกข์โศก 46 พระองค์
จึงตรัสกับเขาว่า “นอนหลับทําไม จงลุกขึ้นอธิษฐานเพื่อท่านจะไม่เข้าในการทดลอง�
39 ฝ่ายพระองค์ เสด็จออกไปยังภูเขามะกอกเทศตามเคย

พระเยซูทรงถูกทรยศด้วยการจุบ (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ยน 18:3-11)
47 พระองค์ตรัสยังไม่ทันขาดคํา ดูเถิด มีคนเป็ นอันมาก และผู้ที่ ชื่อว่า ยูดาส เป็ นคนหนึ่ งในสาวกสิบ
สองคนนํา หน้า เขามา ยู ดาสเข้า มาใกล้ พระเยซู เพื่อ จุบ พระองค์ 48 แต่ พระเยซู ตรัส ถามเขาว่า “ยู ดาส
ท่านจะทรยศบุตรมนุษย์ด้วยการจุบหรือ� 49 เมื่อคนทัง้ ปวงที่อยูรอบพระองค์
่
เห็นว่าจะเกิดเหตุอะไรต่อ
50
ไป เขาจึงทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ให้เราเอาดาบฟันเขาหรือ� และมีคนหนึ่ งในเหล่าสาวก
ได้ ฟัน ผู้ รับ ใช้คนหนึ่ ง ของมหาปุโรหิต ถู กห ู ข้างขวาของเขาขาด 51 แต่ พระเยซู ตรัสว ่า “พอเสียที เถอะ �
แล้วพระองค์ ทรงถูกต้องใบหูคนนั ้นให้เขาหาย 52 ฝ่ายพระเยซู ตรัสแก่ พวกปุโรหิตใหญ่ พวกนายทหาร
รักษาพระวิหาร และพวกผูใหญ่
้
ที่ออกมาจับพระองค์นั้นว่า “ท่านทัง้ หลายเห็นเราเป็นโจรหรือจึงถือดาบ
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ถือ ตะบองออกมา 53 เมื่อ เราอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายในพระวิหารทุกๆวัน ท่านก็ มิได้ ยื่นม ื อออกจับ เรา แต่
เวลานี้ เป็นทีของท่านและเป็นอํานาจแห่งความมืด�
พระเยซูทรงถูกจับ เปโตรปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:57, 69-75; มก 14:53-54, 66-72; ยน 18:12-18,
25-27)
54 เขาก็ จับ พระองค์ พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิต เปโตรติ ด ตามไปห่างๆ 55 เมื่อ เขาก่อ ไฟที่ กลางลาน
บ้านและนั ่งลงด้วยกันแล้ว เปโตรก็นั่งอยูท
่ ่ามกลางเขา 56 มีสาวใช้คนหนึ่ งเห็นเปโตรนั ่งอยูใกล้
่
ไฟ จึงเพ่
57
งดูแล้วว่า “คนนี้ ได้ อยู่กับผู้นั้นด้วย� แต่ เปโตรปฏิเสธพระองค์ ว่า “แม่เอ๋ย คนนั ้นข้าไม่รู จ
้ ัก� 58 สัก
ครู หนึ
่ ่ ง มีอีกคนหนึ่ งเห็นเปโตรจึงว่า “เจ้าเป็นคนหนึ่ งในพวกนั ้นด้วย� เปโตรจึงว่า “พ่อเอ๋ย ข้ามิได้เป็น
� 59 อยู่มาประมาณอีก ชัว่ โมงหนึ่ งม ี อีกคนหนึ่ ง ยืนยัน แข็ง แรงว่า “แน่ แล้ว คนนี้ อยู่กับ เขาด้วย เพราะ
เขาเป็นชาวกาลิ ลี� 60 แต่ เปโตรพูดว่า “พ่อเอ๋ย ที่ ท่านว่านั ้นข้าไม่รู เ้ รือ
่ ง� เมื่อเปโตรกําลังพูดยังไม่ทัน
61
ขาดคํา ในทันใดนั ้น ไก่ ก็ ขัน องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเหลี ยวด ูเปโตร แล ้วเปโตรก็ ระลึก ถึง คํา ขององค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่า “ก่อนไก่ขัน ท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครัง้ � 62 แล้วเปโตรก็
ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นั 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 พระเนตรของพระองค์
แล้ว เขาจึงตบพระพักตร์พระองค์ ถามพระองค์ ว่า “จงพยากรณ์ เถอะว่า ใครตบเจ้า� 65 และเขาพูดคํา
หมิน
่ ประมาทแก่พระองค์อีกหลายประการ
พระเยซูต่อหน้าสภา (มธ 26:59-68; มก 14:55-65; ยน 18:19-24)
66 ครันร
้ ุ่งเช้าพวกผู้ใหญ่ของพลเมืองกับพวกปุโรหิตใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกัน และเขา
พาพระองค์เข้าไปในศาลสูงของเขา และพูดว่า 67 “ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ จงบอกเราเถิด� แต่พระองค์
ทรงตอบเขาว่า “ถึงเราจะบอกท่าน ท่านก็จะไม่เชื่อ 68 และถึงเราถามท่าน ท่านก็จะไม่ตอบเรา และจะ
ไม่ ปล่อยให้เราไป 69 แต่ ตัง้ แต่ นี้ ไปบุตรมนุษย์จะนั ่งข้างขวาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพ� 70 คนทัง้
ปวงจึงถามว่า “ท่านเป็นบุตรของพระเจ้าหรือ� พระองค์ตรัสแก่เขาว่า “ก็ท่านว่าแล้วว่าเราเป็น� 71 เขา
ทัง้ หลายจึงว่า “เราต้องการพยานอะไรอีกเล่า เพราะว่าพวกเราได้ยน
ิ จากปากของเขาเองแล้ว�

23
พระเยซูต่อหน้าปีลาต (มธ 27:11-14; มก 15:1-5; ยน 18:28-38)

1 เขาทัง
้ ปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปีลาต 2 และเขาเริม
่ ฟ้องพระองค์ว่า “เราได้พบคนนี้ ยุยงชนชาติ

ของเราและห้ามมิ ให้ ส่ง ส่วยแก่ ซี ซาร์ และว่า ตัว เองเป็น พระคริสต์ กษั ตริย์ องค์ หนึ่ ง � 3 ปี ลาตจึง ถาม
พระองค์ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิวหรือ� พระองค์ตรัสตอบท่านว่า “ก็ท่านว่าแล้วนี่� 4 ปี ลาตจึง
ว่าแก่พวกปุโรหิตใหญ่กับประชาชนว่า “เราไม่เหนว
็ ่าคนนี้ มีความผิด� 5 เขาทัง้ หลายยิง่ กล่าวแข็งแรงว่า
“คนนี้ ยุยงพลเมืองให้วุน
่ วาย และสัง่ 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
ทรงเป็นคนอยูใ่ นท้องที่ของเฮโรด ท่านจึงส่งพระองค์ไปหาเฮโรด ผูกํ
้ าลังอยูใ่ นกรุ งเยรู ซาเล็มในเวลานั ้น
8 เมื่อเฮโรดได้เห็นพระเยซู ก็มีความยินดีมาก ด้วยนานมาแล้วท่านอยากจะพบพระองค์ เพราะได้ยน
ิ ถึง
พระองค์ หลายประการ และหวัง ว่า คงจะได้ เห ็ นพระองค์ ทําการอัศจรรย์ บ้าง 9 ท่านจึง ซัก ถามพระองค์
เป็น หลายข้อ แต่ พระองค์ หาทรงตอบประการใดไม่ 10 ฝ่ายพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกธรรมาจารย์ ก็ ยืน
ขึ้น ฟ้องพระองค์ แข ็ง แรงมาก 11 เฮโรดกับ พวกทหารของท่านกระทํา ต่อ พระองค์ อย่างดู หมิน
่ เยาะเย้ย
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เอาเสื้อที่งามยิง่ สวมให้พระองค์ และส่งกลับไปหาปีลาตอีก 12 ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั ้น ด้วย
แต่ก่อนเป็นศัตรู กัน
พระเยซูทรงถูกปรับโทษถึงตาย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ยน 18:39-40)

ปี ลาตจึง สัง่ พวกปุโรหิต ใหญ่ พวกขุนนางและประชาชนให้ ประชุม พร้อมกัน 14 จึง กล่าวแก่ เขาว่า
“ท่านทัง้ หลายได้พาคนนี้ มาหาเราฟ้องว่าเขาได้ยุยงประชาชน ดูเถิด เราได้สืบถามต่อหน้าท่านทัง้ หลาย
และไม่ เห ็ นว ่า คนนี้ มี ความผิด ในข้อ ที่ ท่านทัง้ หลายฟ้องเขานั ้น 15 และเฮโรดก็ ไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด
ด้วย เพราะเราได้ ส่ง พวกท่านทัง้ หลายไปหาเฮโรด ดู เถิด คนนี้ ไม่ ได้ ทํา ผิด อะไรซึ่ง สมควรจะมี โทษถึง
ตาย 16 เหตุฉะนั ้น เมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้ว เราก็จะปล่อยเสีย� 17 (เพราะท่านต้องปล่อยคนหนึ่ งให้เขาทัง้
หลายในเทศกาลเลี้ยงนั ้น� 18 แต่คนทัง้ ปวงร้องขึ้นพร้อมกันว่า “กําจัดคนนี้ เสีย และจงปล่อยบารับบัส
ให้เราเถิด� 19 (บารับบัสนน
ั ้ ติดคุกอยู่เพราะก่อการจลาจลที่ เกิดขึ้นในกรุ งและการฆาตกรรม� 20 ฝ่าย
ปี ลาตยังมีน้ําใจใคร่จะปล่อยพระเยซูจึงพูดกับเขาอีก 21 แต่คนเหล่านั ้นกลับตะโกนร้องว่า “ตรึงเขาเสีย
ตรึงเขาเสียที่กางเขนเถิด� 22 ปีลาตจึงถามเขาครัง้ ที่สามว่า “ตรึงทําไม เขาได้ทําผิดประการใด เราไม่เห
็นเขาทําผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตาย เหตุฉะนั ้นเมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยเสีย� 23 ฝ่ายคนทัง้
ปวงก็เร่งเร้าเสียงดังให้ตรึงพระองค์เสียที่กางเขน และเสียงของพวกเขาและของพวกปุโรหิตใหญ่นั้นก
็มีชย
ั 24 ปี ลาตจึงสัง่ ให้เป็นไปตามที่ เขาทัง้ หลายปรารถนา 25 ท่านจึงปล่อยคนที่ เขาขอนั ้น ซึ่งติดคุกอยู่
เพราะการจลาจลและการฆาตกรรม แต่ท่านได้มอบพระเยซูไว้ตามใจเขา 26 เมื่อเขาพาพระองค์ออกไป
เขาเกณฑ์ ซีโมนชาวไซรีนที ่มาจากบ้านนอก แล้วเอากางเขนวางบนเขาให้แบกตามพระเยซู ไป 27 มีคน
เป็ นอันมากตามพระองค์ไป ทัง้ พวกผู้หญิงที่ พิลาปและครํา่ ครวญเพราะพระองค์ 28 พระเยซู จึงหันพระ
พักตร์มาทางเขาตรัสว ่า “ธิดาเยรู ซาเล็ม เอ๋ย อย่า ร้องไห้เพราะเราเลย แต่ จงร้องไห้ เพราะตนเอง และ
เพราะลูกทัง้ หลายของตนเถิด 29 ด้วยว่า ดูเถิด จะมีเวลาหนึ่ งที่เขาทัง้ หลายจะว่า ‘ผูหญิ
้
งเหล่านั ้นทีเป็
่ น
30
หมัน และครรภ์ ที่ มิได้ ปฏิสนธิ และหัวนมที่ มิได้ ให้ ดู ดเลย ก็ เป็นสุข �
คราวนั ้น เขาจะเริม
่ กล่าวแก่ ภู
31
เขาทัง้ หลายว่า ‘จงล้ มทับเราเถิด� และแก่ เนิ นเขาว่า ‘จงปกคลุมเราไว้�
เพราะว่าถ้าเขาทําอย่างนี้
เมื่อไม้สด อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อไม้แห้งแล้วเล่า� 32 มีอีกสองคนที่เป็นผู้รา้ ยซึ่งเขาได้พามาจะประหารเสีย
พร้อมกับพระองค์
13

การตรึงที่กางเขน (มธ 27:33-38; มก 15:22-28; ยน 19:17-19)
กะโหลกศีรษะ เขาก็ตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนที่นั ่น พร้อมกับ
ผู้รา้ ยสองคนนั ้น ข้างขวาพระหัตถ์ คนหนึ่ ง และข้างซ้ายอีก คนหนึ่ ง 34 ฝ่ายพระเยซู จึง ทรงอธิษฐานว่า
“ข้าแต่พระบิดา ขอโปรดอภัยโทษเขา เพราะว่าเขาไม่รู ว่้ าเขาทําอะไร� เขาก็เอาฉลองพระองค์จับสลาก
แบ่งปันกัน 35 คนทัง้ ปวงก็ยน
ื มองดู พวกขุนนางก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วยว่า “เขาช่วยคนอื่นให้รอดได้ ถ้า
เขาเป็นพระคริสต์ของพระเจ้าที่ทรงเลือกไว้ ให้เขาช่วยตัวเองเถิด� 36 พวกทหารก็เยาะเย้ยพระองค์ด้วย
เข้ามาเอานํ้าองุน
่ เปรีย
้ วส่งให้พระองค์ 37 แล้วว่า “ถ้าท่านเป็นกษั ตริย์ของพวกยิว จงช่วยตัวเองให้รอด
เถิด� 38 และมีคําเขียนไว้เหนื อพระองค์ด้วยเป็นอักษรกรีก ลาติน และฮีบรู ว่า “ผู้นี้ เป็นกษั ตริย์ของพวก
ยิว�
33 เมื่อมาถึงสถานที่แห่งหน่ง
ึ ซึ่งเรียกว่า

โจรที่กลับใจเสียใหม่ก็ได้รับความรอด

39 ฝ่ายคนหนึ่ งในผู้รา
้ ยที่ถูกตรึงไว้จึงพูดหยาบช้าต่อพระองค์ว่า “ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ จงช่วยตัวเอง

กับเราให้รอดเถิด� 40 แต่ อีกคนหนึ่ งห้ามปรามเขาว่า “เจ้าก็ ไม่เกรงกลัวพระเจ้าหรือ เพราะเจ้าเป็นคน
ถูกโทษเหมือนกัน 41 และเราก็ สมกับโทษนั ้นจริง เพราะเราได้ รบ
ั สมกับการที่ เราได้ กระทํา แต่ ท่านผู้นี้
หาได้กระทําผิดประการใดไม่� 42 แล้วคนนั ้นจึงทูลพระเยซูว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอพระองค์ทรงระลึกถึง
ข้า พระองค์ เมื่อ พระองค์ เสด็จ เข้า ในอาณาจักรของพระองค์� 43 ฝ่ายพระเยซู ทรงตอบเขาว่า “เราบอก
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ความจริงแก่เจ้าว่า วันนี้ เจ้าจะอยูก
่ ับเราในเมืองบรมสุขเกษม� 44 เวลานั ้นประมาณเวลาเที่ยง ก็บังเกิด
ความมืดทัวท
่ งั ้ แผ่นดินจนถึงบ่ายสามโมง 45 ดวงอาทิตย์ก็มืดไป ม่านในพระวิหารก็ขาดตรงกลาง
พระเยซูทรงปล่อยพระวิญญาณจิตของพระองค์ (มธ 27:50; มก 15:37; ยน 19:30)
46 พระเยซู ทรงร้องเสียงดังตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ใน
พระหัตถ์ ของพระองค์� ตรัสอย ่างนั ้น แล้ว จึง ทรงปล่อยพระวิญญาณจิต ออกไป 47 ฝ่ายนายร้อยเมื่อ
เห็น เหตุ การณ์ ซึ่ งบ ัง เกิด ขึ้น นั ้น จึง สรรเสริญ พระเจ้า ว่า “แท้ จร ิง ท่านผู้ นี้ เป็น คนชอบธรรม� 48 คนทัง้
ปวงที่มาชุมนุมกันเพื่อจะดูการณ์ นี้ เมื่อเห็นแล้วกพ
็ ากันตีอกของตัวกลับไป 49 คนทัง้ ปวงที่รู จั
้ กพระองค์
และพวกผู้หญิงซึ่งได้ตามพระองค์มาจากกาลิลี ก็ยืนอยูแต่
่ ไกล มองดูเหตุการณ์ เหล่านี้
พระศพของพระเยซูถูกฝังในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-61; มก 15:42-47; ยน 19:38-42)
50 และดูเถิด มีชายคนหนึ่ งชื่อโยเซฟ ท่านเป็ นสมาชิกสภา เป็ นคนดีและชอบธรรม 51 (ท่านมิได้ยอม
เห็นด้วยในมติและการกระทําของเขาทัง้ หลาย� ท่านเป็นชาวบ้านอาริมาเธียหมู่บ้านพวกยิว และเป็นผู้
คอยท่าอาณาจักรของพระเจ้า 52 ชายคนนี้ จึงเข้าไปหาปี ลาตขอพระศพพระเยซู 53 เมื่อเชิญพระศพลง
แล้ว เขาจึงเอาผ้าป่านพันหุม
้ ไว้ แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ ซึ่งเจาะไว้ในศิลาที่ ยังมิได้
วางศพผู้ใดเลย 54 วันนั ้นเป็ นวันจัดเตรียม และวันสะบาโตก็เกือบจะถึงแล้ว 55 ฝ่ายพวกผู้หญิงที่ตามพ
ระองค์ มาจากแคว้น กาลิ ลีก ็ ตามไปและได้ เห ็ นอ ุ โมงค์ ทัง้ ได้ เห ็น เขาวางพระศพของพระองค์ ไว้อย่างไร
ด้วย 56 แล ้ว เขาก็ กล ับ ไปจัดแจงเครือ
่ งหอมกั บน้าํ มัน หอม ในวัน สะบาโตนั ้น เขาก็ หยุด การไว้ตามพระ
บัญญัติ

24
การฟื้ นคืนชีพของพระคริสต์ (มธ 28:1-6; มก 16:1-8; ยน 20:1-17)
แต่ เช้ามืดในวันต้นสัปดาห์ ผู้หญิงเหล่านั ้นจึงนําเครือ
่ งหอมที่ เขาได้ จัดเตรียมไว้มาถึ งอุโมงค์ และ
คนอื่นก็มาพร้อมกับ เขา 2 เขาเหล่า นั ้น เห็นก้อนหินกลิง้ ออกพ้นจากปากอุโมงค์ แล้ว 3 และเมื่อ เข้าไปมิ
ได้ เห็นพระศพของพระเยซู เจ้า 4 ต่อมาเมื่อเขากําลังคิดฉงนด้วยเหตุ การณ์ นั ้น ดู เถิด มีชายสองคนยืน
อยู่ใกล้ เขา เครือ
่ งนุ่งห่มแพรวพราว 5 ฝ่ายผู้หญิงเหล่านั ้นกลัวและซบหน้าลงถึ งดิน ชายสองคนนั ้นจึง
พูดกับเขาว่า “พวกท่านแสวงหาคนเป็นในพวกคนตายทําไมเล่า 6 พระองค์ไม่อยู่ที่ นี่ แต่ทรงเป็นขึ้นมา
แล้ว จงระลึกถึงคําที่พระองค์ได้ตรัสกับท่านทัง้ หลายเมื่อพระองค์ยงั อยูใ่ นแคว้นกาลิลี 7 ว่า ‘บุตรมนุษย์
จะต้องถูกมอบไว้ในมือของคนบาป และต้องถูกตรึงที่ กางเขน และวันที ่สามจะเป็นขึ้นมาใหม่� ” 8 เขา
จึง ระลึก ถึง พระดํารัส ของพระองค์ ได้ 9 และกลับ ไปจากอุโมงค์ แล ้ว บอกเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนั ้น แก่ สาวก
สิบเอ็ดคน และคนอื่นๆทัง้ หมดด้วย 10 ผู้ที่ ได้ บอกเหตุการณ์ นั ้นแก่ อัครสาวก คือมารีย์ชาวมักดาลา โย
อันนา มารียม
์ ารดาของยากอบ และหญิงอ่น
ื ๆที่อยูกั
่ บเขา 11 ฝ่ายอัครสาวกไม่เชื่อ ถือว่าเป็นคําเหลวไหล
12 แต่ เปโตรลุกขึ้นวง
ิ่ ไปถึงอุโมงค์ ก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านวางอยู่ต่างหาก แล้วกลับไปคิดพิศวงถึง
เหตุการณ์ ซึ่งได้เป็นไปนั ้น
1

ระหว่างทางที่ไปยังหมู่บ้านเอมมาอูส
ดู เถิด วัน นั ้น เองมี สาวกสองคนไปยัง หมู่บ้านชื่อ เอมมาอูส ไกลจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม ประมาณสิบ เอ็
ดกิโลเมตร 14 เขาสนทนากันถึงเหตุ การณ์ ซึ่งได้ เป็นไปนั ้น 15 และต่อมาเมื่อเขากําลังพูดปรึกษากันอยู่
พระเยซูเองก็เสด็จเข้ามาใกล้ดําเนิ นไปกับเขา 16 แต่ตาเขาฟางไปและจําพระองค์ไม่ได้ 17 พระองค์ตรัส
กับเขาว่า “เมื่อเดินมานี่ ด้วยหน้าโศกเศร้า ท่านโต้ตอบกันถึงเรือ
่ งอะไร� 18 คนหนึ่ งชื่อเคลโอปัสจึงทูล
ถามพระองค์ว่า “ท่านเป็นเพียงแต่คนต่างด้าวในกรุ งเยรู ซาเล็มหรือ ที่ไม่รูเหตุ
้
การณ์ ทัง้ ปวงซึ่งเป็นไปใน
13
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วันเหล่านี้ � 19 พระองค์ ตรัสถามเขาว่า “เหตุการณ์ อะไร� เขาจึงตอบพระองค์ ว่า “เหตุการณ์ เรือ
่ งพระ
เยซู ชาวนาซาเร็ธ ผู้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ ประกอบด้วยฤทธิ์เดชในการงานและในถ้อยคํา จําเพาะพระ
พักตร์พระเจ้า และต่อหน้าประชาชนทัง้ หลาย 20 และพวกปุโรหิตใหญ่กับขุนนางทัง้ หลายของเรา ได้มอบ
พระองค์ไว้ให้ปรับโทษถึงตาย และตรึงพระองค์ที่กางเขน 21 แต่เราทัง้ หลายได้หวังใจว่าจะเป็นพระองค์
ผู้นั ้ นที่จะไถ่ชนชาติอิสราเอล ยิง่ กว่านั ้ นอีก วันนี้ เป็ นวันที่สามตัง้ แต่เหตุการณ์ นั ้นเกิดขึ้น 22 และยังมีผู้
หญิงบางคนในพวกเราที่ได้ทําให้เราประหลาดใจ นางได้ไปที่อุโมงค์เมื่อเวลาเช้ามืด 23 แต่เมื่อไม่พบพระ
ศพของพระองค์ จึง มาเล่า ว่า นางได้ เห ็นนิ มิ ตเป็น ทูต สวรรค์ และทู ตน ั ้นบอกว่า พระองค์ ทรงพระชนม์
อยู่ 24 บางคนที่ อยู่ กับ เราก็ ไปจนถึ งอ ุ โมงค์ และได้ พบเหมือนพวกผู้ หญิง เหล่า นั ้น ได้ บอก แต่ เขาหาได้
เห ็ นพระองค์ ไม่ � 25 พระองค์ ตรัสแก่ สองคนนั ้ นว่า “โอ คนเขลา และมี ใจเฉื่ อยในการเชื่อ บรรดาคํา ซึ่ง
พวกศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวไว้นั ้น 26 จําเป็นซึ่งพระคริสต์จะต้องทนทุกข์ทรมานอย่างนั ้น แล้วเข้าใน
สง่า ราศี ของพระองค์ มิใช่ หรือ � 27 พระองค์ จึง ทรงเริม
์ ่ เล็ง ถึง พระองค์ ทุ กข้อ ให้เขา
่ อธิบายพระคัมภีร ที
ฟัง เริม
่ ต้น ตัง้ แต่ โมเสสและบรรดาศาสดาพยากรณ์ 28 เมื่อ เขามาใกล้ หมู่ บ้านที่ จะไปนั ้น พระองค์ ทรง
กระทําเหมือนจะทรงดําเนิ นเลยไป 29 เขาจึงพูดหน่วงเหนี่ ยวพระองค์ว่า “เชิญหยุดพักกับเรา เพราะว่า
จวนเย็นแล้ว และวันก็ล่วงไปมาก� พระองค์จึงเสด็จเข้าไปเพื่อพักอยู่กับเขา 30 ต่อมาเมื่อพระองค์ทรง
เอนพระกายลงเสวยกับเขา พระองค์ทรงหยิบขนมปัง ขอบพระคุณ แล้วหักส่งให้เขา 31 ตาของเขาก็หาย
ฟางและเขาก็รูจั
้ กพระองค์ แล้วพระองค์ก็อันตรธานไปจากเขา 32 เขาจึงพูดกนว
ั ่า “ใจเราเร่าร้อนภายใน
เมื่อ พระองค์ ตรัส กับ เราตามทาง เมื่อ พระองค์ ทรงอธิบายพระคัมภีร ให้
์ เราฟั งม ิ ใช่ หรือ � 33 แล ้ว คนทัง้
สองนั ้ นก็ลุ กขึ้นในโมงนั ้นเองกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และพบพวกสาวกสิบเอ็ดคนชุ มนุมกันอยู่พร้อม
ทัง้ พรรคพวก 34 กําลัง พู ดกันว่า “องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็นขึ้นมาแล้วจริงๆ และได้ ปรากฏแก่ ซี โมน�
35 ฝ่ายสองคนนั ้นจึงเล่าความซึ่งเกิดขึ้นที่กลางทาง และที่เขาได้รู จั
้ กพระองค์โดยการหักขนมปังนั ้น
พระเยซูทรงปรากฏต่ออัครสาวกสิบคน (มธ 28:16-17; มก 16:14; ยน 20:19-23)
36 เมื่อเขาทัง
้ สองกําลังเล่าเหตุการณ์ เหล่านั ้น พระเยซูเองทรงยืนอยู่ที่ท่ามกลางเขา และตรัสกับเขา
ว่า “ท่านทัง้ หลายจงเป็นสุข เถิด� 37 ฝ่ายเขาทัง้ หลายสะดุ้ง ตกใจกลัว คิด ว่า เห็น ผี 38 พระองค์ จึง ตรัส
แก่ เขาว่า “ท่านทัง้ หลายวุน
่ วายใจทําไม เหตุ ไฉนความคิด สนเท่ห์ จึ งบ ัง เกิด ขึ้น ในใจของท่านทัง้ หลาย
เล่า 39 จงดู มือ ของเราและเท้า ของเราว่า เป็น เราเอง จงคลํา ตัว เราดู เพราะว่า ผี ไม่มี เนื้ อ และกระดูก
เหมือนท่านเห็นเรามีอยูนั
่ ้น� 40 เมื่อตรัสอย่างนั ้นแล้ว พระองค์ทรงสําแดงพระหัตถ์และพระบาทให้เขา
เห็น 41 เมื่อ เขาทัง้ หลายยัง ไม่ ปลงใจเชื่อ เพราะเป็น เรือ
่ งน่า ยินดี อย่างเหลือ เชื่อ และกําลัง ประหลาดใจ
อยู่ พระองค์จึงตรัสถามเขาว่า “พวกท่านมีอาหารกินที ่นี่ บ้างไหม� 42 เขาก็เอาปลาย่างชิน
้ หนึ่ งกับรวง
43
44
ผึ้งชิน
้ หนึ่ งมาถวายพระองค์ พระองค์ทรงรับมาเสวยต่อหน้าเขาทัง้ หลาย พระองค์ตรัสกับเขาว่า “นี่
เป็นถ้อยคําของเรา ซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่านทัง้ หลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านว่า บรรดาคําที่ เขียนไว้ในพระ
ราชบัญญัติของโมเสส และในคัมภีรศาสดาพยากรณ์
์
และในหนั งสือสดุดีกล่าวถึงเรานั ้น จําเป็นจะต้อง
สําเร็จ� 45 ครัง้ นั ้น พระองค์ทรงบันดาลให้ใจเขาทัง้ หลายเกิดความสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร ์
คําบัญชาที่ยิง่ ใหญ่ (มธ 28:19-20; มก 16:15-18; กจ 1:8)
46 พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “มี คํา เขียนไว้อย่างนั ้ นว ่า พระคริสต์ จะต้องทนทุกข์ ทรมาน และเป็ น ขึ้น มา
จากความตายในวั นที ่ สาม 47 และจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์ เรือ
่ งการกลับ ใจใหม่ และ
เรือ
่ งยกบาปทัวท
่ ุกประเทศ ตัง้ ต้นที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 48 ท่านทัง้ หลายเป็นพยานด้วยข้อความเหล่านั ้น
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระคริสต์ (มก 16:19-20; กจ 1:9-11)
49 และดู เถิด เราจะส่ง ซึ่ง พระบิดาของเราทรงสัญญานั ้น มาเหนื อ ท่านทัง
้ หลาย แต่ ท่านทัง้ หลายจง
คอยอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม กว่าท่านจะได้ ประกอบด้วยฤทธิเ์ ดชที่มาจากเบื้องบน� 50 พระองค์ จึงพาเขา
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ออกไปถึงหมู่บ้านเบธานี แล้วทรงยกพระหัตถ์ อวยพรเขา 51 ต่อมาเมื่อทรงอวยพรอยูนั
่ ้น พระองค์จึงไป
จากเขา แล้วทรงถูกรับขึ้นไปสู่สวรรค์ 52 เขาทัง้ หลายจึงนมัสการพระองค์ แล้วกลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
มีความยินดีเป็นอันมาก 53 เขาทัง้ หลายอยูใ่ นพระวิหารทุกวัน สรรเสริญและเทิดทูนพระเจ้า เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยอห์น

ยอห์น ผู้เขียนข่าวประเสริฐนี้ เป็นบุตรชายของเศเบดีและสะโลเมและเป็นน้ องชายของยากอบ ท่าน
เป็น คนหนึ่ ง ในสามที่ มี ความสัมพันธ์ใกล้ ชิ ดก ับ พระเยซู คือ เปโตรและยากอบ ท่านเป็น สาวกที่ พระเยซู
ทรงรัก ยอห์นได้ กล ่าวถึง ตนเองว่าท่านเป็น สาวกที่ เอนตัว ลงที่ พระทรวงของพระเยซู เป็น สาวกนั ้น ผู้ ที่
พระเยซูทรงรักและเป็นผู้ที่พระเยซูทรงให้เลี้ยงดูมารดาของพระองค์
ยอห์นได้เขียนข่าวประเสริฐนี้ ข้น
ึ ภายหลังข่าวประเสริฐของมัทธิว มาระโก และลูกา อาจเป็นประมาณ
ปีค�ศ� 90
ท่านได้เขียนหนั งสือในพระคัมภีรใหม่
์
ไว้ห้าเล่มคือ หนังสือยอห์น จดหมายสามฉบับและหนั งสือวิวรณ์
ยากอบพี่ชายของยอห์นได้ถูกกษั ตริย์เฮโรดฆ่าตาย (กิจการ บทที่ 12) หนังสืออ้างอิงหลายเล่มในคริ
สตจักรของเหล่าบรรพบุรุษระบุว่า ต่อมายอห์นได้ไปเผยแพร่พระวจนะในเมืองเอเฟซัสและได้นํานางมา
รีย์ไปกับท่านด้วย ในสมัยการปกครองของจักรพรรดิโดมิเธียน ท่านได้ถูกเนรเทศไปที่เกาะปัทมอสและ
ที่นั่นเองท่านได้เขียนหนั งสือวิวรณ์ ขึ้น ท่านได้รบ
ั การปลดปล่อยประมาณช่วงสมัยที่จักรพรรดิเทรจันทร์
เริม
่ ครองราชในปีค�ศ� 98
เราเชื่อว่า ถ้อยคําที่เขียนในข่าวประเสริฐของยอห์นตลอดทัง้ เล่มนัน
้ ได้รบ
ั การดลใจจากพระเจ้าอย่าง
แท้จริง ยอห์นได้กล่าวอ้างไว้ว่า ท่านได้เขียนในลักษณะเป็นคําพูดยาวๆ ชนิดคําต่อคําจากพระเยซูและ
คนอื่นๆพระเจ้าเป็นผู้ทรงประทานคํายอห์นเป็นแต่ผู้บันทึกคํา เหล่านั ้น
เป้าหมายเบื้องต้นของข่าวประเสริฐแห่งหนั งสือยอห์น ก็เพื่อที่จะพิสูจนว่
์ า พระเยซูเป็นพระคริสต์พระ
บุตรของพระเจ้า (ยน 20:31) หนังสือยอห์นนี้ ได้มุ่งไปที่คําตรัสของพระเยซูมากกว่ากิจการของพระองค์
เกือบจะครึง่ หนึ่ งของข่าวประเสริฐแห่งหนั งสือยอห์นเป็นคําตรัสโดยตรงจากพระเยซู
โครงการแห่ง ความรอดได้ รบ
ั การกล่าวถึง มากและชัดเจนที่สุด ในข่าวประเสริฐ ของยอห์นมากกว่า ที่
อื่นๆในพระคัมภีร ์ (ยน 1:12; 3:15-16, 18, 36; 5:24; 6:37, 40, 47) ทุ กคนที่ จะเอาชนะวิญญาณจิต
ทัง้ หลายเพื่อ พระคริสต์ จะต้องเน้ น ถึง ความรอดเช่ นก ัน ผู้ ใดที่ วางใจในองค์ พระคริสต์ และยอมพึ่ง ใน
พระองค์สําหรับความรอด ผู้นั ้นจะได้รบ
ั การบังเกิดใหม่เป็นบุตรของพระเจ้าและได้รบ
ั ชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์
พระเยซูเป็นพระวาทะของพระเจ้า
1 ในเริม
่ แรกนั ้น พระวาทะทรงเป็น อยู่ แล้ว และพระวาทะทรงอยู่ กับ พระเจ้า และพระวาทะทรงเป็น
2
พระเจ้า ในเริม
่ ับพระเจ้า
่ แรกนั ้นพระองค์นั้นทรงอยูก
พระเยซู ผู้เนรมิตสร้างสิง่ สารพัด
3 พระองค์ ทรงสร้างสิง
่ ทัง้ ปวงขึ้น มา และในบรรดาสิง่ ที่ เป็น มานั ้น ไม่มี สัก สิง่ เดียวที่ ได้ เป็น มานอก
4
เหนื อ พระองค์ ในพระองค์ มี ชว
ิ และชี วิตน น
ั ้ เป็น ความสว่างของมนุษย์ ทัง้ ปวง 5 ความสว่างนั ้น ส่อง
ี ต
เข้ามาในความมืด และความมืดหาได้เข้าใจความสว่างไม่
ภารกิจของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา
ชื่อยอห์น 7 ท่านผูนี
้ ้ มาเพื่อเป็นพยาน เพื่อเป็นพยานถึงความสว่าง
นั ้น เพื่อคนทัง้ ปวงจะได้มีความเชื่อเพราะท่าน 8 ท่านไม่ใช่ความสว่างนั ้น แต่ทรงใช้มาเพื่อเป็นพยานถึง
ความสว่างนั ้น 9 เป็นความสว่างแท้นั ้น ซึ่งส่องสว่างแก่ทุกคนที่เข้ามาในโลก 10 พระองค์ทรงอยู่ในโลก
และพระองค์ได้ทรงสร้างโลก และโลกหาได้รู จั
้ กพระองค์ไม่
6 มีชายคนหนึ่ งที่พระเจ้าทรงใช้มา

พระสัญญายิง่ ใหญ่แก่ผู้ที่เชื่อ
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พระองค์ ได้ เสด็จมายังพวกของพระองค์ และพวกของพระองค์ นั้นหาได้ ต้อนรับพระองค์ ไม่ 12 แต่
ส่วนบรรดาผู้ ที่ ต้อนรับ พระองค์ พระองค์ ทรงประทานอํานาจให้ เป็น บุตรของพระเจ้า คือ คนทัง้ หลายที่
เชื่อในพระนามของพระองค์ 13 ซึ่งมได้
ิ เกิดจากเลือด หรือความประสงค์ของเนื้ อหนั ง หรือความประสงค์
ของมนุษย์ แต่เกิดจากพระเจ้า
11

พระเยซูทรงรับสภาพมนุษย์

และทรงอยูท
่ ่ามกลางเรา (และเราทัง้ หลายได้เห็นสง่าราศีของ
พระองค์ คือสง่าราศีอน
ั สมกับพระบุตรองค์เดียวที่บังเกิดจากพระบิดา� บริบูรณ์ ด้วยพระคุณและความ
จริง
14 พระวาทะได้ทรงสภาพของเนื้ อหนั ง

คําพยานของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา (มธ 3:1-17; มก 1:1-11; ลก 3:1-18)

ยอห์น ได้ เป็น พยาน ถึง พระองค์ และ ร้อง ประกาศ ว่า “นี่ แหละ คือ พระองค์ ผู้ ที่ ข้าพเจ้า ได้ กล ่าว
ถึงว่า พระองค์ผู้เสด็จมาภายหลังข้าพเจ้าทรงเป็นใหญ่กว่าข้าพเจ้า เพราะว่าพระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อน
ข้าพเจ้า� 16 และเราทัง้ หลายได้รบ
ั จากความบริบูรณข
์ องพระองค์ เป็นพระคุณซ้อนพระคุณ 17 เพราะว่า
ได้ ทรงประทานพระราชบัญญัติ นั ้นทางโมเสส ส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซู คริสต์ 18 ไม่มี
ใครเคยเห็น พระเจ้า ในเวลาใดเลย พระบุตรองค์ เดียวที่ บังเกิด มา ผู้ ทรงสถิต ในพระทรวงของพระบิดา
พระองค์ ได้ ทรงสําแดงพระเจ้า แล้ว 19 นี่ แหละเป็น คํา พยานของยอห์น เมื่อ พวกยิว ส่ง พวกปุโรหิต และ
พวกเลวีจากกรุ งเยรู ซาเล็มไปถามท่านว่า “ท่านคือผูใด
้ � 20 ท่านได้ยอมรับ และมิได้ปฏิเสธ แต่ได้ยอมรับ
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 ศาสดาพยากรณ์ ผู้ นั ้น หรือ� และท่านตอบ
ว่า “มิได้� 22 คนเหล่านั ้นจึงถามท่านว่า “ท่านเป็นใคร เพื่อเราจะได้ตอบผู้ที่ ใช้เรามา ท่านกล่าวว่าท่าน
เป็น ใคร� 23 ท่านตอบว่า “เราเป็น เสียงของผู้ ที่ ร้องในถิน
่ ทุ รก ัน ดารว่า ‘จงกระทํา มรรคาขององค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าให้ตรงไป� ตามที่ อิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล่าวไว้� 24 ฝ่ายผู้ที่ ได้ รับใช้มานัน
้ เป็นของพวก
25
ฟาริสี เขาเหล่านั ้ นก็ได้ถามท่านว่า “ถ้าท่านไม่ใช่พระคริสต์ หรือเอลี ยาห์ หรือศาสดาพยากรณ์ ผู้นั ้น
แล้ว ทําไมท่านจึง ทํา พิธีบัพ ติศ มา� 26 ยอห์น ได้ ตอบเขาเหล่านั ้ นว ่า “ข้าพเจ้า ให้ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า แต่
มี พระองค์ หน ่งึ ซึ่ง ประทั บอย ู่ ในหมู่ พวกท่านนั ้น ท่านไม่ รู จ
้ ัก 27 พระองค์ นั ้น แหละ ผู้ เสด็จ มาภายหลัง
ข้าพเจ้า ทรงเป็น ใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า แม้ สายรัด ฉลองพระบาทของพระองค์ ข้าพเจ้า ก็ ไม่ บังควรที่ จะแก้�
28 เหตุการณ์ นี้ เกิดขึ้นที่เบธาบาราฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น อันเป็ นที่ซ่ึงยอห์นกําลังให้บัพติศมาอยู่
15

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (วว 5:6)

29 วันรุ่งขึ้นยอห์นเห็นพระเยซูกําลังเสด็จมาทางท่าน ท่านจึงกล่าวว่า “จงดูพระเมษโปดกของพระเจ้า

ผู้ ทรงรับ ความผิด บาปของโลกไปเสีย 30 พระองค์ นี้ แหละที่ ข้าพเจ้า ได้ กล่าวว่า ‘ภายหลัง ข้าพเจ้า จะมี ผู้
หน ่งึ เสด็จ มาเป็น ใหญ่ กว่า ข้าพเจ้า เพราะว่า พระองค์ ทรงดํารงอยู่ ก่อนข้าพเจ้า� 31 ข้าพเจ้า เองก็ ไม่ ได้
รู จั
้ กพระองค์ แต่ เพื่อให้พระองค์ ทรงเป็ นที ่ประจักษ์ แก่ พวกอิสราเอล ข้าพเจ้าจึงได้ มาให้บัพติศมาด้วย
นํ้า� 32 และยอห์นกล่าวเป็นพยานว่า “ข้าพเจ้าเห็นพระวิญญาณเหมือนดังนกเขาเสด็จลงมาจากสวรรค์
และทรงสถิตบนพระองค์ 33 ข้าพเจ้าเองไม่รู จั
้ กพระองค์ แต่พระองค์ ผู้ได้ทรงใช้ให้ข้าพเจ้าให้บัพติศมา
ด้วยนํ้า พระองค์ นั ้น ได้ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เมื่อ เจ้า เห็น พระวิญญาณเสด็จ ลงมาและสถิต อยู่ บนผู้ ใด ผู้
นั ้นแหละเป็นผูให้
้ บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 34 และข้าพเจ้าก็ได้เห็นแล้ว และได้เป็นพยานว่า
พระองค์นี้ แหละ เป็นพระบุตรของพระเจ้า�
พระราชกิจของพระเยซู อันดรู วช
์ ก
ั ชวนเปโตร

ยอห์น 1:35
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รุ ง่ ขึ้ นอ ีก วัน หนึ่ ง ยอห์ นกํา ลัง ยืน อยู่ กับ สาวกของท่านสองคน 36 และท่านมองดู พระเยซู ขณะที่
พระองค์ ทรงดําเนิ น และกล่าวว่า “จงดู พระเมษโปดกของพระเจ้า� 37 สาวกสองคนนั ้น ได้ยน
ิ ท่านพูด
เช่น นี้ เขาจึง ติดตามพระเยซู ไป 38 พระเยซู ทรงเหลียวหลัง และทอดพระเนตรเห็น เขาตามพระองค์ มา
จึงตรัสถามเขาว่า “ท่านหาอะไร� และเขาทัง้ สองทูลพระองค์ว่า “รับบี� (ซึ่งแปลว่าอาจารย์� “ท่านอยู่
ที่ไหน� 39 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า “มาดูเถิด� เขาก็ไปและเห็นที่ซ่ึงพระองค์ทรงอาศัยและวันนั ้นเขาก็
ได้พักอยู่กับพระองค์ เพราะขณะนั ้นประมาณสี่โมงเย็นแล้ว 40 คนหนึ่ งในสองคนที่ได้ยินยอห์นพูด และ
ได้ ติ ดตามพระองค์ ไปนั ้น คื ออ ัน ดรู ว์น้องชายของซี โมนเปโตร 41 แล ้ วอ ัน ดรู ว์ก็ ไปหาซี โมนพี่ ชายของ
ตนก่อน และบอกเขาว่า “เราได้ พบพระเมสสิ ยาห์แล้ว� ซึ่งแปลว่าพระคริสต์ 42 อันดรู วจ
์ ึงพาซี โมนไป
เฝ้า พระเยซู และเมื่อ พระเยซู ทรงทอดพระเนตรเขาแล้ว จึง ตรัสว ่า “ท่านคือ ซี โมนบุตรชายโยนาห์ เขา
จะเรียกท่า นว่าเคฟาส� ซึ่ง แปลว่า ศิ ลา 43 วันร ุ่ง ขึ้น พระเยซู ตัง้ พระทัย จะเสด็จ ไปยัง แคว้น กาลิ ลี และ
พระองค์ทรงพบฟีลิปจึงตรัสกับเขาว่า “จงตามเรามา� 44 ฟีลิปมาจากเบธไซดา เมืองของอันดรู วแ
์ ละเป
45
โตร ฟีลิปไปหานาธานาเอลและบอกเขาว่า “เราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในพระราชบัญญั
ติ และที่พวกศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าวถึง คือพระเยซูชาวนาซาเร็ธบุตรชายโยเซฟ� 46 นาธานาเอลถาม
เขาว่า “สิงด
่ อ
ี น
ั ใดจะมาจากนาซาเร็ธได้หรือ� ฟีลิปตอบเขาว่า “มาดเถิ
ู ด� 47 พระเยซูทอดพระเนตรเห็น
นาธานาเอลมาหาพระองค์จึงตรัสถึงเรือ
่ งตัวเขาว่า “ดูเถิด ชนอิสราเอลแท้ ในตัวเขาไม่มีอุบาย� 48 นา
ธานาเอลทูลถามพระองค์ว่า “พระองค์ทรงรู จ
้ ักข้าพระองค์ได้อย่างไร� พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ก่อนที่
ฟีลิปจะเรียกท่าน เมื่อท่านอยูที
่ ่ใต้ต้นมะเดื่อนั ้น เราเห็นท่าน� 49 นาธานาเอลทูลตอบพระองค์ว่า “รับบี
พระองค์ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า พระองค์ ทรงเป็นกษั ตริย์ของชนชาติ อิสราเอล� 50 พระเยซู ตรัส
ตอบเขาว่า “เพราะเราบอกท่านว่า เราเห็น ท่านอยู่ ใต้ ต้น มะเดื่อ นั ้น ท่านจึง เชื่อ หรือ ท่านจะได้ เห ็น เหตุ
การณ์ ใหญ่กว่านันอ
้ ีก� 51 และพระองค์ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ภายหลัง
ท่านจะได้เห็นท้องฟ้าเปิดออก และเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้าขึ้นและลงอยูเ่ หนื อบุตรมนุษย์�
35

2
งานสมรสและการอัศจรรย์ที่บ้านคานา
วันที่ สามมีงานสมรสที่ หมู่ บ้านคานาแคว้นกาลิ ลี และมารดาของพระเยซู ก็ อยู่ที่ นั่น 2 พระเยซู และ
สาวกของพระองค์ได้รับเชิญไปในงานนั ้น 3 เมื่อนํ้าองุน
่ หมดแล้ว มารดาของพระเยซูทูลพระองค์ว่า “เขา
ไม่ มีน้าํ องุน
่ � 4 พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “หญิง เอ๋ย ข้าพเจ้า เกี่ยวข้อ งอะไรกั บท ่านเล่า เวลาของข้าพเจ้า
ยังไม่มาถึง� 5 มารดาของพระองค์จึงบอกพวกคนใช้ว่า “ท่านจะสัง่ พวกเจ้าให้ทําสิง่ ใด ก็จงกระทําตาม
เถิด� 6 มีโอ ่ง หิน ตัง้ อยู่ ที่ นั ่น หกใบตามธรรมเนี ยมการชําระของพวกยิว จุน้าํ ใบละสี่ หา้ ถัง 7 พระเยซู ตรั
สสัง่ เขาว่า “จงตักนํ้าใส่โอ่งให้เต็มเถิด� และเขาก็ตักนํ้าใส่โอ่งเต็มเสมอปาก 8 แล้วพระองค์ตรัสสง
ั ่ เขา
9
ว่า “จงตักเอาไปให้เจ้าภาพเถิด� เขาก็เอาไปให้ เมื่อเจ้าภาพชิมน้าํ ที่กลายเป็นนํ้าองุน
่ แล้ว และไม่รู ว่้ า
10
มาจากไหน (แต่คนใช้ที่ ตักนํ้านั ้ นรู้� เจ้าภาพจึงเรียกเจ้าบ่าวมา และพูดกับเขาว่า “ใครๆเขาก็เอานํ้า
องุน
่ อย่างดีมาให้ก่อน และเมื่อได้ด่ืมกันมากแล้วจึงเอาที่ไม่สู้ดีมา แต่ท่านเก็บน้าํ องุน
่ อย่างดีไว้จนถึงบัด
นี้ � 11 การอัศจรรย์ครัง้ แรกนี้ พระเยซูได้ทรงกระทําที่บ้านคานาแคว้นกาลิลี และได้ทรงสําแดงสง่าราศี
ของพระองค์ และสาวกของพระองค์ก็ได้เชื่อในพระองค์ 12 ภายหลังเหตุการณ์ นี้ พระองค์ก็เสด็จลงไปยัง
เมืองคาเปอรนาอุม พร้อมกับมารดาและน้ องชายและสาวกของพระองค์ และอยูที
่ ่นั ่นเพียงไม่กี่วัน
1

พระเยซูทรงชําระพระวิหาร

13 เทศกาลปั สกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้ว

และพระเยซูเสด็จขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 14 ในพระวิหาร
พระองค์ทรงพบคนขายวัว ขายแกะ ขายนกเขา และคนรับแลกเงินนั ่งอยู่ 15 เมื่อพระองค์ทรงเอาเชือก

ยอห์น 2:16
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ทํา เป็น แส้ พระองค์ ทรงไล่ คนเหล่า นั ้น พร ้ อมกับ แกะและวัว ออกไปจากพระวิหาร และทรงเทเงิน ของ
คนรับ แลกเงิน และควํา่ โต๊ะ 16 และพระองค์ ตรัส แก่ บรรดาคนขายนกเขาว่า “จงเอาของเหล่า นี้ ไปเสีย
อย่า ทํา พระนิ เวศของพระบิดาเราให้ เป็ นที ่ ค้าขาย � 17 พวกสาวกของพระองค์ ก็ ระลึก ขึ้น ได้ ถึง คํา ที่ เข
ียนไว้ว่า ‘ความร้อนใจในเรือ
่ งพระนิ เวศของพระองค์ ได้ ท่วมท้น ข้า พระองค์� 18 พวกยิว จึง ทูล พระองค์
ว่า “ท่านจะแสดงหมายสําคัญ อะไรให้เราเห็น ว่า ท่านมี อาํ นาจกระทํา การเช่น นี้ ได้ � 19 พระเยซู จึง ตรัส
ตอบเขาทัง้ หลายว่า “ทําลายวิหารนี้ เสีย แล้วเราจะยกขึ้นในสามวัน� 20 พวกยิวจึงทูลว่า “พระวิหารนี้
เขาสร้างถึงสี่สิบหกปี จึงสําเร็จ และท่านจะยกขึ้นใหม่ในสามวันหรือ� 21 แต่พระวิหารที่พระองค์ตรัสถึง
นั ้นคือพระกายของพระองค์ 22 เหตุฉะนั ้นเมื่อพระองค์ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว พวกสาวกของ
พระองค์ ก็ ระลึก ได้ วา่ พระองค์ ได้ ตรัสด ัง นี้ ไว้แก่ เขา และเขาก็ เชื่อ พระคัมภีร แ
์ ละพระดํารัส ที่ พระเยซู ได้
ตรัสแล้วนัน
้ 23 เมื่อพระองค์ประทับ ณ กรุ งเยรู ซาเล็มในวันเลี้ยงเทศกาลปัสกานั ้น มีคนเป็ นอันมากได้
เชื่อในพระนามของพระองค์ เมื่อเขาได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทํา 24 แต่พระเยซูมิได้ทรง
วางพระทัยในคนเหล่านั ้น เพราะพระองค์ทรงรู จ
้ ักมนุษย์ทุกคน 25 และไม่มีความจําเป็ นที่จะมีพยานใน
เรือ
่ งมนุษย์ ด้วยพระองค์เองทรงทราบว่าอะไรมีอยูในมนุ
่
ษย์

3
นิ โคเดมัสกับการบังเกิดใหม่
มี ชายคนหนึ่ ง ในพวกฟาริสี ชื่อ นิ โคเดมัส เป็น ขุนนางของพวกยิว 2 ชายผู้ นี้ ได้ มาหาพระเยซู ในเวลา
กลางคืนและทูลพระองค์ว่า “รับบี พวกข้าพเจ้าทราบอยู่วา่ ท่านเป็ นครูที่มาจากพระเจ้า เพราะไม่มีผู้ใด
กระทําการอัศจรรย์ซ่ึงท่านได้ กระทํานั ้นได้ นอกจากว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับเขาด้วย� 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 “คนชราแล้ว จะบังเกิด ใหม่ อย่างไรได้ จะเข้ าในครรภ์ มารดาครัง้ ที่
สองและบังเกิด ใหม่ ได้ หรือ � 5 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ถ้า ผู้ ใดไม่ ได้ บังเกิด
จากนํ้าและพระวิญญาณ ผู้นั ้นจะเข้าในอาณาจักรของพระเจ้าไม่ได้ 6 ซึ่งบังเกิดจากเนื้ อหนั งก็เป็นเนื้ อ
หนั ง และซึ่ งบ ัง เกิด จากพระวิญญาณก็ คือ จิต วิญญาณ 7 อย่า ประหลาดใจที่ เราบอกท่านว่า ท่านต้อง
บังเกิด ใหม่ 8 ลมใคร่จะพัด ไปข้างไหนก็ พัด ไปข้างนั ้น และท่านได้ยน
ิ เสียงลมนั ้น แต่ ท่านไม่ รู ว่
้ า ลมมา
9
จากไหนและไปที่ ไหน คนที ่บังเกิดจากพระวิญญาณก็ เป็นอย่างนั ้นทุกคน� นิ โคเดมัสทูลพระองค์ ว่า
“เหตุการณ์ อย่างนี้ จะเป็นไปอย่างไรได้� 10 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “ท่านเป็นอาจารย์ของชนอิสราเอล
และยังไม่เข้าใจสิง่ เหล่านี้ หรือ 11 เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า พวกเราพูดสิง่ ที่ เรารู ้ และเป็นพยานถึง
สิง่ ที่ เราได้ เห็น และท่านหาได้ รบ
ั คํา พยานของเราไม่ 12 ถ้า เราบอกท่านถึง สิง่ ฝ่ายโลกและท่านไม่ เชื่อ
ถ้าเราบอกท่านถึงสิง่ ฝ่ายสวรรค์ ท่านจะเชื่อได้ อย่างไร 13 ไม่มีผู้ใดได้ ข้น
ึ ไปสู่ สวรรค์ นอกจากท่านที่ ลง
มาจากสวรรค์ คือบุตรมนุษย์ผู้ทรงสถิตในสวรรค์นั ้น 14 โมเสสได้ยกงู ข้น
ึ ในถิน
่ ทุรกันดารฉั นใด บุตรม
นุษย์ จะต้องถูก ยกขึ้น ฉั น นั ้น 15 เพื่อ ผู้ ใดที่ เชื่อ ในพระองค์ จะไม่ พินาศ แต่ มี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ 16 เพราะว่า
พระเจ้าทรงรักโลก จนได้ทรงประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ที่บังเกิดมา เพื่อผู้ใดที่เชื่อในพระ
บุตรนั ้นจะไม่พินาศ แต่มีชีวิตนริ น
ั ดร์ 17 เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ทรงใช้พระบุตรของพระองค์เข้ามาในโลก
เพื่อจะพิพากษาโลก แต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยพระบุตรนั ้น 18 ผูที
้ ่เชื่อในพระบุตรก็ไม่ต้องถูกพิพากษา
ลงโทษ แต่ผูที
้ ่มิได้เชื่อกต
็ ้องถูกพิพากษาลงโทษอยูแล้
่ ว เพราะเขามิได้เชื่อในพระนามพระบุตรองค์เดียว
19
ที่ บังเกิดจากพระเจ้า
หลักของการพิพากษามี อย่างนี้ คือความสว่างได้ เข้ามาในโลกแล้ว แต่ มนุษย์
ได้ รัก ความมืด มากกว่า รัก ความสว่าง เพราะกิจการของเขาชัว่ 20 เพราะทุก คนที่ ประพฤติ ชั วก
่ ็ เกล ียด
ความสว่าง และไม่มาถึงความสว่าง ด้วยกลัวว่าการกระทําของตนจะถูกตําหนิ 21 แต่ผู้ที่ประพฤติตาม
ความจริงก็มาสู่ความสว่าง เพื่อจะให้การกระทําของตนปรากฏว่า ได้กระทําการนั ้นโดยพึ่งพระเจ้า�
1
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คําพยานสุดท้ายของยอห์นผู้ให้รับบัพติศมา

22 ภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้ พระเยซู ก็ เสด็จเข้าไปในแคว้นยู เดี ยกับสาวกของพระองค์

และทรงประ
ทั บท ี่นั่ นก ับ เขา และให้บัพ ติศ มา ยอห์นก ็ ให้บัพ ติศ มาอยู่ ที่ อายโนนใกล้ หมู่ บ้านสาลิ ม เหมือนกัน เพ
ราะที่ นั่นมีน้ํามาก และผู้คนก็ พากันมารับบัพติศมา 24 เพราะยอห์นยังไม่ ติดคุก 25 เกิดการโต้ เถียงกัน
ขึ้นระหว่างสาวกของยอห์นกับพวกยิวเรือ
่ งการชําระ 26 สาวกของยอห์นจึงไปหายอห์นและพูดว่า “รับบี
ท่านที่อยูกั
่ บอาจารย์ฟากแม่น้ําจอร์แดนข้างโน้ น ผูที
้ ่อาจารย์เป็นพยานถึงนั ้น ดูเถิด ท่านผู้นั้นให้บัพติศ
27
มาและคนทัง้ ปวงก็พากันไปหาท่าน� ยอห์นตอบว่า “มนุษย์จะรับสิง่ ใดไม่ได้ นอกจากที่ทรงประทาน
จากสวรรค์ ให้เขา 28 ท่านทัง้ หลายเองก็ ได้ เป็น พยานของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า ได้ พูด ว่า ข้าพเจ้า มิ ใช่พระ
คริสต์ แต่ข้าพเจ้าได้รบ
ั พระบัญชาให้นําเสด็จพระองค์ 29 ท่านที่มีเจ้าสาวนั ่นแหละคือเจ้าบ่าว แต่สหาย
ของเจ้า บ่าวที่ ยน
ื ฟัง เจ้า บ่าว ก็ ชื่นชมยินดี อย่างยิง่ เมื่อ ได้ยน
ิ เสียงของเจ้า บ่าว ฉะนั ้น ความปี ติ ยินดี ของ
ข้าพเจ้าจึงเต็มเปี่ ยมแล้ว 30 พระองค์ต้องทรงยิง่ ใหญ่ขึ้น แต่ข้าพเจ้าต้องด้อยลง�
23

ชีวิตนิรน
ั ดร์สําหรับผู้ที่เชื่อ

พระองค์ ผู้ เสด็จ มาจากเบื้องบนทรงเป็น ใหญ่ เหนื อ ทุก สิง่ ผู้ ที่ มาจากโลกก็ เป็น ฝ่ายโลกและพูด
ตามอย่างโลก พระองค์ ผู้เสด็จมาจากสวรรค์ ทรงเป็นใหญ่เหนื อทุกสิง่ 32 พระองค์ ทรงเป็นพยานถึงสิง่
ซึ่ง พระองค์ ทอดพระเนตรเห็น และได้ ยิน แต่ ไม่มี ผู้ ใดรับคํา พยานของพระองค์ 33 ผู้ ที่ รับคํา พยานของ
พระองค์ก็ ประทับตราลงว่า พระเจ้าทรงสัตย์จริง 34 เพราะพระองค์ ผู้ที่ พระเจ้าทรงใช้มานน
ั ้ ทรงกล่าว
พระวจนะของพระเจ้า เพราะพระเจ้ามิได้ทรงประทานพระวิญญาณอย่างจํากัดแด่พระองค์ 35 พระบิดา
ทรงรักพระบุตรและทรงมอบทุกสิง่ ไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ 36 ผู้ที่เชื่อในพระบุตรก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ ผู้ที่
ไม่เชื่อในพระบุตรก็จะไม่เห็นชีวต
ิ แต่พระพิโรธของพระเจ้าตกอยูก
่ ับเขา
31

4
เสด็จผ่านแคว้นสะมาเรียไปแคว้นกาลิลี

1 เหตุฉะนั ้นเมื่อองค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงทราบว่า

พวกฟาริสีได้ยินว่า พระเยซูทรงมีสาวกและให้บัพติศ
มามากกว่ายอห์น 2 (แม้ว่าพระเยซูไม่ได้ทรงให้บัพติศมาเอง แต่สาวกของพระองค์เป็นผู้ให้) 3 พระองค์
จึงเสด็จออกจากแคว้นยูเดียและกลับไปยังแคว้นกาลิ ลีอีก 4 พระองค์ จําต้องเสด็จผ่านแคว้นสะมาเรีย
5 พระองค์ จึง เสด็จ ไปถึง เมืองหนึ่ ง ชื่อ สิ คาร์ในแคว้น สะมาเรีย ใกล้ ที่ ดิ นซึ่ง ยาโคบให้ แก่ โยเซฟบุตรชาย
ของตน
หญิงชาวสะมาเรียที่บ่อน้าํ ของยาโคบ
พระเยซูทรงดําเนิ นทางมาเหน็ ดเหนื่ อยจึงประทับบนขอบบ่อนั ้น เป็นเวลา
ประมาณเที่ยง 7 มี หญิง ชาวสะมาเรีย คนหนึ่ ง มาตัก นํ้า พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “ขอน ้าํ ให้ เราดื่ม บ้าง�
8 (ขณะนั ้นสาวกของพระองค์ เข้าไปซื้ออาหารในเมือง� 9 หญิงชาวสะมาเรียทูลพระองค์ ว่า “ไฉนท่านผู้
เป็นยิวจึงขอนํ้าดื่มจากดิฉันผู้เป็นหญิงสะมาเรีย เพราะพวกยิวไม่คบหาชาวสะมาเรียเลย� 10 พระเยซู
ตรัสตอบนางว่า “ถ้าเจ้าได้รู จั
้ กของประทานของพระเจ้า และรู จ
้ ักผู้ที่พูดกับเจ้าว่า ‘ขอน้าํ ให้เราดื่มบ้าง�
เจ้าจะได้ขอจากท่านผู้นั ้น และท่านผู้นั้นจะให้น้ําประกอบด้วยชีวต
ิ แก่เจ้า� 11 นางทูลพระองค์ว่า “ท่าน
เจ้าคะ ท่านไม่มีถังตัก และบ่อนี้ ก็ลึก ท่านจะได้น้ําประกอบด้วยชีวตน
ิ ัน
้ มาจากไหน 12 ท่านเป็นใหญ่กว่า
ยาโคบบรรพบุรุษของเรา ผู้ได้ให้บ่อน้าํ นี้ แก่เราหรือ และยาโคบเองก็ได้ดื่มจากบ่อนี้ รวมทั งบ
้ ุตรและฝูง
สัตว์ของท่านด้วย�
6 บ่อน้า
ํ ของยาโคบอยูที
่ ่นั่น

พระวิญญาณบริสุทธิ์คือบ่อนํ้าพุภายใน
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พระเยซู ตรัส ตอบนางว่า “ผู้ ใดที่ ด่ื มน้าํ นี้ จะกระหายอีก 14 แต่ ผู้ ใดที่ ด่ื มน้าํ ซึ่ง เราจะให้ แก่ เขานั ้น
จะไม่ กระหายอีก เลย แต่ นํ้า ซึ่ง เราจะให้ เขานั ้น จะบังเกิด เป็น บ่อนํ้า พุ ในตัว เขาพลุ่ง ขึ้น ถึง ชี วิตน ิ รน
ั ดร์�
15 นางทูล พระองค์ ว่า “ท่านเจ้า คะ ขอน้า
ํ นั ้น ให้ดิ ฉั น เถิด เพื่ อด ิ ฉัน จะได้ ไม่ กระหายอีก และจะได้ ไม่ ต้อง
16
มาตักที่นี่ � พระเยซูตรัสกับนางว่า “ไปเรียกสามีของเจ้ามานี่ เถิด� 17 นางทูลตอบว่า “ดิฉั นไม่มีสามี
ค่ะ� พระเยซู ตรัสกับนางว่า “เจ้ าพูดถูกแล้ วว่า ‘ดิ ฉั นไม่มีสามี� 18 เพราะเจ้าได้ มีสามีห้าคนแล้ว และ
คนที่เจ้ามีอยูเดี
่ ย
๋ วนี้ ก็ไม่ใช่สามีของเจ้า เรือ
่ งนี้ เจ้าพูดจริง� 19 นางทูลพระองค์ว่า “ท่านเจ้าคะ ดิฉั นเห็น
จริงแล้ วว่าท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ 20 บรรพบุรุษของพวกเรานมัสการที่ ภูเขานี้ แต่พวกท่านว่าสถาน
ที่ ที่ ควรนมัสการนั ้นคือกรุ งเยรู ซาเล็ม� 21 พระเยซู ตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย เชื่อเราเถิด จะมีเวลาหนึ่ ง
ที่พวกเจ้าจะมิได้ไหว้นมัสการพระบิดาเฉพาะที่ภูเขานี้ หรือที่กรุ งเยรู ซาเล็ม 22 ซึ่งพวกเจ้านมัสการนั ้น
เจ้าไม่รู จ
้ ัก ซึ่งพวกเรานมัสการเรารู จั
้ ก เพราะความรอดนั ้นเนื่ องมาจากพวกยิว 23 แต่เวลานั ้นใกล้เข้า
มาแล้ว และบัดนี้ ก็ ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่ นมัสการอย่างถูกต้อง จะนมัสการพระบิดาด้วยจิตวิญญาณและ
ความจริง เพราะว่าพระบิดาทรงแสวงหาคนเช่นนั ้นนมัสการพระองค์ 24 พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ
และผู้ที่ นมัสการพระองค์ต้องนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง� 25 นางทูลพระองค์ว่า “ดิฉั นท
ราบว่าพระเมสสิยาห์ที่เรียกว่า พระคริสต์ จะเสด็จมา เมื่อพระองค์เสด็จมาพระองค์จะทรงชีแ
้ จงทุกสิง่
26
27
แก่ เรา � พระเยซู ตรัส กับ นางว่า “เราที่ พู ดก ับ เจ้า คือ ท่านผู้ นั ้น �
ขณะนั ้น สาวกของพระองค์ ก็ มา
ถึง และเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิง แต่ไม่มีใครถามว่า “พระองค์ทรงประสงค์อะไร
� หรือ “ทําไมพระองค์จึงทรงสนทนากับนาง� 28 หญิงนั ้นจึงทิง้ หม้อนํ้าไว้และเข้าไปในเมืองและบอกคน
ทัง้ ปวงว่า 29 “มาดูท่านผู้หน่งึ ที่ เล่าถึงสิง่ สารพัดซึ่งฉั นได้กระทํา ท่านผู้นี้ มิใช่พระคริสต์หรือ� 30 คนทัง้
หลายจึงพากันออกจากเมืองไปหาพระองค์ 31 ในระหว่างนั ้นพวกสาวกทูลเชิญพระองค์ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า เชิญ รับ ประทานเถิด� 32 แต่ พระองค์ ตรัส กับ เขาว่า “เรามี อาหารรับ ประทานที่ ท่านทัง้ หลายไม่
รู �
้ 33 พวกสาวกจึง ถามกั นว ่า “มี ใครเอาอาหารมาถวายพระองค์ แล ้ว หรือ� 34 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า
“อาหารของเราคือการกระทําตามพระทัยของพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา และทําให้งานของพระองค์สําเร็จ
35 ท่านทัง
้ หลายว่า อีกสี่เดือนจะถึงฤดูเกี่ยวข้าวมิใช่หรือ ดูเถิด เราบอกท่านทัง้ หลายว่า เงยหน้าขึ้นดูนา
เถิด ว่าทุ่งนาก็ขาว ถึงเวลาเกี่ยวแล้ว 36 คนที่เกี่ยวก็กําลังได้รบ
ั ค่าจ้าง และกําลังสํ่าสมพืชผลไว้สําหรับ
ชีว ิตน ิ รน
ั ดร์ เพื่อ ทัง้ คนหว่านและคนเกี่ยวจะชื่นชมยินดี ด้วยกัน 37 เพราะในเรือ
่ งนี้ คํา ที่ กล ่าวไว้นี้ เป็น
38
ความจริง คือ ‘คนหนึ่ งหว่านและอีกคนหนึ่ งเกี่ยว�
เราใช้ท่านทัง้ หลายไปเกี่ยวสิง่ ที่ ท่านมิได้ ลงแรง
ทํา คนอื่น ได้ ลงแรงทํา และท่านได้ ประโยชน์ จากแรงของเขา� 39 ชาวสะมาเรียเป็ นอ ัน มากที่มาจาก
เมืองนั ้นได้เชื่อในพระองค์ เพราะคําพยานของหญิงผู้นั ้น ที่วา่ “ท่านเล่าถึงสิง่ สารพัดซึ่งฉั นได้กระทํา�
13

ชาวสะมาเรียได้รบ
ั ความรอดเพิม
่ ขึ้นอีก
40 ฉะนั ้น เมื่อ ชาวสะมาเรียมาถึง พระองค์ เขาจึง ทูล เชิญ พระองค์ ให้ประทั บอย ู่ กับ เขา และพระองค์ ก็
ประทั บที่นั่นสองวัน 41 และคนอื่นเป็ นอันมากได้ เชื่อเพราะพระดํารัสของพระองค์ 42 เขาเหล่านั ้นพู ดก
ับหญิงนั ้ นว่า “ตัง้ แต่ นี้ ไปที่ เราเชื่อนั ้ นมิใช่เพราะคําของเจ้า แต่ เพราะเราได้ยน
ิ เอง และเรารู แน่
้ ว่าท่าน
องค์ นี้ เป็น ผู้ ชว
้ ล่วงไปสองวัน พระองค์ ก็ เสด็จ ออกจากที่ นั่น ไปยัง
่ ยโลกให้ รอด คือ พระคริสต์� 43 ครัน
แคว้น กาลิ ลี 44 เพราะพระเยซู เองทรงเป็น พยานว่า “ศาสดาพยากรณ์ ไม่ ได้ รับ เกียรติ ในบ้านเมืองของ
ตน� 45 ฉะนั ้นเมื่อพระองค์เสด็จไปถึงแคว้นกาลิลี ชาวกาลิลีได้ต้อนรับพระองค์ เพราะเขาได้เห็นทุกสิ่ง
ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําในเทศกาลเลี้ยง ณ กรุงเยรู ซาเล็ม เพราะเขาทัง้ หลายได้ไปในเทศกาลเลี้ยงนั ้น
ด้วย
ทรงรักษาบุตรชายของขุนนาง
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46 ฉะนั ้นพระเยซู จึง ได้ เสด็จไปยังหมู่บ้านคานาแคว้นกาลิ ลีอีก

อันเป็ นที ่ซ่ึงพระองค์ ทรงกระทําให้น้ํา
กลายเป็น นํ้า องุน
่ และที่ เมืองคาเปอรนาอุ ม มี ขุนนางคนหนึ่ ง บุ ตรชายของท่านป่วยหนั ก 47 เมื่อ ท่าน
ได้ยน
ิ ข่าวว่า พระเยซู ได้ เสด็จ มาจากแคว้น ยู เดีย ไปยัง แคว้น กาลิ ลี แล้ว ท่านจึง ไปทูล อ้อนวอนพระองค์
ให้เสด็จลงไปรักษาบุตรของตน เพราะบุตรจวนจะตายแล้ว 48 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “ถ้าพวกท่านไม่
เห็นหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ ท่านก็จะไม่เชื่อ� 49 ขุนนางผูน
้ ั ้นทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอ
เสด็จไปก่อนที่บุตรของข้าพระองค์จะตาย� 50 พระเยซูตรัสกับท่านว่า “กลับไปเถิด บุตรชายของท่านจะ
ไม่ ตาย� ท่านก็ เชื่อพระดํารัสที่ พระเยซู ตรัสกั บท่าน จึงทูลลาไป 51 ขณะที่ ท่านกลับไปนั ้น พวกผู้รับใช้
ของท่านได้มาพบและเรียนท่านว่า “บุตรชายของท่านหายแล้ว� 52 ท่านจึงถามถึงเวลาที่บุตรค่อยทุเลา
ขึ้นนั ้น และพวกผูรั
้ บใช้ก็เรียนท่านว่า “ไข้หายเมื่อวานนี้ เวลาบ่ายโมง� 53 บิดาจึงรูว้ า่ ชัว่ โมงนั ้นเป็นเวลา
ที่พระเยซูได้ตรัสกับตนว่า “บุตรชายของท่านจะไม่ตาย� และท่านเองก็เชื่อพร้อมทัง้ ครัวเรือนของท่าน
ด้วย 54 นี่ เป็นการอัศจรรย์ที่สองซึ่งพระเยซูทรงกระทํา เมื่อพระองค์เสด็จจากแคว้นยูเดียไปยังแคว้นกา
ลิลี

5

ทรงรักษาคนป่วยที่สระเบธซาธา

1 หลัง จากนั ้ นก ็ ถึง เทศกาลเลี้ยงของพวกยิว

และพระเยซู ก็ เสด็จขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 2 ในกรุ งเยรู
ซาเล็มทรี่ ม
ิ ประตูแกะมีสระอยูส
่ ระหนึ่ ง ภาษาฮีบรู เรียกสระนั ้นว่า เบธซาธา เป็นที่ซ่ึงมศ
ี าลาห้าหลัง 3 ใน
ศาลาเหล่านั ้ นม ี คนป่วยเป็ นอ ัน มากนอนอยู่ คนตาบอด คนง่อย คนผอมแห้ง กําลัง คอยนํ้า กระเพื่ อม
4 ด้วยมี ทูต สวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ลงมากวนนํ้าในสระนั ้นเป็ นครงั ้ คราว เมื่อนํ้ากระเพื่อมนั ้น ผู้ใดก้าวลงไปใน
นํ้าก่อน ก็จะหายจากโรคที่เขาเป็นอยู่นั ้น 5 ที่นั ่ นมีชายคนหนึ่ งป่วยมาสามสิบแปดปี แล้ว 6 เมื่อพระเยซู
ทอดพระเนตรคนนั ้นนอนอยูแ
่ ละทรงทราบว่า เขาป่วยอยูอ
่ ย่างนั ้นนานแล้ว พระองค์ตรัสกับเขาว่า “เจ้า
7
ปรารถนาจะหายโรคหรือ� คนป่วยนั ้นทูลตอบพระองค์ว่า “ท่านเจ้าข้า เมื่อนํ้ากําลังกระเพื่อมนั ้น ไม่มี
ผู้ใดที่จะเอาตัวข้าพเจ้าลงไปในสระ และเมื่อข้าพเจ้ากําลังไป คนอื่นก็ลงไปก่อนแล้ว� 8 พระเยซูตรัสกับ
เขาว่า “จงลุกขึ้นยกแคร่ของเจ้าและเดินไปเถิด� 9 ในทันใดนั ้นคนนั ้ นก็หายโรค และเขาก็ยกแคร่ของ
เขาเดินไป วันนั ้นเป็ นวันสะบาโต 10 ดังนั ้นพวกยิวจึงพูดกับชายที่หายโรคนั ้นว่า “วันนี้ เป็นวันสะบาโต ที่
เจ้าแบกแคร่ไปนั ้ นก็ผิดพระราชบัญญัติ� 11 คนนั ้นจึงตอบเขาเหล่านั ้ นว่า “ท่านที่ รก
ั ษาข้าพเจ้าให้หาย
12
โรคได้สัง่ ข้าพเจ้าว่า ‘จงยกแคร่ของเจ้าแบกเดินไปเถิด� ” เขาเหล่านั ้นถามคนนั ้นว่า “คนที่สัง่ เจ้าว่า
‘จงยกแคร่ของเจ้า แบกเดิน ไปเถิด� นั ้น เป็น ผู้ ใด � 13 คนที ่ ได้ รับ การรักษาให้หายโรคนั ้น ไม่ รู ว่
้ า เป็น ผู้
14
ใด เพราะพระเยซู เสด็จหลบไปแล้ว เนื่ องจากขณะนั ้ นมีคนอยู่ที่ นั ่นเป็ นอันมาก ภายหลัง พระเยซู ได้
ทรงพบคนนั ้นในพระวิหารและตรัสกับเขาว่า “ดูเถิด เจ้าหายโรคแล้ว อย่าทําบาปอีก มิฉะนั ้นเหตุรา้ ยก
ว่านั ้นจะเกิดกับเจ้า� 15 ชายคนนั ้ นก็ได้ออกไปและบอกพวกยิวว่า ท่านที่ ได้รักษาเขาให้หายโรคนั ้นคือ
พระเยซู 16 เหตุฉะนั ้นพวกยิวจึงข่มเหงพระเยซู และแสวงหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ เพราะพระองค์ทรง
กระทําเช่นนั ้นในวันสะบาโต 17 แต่พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “พระบิดาของเราก็ยงั ทรงกระทําการอยูจ
่ นถึ
งบ ัด นี้ และเราก็ ทํา ด้วย� 18 เหตุ ฉะนั ้น พวกยิว ยิง่ แสวงหาโอกาสที่ จะฆ่า พระองค์ มิใช่ เพราะพระองค์
ล่วงกฎวันสะบาโตเท่านั ้น แต่ ยังได้ เรียกพระเจ้าว่าเป็นบิดาของตนด้วย ซึ่งเป็นการกระทําตนเสมอกับ
พระเจ้า 19 ดังนั ้นพระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า พระบุตรจะกระทําสิง่ ใด
ตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาทรงกระทํา เพราะสิง่ ใดที่พระบิดาทรงกระทํา สิ่งนั ้นพระบุตรจึง
ทรงกระทําด้วย 20 เพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตร และทรงสําแดงให้พระบุตรเห็นทุกสิง่ ที่ พระองค์
ทรงกระทํา และพระองค์ จะทรงสําแดงให้ พระบุตรเห็น การที่ ยิง่ ใหญ่ กว่า น ั ้นอ ีก เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะ
ประหลาดใจ 21 เพราะพระบิดาทรงทําให้คนที่ตายแล้วฟื้ นขึ้นมาและมีชีวิตฉั นใด ถ้าพระบุตรปรารถนา
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จะกระทํา ให้ ผู้ ใดมี ชี วิตก ็ จะกระทํา เหมือนกัน ฉั น นั ้น 22 เพราะว่า พระบิ ดาม ิ ได้ ทรงพิพากษาผู้ ใด แต่
พระองค์ได้ทรงมอบการพิพากษาทัง้ สิน
้ ไว้กับพระบุตร 23 เพื่อคนทัง้ ปวงจะได้ถวายเกียรติแด่พระบุตร
เหมือนที่เขาถวายเกียรติแด่พระบิดา ผู้ใดไม่ถวายเกียรติแด่พระบุตร ผู้นั ้นก็ไม่ถวายเกียรติแด่พระบิดา
ผู้ทรงใช้พระบุตรมา 24 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ถ้าผู้ใดฟังคําของเราและเชื่อในพระองค์ผู้
ทรงใช้เรามา ผูนั
้ ้นกมี
็ ชีวิตนริ น
ั ดร์ และไม่ถูกพิพากษา แต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแล้ว 25 เราบอก
ความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า เวลาที่กําหนดนั ้นใกล้จะถึงแล้ว และบัดนี้ ก็ถึงแล้ว คือเมื่อผู้ที่ตายแล้วจะ
ได้ยน
ิ พระสุรเสียงแห่ง พระบุตรของพระเจ้า และบรรดาผู้ ที่ ได้ ยิน จะมี ชีวต
ิ 26 เพราะว่า พระบิดาทรงมี
ชีวิตในพระองค์ เองฉั นใด พระองค์ ก็ได้ ทรงประทานให้พระบุ ตรมีชีวิตในพระองค์ ฉั นนั ้น 27 และได้ ทรง
ประทานให้พระบุตรมีสิทธิอํานาจที่จะพิพากษาด้วย เพราะพระองค์ทรงเป็นบุตรมนุษย์
การฟื้ นขึ้นมาสองแบบ
อย่า ประหลาดใจในข้อ นี้ เลย เพราะใกล้ จะถึง เวลาที่ บรรดาผู้ ที่ อยู่ ในอุโมงค์ ฝัง ศพจะได้ยน
ิ พระ
29
สุรเสียงของพระองค์
และจะได้ออกมา คนทัง้ หลายที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้ นขึ้นสู่ชีวต
ิ และคนทัง้ หลายที่
ได้ประพฤติชัวก
่ ็จะฟื้ นขึ้นสู่การพิพากษา
28

บรรดาพยานของพระเยซูวา่ ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
30 เราจะทําสิง
ิ อย่างไร เราก็พิพากษาอย่างนั ้น และการพิพากษาของ
่ ใดตามอําเภอใจไม่ได้ เราได้ยน
เราก็ยุติธรรม เพราะเรามิได้มุ่งที่จะทําตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรา
มา 31 ถ้า เราเป็น พยานถึง ตัว เราเอง คํา พยานของเราก็ ไม่ จริง 32 มี อี กผู้ หน่งึ ที่ เป็น พยานถึง เรา และ
เรารู ว้ า่ คําพยานที่พระองค์ทรงเป็นพยานถึงเรานั ้น เป็นความจริง 33 ท่านทัง้ หลายได้ใช้คนไปหายอห์น
และยอห์นก็ได้เป็นพยานถึงความจริง 34 เรามิได้รับคําพยานจากมนุษย์ แต่ที่เรากล่าวสิง่ เหล่านี้ ก็เพื่อ
ให้ท่านทัง้ หลายรอด 35 ยอห์นเป็นโคมที่ จุ ดสว่างไสว และท่านทัง้ หลายก็ พอใจที่ จะชื่นชมยินดี ชว
ั ่ ขณะ
หนึ่ ง ในความสว่างของยอห์น นั ้น 36 แต่ คํา พยานที่ เรามี นั้น ยิง่ ใหญ่ กว่า คํา พยานของยอห์น เพราะว่า
งานที่พระบิดาทรงมอบให้เราทําให้สําเร็จ งานนี้ แหละเรากําลังทําอยูเ่ ป็นพยานถึงเราว่าพระบิดาทรงใช้
เรามา 37 และพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์เองก็ได้ทรงเป็นพยานถึงเรา ท่านทัง้ หลายไม่เคยได้ยน
ิ
38
พระสุรเสียงของพระองค์ และไม่ เคยเห็ นร ู ปร่า งของพระองค์
และท่านทัง้ หลายไม่ มี พระดํารัส ของ
พระองค์อยูในตั
่
วท่าน เพราะว่าท่านทัง้ หลายมิได้เชื่อในพระองค์ผู้ที่พระบิดาทรงใช้มานัน
้ 39 จงค้นดูใน
พระคัมภีร ์ เพราะท่านคิด ว่า ในพระคัมภีร น
์ ั ้ นม ี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ และพระคัมภีร น
์ ั ้น เป็น พยานถึง เรา 40 แต่
41
ท่านทัง้ หลายไม่ยอมมาหาเราเพื่อจะได้ชีวต
ิ
เราไม่รบ
ั เกียรติจากมนุษย์ 42 แต่เรารู ว้ า่ ท่านไม่มีความ
รักพระเจ้าในตัวท่าน 43 เราได้มาในพระนามพระบิดาของเรา และท่านทัง้ หลายมิได้รับเรา ถ้าผูอ
้ ่น
ื จะมา
ในนามของเขาเอง ท่านทัง้ หลายก็จะรับผู้นั ้น 44 ผู้ที่ได้รับยศศั กดิจ
์ ากกันเอง และมิได้แสวงหายศศั กดิ์
45
ซึ่งมาจากพระเจ้าเท่านั ้น ท่านจะเชื่อผู้นั้นได้ อย่างไร
อย่าคิดว่าเราจะฟ้องท่านทัง้ หลายต่อพระบิดา
มีผู้ฟ้องท่านแล้ว คือโมเสส ผู้ซึ่งท่านทัง้ หลายหวังใจอยู่ 46 ถ้าท่านทัง้ หลายเชื่อโมเสส ท่านทัง้ หลายก็
จะเชื่อเรา เพราะโมเสสได้ เขียนกล่าวถึงเรา 47 แต่ ถ้าท่านทัง้ หลายไม่เชื่อเรือ
่ งที่ โมเสสเขียนแล้ว ท่าน
จะเชื่อถ้อยคําของเราอย่างไรได้�

6
ทรงเลี้ยงคนห้าพัน (มธ 14:13-21; มก 6:32-44; ลก 9:10-17)
1 ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ พระเยซู ก็ เสด็จ ไปข้ามทะเลกาลิ ลี คือ ทะเลทิ เบเรียส 2 คนเป็ นอ ัน มากได้
ตามพระองค์ไป เพราะเขาเหล่านั ้นได้เห็นการอัศจรรย์ที่พระองค์ได้ทรงกระทําต่อบรรดาคนป่วย 3 พระ
เยซู เสด็จ ขึ้น ไปบนภูเขาและประทั บก ับ เหล่า สาวกของพระองค์ ที่ นั่น 4 ขณะนั ้น ใกล้ จะถึง ปัส กาซึ่ง เป็น
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เทศกาลเลี้ยงของพวกยิว แล้ว 5 เมื่อ พระเยซู ทรงเงยพระพักตร์ทอดพระเนตรและเห็น คนเป็ นอ ัน มาก
พากันมาหาพระองค์ พระองค์จึงตรัสกับฟีลิปว่า “เราจะซื้ออาหารที่ไหนให้คนเหล่านี้ กินได้� 6 พระองค์
ตรัสอย่างนั ้นเพื่อจะลองใจฟี ลิป เพราะพระองค์ ทรงทราบแล้ วว่าพระองค์ จะทรงกระทําประการใด 7 ฟี
ลิ ป ทูล ตอบพระองค์ 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
ตรัสว่า “ให้คนทัง้ ปวงนั ่งลงเถิด� ที่นั ่นมีหญ้ามาก คนเหล่านั ้นจึงนั ่งลง นั บแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพัน
คน 11 แล้วพระเยซู ก็ ทรงหยิบขนมปัง นั ้น และเมื่อ ขอบพระคุณ แล้ว ก็ ทรงแจกแก่ พวกสาวก และพวก
สาวกแจกแก่ บรรดาคนที่ นั่ง อยู่นั ้น และให้ปลาด้วยตามที่ เขาปรารถนา 12 เมื่อ เขาทัง้ หลายกิ นอ ม
ิ่ แล้ว
พระองค์ตรัสกับเหล่าสาวกของพระองค์ว่า “จงเก็บเศษอาหารที่เหลือไว้ เพื่อไม่ให้มีสิ่งใดเสียไป� 13 เขา
จึงเก็บเศษขนมข้าวบาร์เลย์หา้ ก้อนซึ่งเหลือจากที่ คนทัง้ หลายได้กินแล้ วนน
ั ้ ใส่กระบุงได้สิบสองกระบุง
เต็ม 14 เมื่อคนเหล่านั ้นได้เหน
็ การอัศจรรย์ซ่ึงพระเยซูได้ทรงกระทํา เขาก็พูดกนว
ั ่า “แท้จริงท่านผูนี
้ ้ เป็น
ศาสดาพยากรณ์ นั้นที่ทรงกําหนดให้เข้ามาในโลก�
พระเยซูทรงดําเนิ นบนนํ้า (มธ 14:22-36; มก 6:45-56)
15 เมื่อพระเยซู ทรงทราบว่า เขาทัง
้ หลายจะมาจับพระองค์ไปตัง้ ให้เป็นกษั ตริย์ พระองค์ก็เสด็จไปที่ ภู
16
เขาอีกแต่ ลําพัง พอคํ่าลงเหล่าสาวกของพระองค์ ก็ได้ ลงไปที่ ทะเล 17 แล้วลงเรือข้ามฟากไปยังเมือง
คาเปอรนาอุม มืดแล้วแต่ พระเยซู ก็ ยังมิได้ เสด็จไปถึงเขา 18 ทะเลก็ กําเริบขึ้นเพราะลมพัดกล้า 19 เมื่อ
เขาทัง้ หลายตีกรรเชียงไปได้ประมาณห้าหกกิโลเมตร เขาก็เห็นพระเยซูเสด็จดําเนิ นมาบนทะเลใกล้เรือ
เขาต่างก็ ตกใจกลัว 20 แต่ พระองค์ ตรัสแก่ เขาว่า “นี่ เป็นเราเอง อย่ากลัวเลย� 21 ดังนั ้นเขาจึงรับพระ
องค์ข้น
ึ เรือด้วยความเต็มใจ แล้วทันใดนั ้นเรือก็ถึงฝั่ งที่เขาจะไปนั ้น
การเทศนาของพระเยซูเกี่ยวกับอาหารแห่งชีวต
ิ
วัน รุ ง่ ขึ้น เมื่อ คนที่ อยู่ ฝั่ งข้างโน้ น เห็ นว ่า ไม่ มี เรืออ่ื นที ่ นั ่น เว้น แต่ ลํา ที่ เหล่ าสาวกของพระองค์ ลง
ไปเพียงลําเดียว และเห็นว่าพระเยซู มิได้เสด็จลงเรือลํานั ้นไปกับเหล่าสาวก แต่เหล่าสาวกของพระองค์
ไปตามลําพังเท่านั ้น 23 (แต่ มี เรือลํา อื่นมาจากทิเบเรียส ใกล้ สถานที่ ที่ เขาได้ กินขนมปัง หลังจากที่ องค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงขอบพระคุณแล้ว� 24 เหตุฉะนั ้นเมื่อประชาชนเห็นว่า พระเยซูและเหล่าสาวกไม่ได้
อยู่ ที่ นั่น เขาจึง ลงเรือ ไปและตามหาพระเยซู ที่ เมืองคาเปอรนาอุม 25 ครัน
้ เขาได้ พบพระองค์ ที่ ฝั่ งทะเล
26
ข้างโน้ นแล้ว เขาทัง้ หลายทูลพระองค์ว่า “รับบี ท่านมาที่นี่ เมื่อไร� พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “เราบอก
ความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ท่านทัง้ หลายตามหาเรามิ ใช่ เพราะได้ เห ็ นการอัศ จรรย์ นั ้น แต่ เพราะได้
กินขนมปั งอม
ิ่ 27 อย่าขวนขวายหาอาหารที่ยอ
่ มเสื่อมสูญไป แต่จงหาอาหารที่ดํารงอยู่ถึงชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ซ่ึ
งบ ุ ตรมนุษย์ จะให้ แก่ ท่าน เพราะพระเจ้า คือ พระบิดาได้ ทรงประทับ ตรามอบอํานาจแก่ พระบุตรแล้ว�
28 แล ้ว เขาทัง
้ หลายก็ ทูล พระองค์ ว่า “ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะต้องทํา ประการใด จึง จะทํางานของพระเจ้า
ได้� 29 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “งานของพระเจ้า นั ้น คือ การที่ ท่านเชื่อ ในท่านที่ พระองค์ ทรงใช้มาน น
ั้ �
30 เขาทัง
้ หลายจึง ทูล พระองค์ ว่า “ถ้า เช่น นั ้น ท่านจะกระทํา หมายสําคัญ อะไร เพื่อ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายจะ
เห็น และเชื่อ ในท่าน ท่านจะกระทํา การอะไรบ้าง 31 บรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า ทัง้ หลายได้ กิน มานาในถิน
่ ทุ
รก ัน ดารนั ้น ตามที่ มี คํา เขียนไว้ว่า ‘ท่านได้ ให้เขากิน อาหารจากสวรรค์� ” 32 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า
“เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า มิใช่โมเสสที่ให้อาหารจากสวรรค์นั้นแก่ท่าน แต่พระบิดาของเรา
ประทานอาหารแท้ซ่ึงมาจากสวรรค์ให้แก่ท่านทัง้ หลาย 33 เพราะว่าอาหารของพระเจ้านั ้น คือท่านที่ลง
มาจากสวรรค์ และประทานชีวต
ิ ให้แก่โลก� 34 เขาทัง้ หลายจึงทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า โปรดให้
อาหารนั ้น แก่ ข้าพเจ้า ทัง้ หลายเสมอไปเถิด� 35 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “เราเป็น อาหารแห่ง ชีวต
ิ ผู้ ที่ มา
36
หาเราจะไม่ หิ วอ ีก และผู้ ที่ เชื่อ ในเราจะไม่ กระหายอีก เลย
แต่ เราได้ บอกท่านทัง้ หลายแล้ วว ่า ท่าน
22
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ได้ เห ็น เราแล้ว แต่ ก็ ไม่ เชื่อ 37 สารพัด ที่ พระบิดาทรงประทานแก่ เราจะมาสู่ เรา และผู้ ที่ มาหาเรา เราก็
จะไม่ ทิง้ เขาเลย 38 เพราะว่าเราได้ ลงมาจากสวรรค์ มิใช่เพื่อ กระทํา ตามความประสงค์ ของเราเอง แต่
เพื่อกระทําตามพระประสงค์ ของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามา 39 และพระประสงค์ ของพระบิดาผู้ทรงใช้เรา
มานั ้น ก็คือให้เรารักษาบรรดาผู้ที่ พระองค์ ได้ ทรงมอบไว้กับเรา มิให้หายไปสักคนเดียว แต่ ให้ฟื้ นขึ้นมา
ในวันที่สุด 40 เพราะนี่ แหละเป็นพระประสงค์ของผู้ที่ทรงใช้เรามานั ้น ที่จะให้ทุกคนที่เห็นพระบุตร และ
เชื่อในพระบุตรได้ มีชีวิตนิรน
ั ดร์ และเราจะให้ผู้นั ้นฟื้ นขึ้นมาในวันสุดท้าย� 41 พวกยิวจึ งบ่นพึมพํากัน
เรือ
่ งพระองค์เพราะพระองค์ตรัสว่า “เราเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์� 42 เขาทัง้ หลายว่า “คนนี้ เป็น
เยซูลูกชายของโยเซฟมิใช่หรือ พ่อแม่ของเขาเราก็รู จ
้ ัก เหตุใดคนนี้ จึงพูดว่า ‘เราได้ลงมาจากสวรรค์� ”
43 พระเยซูจึงตรัสตอบเขาเหล่านั ้นว่า “อย่าบ่นกันเลย 44 ไม่มีผูใดมาถึ
้
งเราได้นอกจากพระบิดาผู้ทรงใช้
เรามาจะทรงชักนําให้เขามา และเราจะให้ผู้นั ้นฟื้ นขึ้นมาในวันสุดท้าย 45 มีคําเขียนไว้ในคัมภีรศาสดา
์
พยากรณ์ ว่า ‘ทุกคนจะเรียนรู จ
้ ากพระเจ้า� เหตุฉะนั ้นทุกคนที่ได้ยินได้ฟัง และได้เรียนรู จากพระบิ
้
ดาก็
มาถึงเรา 46 ไม่มีผู้ใดได้เห็นพระบิดา นอกจากท่านที่มาจากพระเจ้า ท่านนั ้นแหละได้เห็นพระบิดาแล้ว
47 เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง
้ หลายว่า ผู้ ที่ เชื่อ ในเราก็ มี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ 48 เราเป็น อาหารแห่ง ชี วิตน น
ั้
49 บรรพบุรุษของท่านทัง
50
้ หลายได้กินมานาในถิน
ิ
แต่นี่ เป็นอาหารที่ ลงมาจาก
่ ทุรกันดารและสิน
้ ชีวต
สวรรค์ เพื่อให้ผูที
้ ่ได้กินแล้วไม่ตาย 51 เราเป็นอาหารที่ธาํ รงชีวต
ิ ซึ่งลงมาจากสวรรค์ ถ้าผูใ้ ดกินอาหารนี้
ผู้นั ้นจะมีชีวิตนิรน
ั ดร์ และอาหารที่เราจะให้เพื่อเป็นชีวต
ิ ของโลกนั ้นก็คือเนื้ อของเรา� 52 แล้วพวกยิวก็
ทุ่มเถียงกันว่า “ผู้นี้ จะเอาเนื้ อของเขาให้เรากินได้อย่างไร� 53 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “เราบอกความ
จริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ถ้าท่านไม่กินเนื้ อและดื่มโลหิตของบุตรมนุษย์ ท่านก็ไม่มีชีวิตในตัวท่าน 54 ผู้ที่
กินเนื้ อและดื่มโลหิตของเราก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์ และเราจะให้ผู้นั ้นฟื้ นขึ้นมาในวันสุดท้าย 55 เพราะว่าเนื้ อ
ของเราเป็นอาหารแท้ และโลหิตของเราก็เป็นของดื่มแท้ 56 ผู้ที่ กินเนื้ อและดื่มโลหิตของเรา ผู้นั ้ นก็อยู่
ในเราและเราอยู่ในเขา 57 พระบิดาผู้ทรงดํารงพระชนม์ได้ทรงใช้เรามาและเรามีชีวิตเพราะพระบิดาน
ัน
้ ฉั นใด ผูที
้ ่กินเรา ผูนั
้ ้นกจ
็ ะมีชีวิตเพราะเราฉั นนั ้น 58 นี่ แหละเป็นอาหารซึ่งลงมาจากสวรรค์ ไม่เหมือน
กับ มานาที่ พวกบรรพบุรุษ ของท่านได้ กิน และสิน
ิ ผู้ ที่ กิน อาหารนี้ จะมี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์� 59 คํา เหล่า นี้
้ ชีวต
พระองค์ได้ตรัสในธรรมศาลา ขณะที่พระองค์ทรงสัง่ สอนอยูที
่ ่เมืองคาเปอรนาอุม
พวกสาวกไม่เข้าใจคําสัง่ สอนของพระเยซู (มธ 8:19-22; 10:36)

ดัง นั ้น เมื่อ เหล่า สาวกของพระองค์ หลายคนได้ ฟัง เช่น นั ้ นก ็ พูด ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ ยากนั ก ใครจะ
ฟังได้� 61 เมื่อพระเยซูทรงทราบเองว่าเหล่าสาวกของพระองค์บ่นถึงเรือ
่ งนั ้น พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า
62
“เรือ
่ งนี้ ทําให้ ท่านทัง้ หลายลําบากใจหรือ
ถ้า ท่านจะได้ เห ็ นบุ ตรมนุษย์ เสด็จ ขึ้น ไปยัง ที่ ที่ ท่านอยู่ แต่
ก่อนนั ้น ท่านจะว่าอย่างไร 63 จิ ตวิญญาณเป็ นที ่ให้มี ชว
ิ ส่วนเนื้ อหนั งไม่ มี ประโยชน์ อันใด ถ้อยคําซึ่ง
ี ต
เราได้ กล ่า วกั บท ่า นทัง้ หลายนั ้น เป็น จิต วิญญาณและเป็น ชีวต
ิ 64 แต่ ในพวกท่านมี บางคนที่ ไม่ เชื่อ �
เพราะพระเยซู ทรงทราบแต่ แรกว่าผู้ใดไม่ เชื่อ และเป็นผู้ใดที่ จะทรยศพระองค์ 65 และพระองค์ ตรัสว่า
“เหตุฉะนั ้นเราจึงได้บอกท่านทัง้ หลายว่า ‘ไม่มีผู้ใดจะมาถึงเราได้ นอกจากพระบิดาของเราจะทรงโปรด
ประทานให้ผู้นั ้น� ” 66 ตัง้ แต่นั ้นมาสาวกของพระองค์หลายคนก็ท้อถอยไม่ติดตามพระองค์อีกต่อไป
60

คํากล่าวถึงความเชื่อของเปโตร

“ท่านทัง้ หลายก็ จะจากเราไปด้วยหรือ� 68 ซีโมนเปโตรทูลตอบ
พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พวกข้า พระองค์ จะจากไปหาผู้ ใดเล่า พระองค์ มี ถ้อยคํา ซึ่ง ให้ มี ชี วิ ตน ิ รน
ั
ดร์ 69 และข้าพระองค์ทัง้ หลายก็เชื่อและแน่ ใจแล้ วว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า
ผู้ทรงดํารงพระชนม์� 70 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราเลือกพวกท่านสิบสองคนมิใช่หรือ และคนหนึ่ งใน
67 พระเยซู ตรัส กับ สิบ สองคนนั ้ นว ่า
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พวกท่านเป็นมารร้าย� 71 พระองค์ ทรงหมายถึงยู ดาสอิสคาริโอทบุตรชายซี โมน เพราะว่าเขาเป็นผู้ที่
จะทรยศพระองค์ คือคนหนึ่ งในอัครสาวกสิบสองคน

7

การเลี้ยงในเทศกาลอยูเ่ พิงที่กรุ งเยรู ซาเล็ม

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ พระเยซู ก็ได้ เสด็จไปในแคว้นกาลิ ลี

ด้วยว่าพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะเสด็จ
ไปในแคว้นยู เดีย เพราะพวกยิวหาโอกาสที่ จะฆ่า พระองค์ ขณะนั ้น ใกล้ จะถึงเทศกาลอยู่เพิงของพวก
ยิวแล้ว 3 พวกน้ องๆของพระองค์จึงทูลพระองค์ว่า “จงออกจากที่นี่ ไปยังแคว้นยูเดีย เพื่อเหล่าสาวกของ
ท่านจะได้เห็นกิจการที่ ท่านกระทํา 4 เพราะว่าไม่มีผู้ใดทําสิง่ ใดลับๆ เมื่อผู้นั้นเองอยากให้ตัวปรากฏ ถ้า
ท่านกระทํา การเหล่า นี้ ก็ จงสําแดงตัว ให้ ปรากฏแก่ โลกเถิด� 5 แม้ พวกน้ องๆของพระองค์ ก็ มิได้ เชื่อ ใน
พระองค์ 6 พระเยซู ตรัส กับ พวกเขาว่า “ยัง ไม่ ถึง เวลาของเรา แต่ เวลาของพวกท่านมี อยู่ เสมอ 7 โลก
จะเกลียดชังพวกท่านไม่ได้ แต่ โลกเกลียดชังเรา เพราะเราเป็นพยานว่าการงานของโลกนั ้นชัว่ 8 พวก
ท่านจงขึ้นไปในเทศกาลนั ้นเถิด เราจะยังไม่ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั ้น เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนดเวลาของเรา�
9 เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั ้นแก่เขาแล้ว พระองค์ก็ยังประทับอยู่ในแคว้นกาลิลี
2

พระเยซูทรงออกจากแคว้นกาลิลีเป็นการลับ

10 แต่เมื่อพวกน้ องๆของพระองค์ข้น
ึ ไปในเทศกาลนั ้นแล้ว

พระองค์ก็เสด็จตามขึ้นไปด้วย แต่ไปอย่าง
ลับๆ ไม่ เปิด เผย
พวกยิว จึง มองหาพระองค์ ในเทศกาลนั ้น และถามว่า “คนนั ้น อยู่ ที่ไหน � 12 และ
ประชาชนก็ ซุบซิ บกันถึงพระองค์ เป็นอันมาก บางคนว่า “เขาเป็นคนดี� คนอื่นๆว่า “มิใช่ แต่ เขาหลอก
ลวงประชาชนต่างหาก� 13 แต่ไม่มีผู้ใดอาจพูดถึงพระองค์อย่างเปิดเผย เพราะกลัวพวกยิว
11

พระเยซูที่เทศกาลอยูเพิ
่ ง
ครัน
้ ถึง วัน กลางเทศกาลนั ้น พระเยซู ได้ เสด็จ ขึ้น ไปในพระวิหารและทรงสัง่ สอน 15 พวกยิว คิด
ประหลาดใจและพูด ว่า “คนนี้ จะรู ้ข้อความเหล่า นี้ ได้ อย่างไร ในเมื่อ ไม่ เคยเรียนเลย� 16 พระเยซู จึง
ตรัส ตอบเขาว่า “คํา สอนของเราไม่ ใช่ ของเราเอง แต่ เป็น ของพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา 17 ถ้า ผู้ ใดตัง้ ใจ
ประพฤติ ตามพระประสงค์ ของพระองค์ ผู้ นั ้ นก ็ จะรู ว
้ า่ คํา สอนนั ้น มาจากพระเจ้า หรือ ว่า เราพูด ตามใจ
18
ชอบของเราเอง
ผู้ ใดที่ พู ดตามใจชอบของตนเอง ผู้ นั ้น ย่อมแสวงหาเกียรติ สําหรับ ตนเอง แต่ ผู้ ที่
แสวงหาเกียรติให้พระองค์ผู้ทรงใช้ตนมา ผู้นั ้นแหละเป็นคนจริง ไม่มีอธรรมอยู่ในเขาเลย 19 โมเสสได้
ให้พระราชบัญญัติแก่ท่านทัง้ หลายมิใช่หรือ และไม่มีผู้ใดในพวกท่านรักษาพระราชบัญญัตินั ้น ท่านทัง้
หลายหาโอกาสที่ จะฆ่าเราทําไม� 20 คนเหล่านั ้นตอบว่า “ท่านมี ผีสิ งอยู่ ใครเล่าหาโอกาสจะฆ่าท่าน�
21 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “เราได้ทําสิง
่ หนึ่ งและท่านทัง้ หลายประหลาดใจ 22 โมเสสได้ให้ท่านทัง้ หลาย
เข้าสุ หนัต (มิใช่ได้มาจากโมเสส แต่มาจากบรรพบุรุษ� และในวันสะบาโตท่านทัง้ หลายก็ยงั ให้คนเข้าสุ
หนัต 23 ถ้าในวันสะบาโตคนยังเข้าสุ หนัต เพื่อมิให้ละเมิดพระราชบัญญัติของโมเสสแล้ว ท่านทัง้ หลาย
จะโกรธเรา เพราะเราทําให้ชายผู้ หน่งึ หายโรคเป็น ปกติ ในวัน สะบาโตหรือ 24 อย่า ตัดสิน ตามที่ เห ็ นภา
ยนอก แต่ จงตัดสินตามชอบธรรมเถิด� 25 เพราะฉะนั ้นชาวกรุ งเยรู ซาเล็มบางคนจึงพูดว่า “คนนี้ มิใช่
หรือ ที่ เขาหาโอกาสจะฆ่า เสีย 26 แต่ ดู เถิด ท่านกําลัง พู ดอย ่า งกล้า หาญและเขาทัง้ หลายก็ ไม่ ได้ ว่า อะไร
ท่านเลย พวกขุนนางรู แน่
้ แล้วหรือว่า คนนี้ เป็นพระคริสต์แท้ 27 แต่เรารู ว้ า่ คนนี้ มาจากไหน แต่เมื่อพระ
คริสต์เสด็จมานั ้น จะไม่มีผูใดรู
้ เ้ ลยว่า พระองค์มาจากไหน� 28 ดังนั ้นพระเยซูจึงทรงประกาศขณะที่ทรง
สัง่ สอนอยู่ ในพระวิหารว่า “ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก เรา และรู ว
้ า่ เรามาจากไหน แต่ เรามิ ได้ มาตามลําพัง เรา
เอง แต่พระองค์ผูทรงใช้
้
เรามานั ้นทรงสัตย์จริง แต่ท่านทัง้ หลายไม่รู จั
้ กพระองค์ 29 แต่เรารู จ
้ ักพระองค์
30
เพราะเรามาจากพระองค์ และพระองค์ ได้ ทรงใช้ เรามา�
เขาทัง้ หลายจึง หาโอกาสที่ จะจับ พระองค์
14
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แต่ ไม่มี ผู้ ใดยื่ นม ือ แตะต้องพระองค์ เพราะยัง ไม่ ถึง กําหนดเวลาของพระองค์ 31 และมี หลายคนในหมู่
ประชาชนนั ้น ได้ เชื่อ ในพระองค์ และพูด ว่า “เมื่อ พระคริสต์ เสด็จ มานั ้น พระองค์ จะทรงกระทํา อัศจรรย์
มากยิง่ กว่าที่ผู้นี้ ได้กระทําหรือ� 32 เมื่อพวกฟาริสีได้ยินประชาชนซุบซิบกันเรือ
่ งพระองค์อย่างนั ้น พวก
33
ฟาริสี กับพวกปุโรหิตใหญ่จึงได้ ใช้เจ้าหน้าที่ ไปจับพระองค์ พระเยซู จึงตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราจะ
อยูก
่ ับท่านทัง้ หลายอีกหน่ อยหนึ่ ง แล้วจะกลับไปหาพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 34 ท่านทัง้ หลายจะแสวงหา
เราแต่ จะไม่ พบเรา และที่ ซ่ึง เราอยู่ นั้น ท่านจะไปไม่ ได้ � 35 พวกยิว จึง พู ดก ั นว ่า “คนนี้ จะไปไหน ที่ เรา
จะหาเขาไม่ พบ เขาจะไปหาคนที่ กระจัดกระจายไปอยู่ในหมู่ พวกต่างชาติ และสัง่ สอนพวกต่างชาติ หรือ
36 เขาหมายความว่าอย่างไรที่พูดว่า ‘ท่านทัง
้ หลายจะแสวงหาเราแต่จะไม่พบเรา� และ ‘ที่ซึ่งเราอยูน
่ ั ้น
ท่านจะไปไม่ได้� ”
พระวิญญาณบริสุทธิ์คือแม่น้ําประกอบด้วยชีวต
ิ
37 ในวันสุ ดท้ายของเทศกาลซึ่งเป็นวันใหญ่นั ้น พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า “ถ้าผูใ้ ดกระหาย ผูนั
้ ้น
38
จงมาหาเราและดื่ม
ผู้ที่เชื่อในเรา ตามที่พระคัมภีรได้
์ กล่าวไว้แล้วว่า ‘แม่น้าํ ที่มีน้าํ ประกอบด้วยชีวต
ิ
39
จะไหลออกมาจากภายในผู้นั ้น� ”
(สิ่งที่พระองค์ตรัสนน
ั ้ หมายถึงพระวิญญาณซึ่งผู้ที่เชื่อในพระองค์
จะได้รับ เหตุว่ายังไม่ได้ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ เพราะพระเยซูยงม
ั ิได้รับสง่าราศี�
เห็นด้วยหรือต่อต้านพระเยซู
เมื่อ ประชาชนได้ ฟั งด ัง นั ้น หลายคนจึง พูด ว่า “แท้จริง ท่านผู้ นี้ เป็น ศาสดาพยากรณ์ นั ้น � 41 คน
อื่นๆก็ พูดว่า “ท่านผู้นี้ เป็น พระคริสต์� แต่ บางคนพูด ว่า “พระคริสต์ จะมาจากกาลิ ลีหรือ 42 พระคัมภีร ์
กล ่าวไว้มิใช่หรือว่า พระคริสต์ จะมาจากเชื้อ สายของดาวิด และมาจากเมืองเบธเลเฮมซึ่ง ดาวิดเคยอยู่
นั ้น � 43 เหตุ ฉะนั ้น ประชาชนจึ งม ี ความเห็น แตกแยกกัน ในเรือ
่ งพระองค์ 44 บางคนใคร่จะจับ พระองค์
แต่ ไม่มีผู้ใดยื่นมือแตะต้องพระองค์ เลย 45 เจ้าหน้าที่ จึงกลับไปหาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสี และ
พวกนั ้น กล่าวกับ เจ้า หน้าที่ ว่า “ทําไมเจ้า จึง ไม่ จับ เขามา� 46 เจ้า หน้าที่ ตอบว่า “ไม่ เคยมี ผู้ ใดพูด เหมือน
คนนั ้น เลย� 47 พวกฟาริสี ตอบเขาว่า “พวกเจ้า ถูก หลอกไปด้วยแล้ว หรือ 48 มี ผู้ ใดในพวกขุนนางหรือ
พวกฟาริสี เชื่อในผู้นั้นหรือ 49 แต่ ประชาชนหมู่ นี้ ที่ ไม่รูพระราชบั
้
ญญัติก็ ต้องถูกสาปแช่งอยู่แล้ว � 50 นิ
โคเดมัส (ผู้ที่ ได้ มาหาพระเยซู ในเวลากลางคืนนั ้น และเป็นคนหนึ่ งในพวกเขา� ได้ กล่าวแก่ พวกเขาว่า
51 “พระราชบัญญัติของเราตัดสินคนใดโดยที่ยง
ั ไม่ได้ฟังเขาก่อน และรูว้ า่ เขาได้ทําอะไรบ้างหรือ� 52 เขา
ทัง้ หลายตอบนิ โคเดมัสว่า “ท่านมาจากกาลิลีด้วยหรือ จงค้นหาดูเถิด เพราะว่าไม่มีศาสดาพยากรณ์ เก
ิดขึ้นมาจากกาลิลี� 53 ต่างคนต่างกลับไปบ้านของตน
40

8

หญิงที่ถูกจับกุมโทษฐานล่วงประเวณี
1 แต่พระเยซูเสด็จไปยังภูเขามะกอกเทศ 2 ในตอนเช้าตรู พระองค์
่
เสด็จเข้าในพระวิหารอีก และคนทัง้
3
หลายพากันมาหาพระองค์ พระองค์ก็ประทับนัง่ และสัง่ สอนเขา พวกธรรมาจารย์และพวกฟาริสีได้พา
ผู้ หญิง คนหนึ่ ง มาหาพระองค์ หญิง ผู้ นี้ ถู กจับ ฐานล่วงประเวณี และเมื่อ เขาให้หญิง ผู้ นี้ ยืนอยู่ท่ามกลาง
ฝูงชน 4 เขาทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า หญิงคนนี้ ถู กจับเมื่อกําลังล่วงประเวณี อยู่ 5 ในพระราช
บัญญัตินั ้นโมเสสสัง่ ให้เราเอาหินขว้างคนเช่นนี้ ให้ตาย ส่วนท่านจะว่าอย่างไรในเรือ
่ งนี้ � 6 เขาพูดอย่างนี้
เพื่อทดลองพระองค์ หวังจะหาเหตุฟ้องพระองค์ แต่พระเยซูทรงน้ อมพระกายลงเอานิว
้ พระหัตถ์เขียนที่
ดิน เหมือนดัง่ ว่าพระองค์ไม่ได้ยินพวกเขาเลย 7 และเมื่อพวกเขายังทูลถามพระองค์อยูเรื
่ อ
่ ยๆ พระองค์ก็
ทรงลุกขึ้นและตรัสกับเขาว่า “ผูใดในพวกท่
้
านที่ไม่มบาป
ี
ก็ให้ผูนั
้ ้นเอาหินขว้างเขาก่อน� 8 แล้วพระองค์
ก็ ทรงน้ อมพระกายลงและเอานิว
ิ ดัง นั ้น จึง รู ส
้ ํานึ ก
้ พระหัตถ์ เข ีย นที่ ดิ นอ ีก 9 และเมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
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โดยใจวินิจฉั ยผิดชอบ เขาทัง้ หลายจึงออกไปทีละคนๆ เริม
่ จากคนเฒ่าคนแก่จนหมด เหลือแต่พระเยซู
ตามลําพังกับหญิงที่ ยงั ยืนอยู่ที่ นั ้น 10 เมื่อพระเยซู ทรงลุกขึ้นแล้ว และมิได้ ทอดพระเนตรเห็นผู้ใด เห็น
แต่หญิงผูนั
้ ้น พระองค์ตรัสกับนางว่า “หญิงเอ๋ย พวกเขาที่ฟ้องเจ้าไปไหนหมด ไม่มใครเอาโทษเจ้
ี
าหรือ�
11 นางนั ้นทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ไม่มีผู้ใดเลย� และพระเยซู ตรัสกับนางว่า “เราก็ไม่เอาโทษเจ้าเหมือน
กัน จงไปเถิด และอย่าทําบาปอีก�
พระเยซูเป็นความสว่างของโลก (ยน 1:9)

“เราเป็นความสว่างของโลก ผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินใน
ความมืด แต่ จะมีความสว่างแห่งชีวต
ิ � 13 พวกฟาริสี จึงกล่าวกับพระองค์ ว่า “ท่านเป็นพยานให้แก่ ตัว
เอง คําพยานของท่านไม่ เป็นความจริง� 14 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “แม้เราเป็นพยานให้แก่ ตัวเราเอง
คําพยานของเราก็เป็นความจริง เพราะเรารู ว้ า่ เรามาจากไหนและจะไปที่ไหน แต่พวกท่านไม่รู ว่
้ าเรามา
จากไหนและจะไปที่ไหน 15 ท่านทัง้ หลายย่อมพิพากษาตามเนื้ อหนั ง เรามิได้พิพากษาผูใด
้ 16 แต่ถึงแม้
ว่าเราจะพิพากษา การพิพากษาของเราก็ถูกต้อง เพราะเรามิได้พิพากษาโดยลําพัง แต่เราพิพากษาร่วม
กับพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 17 ในพระราชบัญญัติของท่านก็มีคําเขียนไว้ว่า ‘คําพยานของสองคนก็เป็น
ความจริง� 18 เราเป็นพยานให้แก่ตัวเราเองและพระบิดาผู้ทรงใช้เรามาก็เป็นพยานให้แก่เรา� 19 เหตุ
ฉะนั ้นเขาจึงทูลพระองค์ว่า “พระบิดาของท่านอยู่ที่ไหน� พระเยซู ตรัสตอบว่า “ตัวเราก็ดี พระบิดาของ
เราก็ดี ท่านทัง้ หลายไม่รู จ
้ ัก ถ้าท่านรู จ
้ ักเรา ท่านก็จะรู จ
้ ักพระบิดาของเราด้วย� 20 พระเยซูตรัสคําเหล่า
นี้ ที่ คลังเงิน เมื่อกําลังทรงสัง่ สอนอยู่ในพระวิหาร แต่ ไม่มีผู้ใดจั บกุมพระองค์ เพราะว่ายังไม่ถึงกําหนด
เวลาของพระองค์ 21 พระเยซูจึงตรัสกับเขาอีกว่า “เราจะจากไป และท่านทัง้ หลายจะแสวงหาเรา และจะ
ตายในการบาปของท่าน ที่ซึ่งเราจะไปนั ้นท่านทัง้ หลายจะไปไม่ได้� 22 พวกยิวจึงพูดกนว
ั ่า “เขาจะฆ่าตัว
ตายหรือ เพราะเขาพูดว่า ‘ที่ ซึ่งเราจะไปนั ้นท่านทัง้ หลายจะไปไม่ได้� ” 23 พระองค์ตรัสกับเขาว่า “ท่าน
ทัง้ หลายมาจากเบื้องล่าง เรามาจากเบื้องบน ท่านเป็นของโลกนี้ เราไม่ได้เป็นของโลกนี้ 24 เราจึงบอก
ท่านทัง้ หลายว่า ท่านจะตายในการบาปของท่าน เพราะว่า ถ้า ท่านมิ ได้ เชื่อ ว่า เราเป็น ผู้ นั ้น ท่านจะต้อง
ตายในการบาปของตัว� 25 เขาจึงถามพระองค์ว่า “ท่านคือใครเล่า� พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราเป็นดัง
ที่ เราได้ บอกท่านทัง้ หลายแต่ แรกนั ้น 26 เราก็ยังมีเรือ
่ งอีกมากที่ จะพูดและพิพากษาท่าน แต่ พระองค์
ผู้ทรงใช้เรามานั ้นทรงเป็นสัตย์จริง และสิง่ ที่ เราได้ยน
ิ จากพระองค์ เรากล่าวแก่ โลก� 27 เขาทัง้ หลาย
ไม่เข้าใจว่าพระองค์ตรัสกับเขาถึงเรือ
่ งพระบิดา 28 พระเยซูจึงตรัสกับเขาว่า “เมื่อท่านทัง้ หลายจะได้ยก
บุตรมนุษย์ข้น
ึ ไว้แล้ว เมื่อนั ้นท่านก็จะรู ว้ า่ เราคือผู้นั ้น และรู ว้ า่ เรามิได้ทําสิง่ ใดตามใจชอบ แต่พระบิดา
ของเราได้ทรงสอนเราอย่างไร เราจึงกล่าวอย่างนั ้น 29 และพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาก็ทรงสถิตอยู่กับเรา
พระบิ ดาม ิ ได้ ทรงทิง้ เราไว้ตามลําพัง เพราะว่า เราทํา ตามชอบพระทัย พระองค์ เสมอ � 30 เมื่อ พระองค์
ตรัสด ัง นี้ ก็ มี คนเป็ นอ ัน มากเชื่อ ในพระองค์ 31 พระเยซู จึง ตรัส กับ พวกยิ วท ี่ เชื่อ ในพระองค์ แล ้ วว ่า “ถ้า
ท่านทัง้ หลายดํารงอยู่ ในคํา ของเรา ท่านก็ เป็น สาวกของเราอย่างแท้ จริง 32 และท่านทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก
33
ความจริง และความจริงนั ้นจะทําให้ท่านทัง้ หลายเป็นไทย�
เขาทัง้ หลายทูลตอบพระองค์ว่า “เราสืบ
เชื้อสายมาจากอับราฮัมและไม่เคยเป็นทาสใครเลย เหตุไฉนท่านจึงกล่าวว่า ‘ท่านทัง้ หลายจะเป็นไทย�
” 34 พระเยซู ตรัส ตอบเขาทัง้ หลายว่า “เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ผู้ ใดที่ ทําบาปก็ เป็น ทาสของบาป
35 ทาสนั ้ นม ิ ได้ อยู่ ในครัว เรือนตลอดไป พระบุตรต่างหากอยู่ ตลอดไป 36 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า พระบุตรจะทรง
กระทําให้ท่านทัง้ หลายเป็นไทย ท่านก็จะเป็นไทยจริงๆ 37 เรารูว้ า่ ท่านทัง้ หลายเป็นเชื้อสายของอับราฮัม
แต่ท่านก็หาโอกาสที่จะฆ่าเราเสีย เพราะคําของเราไม่มีโอกาสเข้าสู่ใจของท่าน 38 เราพูดสิง่ ที่เราได้เห็น
จากพระบิดาของเรา และท่านทําสิง่ ที่ท่านได้เห็นจากพ่อของท่าน� 39 เขาทัง้ หลายจึงทูลตอบพระองค์
ว่า “อับราฮัมเป็นบิดาของเรา� พระเยซู ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “ถ้าท่านทัง้ หลายเป็นบุตรของอับราฮัม
12 อีกครัง
้ หนึ่ งพระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า
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แล้ว ท่านก็จะทําสิง่ ที่อบ
ั ราฮัมได้กระทํา 40 แต่บัดนี้ ท่านทัง้ หลายหาโอกาสที่จะฆ่าเรา ซึ่งเป็นผูที
้ ่ได้บอก
ท่านถึง ความจริง ที่ เราได้ยน
ิ มาจากพระเจ้า อับ ราฮัม มิ ได้ กระทํา อย่างนี้ 41 ท่านทัง้ หลายย่อมทํา สิง่ ที่
พ่อ ของท่านทํา� เขาจึง ทูล พระองค์ ว่า “เรามิ ได้ เก ิด จากการล่วงประเวณี เรามี พระบิดาองค์ เดียวคือ
พระเจ้า� 42 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “ถ้าพระเจ้าเป็นพระบิดาของท่านแล้ว ท่านก็จะรักเรา เพราะเรามา
จากพระเจ้า และอยู่ นี่ แล้ว เรามิ ได้ มาตามใจชอบของเราเอง แต่ พระองค์ นั ้น ทรงใช้ เรามา 43 เหตุ ไฉน
ท่านจึง ไม่ เข ้า ใจถ้อยคํา ที่ เราพูด นั ่น เป็น เพราะท่านทนฟัง คํา ของเราไม่ ได้ 44 ท่านทัง้ หลายมาจากพ่อ
ของท่านคือ พญามาร และท่านใคร่จะทํา ตามความปรารถนาของพ่อ ท่าน มัน เป็น ฆาตกรตัง้ แต่ เดิม มา
และมิ ได้ ตัง้ อยู่ในความจริง เพราะความจริงมิได้ อยู่ในมัน เมื่ อมันพู ดมุสามันก็พู ดตามสันดานของมัน
เอง เพราะมันเป็นผู้มุสา และเป็นพ่อของการมุสา 45 แต่ ท่านทัง้ หลายมิ ได้ เชื่อเรา เพราะเราพูดความ
จริง 46 มีผู้ใดในพวกท่านหรือที่ชีให้
้ เห็นว่าเราได้ทําบาป และถ้าเราพูดความจริง ทําไมท่านจึงไม่เชื่อเรา
47 ผู้ ที่ มาจากพระเจ้า ก็ ยอ
่ มฟัง พระวจนะของพระเจ้า เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึง ไม่ ฟัง เพราะท่านทัง้ หลายมิ ได้
มาจากพระเจ้า� 48 พวกยิวจึงทูลตอบพระองค์ว่า “ที่เราพูดว่า ท่านเป็นชาวสะมาเรียและมีผีสิงนั ้น ไม่
จริงหรือ� 49 พระเยซูตรัสตอบว่า “เราไม่มีผีสิง แต่ว่าเราถวายพระเกียรติแด่พระบิดาของเรา และท่าน
ลบหลู่ เกียรติ เรา 50 เรามิ ได้ แสวงหาเกียรติ ของเราเอง แต่ มี ผู้ หาให้ และพระองค์ นั้น จะทรงพิพากษา
51 เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ถ้าผู้ใดรักษาคําของเรา ผู้นั ้นจะไม่ประสบความตายเลย� 52 พวกยิวจึง
ทูลพระองค์ ว่า “เดีย
๋ วนี้ เรารู แล
้ ้วว่าท่านมี ผีสิง อับราฮัมและพวกศาสดาพยากรณ์ ก็ ตายแล้ว และท่าน
พูดว่า ‘ถ้าผู้ใดรักษาคําของเรา ผู้นั ้นจะไม่ชิมความตายเลย� 53 ท่านเป็นใหญ่กว่าอับราฮัมบิดาของเรา
ที่ตายไปแล้วหรือ พวกศาสดาพยากรณ์ นั้นก็ตายไปแล้วด้วย ท่านอวดอ้างว่าท่านเป็นผู้ใดเล่า� 54 พระ
เยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเราให้เกียรติแก่ตัวเราเอง เกียรติของเราก็ไม่มีความหมาย พระองค์ผู้ทรงให้เกียรติ
แก่ เรานั ้นคือพระบิดาของเรา ผู้ซึ่งพวกท่านกล่าวว่าเป็นพระเจ้าของพวกท่าน 55 ท่านไม่รู จั
้ กพระองค์
แต่เรารู จ
้ ักพระองค์ และถ้าเรากล่าวว่าเราไม่รู จั
้ กพระองค์ เราก็เป็นคนมุสาเหมือนกับท่าน แต่เรารู จ
้ ัก
56
พระองค์ และรักษาพระดํารัส ของพระองค์
อับ ราฮัม บิดาของท่านชื่นชมยินดี ที่ จะได้ เห ็ นว ัน ของเรา
และท่านก็ได้เห็นแล้วและมีความยินดี� 57 พวกยิวกท
็ ูลพระองค์ว่า “ท่านอายุยงั ไม่ถึงห้าสิบปี และท่าน
58
เคยเห็นอับราฮัมหรือ� พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ก่อนอับราฮัมบังเกิดมา
นั ้นเราเป็น� 59 คนเหล่านั ้นจึงหยิบก้อนหินจะขว้างพระองค์ แต่พระเยซูทรงหลบและเสด็จออกไปจาก
พระวิหาร เสด็จผ่านท่ามกลางเขาเหล่านั ้น

9
ทรงรักษาชายตาบอดแต่กําเนิ ด
1 เมื่อพระเยซูเสด็จดําเนิ นไปนั ้น พระองค์ทอดพระเนตรเห็นชายคนหนึ่ งตาบอดแต่กําเนิ ด 2 และพวก
สาวกของพระองค์ ทูล ถามพระองค์ ว่า “พระอาจารย์เจ้าข้า ใครได้ ทํา ผิด บาป ชายคนนี้ หรือบ ิ ดามารดา
ของเขา เขาจึงเกิดมาตาบอด� 3 พระเยซู ตรัสตอบว่า “มิใช่ชายคนนี้ หรือบิดามารดาของเขาได้ ทําบาป
แต่เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา 4 เราต้องกระทําพระราชกิจของพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มาเมื่อยังวันอยู่ เมื่อถึงกลางคืนไม่มีผู้ใดทํางานได้ 5 ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลก เราเป็นความสว่างของ
โลก� 6 เมื่อตรัสดังนั ้นแล้ว พระองค์ก็ทรงบ้วนนํ้าลายลงที่ดิน แล้วทรงเอานํ้าลายนั ้นทําเป็นโคลนทาที่
ตาของคนตาบอดนั ้น 7 แล้วตรัสสงั ่ เขาว่า “จงไปล้างออกเสียในสระสิโลอัมเถิด� (สิโลอัมแปลว่า ใช้ไป)
เขาจึง ไปล้างแล้วกลับ เห็น ได้ 8 เพื่อนบ้านและคนทัง้ หลายที่ เคยเห็น ชายคนนั ้น เป็น คนตาบอดมาก่อน
จึงพูดกันว่า “คนนี้ มิใช่หรือที่ เคยนั ่งขอทาน� 9 บางคนก็พูดว่า “คนนั ้นแหละ� คนอื่นว่า “เขาคล้ายคน
นั ้น� แต่เขาเองพูดว่า “ข้าพเจ้าคือคนนั ้น� 10 เขาทัง้ หลายจึงถามเขาว่า “ตาของเจ้าหายบอดได้อย่างไร
� 11 เขาตอบว่า “ชายคนหนึ่ งชื่อเยซู ได้ทําโคลนทาตาของข้าพเจ้า และบอกข้าพเจ้าว่า ‘จงไปที่สระสิโล
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อัมแล้วล้างออกเสีย� ข้าพเจ้าก็ได้ไปล้างตาจึงมองเห็นได้� 12 เขาทัง้ หลายจึงถามเขาว่า “ผูนั
้ ้นอยูที
่ ่ไหน
� คนนั ้น บอกว่า “ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ � 13 เขาจึง พาคนที่ แต่ ก่อนตาบอดนั ้น ไปหาพวกฟาริสี 14 วัน ที่ พระ
เยซูทรงทําโคลนทาตาชายคนนั ้นให้หายบอดเป็นวันสะบาโต 15 พวกฟาริสีก็ได้ถามเขาอีกว่า ทําอย่างไร
ตาเขาจึง มองเห็น เขาบอกคนเหล่านั ้ นว่า “เขาเอาโคลนทาตาของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ ล้างออกแล้ว
จึง มองเห็น� 16 ฉะนั ้น พวกฟาริสี บางคนพูด ว่า “ชายคนนี้ ไม่ ได้ มาจากพระเจ้า เพราะเขามิ ได้ รักษาวัน
สะบาโต� คนอื่ นว ่า “คนบาปจะทําการอัศจรรย์ เช่น นั ้น ได้ อย่างไร � พวกเขาก็ แตกแยกกัน 17 เขาจึง พู
ดก ับ คนตาบอดอี กว่า “เจ้ าคิ ดอย ่างไรเรือ
่ งคนนั ้น ในเมื่อ เขาได้ ทําให้ ตาของเจ้า หายบอด� ชายคนนั ้น
18
ตอบว่า “ท่านเป็น ศาสดาพยากรณ์ � แต่ พวกยิว ไม่ เชื่อ เรือ
่ งเกี่ยวกับ ชายคนนั ้ นว ่า เขาตาบอดและ
กลับ มองเห็น จนกระทัง่ เขาได้ เรียกบิดามารดาของคนที่ ตากลับ มองเห็น ได้ นั้น มา 19 แล ้ว พวกเขาถาม
เขาทัง้ สองว่า “ชายคนนี้ เป็นบุตรชายของเจ้าหรือที่ เจ้ าบอกว่าตาบอดมาแต่ กําเนิ ด ทําไมเดีย
๋ วนี้ เขาจึง
มองเห็น� 20 บิ ดามารดาของชายคนนั ้น ตอบเขาว่า “เราทราบว่า คนนี้ เป็น บุตรชายของเรา และทราบ
ว่าเขาเกิดมาตาบอด 21 แต่ไม่รูว่
้ าทําไมเดีย
๋ วนี้ เขาจึงมองเห็น หรือใครทําให้ตาของเขาหายบอด เราก็ไม่
ทราบ จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว เขาจะเล่าเรือ
่ งของเขาเองได้� 22 ที่ บิดามารดาของเขาพู ดอย่างนั ้ นก็
เพราะกลัวพวกยิว เพราะพวกยิวตกลงกันแล้ วว่า ถ้าผู้ใดยอมรับว่าผู้นั้นเป็นพระคริสต์ จะต้องไล่ ผู้นั ้น
เสียจากธรรมศาลา 23 เหตุฉะนั ้นบิดามารดาของเขาจึงพูดว่า “จงถามเขาเถิด เขาโตแล้ว� 24 คนเหล่า
นั ้น จึง เรียกคนที่ แต่ ก่อนตาบอดนั ้น มาอีก และบอกเขาว่า “จงสรรเสริญ พระเจ้า เถิด เรารู อยู
้ ่ ว่า ชายคน
นั ้นเป็นคนบาป� 25 เขาตอบว่า “ท่านนั ้นเป็นคนบาปหรือไม่ข้าพเจ้าไม่ทราบ สิ ่งเดียวที่ ข้าพเจ้าทราบก็
คือว่า ข้าพเจ้าเคยตาบอด แต่เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ามองเห็นได้� 26 คนเหล่านั ้นจึงถามเขาอีกว่า “เขาทําอะไร
กับเจ้าบ้าง เขาทําอย่างไรตาของเจ้าจึงหายบอด� 27 ชายคนนั ้นตอบเขาว่า “ข้าพเจ้าบอกท่านแล้ว และ
ท่านไม่ฟัง ทําไมท่านจึงอยากฟังอีก ท่านอยากเป็นสาวกของท่านผู้นั้นด้วยหรือ� 28 เขาทัง้ หลายจึงเย้ย
ชายคนนั ้ นว่า “แกเป็นศิษย์ของเขา แต่ เราเป็นศิษย์ของโมเสส 29 เรารู ว้ า่ พระเจ้าได้ ตรัสกับโมเสส แต่
คนนั ้น เราไม่ รู ว่
้ า เขามาจากไหน� 30 ชายคนนั ้น ตอบเขาว่า “เออ ช่างประหลาดจริงๆที่ พวกท่านไม่ รู ว่
้ า
ท่านผู้นั้นมาจากไหน แต่ท่านผู้นั้นยังได้ทําให้ตาของข้าพเจ้าหายบอด 31 พวกเรารู ว้ า่ พระเจ้ามิได้ฟังคน
บาป แต่ถ้าผู้ใดนมัสการพระเจ้า และกระทําตามพระทัยพระองค์ พระองค์ก็ทรงฟังผู้นั ้น 32 ตัง้ แต่เริม
่ มี
33
โลกมาแล้ว ไม่เคยมีใครได้ยินว่า มีผู้ใดทําให้ตาของคนที่บอดแต่กําเนิ ดมองเห็นได้ ถ้าท่านผู้นั้นไม่ได้
มาจากพระเจ้าแล้ว ก็จะทําอะไรไม่ได้� 34 เขาทัง้ หลายตอบคนนั ้นว่า “แกเกิดมาในการบาปทัง้ นั ้น และ
แกจะมาสอนเราหรือ� แล้วเขาจึงไล่คนนั ้นเสีย 35 พระเยซูทรงได้ยนว
ิ ่าเขาได้ไล่คนนั ้นเสียแล้ว และเมื่อ
พระองค์ ทรงพบชายคนนั ้น จึง ตรัส กับ เขาว่า “เจ้ าเชื่อ ในพระบุตรของพระเจ้า หรือ� 36 ชายคนนั ้น ทูล
ตอบว่า “ท่านเจ้าข้า ผูใดเป็
้
นพระบุตรนั ้น ซึ่งข้าพเจ้าจะเชื่อในพระองค์ได้� 37 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เจ้
าได้เหน
็ ท่านแล้ว ทัง้ เป็นผูน
้ ั ้นเองที่กําลังพูดอยก
ู่ ับเจ้า� 38 เขาจึงทูลว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อ
� แล้วเขาก็นมัสการพระองค์ 39 พระเยซูตรัสว่า “เราเข้ามาในโลกเพื่อการพิพากษา เพื่อให้คนทัง้ หลาย
ที่ มองไม่ เห ็ นกลับ มองเห็น และคนที่ มองเห็น กลับ ตาบอด� 40 เมื่อ พวกฟาริสี บางคนที่ อยู่ กับ พระองค์
ได้ ยิน อย่างนั ้น จึง กล่าวแก่ พระองค์ ว่า “เราตาบอดด้วยหรือ� 41 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ถ้า พวกท่าน
ตาบอด พวกท่านก็จะไม่มีความผิดบาป แต่บัดนี้ ท่านพูดว่า ‘เรามองเห็น� เหตุฉะนั ้นความผิดบาปของ
ท่านจึงยังมีอยู�
่

10
พระเยซูเป็นผู้เลี้ยงที่ดี
1 “เราบอกความจริงแก่ท่านว่า

และโจร

ผู้ที่มิได้เข้าไปในคอกแกะทางประตู แต่ปี นเข้าไปทางอื่นนั ้นเป็นขโมย
และแกะย่อมฟังเสียง

2 แต่ผู้ที่เข้าทางประตูก็เป็ นผูเ้ ลี้ยงแกะ 3 นายประตูจึงเปิ ดประตูให้ผูนั
้ ้น
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ของท่าน ท่านเรียกชื่อ แกะของท่าน และนํา ออกไป 4 เมื่อ ท่านต้อนแกะของท่านออกไปแล้ วก ็ เดิน นํา
หน้า และแกะก็ตามท่านไปเพราะรู จ
้ ักเสียงของท่าน 5 คนแปลกหน้าแกะจะไม่ตามเลย แต่จะหนี ไปจาก
เขา เพราะไม่ รู จั
้ ก เสียงของคนแปลกหน้า� 6 คํา อุปมานั ้น พระเยซู ได้ ตรัส กับ เขาทัง้ หลาย แต่ เขาไม่ เข
้า ใจความหมายของพระดํารัส ที่ พระองค์ ตรัส กับ เขาเลย 7 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาอี กว่า “เราบอกความ
จริงแก่ท่านว่า เราเป็นประตูของแกะทัง้ หลาย 8 บรรดาผู้ที่มาก่อนเรานั ้นเป็นขโมยและโจร แต่ฝูงแกะ
ก็ มิได้ ฟัง เขา 9 เราเป็น ประตู ถ้า ผู้ ใดเข้าไปทางเรา ผู้ นั ้น จะรอด และเขาจะเข้า ออก แล ้ วจะพบอาหาร
10 ขโมยนั ้นย่อมมาเพื่อจะลักและฆ่าและทําลายเสีย เราได้มาเพื่อเขาทัง
้ หลายจะได้ชีวต
ิ และจะได้อย่าง
ครบบริบูรณ์ 11 เราเป็นผู้เลี้ยงที่ดี ผู้เลี้ยงที่ดีนน
ั ้ ย่อมสละชีวต
ิ ของตนเพื่อฝูงแกะ 12 แต่ผู้ที่รับจ้างมิได้
เป็นผู้เลี้ยงแกะ และฝูงแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามา เขาจึงละทิง้ ฝูงแกะหนี ไป สุนัขป่าก็ชิงเอา
แกะไปเสีย และทําให้ฝูงแกะกระจัดกระจายไป 13 ผูที
้ ่รับจ้างนั ้นหนี เพราะเขาเป็นลูกจ้างและไม่เป็นห่วง
14
แกะเลย
เราเป็นผู้เลี้ยงที่ ดี และเรารู จ
้ ัก แกะของเรา และแกะของเราก็ รู จั
้ ก เรา 15 เหมือนพระบิดา
ทรงรู จ
้ ักเรา เราก็รู จั
้ กพระบิดาด้วย และชีวต
ิ ของเรา เราสละเพื่อฝูงแกะ 16 แกะอื่นซึ่งมได้
ิ เป็นของคอก
นี้ เราก็ มี อยู่ แกะเหล่า นั ้น เราก็ ต้องพามาด้วย และแกะเหล่า นั ้น จะฟัง เสียงของเรา แล ้ วจะรวมเป็น ฝูง
เดียว และมีผู้เลี้ยงเพียงผู้เดียว 17 ด้วยเหตุนี้พระบิดาของเราจึงทรงรักเรา เพราะเราสละชีวต
ิ ของเรา
เพื่อจะรับชีวตน
ิ ัน
้ คืนมาอีก 18 ไม่มีผู้ใดชิงชีวต
ิ ไปจากเราได้ แต่เราสละชีวตด
ิ ้วยใจสมัครของเราเอง เรา
มีสิทธิที่จะสละชีวตน
ิ น
ั ้ และมีสิทธิที่จะรับคืนอีก พระบัญชานี้ เราได้รบ
ั มาจากพระบิดาของเรา� 19 พระ
ดํารัสน ี้ จึง ทําให้พวกยิว แตกแยกกั นอ ีก 20 พวกเขาหลายคนพูด ว่า “เขามี ผี สิ งและเป็น บ้า ท่านฟัง เขา
ทําไม� 21 พวกอื่นก็พูดว่า “คําอย่างนี้ ไม่เป็นคําของผู้ที่มีผีสิง ผีจะทําให้คนตาบอดมองเห็นได้หรือ�
พระเยซูทรงเปิดเผยว่าพระองค์เป็นพระเจ้า
22 ขณะนั ้นเป็ นเทศกาลเลี้ยงฉลองพระวิหารที่กรุ งเยรู ซาเล็ม และเป็ นฤดูหนาว 23 พระเยซูทรงดําเนิ น

อยูใ่ นพระวิหารที่เฉลียงของซาโลมอน 24 แล้วพวกยิวก็พากันมาห้อมล้อมพระองค์ไว้และทูลพระองค์ว่า
“จะทําให้เราสงสัยนานสักเท่าใด ถ้าท่านเป็นพระคริสต์ก็จงบอกเราให้ชด
ั แจ้งเถิด� 25 พระเยซูตรัสตอบ
เขาทัง้ หลายว่า “เราได้ บอกท่านทัง้ หลายแล้ว และท่านไม่เชื่อ การซึ่งเราได้ กระทําในพระนามพระบิดา
ของเราก็ เป็น พยานให้แก่ เรา 26 แต่ ท่านทัง้ หลายไม่ เชื่อ เพราะท่านมิ ได้ เป็น แกะของเรา ตามที่ เราได้
บอกท่านแล้ว 27 แกะของเราย่อมฟังเสียงของเรา และเรารู จ
้ ักแกะเหล่านั ้น และแกะนั ้นตามเรา 28 เรา
ให้ชีวิตนริ น
ั ดร์แก่แกะนั ้น และแกะนั ้นจะไม่พินาศเลย และจะไม่มีผูใดแย่
้
งชิงแกะเหล่านั ้นไปจากมือของ
เราได้ 29 พระบิดาของเราผู้ประทานแกะนั ้นให้แก่ เราเป็นใหญ่กว่าทุกสิง่ และไม่มีผู้ใดสามารถชิงแกะ
นั ้นไปจากพระหัตถ์ของพระบิดาของเราได้ 30 เรากับพระบิดาของเราเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน� 31 พวก
ยิว จึง หยิ บก ้อนหิน ขึ้น มาอีก จะขว้างพระองค์ ให้ตาย 32 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาว่า “เราได้ สําแดงให้ท่าน
เห็นการดี หลายประการซึ่งมาจากพระบิดาของเรา ท่านทัง้ หลายหยิบก้อนหินจะขว้างเราให้ตายเพราะ
การกระทําข้อใดเล่า� 33 พวกยิวทูลตอบพระองค์ว่า “เราจะขว้างท่านมิใช่เพราะการกระทําดี แต่เพราะ
การพูดหมิน
่ ประมาท เพราะท่านเป็นเพียงมนุษย์แต่ตัง้ ตัวเป็นพระเจ้า� 34 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ใน
พระราชบัญญัติของท่านมีคําเขียนไว้มิใช่หรือว่า ‘เราได้กล่าวว่า ท่านทัง้ หลายเป็นพระ� 35 ถ้าพระองค์
ได้ ทรงเรียกผู้ ที่ รับ พระวจนะของพระเจ้า ว่า เป็น พระ และจะฝ่าฝืน พระคัมภีร ไม่
์ ได้ 36 ท่านทัง้ หลายจะ
กล่าวหาท่านที่พระบิดาได้ทรงตัง้ ไว้ และทรงใช้เข้ามาในโลกว่า ‘ท่านกล่าวคําหมิน
่ ประมาท� เพราะเรา
ได้กล่าวว่า ‘เราเป็นบุตรของพระเจ้า� อย่างนั ้นหรือ 37 ถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเรา
ก็ อย่าเชื่อในเราเลย 38 แต่ ถ้าเราปฏิ บัติ พระราชกิ จนน
ั ้ แม้ว่าท่านมิได้ เชื่อในเรา ก็ จงเชื่อเพราะพระรา
ชกิจนัน
้ เถิด เพื่อท่านจะได้รู และเชื
้
่อว่าพระบิดาทรงอยู่ในเรา และเราอยู่ในพระบิดา� 39 พวกเขาจึงหา
โอกาสจับพระองค์อีกครัง้ หนึ่ ง แต่พระองค์ทรงรอดพ้นจากมือเขาไปได้
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พระเยซูเสด็จไปยังสถานที่ซ่ึงพระองค์ทรงรับบัพติศมา
40 พระองค์ เสด็จ ไปฟากแม่น้ํา จอร์แดนข้างโน้ นอ ีก และไปถึง สถานที่ ที่ ยอห์น ให้ บัพ ติศ มาเป็ นคร ัง
้
แรก และพระองค์ ทรงพัก อยู่ ที่ นั่น 41 คนเป็ นอ ัน มากพากัน มาหาพระองค์ และกล่าวว่า “ยอห์ นม ิ ได้
ทําการอัศจรรย์ใดๆเลย แต่ทุกสิง่ ซึ่งยอห์นได้กล่าวถึงท่านผูนี
้ ้ เป็นความจริง� 42 และมีคนหลายคนที่นั่น
ได้เชื่อในพระองค์

11

ลาซารัสได้ฟื้นขึ้นมาจากความตาย

1 มีชายคนหนึ่ งชื่อลาซารัสกําลังป่ วยอยูที
่ ่หมูบ้
่ านเบธานี

ซึ่งเป็นเมืองที่มารียแ
์ ละมารธาพีส
่ าวของเธอ
อยูนั
่ ้น
และเอาผมของเธอเช็ดพระบาทของ
พระองค์ ลาซารัสน้องชายของเธอกําลังป่วยอยู�
่ 3 ดังนั ้นพี่สาวทัง้ สองนั ้นจึงให้คนไปเฝ้าพระองค์ทูลว่า
“พระองค์เจ้าข้า ดูเถิด ผู้ที่พระองค์ทรงรักนั ้นกําลังป่วยอยู�
่ 4 เมื่อพระเยซูทรงได้ยน
ิ แล้วก็ตรัสว่า “โรค
นั ้น จะไม่ ถึง ตาย แต่ เก ิด ขึ้น เพื่อ เชิดชู พระเกียรติ ของพระเจ้า เพื่อ พระบุตรของพระเจ้า จะได้ รบ
ั เกียรติ
5
6
เพราะโรคนั ้น� พระเยซู ทรงรักมารธาและน้ องสาวของเธอและลาซารัส ดังนั ้ นครัน
้ พระองค์ทรงได้
ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่ พระองค์ ยังทรงพักอยู่ที่ ที่ พระองค์ ทรงอยู่นั้นอีกสองวัน 7 หลังจากนั ้นพระองค์ ก็
ตรัสกับพวกสาวกว่า “ให้เราเข้าไปในแคว้นยูเดียกันอีกเถิด� 8 พวกสาวกทูลพระองค์ว่า “พระอาจารย์
เจ้าข้า เมื่อเร็วๆนี้ พวกยิวหาโอกาสเอาหินขว้างพระองค์ให้ตาย แล้วพระองค์ยงั จะเสด็จไปที่นั่นอีกหรือ�
9 พระเยซู ตรัส ตอบว่า “วัน หนึ่ งม ี สิ บสองชัว
่ โมงมิ ใช่ หรือ ถ้า ผู้ ใดเดิน ในตอนกลางวัน เขาก็ จะไม่ สะดุด
เพราะเขาเห็น ความสว่างของโลกนี้ 10 แต่ ถ้า ผู้ ใดเดิน ในตอนกลางคืน เขาก็ จะสะดุด เพราะไม่ มี ความ
สว่างในตัว เขา� 11 พระองค์ ตรัสด ัง นั ้น แล้ว จึง ตรัส กับ เขาว่า “ลาซารัส สหายของเราหลับ ไปแล้ว แต่
เราไปเพื่อ จะปลุก เขาให้ ตื่น � 12 พวกสาวกของพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า เขาหลั บอย ู่ เขาก็ จะ
สบายดี� 13 แต่พระเยซูตรัสถึงความตายของลาซารัส แต่พวกสาวกคิดว่าพระองค์ตรัสถึงการนอนหลับ
พักผ่อน 14 ฉะนั ้นพระเยซู จึงตรัสกับเขาตรงๆว่า “ลาซารัสตายแล้ว 15 เพื่อเห็นแก่ท่านทัง้ หลายเราจึง
ยินดีที่เรามิได้อยู่ที่นั่น เพื่อท่านจะได้เชื่อ แต่ให้เราไปหาเขากันเถิด� 16 โธมัสที่เรียกว่า ดิดุมัส จึงพูดก
ับ เพื่อนสาวกว่า “ให้ พวกเราไปด้วยเถิด เพื่อ จะได้ ตายด้วยกั นก ับ พระองค์� 17 ครัน
้ พระเยซู เสด็จ มาถึ
18
งก ็ ทรงทราบว่า เขาเอาลาซารัส ไปไว้ในอุโมงค์ ฝัง ศพสี่ วน
ั แล้ว หมู่ บ้านเบธานี อยู่ ใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็ม
19
ห่างกันประมาณสามกิโลเมตร พวกยิวหลายคนได้มาหามารธาและมารีย์ เพื่อจะปลอบโยนเธอเรือ
่ ง
20
น้ องชายของเธอ ครัน
้ มารธารู ข
้ ่าวว่า พระเยซู กําลัง เสด็จ มา เธอก็ ออกไปต้อนรับ พระองค์ แต่ มาร ีย์
21
นั ่ง อยู่ ในเรือน มารธาจึง ทูล พระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า พระองค์ อยู่ ที่ นี่ น้ องชายของข้า พระองค์
คงไม่ ตาย 22 แต่ ถึง แม้ เดีย
๋ วนี้ ข้า พระองค์ ก็ ทราบว่า สิ ่ง ใดๆที่ พระองค์ จะทูล ขอจากพระเจ้า พระเจ้า จะ
ทรงโปรดประทานแก่พระองค์� 23 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “น้ องชายของเจ้าจะฟื้ นขึ้นมาอีก� 24 มารธา
ทูล พระองค์ ว่า “ข้า พระองค์ ทราบแล้ วว ่า เขาจะฟื้ นขึ้น มาอีก ในวัน สุดท้ายเมื่อ คนทัง้ ปวงจะฟื้ นขึ้น มา�
25 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “เราเป็ นเหตุให้คนทัง
้ ปวงเป็นขึ้นและมีชีวต
ิ ผูที
้ ่เชื่อในเรานั ้น ถึงแม้ว่าเขาตาย
แล้วกย
็ งั จะมีชีวิตอีก 26 และผูใ้ ดที่มีชีวิตและเชื่อในเราจะไม่ตายเลย เจ้าเชื่ออย่างนี้ ไหม� 27 มารธาทูล
พระองค์ว่า “เชื่อ พระองค์เจ้าข้า ข้าพระองค์เชื่อว่า พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ที่
จะเสด็จมาในโลก� 28 เมื่อเธอทูลดังนี้ แล้ว เธอก็กลับไปและเรียกมารียน
์ ้ องสาวกระซิบว่า “พระอาจารย์
29
เสด็จมาแล้ว และทรงเรียกเจ้า� เมื่อมารีย์ได้ ยินแล้ว เธอก็ รีบลุกขึ้นไปเฝ้าพระองค์ 30 ฝ่ายพระเยซู
ยัง ไม่ เสด็จ เข้าไปในเมือง แต่ ยัง ประทั บอย ู่ ณ ที่ ซึ่ง มารธาพบพระองค์ นั ้น 31 พวกยิ วท ี่ อยู่ กับ มารีย์ ใน
เรือนและกําลัง ปลอบโยนเธออยู่ เมื่อ เห็น มารีย์ รีบลุก ขึ้น และเดิน ออกไปจึง ตามเธอไปพู ดก ั นว ่า “เธอ
จะไปร้องไห้ ที่ อุโมงค์ � 32 ครัน
้ มารีย์ มาถึงที่ ซ่ึง พระเยซู ประทั บอย ู่ และเห็น พระองค์ แล้ว จึง กราบลงที่
2 (มารียผู
์ นี
้ ้ คือหญิงที่เอานํ้ามันหอมชโลมองค์พระผู้เป็นเจ้า
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พระบาทของพระองค์ ทูล ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ถ้า พระองค์ ประทั บอย ู่ ที่ นี่ น้ องชายของข้า พระองค์ คงไม่
ตาย� 33 ฉะนั ้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นเธอร้องไห้ และพวกยิวที่มากับเธอร้องไห้ด้วย พระองค์ก็
ทรงครํา่ ครวญร้อนพระทัยและทรงเป็นทุกข์ 34 และตรัสถามว่า “พวกเจ้าเอาศพเขาไปไว้ที่ไหน� เขาทูล
พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า เชิญเสด็จมาดู เถิด� 35 พระเยซู ทรงพระกันแสง 36 พวกยิวจึงกล่าวว่า “ดู
เถิด พระองค์ทรงรักเขาเพียงไร� 37 และบางคนก็พูดว่า “ท่านผู้นี้ ทําให้คนตาบอดมองเห็น จะทําให้คน
นี้ ไม่ตายไม่ได้หรือ�
พระเยซูที่อุโมงค์ฝังศพ บรรดาเพื่อนของมารียได้
์ กลับใจเสียใหม่

พระเยซู ทรงครํา่ ครวญร้อนพระทั ยอ ีก จึง เสด็จ มาถึ งอ ุ โมงค์ ฝัง ศพ อุโมงค์ ฝัง ศพนั ้น เป็น ถํ้า มี
ศิลาวางปิดปากไว้ 39 พระเยซู ตรัสว ่า “จงเอาศิลาออกเสีย� มารธาพี่ สาวของผู้ ตายจึง ทูล พระองค์
ว่า “พระองค์ เจ้าข้า ป่านนี้ ศพมี กล น
ิ่ เหม็น แล้ว เพราะว่า เขาตายมาสี่ วน
ั แล้ว� 40 พระเยซู ตรัส กับ เธอ
ว่า “เราบอกเจ้า แล้ว มิ ใช่ หรือ ว่า ถ้า เจ้า เชื่อ เจ้ าก็ จะได้ เห ็น สง่า ราศี ของพระเจ้า� 41 พวกเขาจึง เอา
ศิลาออกเสีย จากที่ ซ่ึง ผู้ ตายวางอยู่ นั ้น พระเยซู ทรงแหงนพระพักตร์ข้น
ึ ตรัสว ่า “ข้า แต่ พระบิดา ข้า
พระองค์ ขอบพระคุณ พระองค์ ที่ พระองค์ ทรงโปรดฟัง ข้า พระองค์ 42 ข้า พระองค์ ทราบว่า พระองค์ ทรง
ฟัง ข้า พระองค์ อยู่ เสมอ แต่ ที่ ข้า พระองค์ กล ่า วอย่างนี้ ก็ เพราะเห็น แก่ ประชาชนที่ ยน
ื อยู่ ที่ นี่ เพื่อ เขาจะ
43
ได้ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา �
เมื่อ พระองค์ ตรัสด ัง นั ้น แล้ว จึง เปล่ง พระสุร เสียงตรัสว ่า
“ลาซารัสเอ๋ย จงออกมาเถิด� 44 ผู้ตายนั ้นก็ออกมา มีผ้าพันศพพันมือและเท้า และที่หน้าก็มีผ้าพันอยู่
ด้วย พระเยซูตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “จงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิด� 45 ดังนั ้นพวกยิวหลายคนที่มาหามา
รีย์และได้ เห็นการกระทําของพระเยซู ก็ เชื่อในพระองค์ 46 แต่ พวกเขาบางคนไปหาพวกฟาริสี และเล่า
เหตุการณ์ ที่พระเยซูได้ทรงกระทําให้ฟัง
38

พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกฟาริสีหาโอกาสที่จะฆ่าพระเยซูเสีย

ฉะนั ้น พวก ปุโรหิต ใหญ่ และ พวก ฟา ริ สี ก็ เรียกประชุม สมาชิก สภา แล้ วว ่า “เรา จะ ทํา อย่างไร กัน
เพราะว่า ชายผู้ นี้ ทําการอัศจรรย์ หลายประการ 48 ถ้า เราปล่อยเขาไว้ อย่างนี้ คนทัง้ ปวงจะเชื่อ ถือ เขา
แล้วพวกโรมก็จะมาริบเอาทัง้ ที่และชนชาติของเราไป� 49 แต่คนหนึ่ งในพวกเขา ชื่อคายาฟาสเป็นมหา
ปุโรหิต ประจํา การในปี นั ้น กล ่าวแก่ เขาทัง้ หลายว่า “ท่านทัง้ หลายไม่ รู อะไรเสี
้
ย เลย 50 และไม่ พิจารณา
ด้วยว่า จะเป็น ประโยชน์ แก่ เราทัง้ หลาย ถ้า จะให้ คนตายเสียคนหนึ่ ง เพื่อ ประชาชน แทนที่ จะให้ คนทัง้
ชาติ ต้องพินาศ� 51 เขามิ ได้ กล ่า วอย่างนั ้น ตามใจชอบ แต่ เพราะว่า เขาเป็น มหาปุโรหิต ประจํา การในปี
นั ้น จึง พยากรณ์ ว่า พระเยซู จะสิน
้ พระชนม์ แทนชนชาติ นั ้น 52 และมิ ใช่ แทนชนชาติ นั้น อย่างเดียว แต่
เพื่อจะรวบรวมบุตรทัง้ หลายของพระเจ้าที่กระจัดกระจายไปนั ้น ให้เข้าเป็นพวกเดียวกัน 53 ตัง้ แต่วันนั ้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 ่ อยู่ ใกล้ ถิน
่ ทุรกันดาร ถึง เมืองหนึ่ ง ชื่อ เอฟราอิม
และทรงพักอยูที
่ ่นั ่นกับพวกสาวกของพระองค์ 55 ขณะนั ้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิวแล้ว และ
คนเป็ นอันมากได้ ออกจากหัวเมืองนั ้นขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อจะชําระตัว 56 เขา
ทัง้ หลายจึง แสวงหาพระเยซู และเมื่อ เขาทัง้ หลายยืน อยู่ในพระวิหารเขาก็ พู ดก ั นว ่า “ท่านทัง้ หลายคิด
เห็นอย่างไร พระองค์จะไม่เสด็จมาในงานเทศกาลนี้ หรือ� 57 ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีได้ออก
คําสัง่ ไว้ว่า ถ้าผู้ใดรู ว้ า่ พระองค์อยูที
่ ่ไหน ก็ให้มาบอกพวกเขาเพื่อจะได้ไปจับพระองค์
47

12
ทรงพระกระยาหารเย็นที่บ้านเบธานี (มธ 26:6-13; มก 14:3-9; ลก 7:37-38)
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แล ้ วก ่อนปัส กาหกวันพระเยซู เสด็จ มาถึง หมู่ บ้านเบธานี ซึ่ง เป็ นที ่ อยู่ ของลาซารัส ผู้ ซึ่ง พระองค์ ได้
ทรงให้ฟื้นขึ้นจากตาย 2 ที่นั ่นเขาจัดงานเลี้ยงอาหารเย็นแก่พระองค์ มารธาก็ปรนนิ บัติอยู่ และลาซารัส
ก็ เป็น คนหนึ่ ง ในพวกเขาที่ เอนกายลงรับประทานกับ พระองค์ 3 มาร ีย์จึง เอานํ้ามัน หอมนาระดาบริสุทธิ
์ หน ัก ประมาณครึ่งก ิ โลกรัม ซึ่ งม ี ราคาแพงมากมาชโลมพระบาทของพระเยซู และเอาผมของเธอเช็ด
พระบาทของพระองค์ เรือนก็หอมฟุ้งไปด้วยกลิน
่ นํ้ามันนั ้น 4 แต่สาวกคนหนึ่ งของพระองค์ ชื่อยูดาสอิส
คาริโอท บุตรชายของซีโมน คือคนที่จะทรยศพระองค์ พูดว่า 5 “เหตุไฉนจึงไม่ขายนํ้ามันนั ้นเป็นเงินสัก
สามร้อยเดนาริอัน แล้วแจกให้แก่คนจน� 6 เขาพูดอย่างนั ้นมิใช่เพราะเขาเอาใจใส่คนจน แต่เพราะเขา
เป็นขโมย และได้ ถือย่าม และได้ ยก
ั ยอกเงินที ่ใส่ ไว้ในย่ามนั ้น 7 พระเยซู จึงตรัสว่า “ช่างเขาเถิด เขาทํา
อย่างนี้ เพื่อแสดงถึงวันฝังศพของเรา 8 เพราะว่ามีคนจนอยู่กับท่านเสมอ แต่เราจะไม่อยู่กับท่านเสมอ
ไป� 9 ฝ่ายพวกยิว เป็ นอ ัน มากรู ว
้ า่ พระองค์ ประทั บอย ู่ ที่ นั ่น จึง มาเฝ้า พระองค์ ไม่ใช่ เพราะเห็น แก่ พระ
เยซู เท่านั ้น แต่ อยากเห็น ลาซารัสผ ู้ ซ่ึง พระองค์ ได้ ทรงให้ฟื้นขึ้น มาจากตายด้วย 10 แต่ พวกปุโรหิต ใหญ่
จึงปรึกษากันจะฆ่าลาซารัสเสียด้วย 11 เพราะลาซารัสเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกยิวหลายคนออกจากพวก
เขา และไปเชื่อพระเยซู
1

การเสด็จเข้ามาอย่างผู้มีชย
ั (มธ 21:4-9; มก 11:7-10; ลก 19:35-38)
12 วันร ุ่ง ขึ้น เมื่อ คนเป็ นอ ัน มากที่มาในเทศกาลเลี้ยงนั ้น ได้ ยิ นว ่า พระเยซู เสด็จ มาถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
13 เขาก็ พากัน ถือใบของต้ นอินทผลัม ออกไปต้อนรับพระองค์ รอ
้ งว่า “โฮซันนา ขอให้พระองค์ ผู้เสด็จมา
ในพระนามขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ พระมหากษั ตริย์ แห่ งอ ิส ราเอลทรงพระเจริญ� 14 และเมื่อ พระ
เยซู ทรงพบลูก ลาตัว หนึ่ ง จึง ทรงลานั ้น เหมือนดัง ที่ มี คํา เขียนไว้ว่า 15 ‘ธิดาแห่ง ศิ โยนเอ๋ย อย่า กลัว เลย
ดู เถิด กษั ตริย์ของเธอทรงลูกลาเสด็จมา� 16 ที แรกพวกสาวกของพระองค์ ไม่ เข้าใจในเหตุ การณ์ เหล่า
นั ้น แต่เมื่อพระเยซูทรงรับสง่าราศีแล้ว เขาจึงระลึกได้ว่า มีคําเช่นนั ้นเขียนไว้กล่าวถึงพระองค์ และคน
ทัง้ หลายได้ กระทํา อย่างนั ้น ถวายพระองค์ 17 เหตุ ฉะนั ้น คนทัง้ ปวงซึ่ง ได้ อยู่กับ พระองค์ เมื่อ พระองค์ ได้
ทรงเรียกลาซารัสให้ออกมาจากอุโมงค์ฝังศพ และทรงให้เขาฟื้ นขึ้นมาจากความตาย ก็เป็นพยานในสิง่
เหล่านี้ 18 เหตุที่ประชาชนพากันไปหาพระองค์ ก็เพราะเขาได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทําการอัศจรรย์นั ้น
19 พวกฟาริสีจึงพูดกันว่า “ท่านเห็นไหมว่า ท่านทําอะไรไม่ได้เลย ดูเถิด โลกตามเขาไปหมดแล้ว�
พวกกรีกจะใคร่เห็นพระเยซู

20 ในหมู่คนทัง
้ หลายที่ข้น
ึ ไปนมัสการในเทศกาลเลี้ยงนั ้นมีพวกกรีกบ้าง 21 พวกกรีกนั ้นจึงไปหาฟีลิป

ซึ่งมาจากหมู่ บ้านเบธไซดาในแคว้นกาลิ ลี และพู ดกับท่านว่า “ท่านเจ้าข้า พวกข้าพเจ้าใคร่จะเห็นพระ
เยซู� 22 ฟีลิปจึงไปบอกอันดรู ว์ และอันดรู วก
์ ับฟีลิปจึงไปทูลพระเยซู
พระเจ้าตรัสตอบจากฟ้า พระเยซูทรงสัง่ สอน
23 และพระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ถึง เวลาแล้ วท ี่ บุ ตรมนุษย์ จะได้ รบ
ั สง่าราศี 24 เราบอกความจริงแก่
ท่านว่า ถ้าเมล็ดข้าวไม่ได้ตกลงไปในดินและเปื่ อยเน่าไป ก็จะอยูเ่ ป็นเมล็ดเดียว แต่ถ้าเปื่ อยเน่าไปแล้ว ก็
จะงอกขึ้นเกิดผลมาก 25 ผู้ใดที่รก
ั ชีวต
ิ ของตนก็ต้องเสียชีวต
ิ และผู้ที่ชังชีวต
ิ ของตนในโลกนี้ ก็จะรักษา
ชีวตน
ิ ัน
้ ไว้นิ รน
ั ดร์ 26 ถ้าผู้ใดจะปรนนิ บัติ เรา ให้ผู้นั ้นตามเรามา และเราอยู่ที่ไหน ผู้ปรนนิ บัติเราจะอยู่
ที่ นั ่นด้วย ถ้า ผู้ ใดปรนนิ บัติ เรา พระบิดาของเราก็ จะทรงประทานเกียรติ แก่ ผู้นั ้น 27 บัดนี้ จิ ตใจของเรา
เป็น ทุกข์ และเราจะพูด ว่าอะไร จะว่า ‘ข้า แต่ พระบิดา ขอทรงโปรดช่วยข้า พระองค์ ให้พ้น เวลานี้ � อย่าง
นั ้นหรือ หามิได้ เพราะด้วยความประสงค์นี้ เองเราจึงมาถึงเวลานี้ 28 ข้าแต่พระบิดา ขอให้พระนามของ
พระองค์ ได้ รับ เกียรติ� แล้ว ก็ มี พระสุรเสียงมาจากฟ้า ว่า “เราได้ ให้รับ เกียรติ แล้ว และจะให้รบ
ั เกียรติ
29
อีก � ฉะนั ้น คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ ที่ นั ่น เมื่อ ได้ ยน
ิ เสียงนั ้ นก ็ พู ดว่า ฟ้าร้อง คนอื่นๆก็ พูด ว่า “ทูต สวรรค์
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องค์ หน่งึ ได้ กล่าวกับพระองค์� 30 พระเยซู ตรัสตอบว่า “เสียงนั ้นเกิดขึ้นเพื่อท่านทัง้ หลาย ไม่ใช่เพื่อเรา
31 บัดนี้ ถึง เวลาที่ จะพิพากษาโลกนี้ แล้ว เดีย
๋ วนี้ ผู้ ครองโลกนี้ จะถูก โยนทิง้ ออกไปเสีย 32 และเรา ถ้า
เราถูกยกขึ้นจากแผ่นดินโลกแล้ว เราก็ จะชักชวนคนทัง้ ปวงให้มาหาเรา� 33 พระองค์ ตรัสเช่นนั ้นเพื่อ
สําแดงว่าพระองค์ จะสิน
ิ จากพระราช
้ พระชนม์ อย่างไร 34 คนทัง้ หลายจึงทูลพระองค์ ว่า “พวกเราได้ยน
บัญญัติว่า พระคริสต์จะอยูเป็
่ นนิ ตย์ เหตุไฉนท่านจึงว่า ‘บุตรมนุษย์จะต้องถูกยกขึ้น� บุตรมนุษย์นั้นคือ
ผู้ใดเล่า� 35 พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “ความสว่างจะอยู่กับท่านทัง้ หลายอีกหน่ อยหนึ่ ง เมื่อยังมีความ
สว่างอยูก็
่ จงเดินไปเถิด เกรงว่าความมืดจะตามมาทันท่าน ผู้ที่เดินอยูใ่ นความมืด ย่อมไม่รู ว่้ าตนไปทาง
36
ไหน เมื่อท่านทัง้ หลายมีความสว่าง ก็จงเชื่อในความสว่างนั ้น เพื่อจะได้เป็นลูกแห่งความสว่าง� เมื่อ
พระเยซู ตรัสดังนั ้นแล้ วก็เสด็จจากไป และซ่อนพระองค์ ให้พ้นจากพวกเขา 37 ถึงแม้ว่าพระองค์ ได้ ทรง
กระทํา การอัศจรรย์ หลายประการที เดียวต่อ หน้า เขา เขาทัง้ หลายก็ ยงั ไม่ เชื่อ ในพระองค์ 38 เพื่อ คํา ของ
อิส ยาห์ ศาสดาพยากรณ์ จะสําเร็จ ซึ่ง ว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า ใครเล่า ได้ เชื่อ สิง่ ที่ เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้ หลาย
39
และพระกรขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ผู้ใด� ฉะนั ้นพวกเขาจึงเชื่อไม่ได้ เพราะอิสยาห์ได้
กล่าวอีกว่า 40 ‘พระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทัง้ หลาย และทําใจของเขาให้แข็งกระด้างไป เกรงว่าเขาจะ
เห็นด้วยตาของเขา และเข้าใจด้วยจิตใจของเขา และหันกลับมาและเราจะรักษาเขาให้หาย� 41 อิสยาห์
กล่าวดังนี้ เมื่อท่านได้เห็นสง่าราศีของพระองค์ และได้กล่าวถึงพระองค์ 42 อย่างไรก็ดีแม้ในพวกขุนนาง
ก็ มี หลายคนเชื่อ ในพระองค์ ด้วย แต่ เขาไม่ ยอมรับ พระองค์ อย่างเปิด เผยเพราะกลัว พวกฟาริสี เกรงว่า
เขาจะถูกไล่ ออกจากธรรมศาลา 43 เพราะว่าเขารักการสรรเสริญของมนุษย์มากกว่าการสรรเสริญของ
พระเจ้า 44 พระเยซู ทรงประกาศว่า “ผู้ที่ เชื่อในเรานั ้น หาได้เชื่อในเราไม่ แต่เชื่อในพระองค์ผู้ทรงใช้เรา
มา 45 และผูที
้ ่เห็นเราก็เหน
็ พระองค์ผูทรงใช้
้
เรามา 46 เราเข้ามาในโลกเป็นความสว่าง เพื่อผูใ้ ดที่เชื่อใน
เราจะมิได้อยูในความมื
่
ด 47 ถ้าผู้ใดได้ยน
ิ ถ้อยคําของเราและไม่เชื่อ เราก็ไม่พิพากษาผู้นั ้น เพราะว่าเรา
มิได้มาเพื่อจะพิพากษาโลก แต่มาเพื่อจะช่วยโลกให้รอด 48 ผู้ใดที่ปฏิเสธเราและไม่รบ
ั คําของเรา ผู้นั ้น
จะมีสิ ่งหนึ่ งพิพากษาเขา คือคําที่ เราได้ กล่าวแล้ว นั ้นแหละจะพิพากษาเขาในวันสุดท้าย 49 เพราะเรา
มิได้กล่าวตามใจเราเอง แต่ซึ่งเรากล่าวและพูดนั ้น พระบิดาผู้ทรงใช้เรามา พระองค์นั ้นได้ทรงบัญชาให้
แก่เรา 50 เรารู ว้ า่ พระบัญชาของพระองค์นั้นเป็นชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ เหตุฉะนั ้นสิง่ ที่ เราพูดนั ้น เราก็พูดตามที่
พระบิดาทรงบัญชาเรา�

13

ก่อนเทศกาลปัสกา (มธ 26:7-30; มก 14:17-26; ลก 22:14-39)
เมื่อพระเยซู ทรงทราบว่า ถึงเวลาแล้ วที่พระองค์จะทรงจากโลกนี้ ไปหา
พระบิดา พระองค์ทรงรักพวกของพระองค์ซ่ึงอยูใ่ นโลกนี้ พระองค์ทรงรักเขาจนถึงที่สุด
1 ก่อนถึงเทศกาลเลี้ยงปั สกา

ทรงล้างเท้าของพวกสาวก
ขณะเมื่อ รับ ประทานอาหารเย็น เสร็จ แล้ว พญามารได้ ดลใจยู ดาสอิส คาริโอท บุ ตรชายของซี โมน
ให้ ทรยศพระองค์ 3 พระเยซู ทรงทราบว่า พระบิดาได้ ประทานสิง่ ทัง้ ปวงให้ อยู่ ในพระหัตถ์ ของพระองค์
และทรงทราบว่าพระองค์มาจากพระเจ้า และจะไปหาพระเจ้า 4 พระองค์ทรงลุกขึ้นจากการรับประทาน
อาหารเย็น ทรงถอดฉลองพระองค์ออกวางไว้ และทรงเอาผ้าเช็ดตัวคาดเอวพระองค์ไว้ 5 แล้วก็ทรงเท
นํ้าลงในอ่าง และทรงตัง้ ต้น เอานํ้า ล้างเท้า ของพวกสาวก และเช็ด ด้วยผ้า ที่ ทรงคาดเอวไว้นั ้น 6 แล ้ว
พระองค์ ทรงมาถึง ซี โมนเปโตร และเปโตรทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ จะทรงล้างเท้า ของ
ข้าพระองค์หรือ� 7 พระเยซู ตรัสตอบเขาว่า “สิ ่งที่ เรากระทําในขณะนี้ ท่านยังไม่เข้าใจ แต่ภายหลังท่าน
จะเข้าใจ� 8 เปโตรทูลพระองค์ว่า “พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้� พระเยซูตรัสตอบเขา
ว่า “ถ้า เราไม่ ล้างท่านแล้ว ท่านจะมี ส่วนในเราไม่ ได้ � 9 ซี โมนเปโตรทูล พระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า
มิใช่แต่ เท้าของข้าพระองค์ เท่านั ้น แต่ ขอทรงโปรดล้างทั งม
้ ือและศีรษะด้วย� 10 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า
2
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“ผู้ที่อาบนํ้าแล้วไม่จําเป็นต้องชําระกายอีก ล้างแต่เท้าเท่านั ้น เพราะสะอาดหมดทัง้ ตัวแล้ว พวกท่านก็
สะอาดแล้ว แต่ไม่ใช่ทุกคน� 11 เพราะพระองค์ทรงทราบว่า ใครจะเป็นผู้ทรยศพระองค์ เหตุฉะนั ้นพระ
องค์ จึงตรัสว่า “ท่านทัง้ หลายไม่สะอาดทุกคน� 12 เมื่อพระองค์ ทรงล้างเท้าเขาทัง้ หลายแล้ว พระองค์
ก็ ทรงฉลองพระองค์ และเอนพระกายลงอีกตรัสกับเขาว่า “ท่านทัง้ หลายเข้าใจในสิง่ ที่ เราได้ กระทําแก่
ท่านหรือ 13 ท่านทัง้ หลายเรียกเราว่า พระอาจารย์และองค์ พระผู้เป็นเจ้า ท่านเรียกถูกแล้ว เพราะเรา
เป็นเช่นนั ้น 14 ฉะนั ้นถ้าเราผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและพระอาจารย์ของท่าน ได้ล้างเท้าของพวกท่าน
พวกท่านก็ ควรจะล้างเท้า ของกัน และกัน ด้วย 15 เพราะว่า เราได้ วางแบบแก่ ท่านแล้ว เพื่อ ให้ ท่านทํา
เหมือนดังที่ เราได้ กระทําแก่ ท่าน 16 เราบอกความจริงแก่ ท่านว่า ทาสจะเป็นใหญ่กว่านายก็ ไม่ ได้ และ
ทูต จะเป็น ใหญ่ กว่า ผู้ ที่ ใช้ เขาไปก็ หามิได้ 17 ถ้า ท่านรู ้ดังนี้ แล้ว และท่านประพฤติ ตาม ท่านก็ เป็นสุข
18 เรามิ ได้ พู ดถึงพวกท่านสิน
้ ักผู้ที่ เราได้ เลือกไว้แล้ว แต่ เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จที่ ว่า ‘ผู้ที่
้ ทุกคน เรารู จ
19
รับ ประทานอาหารกับ เราได้ ยกส้น เท้า ต่อ เรา�
เราบอกท่านทัง้ หลายเดีย
๋ วนี้ ก่อนที่ เรือ
่ งนี้ จะเกิด ขึ้น
20
เพื่อว่าเมื่อเรือ
่ งนี้ เกิดขึ้นแล้วท่านจะได้เชื่อว่าเราคือผู้นั ้น
เราบอกความจริงแก่ท่านว่า ผู้ใดได้รบ
ั ผู้ที่
เราใช้ไป ผู้นั ้นก็รบ
ั เราด้วย และผู้ใดได้รบ
ั เรา ผู้นั ้นได้รบ
ั พระองค์ผู้ทรงใช้เรามา�
พระเยซูพยากรณ์ ถึงการทรยศพระองค์ (มธ 26:20-25; มก 14:17-21; ลก 22:21-22)
เมื่อ พระเยซู ตรัสด ัง นั ้น แล้ว พระองค์ ก็ ทรงเป็น ทุกข์ ในพระทัย และตรัส เป็น พยานว่า “เราบอก
ความจริงแก่ ท่านว่า คนหนึ่ งในพวกท่านจะทรยศเรา� 22 เหล่ าสาวกจึงมองหน้ากันและสงสัยว่าคนที่
พระองค์ตรัสถึงนั ้นคือผูใด
้ 23 มีสาวกคนหนึ่ งที่พระเยซูทรงรักได้เอนกายอยูที
่ ่พระทรวงของพระเยซู 24 ซี
โมนเปโตรจึงทําไม้ทํามือให้เขาทูลถามพระองค์วา่ คนที่พระองค์ตรัสถึงนั ้นคือผู้ใด 25 ขณะที่ยังเอนกาย
อยูที
่ ่พระทรวงของพระเยซู สาวกคนนั ้นกท
็ ูลถามพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า คนนั ้นคือใคร� 26 พระเยซู
ตรัสตอบว่า “คนนั ้นคือผูที
้ ่เราจะเอาอาหารนี้ จิ้มแล้วยื่นให้� และเมื่อพระองค์ทรงเอาอาหารนั ้นจิม
้ แล้ว
27
ก็ทรงยื่นให้แก่ยูดาสอิสคาริโอทบุตรชายซีโมน เมื่อยูดาสรับประทานอาหารนั ้นแล้ว ซาตานก็เข้าสิง
ในใจเขา พระเยซู จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านจะทําอะไรก็ จงทําเร็วๆเถิด� 28 ไม่มีผู้ใดในพวกนั ้ นที ่เอนกาย
ลงรับประทานเข้าใจว่า เหตุใดพระองค์จึงตรัสกับเขาเช่นนั ้น 29 บางคนคิดว่าเพราะยูดาสถือถุงเงิน พระ
เยซูจึงตรัสบอกเขาว่า “จงไปซื้อสิง่ ที่เราต้องการสําหรับเทศกาลเลี้ยงนั ้น� หรือตรัสบอกเขาว่า เขาควร
จะให้ทานแก่คนจนบ้าง 30 ดังนั ้นเมื่อยูดาสรับประทานอาหารชิน
้ นั ้นแล้วเขาก็ออกไปทันที ขณะนั ้นเป็น
เวลากลางคืน 31 เมื่อเขาออกไปแล้ว พระเยซูจึงตรัสว่า “บัดนี้ บุตรมนุษย์ก็ได้รับเกียรติแล้ว และพระเจ้า
ทรงได้ รบ
ั เกียรติ เพราะบุตรมนุษย์ 32 ถ้า พระเจ้า ได้ รบ
ั เกียรติ เพราะพระบุตร พระเจ้า ก็ จะทรงประทาน
ให้พระบุ ตรม ี เกียรติ ในพระองค์ เอง และพระเจ้า จะทรงให้มี เกียรติ เดีย
๋ วนี้ 33 ลูก เล็กๆเอ๋ย เรายังจะอยู่
กับเจ้าทัง้ หลายอีกขณะหนึ่ ง เจ้าจะเสาะหาเรา และดังที่เราได้พูดกับพวกยิวแล้ว บัดนี้ เราจะพูดกับเจ้า
คือ ‘ที่ เราไปนั ้นเจ้าทัง้ หลายไปไม่ได้� 34 เราให้บัญญัติใหม่ไว้แก่เจ้าทัง้ หลายคือให้เจ้ารักซึ่งกันและกัน
เรารัก เจ้า ทัง้ หลายมาแล้ว อย่างไร เจ้ าจงรักก ัน และกัน ด้วยอย่างนั ้น 35 ถ้า เจ้า ทัง้ หลายรักก ัน และกัน
ดังนี้ แหละคนทัง้ ปวงก็จะรู ได้
้ ว่าเจ้าทัง้ หลายเป็นสาวกของเรา�
21

ทรงพยากรณ์ วา่ เปโตรจะปฏิเสธพระองค์ (มธ 26:33-35; มก 14:29-31; ลก 22:33-34)

“พระองค์เจ้าข้า พระองค์จะเสด็จไปที่ไหน� พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ที่
ซึ่ง เราจะไปนั ้น ท่านจะตามเราไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ ได้ แต่ ภายหลัง ท่านจะตามเราไป� 37 เปโตรทูล พระองค์ ว่า
“พระองค์เจ้าข้า เหตุใดข้าพระองค์จึงตามพระองค์ไปเดีย
๋ วนี้ ไม่ได้ ข้าพระองค์จะสละชีวต
ิ เพื่อพระองค์�
38 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า “ท่านจะสละชีวต
ิ ของท่านเพื่อ เราหรือ เราบอกความจริง แก่ ท่านว่า ก่อนไก่
ขัน ท่านจะปฏิเสธเราสามครัง้ �
36 ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า

ยอห์น 14:1
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14
พระคริสต์ทรงตรัสถึงการเสด็จกลับมาของพระองค์ (1 คร 15:51-52; 1 ธส 4:14-17)
ท่านเชื่อในพระเจ้า จงเชื่อในเราด้วย 2 ในพระนิ เวศของพระบิดา
เรามีคฤหาสน์ หลายแห่ง ถ้าไม่มีเราคงได้บอกท่านแล้ว เราไปจัดเตรียมที่ไว้สําหรับท่านทัง้ หลาย 3 และ
ถ้า เราไปจัด เตรียมที่ ไว้สํา หรับท ่านแล้ว เราจะกลับ มาอี กร ั บท ่านไปอยู่ กับ เรา เพื่อ ว่า เราอยู่ ที่ ไหนท่าน
ทัง้ หลายจะอยู่ที่ นั ่น ด้วย 4 ท่านทราบว่า เราจะไปที่ไหนและท่านก็ รู จั
้ ก ทางนั ้น� 5 โธมัส ทูล พระองค์ ว่า
“พระองค์เจ้าข้า พวกข้าพระองค์ไม่ทราบว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ไหน พวกข้าพระองค์จะรู จ
้ ักทางนั ้นได้
อย่างไร� 6 พระเยซู ตรัสกับเขาว่า “เราเป็นทางนั ้น เป็นความจริง และเป็นชีวต
ิ ไม่มีผู้ใดมาถึงพระบิดา
ได้นอกจากมาทางเรา
1 “อย่า ให้ใจท่านทัง
้ หลายวิตกเลย

การที่รู จั
้ กพระเยซูก็คือการที่รู จั
้ กพระบิดา

ถ้าท่านทัง้ หลายรู จ
้ ักเราแล้ว ท่านก็ จะรู จ
้ ักพระบิดาของเราด้วย และตัง้ แต่ นี้ ไปท่านก็ รู จั
้ กพระองค์
8
และได้เห็นพระองค์� ฟีลิปทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอสําแดงพระบิดาให้ข้าพระองค์ทัง้ หลาย
เห็น และพวกข้า พระองค์ จะพอใจ� 9 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า “ฟี ลิ ป เอ๋ย เราได้ อยู่กั บท ่านนานถึง เพียงนี้
และท่านยังไม่รู จั
้ กเราหรือ ผู้ที่ ได้ เห็นเราก็ได้เห็นพระบิดา และท่านจะพูดได้ อย่างไรว่า ‘ขอสําแดงพระ
บิดาให้ข้าพระองค์ทัง้ หลายเห็น� 10 ท่านไม่เชื่อหรือว่า เราอยู่ในพระบิดาและพระบิดาทรงอยู่ในเรา คํา
ซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทัง้ หลายนั ้น เรามิได้กล่าวตามใจชอบ แต่พระบิดาผู้ทรงสถิตอยู่ในเราได้ทรงกระทํา
พระราชกิจของพระองค์ 11 จงเชื่อเราเถิดว่าเราอยูใ่ นพระบิดาและพระบิดาทรงอยูใ่ นเรา หรือมิฉะนั ้นก็
จงเชื่อเราเพราะกิจการเหล่านั ้นเถิด
7

ผู้ที่เชื่อก็สามารถทํากิจการที่พระคริสต์ได้ทรงกระทํามาแล้ว

เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้ หลายว่า ผู้ ที่ เชื่อ ในเราจะกระทํา กิจการซึ่ง เราได้ กระทํา นั ้น ด้วย และ
เขาจะกระทํากิจการที่ ยิง่ ใหญ่กว่านันอ
้ ีก เพราะว่าเราจะไปถึงพระบิดาของเรา 13 สิ ่งใดที่ ท่านทัง้ หลาย
จะขอในนามของเรา เราจะกระทําสิง่ นั ้น เพื่อว่าพระบิดาจะทรงได้รบ
ั เกียรติทางพระบุตร 14 ถ้าท่านจะ
ขอสิง่ ใดในนามของเรา เราจะกระทําสิง่ นั ้น 15 ถ้าท่านทัง้ หลายรักเรา จงรักษาบัญญัติของเรา
12

พระสัญญาแห่งพระผู้ปลอบประโลมใจ

เราจะทูล ขอพระบิดา และพระองค์ จะทรงประทานผู้ ปลอบประโลมใจอีก ผู้ หน ่งึ ให้ แก่ ท่าน เพื่อ
พระองค์จะได้อยู่กับท่านตลอดไป 17 คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้ เพราะแลไม่เห็
นพระองค์และไม่รู จั
้ กพระองค์ แต่ท่านทัง้ หลายรู จ
้ ักพระองค์ เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะ
ประทับอยใู่ นท่าน 18 เราจะไม่ละทิง้ ท่านทัง้ หลายไว้ให้เปล่าเปลี่ยว เราจะมาหาท่าน 19 อีกหน่ อยหนึ่ งโลก
ก็ จะไม่เห็นเราอีกเลย แต่ ท่านทัง้ หลายจะเห็นเรา เพราะเราเป็นอยู่ ท่านทัง้ หลายจะเป็นอยู่ด้วย 20 ใน
วันนั ้นท่านทัง้ หลายจะรู ว่
้ า เราอยู่ในพระบิดาของเรา และท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน 21 ผู้ ใดที่ มี
บัญญัติของเราและรักษาบัญญัตินั ้น ผูนั
้ ้นแหละเป็นผูที
้ ่รักเรา และผูที
้ ่รักเรานั ้น พระบิดาของเราจะทรง
รักเขา และเราจะรัก เขา และจะสําแดงตัว ของเราเองให้ปรากฏแก่ เขา � 22 ยู ดาส มิใช่อิสคาริโอท ทูล
พระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า เหตุใดพระองค์จึงจะสําแดงพระองค์แก่พวกข้าพระองค์ และไม่ทรงสําแดง
แก่โลก� 23 พระเยซูตรัสตอบเขาว่า “ถ้าผู้ใดรักเรา ผู้นั ้นจะรักษาคําของเรา และพระบิดาของเราจะทรง
รัก เขา แล ้ว พระบิ ดาก ับ เราจะมาหาเขาและจะอยู่กับ เขา 24 ผู้ ที่ ไม่ รัก เรา ก็ ไม่ รักษาคํา ของเรา และคํา
ซึ่งท่านได้ยน
ิ นี้ ไม่ใช่คําของเรา แต่ เป็นของพระบิดาผู้ทรงใช้เรามา 25 เราได้ กล่าวคําเหล่านี้ แก่ ท่านทัง้
หลายเมื่อเรายังอยู่กับท่าน 26 แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั ้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผู้ซึ่งพระบิดา
16
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จะทรงใช้มาในนามของเรา พระองค์ นั ้นจะทรงสอนท่านทัง้ หลายทุกสิง่ และจะให้ท่านระลึกถึงทุกสิง่ ที่
เราได้กล่าวไว้แก่ท่านแล้ว
สันติสุขสําหรับผู้ที่เชื่อ
27 เรามอบสันติสุขไว้ให้แก่ ท่านแล้ว สันติ สุ ขของเราที่ ให้แก่ ท่านนั ้น เราให้ท่านไม่ เหมือนโลกให้ อย่า
ให้ ใจของท่านวิตกและอย่า กลัว เลย 28 ท่านได้ยน
ิ เรากล่าวแก่ ท่านว่า ‘เราจะจากไปและจะกลับ มาหา
ท่านอีก� ถ้าท่านรักเรา ท่านก็จะชื่นชมยินดีที่ เราว่า ‘เราจะไปหาพระบิดา� เพราะพระบิดาของเราทรง
เป็น ใหญ่ กว่า เรา 29 และบัดนี้ เราได้ บอกท่านทัง้ หลายก่อนที่ เหตุการณ์ นั ้น จะเกิด ขึ้น เพื่อ ว่า เมื่อ เหตุ
การณ์ นั ้นเกิดขึ้นแล้ว ท่านทัง้ หลายจะได้เชื่อ 30 แต่นี้ ไปเราจะไม่สนทนากับท่านทัง้ หลายมากนั ก เพราะ
ว่าผูค
้ รองโลกนี้ จะมาและไม่มีสิทธิอํานาจอะไรเหนื อเรา 31 แต่เราได้กระทําตามที่พระบิดาได้ทรงบัญชา
เรา เพื่อโลกจะได้รู ว่้ าเรารักพระบิดา จงลุกขึ้น ให้เราทัง้ หลายไปกันเถิด�

15
คําอุปมาเรือ
่ งเถาองุน
่ และกิง่
“เรา เป็น เถา องุน
่ แท้ และ พระ บิดา ของ เรา ทรง เป็น ผู้ ดูแล รักษา 2 กิง่ ทุ กก งิ่ ใน เรา ที่ ไม่ ออก ผล
พระองค์ ก็ ทรงตัด ทิง้ เสีย และกิง่ ทุ กก งิ่ ที่ ออกผล พระองค์ ก็ ทรงลิด เพื่อ ให้ ออกผลมากขึ้น 3 ท่านทัง้
หลายได้ รบ
ั การชําระให้ สะอาดแล้ว ด้วยถ้อยคํา ที่ เราได้ กล ่าวแก่ ท่าน 4 จงเข้า สนิ ทอย ู่ ในเรา และเรา
เข้า สนิ ทอย ู่ ในท่าน กิง่ จะออกผลเองไม่ ได้ นอกจากจะติ ดอย ู่ กับ เถาฉั นใด ท่านทัง้ หลายจะเกิด ผลไม่ ได้
นอกจากท่านจะเข้าสนิ ทอยู่ในเราฉั นนั ้น 5 เราเป็นเถาองุน
่ ท่านทัง้ หลายเป็ นกงิ่ ผู้ที่ เข้าสนิ ทอยู่ในเรา
และเราเข้าสนิ ทอยู่ในเขา ผู้นั ้นจะเกิดผลมาก เพราะถ้าแยกจากเราแล้วท่านจะทําสิง่ ใดไม่ได้เลย 6 ถ้า
ผู้ใดมิได้ เข้าสนิ ทอยู่ในเรา ผู้นั ้ นก็ต้องถูกทิง้ เสียเหมือนกิง่ แล้วก็ เหี่ยวแห้งไป และเขารวบรวมไว้ทิง้ ใน
ไฟเผาเสีย 7 ถ้าท่านทัง้ หลายเข้าสนิ ทอยใู่ นเรา และถ้อยคําของเราฝังอยูใ่ นท่านแล้ว ท่านจะขอสิง่ ใดซึ่ง
ท่านปรารถนา ท่านก็ จะได้ สิ ่งนั ้น 8 พระบิดาของเราทรงได้ รบ
ั เกียรติ เพราะเหตุ นี้ คือเมื่อท่านทัง้ หลาย
เกิดผลมาก ท่านจึงเป็นสาวกของเรา 9 พระบิดาทรงรักเราฉั นใด เราก็ รก
ั ท่านทัง้ หลายฉั นนั ้น จงยึดมั ่
นอยู่ในความรักของเรา 10 ถ้าท่านทัง้ หลายรักษาบัญญัติของเรา ท่านก็จะยึดมัน
่ อยู่ในความรักของเรา
เหมือนดัง ที่ เรารักษาพระบัญญั ติ ของพระบิดาเรา และยึ ดม ั ่นอยู่ ในความรัก ของพระองค์ 11 นี้ คือ สิง่
ที่ เราได้ บอกแก่ ท่านทัง้ หลายแล้ว เพื่อ ให้ความยินดี ของเราดํารงอยู่ในท่าน และให้ความยินดี ของท่าน
เต็มเปี่ ยม 12 นี่ แหละเป็นบัญญัติของเรา คือให้ท่านทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน เหมือนดังที่เราได้รก
ั ท่าน
13 ไม่มีผูใดมี
้
ความรักที่ยิง่ ใหญ่กว่านี้ คือการที่ผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดจะสละชีวต
ิ ของตนเพื่อมิตรสหายของตน 14 ถ้า
ท่านทัง้ หลายประพฤติตามที่เราสัง่ ท่าน ท่านก็จะเป็นมิตรสหายของเรา
1

คริสเตียนคือมิตรสหายของพระคริสต์
เราไม่ เรียกท่านทัง้ หลายว่าทาสอีก เพราะทาสไม่ทราบว่านายของเขาทําอะไร แต่ เราเรียกท่านว่า
มิตรสหาย เพราะว่าทุกสิง่ ที่เราได้ยน
ิ จากพระบิดาของเรา เราได้สําแดงแก่ท่านแล้ว 16 ท่านทัง้ หลายไม่
ได้ เลือกเรา แต่ เราได้ เลือกท่านทัง้ หลาย และได้ แต่ งตัง้ ท่านทัง้ หลายไว้ให้ท่านจะไปเกิดผล และเพื่อให้
ผลของท่านอยู่ถาวร เพื่อว่าเมื่อท่านทูลขอสิง่ ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์ จะได้ ประทานสิง่
นั ้นให้แก่ท่าน 17 สิ่งเหล่านี้ เราสัง่ ท่านทัง้ หลายไว้ว่า ท่านจงรักซึ่งกันและกัน
15

คริสเตียนที่ดีจะถูกเกลียดชัง
ถ้า โลกนี้ เกล ียดชัง ท่านทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายก็ รู ว่
้ า โลกได้ เกล ียดชัง เราก่อน 19 ถ้า ท่านทัง้ หลาย
เป็น ของโลก โลกก็ จะรัก ท่านซึ่ง เป็น ของโลก แต่ เพราะท่านไม่ ใช่ ของโลก แต่ เราได้ เลือกท่านออกจาก
โลก เหตุ ฉะนั ้น โลกจึง เกลียดชัง ท่าน 20 จงระลึก ถึง คํา ที่ เราได้ กล ่าวแก่ ท่านทัง้ หลายแล้ วว ่า ‘ทาสมิ ได้
เป็น ใหญ่ กว่า นายของเขา� ถ้า เขาข่มเหงเรา เขาก็ จะข่มเหงท่านทัง้ หลายด้วย ถ้า เขารักษาคํา ของเรา
18
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เขาก็จะรักษาคําของท่านทัง้ หลายด้วย 21 แต่ทุกสิ่งที่เขาจะกระทําแก่พวกท่านนั ้ นก็เพราะนามของเรา
เพราะเขาไม่รู จั
้ กพระองค์ผู้ทรงใช้เรามา 22 ถ้าเราไม่ได้มาประกาศแก่พวกเขา เขาก็คงจะไม่มีบาป แต่
บัดนี้ เขาไม่มีข้อแก้ตัวในเรือ
่ งบาปของเขา 23 ผูที
้ ่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วย 24 ถ้า ณ
ท่ามกลางพวกเขา เรามิได้กระทําสิง่ ซึ่งไม่มีผู้อื่นได้กระทําเลย พวกเขาก็จะไม่มีบาป แต่เดีย
๋ วนี้ เขาก็ได้
25
เห็นและเกลียดชังทัง้ ตัวเราและพระบิดาของเรา
แต่การนี้ เกิดขึ้นเพื่อคําที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติ
ของพวกเขาจะสําเร็จ ซึ่งว่า ‘เขาได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ�
พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพยาน
26 แต่ เมื่อพระองค์ ผู้ปลอบประโลมใจที่ เราจะใช้มาจากพระบิดามาหาท่านทัง
้ หลาย คือพระวิญญาณ
แห่ง ความจริง ผู้ ทรงมาจากพระบิ ดาน น
ั ้ ได้ เสด็จ มาแล้ว พระองค์ นั ้น จะทรงเป็น พยานถึง เรา 27 และ
ท่านทัง้ หลายก็จะเป็นพยานด้วย เพราะว่าท่านได้อยูกั
่ บเราตัง้ แต่แรกแล้ว�

16
คําสัญญาแห่งการถูกข่มเหงของคริสเตียน (มธ 24:9-10; ลก 21:16-19)
1 “เราบอกสิง
่ เหล่านี้ แก่ท่านทัง้ หลาย ก็เพื่อไม่ให้ท่านสะดุดใจ 2 เขาจะไล่ท่านเสียจากธรรมศาลา แท้
จริงวันหนึ่ งคนใดที่ ประหารชีวต
ิ ของท่านจะคิดว่า เขาทําการนั ้นเป็นการปฏิบัติพระเจ้า 3 เขาจะกระทํา
ดังนั ้นแก่ท่านเพราะเขาไม่รู จั
้ กพระบิดาและไม่รู จั
้ กเรา 4 แต่ที่เราบอกสิง่ เหล่านี้ แก่ท่านก็เพื่อว่าเมื่อถึง
เวลานั ้น ท่านจะได้ระลึกว่าเราได้บอกท่านไว้แล้ว และเรามิได้บอกเรือ
่ งนี้ แก่ท่านทัง้ หลายแต่แรก เพราะ
5
ว่า เรายัง อยู่ กั บท ่าน แต่ บัดนี้ เรากําลัง จะไปหาพระองค์ ผู้ ทรงใช้ เรามา และไม่ มี ใครในพวกท่านถาม
เราว่า ‘พระองค์จะเสด็จไปที่ไหน� 6 แต่เพราะเราได้บอกเรือ
่ งนี้ แก่พวกท่าน จิตใจของท่านจึงเต็มด้วย
ความทุกข์โศก
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงเตือนให้โลกรู สํ
้ านึ ก
7 อย่างไรก็ตามเราบอกความจริง แก่ ท่านทัง
้ หลาย คือ การที่ เราจากไปนั ้ นก ็ เพื่อ ประโยชน์ ของท่าน
เพราะ ถ้า เรา ไม่ ไป พระองค์ ผู้ ปลอบ ประโลม ใจ ก็ จะ ไม่ เสด็จ มา หา ท่าน แต่ ถ้า เรา ไป แล้ว เรา ก็ จะ ใช้
พระองค์ มาหาท่าน 8 เมื่อ พระองค์ นั้น เสด็จ มาแล้ว พระองค์ จะทรงกระทํา ให้โลกรู ส
้ ึก ถึง ความผิด บาป
9
และถึง ความชอบธรรม และถึง การพิพากษา ถึง ความผิด บาปนั ้น คือ เพราะเขาไม่ เชื่อ ในเรา 10 ถึง
ความชอบธรรมนั ้น คือ เพราะเราไปหาพระบิดาของเรา และท่านทัง้ หลายจะไม่ เห ็น เราอีก 11 ถึง การ
พิพากษานั ้น คือเพราะผู้ครองโลกนี้ ถูกพิพากษาแล้ว
พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนําทางคริสเตียน
12 เรายั งม ี อี กหลายสิง
๋ วนี้ ท่านยัง รับ ไว้ ไม่ ได้ 13 เมื่อ พระองค์ พระ
่ ที่ จะบอกท่านทัง้ หลาย แต่ เดีย
วิญญาณ แห่ง ความ จริง จะ เสด็จ มา แล้ว พระองค์ จะ นํา ท่าน ทัง้ หลาย ไป สู่ ความ จริง ทัง้ มวล เพราะ
พระองค์จะไม่ตรัสโดยพระองค์เอง แต่พระองค์จะตรัสสงิ่ ที่พระองค์ทรงได้ยิน และพระองค์จะทรงแจ้ง
ให้ท่านทัง้ หลายรู ถ
้ ึงสิง่ เหล่านั ้ นที ่จะเกิดขึ้น 14 พระองค์ จะทรงให้เราได้ รบ
ั เกียรติ เพราะว่าพระองค์ จะ
15
ทรงเอาสิง่ ที่เป็นของเรามาสําแดงแก่ท่านทัง้ หลาย
ทุกสิง่ ที่พระบิดาทรงมีนั้นเป็นของเรา เหตุฉะนั ้น
เราจึงกล่าวว่า พระวิญญาณทรงเอาสิง่ ซึ่งเป็นของเรานั ้นมาสําแดงแก่ท่านทัง้ หลาย
พระเยซูทรงปลอบใจเหล่าสาวกเกี่ยวกับการสิน
้ พระชนม์และการฟื้ นคืนชีพของพระองค์
16 อี กหน่ อยท่านทัง
้ หลายก็ จะไม่ เห ็น เรา และต่อ ไปอีก หน่ อยท่านก็ จะเห็น เรา เพราะเราไปถึง พระ
บิดา� 17 สาวกบางคนของพระองค์ จึงพู ดกันว่า “ที่ พระองค์ ตรัสกับเราว่า ‘อีกหน่ อยท่านทัง้ หลายก็ จะ
ไม่ เห ็น เรา และต่อ ไปอีก หน่ อยท่านก็ จะเห็น เรา� และ ‘เพราะเราไปถึง พระบิดา� เหล่า นี้ หมายความ
ว่าอะไร� 18 เขาจึงพูดกันว่า “นั ้นหมายความว่าอะไรที่พระองค์ตรัสว่า ‘อีกหน่ อย� เราไม่ทราบว่า สิ่งที่
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พระองค์ ตรัสน น
ั ้ หมายความว่า อะไร� 19 พระเยซู ทรงทราบว่า เขาอยากทูล ถามพระองค์ จึง ตรัส กับ เขา
ว่า “ท่านทัง้ หลายถามกัน อยู่ หรือ ว่า เราหมายความว่า อะไรที่ พูด ว่า ‘อี กหน่ อยท่านก็ จะไม่ เห ็น เรา และ
ต่อไปอีกหน่ อยท่านก็จะเห็นเรา� 20 เราบอกความจริงแก่ท่านทัง้ หลายว่า ท่านจะร้องไห้และครํา่ ครวญ
แต่ โลกจะชื่นชมยินดี และท่านทัง้ หลายจะทุกข์ โศก แต่ ความทุกข์ โศกของท่านจะกลับ กลายเป็น ความ
ชื่นชมยินดี 21 เมื่อผูห
้ ญิงกําลังจะคลอดบุตร นางก็มีความทุกข์ เพราะถึงกําหนดแล้ว แต่เมื่อคลอดบุตร
แล้ว นางก็ไม่ระลึกถึงความเจ็บปวดนั ้นเลย เพราะมีความชื่นชมยินดีที่คนหนึ่ งเกิดมาในโลก 22 ฉั นใดก็
ดีขณะนี้ ท่านทัง้ หลายมีความทุกข์โศก แต่เราจะเห็นท่านอีก และใจท่านจะชื่นชมยินดี และไม่มีผู้ใดช่วง
ชิง ความชื่นชมยินดี ไปจากท่านได้ 23 ในวัน นั ้น ท่านจะไม่ ถามอะไรเราอีก เราบอกความจริง แก่ ท่านทัง้
หลายว่า ถ้าท่านจะขอสิง่ ใดจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะทรงประทานสิง่ นั ้นให้แก่ท่าน 24 แม้
จนบัดนี้ ท่านยังไม่ได้ขอสิง่ ใดในนามของเรา จงขอเถิดแล้วจะได้ เพื่อความชื่นชมยินดีของท่านจะมีเต็ม
เปี่ ยม 25 เราพูดเรือ
่ งนี้ กับท่านเป็นคําอุปมา แต่วันหนึ่ งเราจะไม่พูดกับท่านเป็นคําอุปมาอีก แต่จะบอก
ท่านถึงเรือ
่ งพระบิดาอย่างแจ่มแจ้ง 26 ในวันนั ้นพวกท่านจะทูลขอในนามของเรา และเราจะไม่บอกท่าน
ว่า เราจะอ้อนวอนพระบิดาเพื่อ ท่าน 27 เพราะว่า พระบิดาเองก็ ทรงรัก ท่านทัง้ หลาย เพราะท่านรัก เรา
และเชื่อว่าเรามาจากพระเจ้า 28 เรามาจากพระบิดาและได้เข้ามาในโลกแล้ว เราจะจากโลกนี้ ไปถึงพระ
บิดาอีก� 29 เหล่ าสาวกของพระองค์ ทูล พระองค์ ว่า “ดู เถิด บัดนี้ พระองค์ ตรัสอย ่างแจ่ม แจ้ง แล้ว มิได้
ตรัสเป็นคําอุปมา 30 เดีย
๋ วนี้ พวกข้าพระองค์รู แน่
้ ว่า พระองค์ทรงทราบทุกสิง่ และไม่จําเป็ นที่ผู้ใดจะทูล
ถามพระองค์ อีก ด้วยเหตุ นี้ ข้า พระองค์ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงมาจากพระเจ้า� 31 พระเยซู ตรัส ตอบเขาว่า
“เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายเชื่อแล้วหรือ 32 ดูเถิด เวลาจะมา เวลานั ้ นก็ถึงแล้ว ที่ ท่านจะต้องกระจัดกระจาย
ไปยังที่ ของท่านทุกคน และจะทิง้ เราไว้แต่ ผู้เดียว แต่ เราหาได้ อยู่ผู้เดียวไม่ เพราะพระบิดาทรงสถิตอยู่
กับเรา 33 เราได้บอกเรือ
่ งนี้ แก่ท่าน เพื่อท่านจะได้มีสันติสุขในเรา ในโลกนี้ ท่านจะประสบความทุกข์ยาก
แต่จงชื่นใจเถิด เพราะว่าเราได้ชนะโลกแล้ว�

17
การอธิษฐานอย่างมหาปุโรหิตของพระเยซู

1 พระเยซูตรัสดังนั ้นแล้ว พระองค์ก็ทรงแหงนพระพักตร์ข้น
ึ ดูฟ้าและตรัสว่า “พระบิดาเจ้าข้า ถึงเวลา

แล้ว ขอทรงโปรดให้พระบุตรของพระองค์ได้รับเกียรติ เพื่อพระบุตรจะได้ถวายเกียรติแด่พระองค์ 2 ดัง
ที่ พระองค์ ได้ ทรงโปรดให้ พระบุ ตรม ี อาํ นาจเหนื อ เนื้ อ หนั ง ทัง้ สิน
ั ดร์
้ เพื่อ ให้ พระบุตรประทานชี วิตน ิ รน
3
แก่ คนทัง้ ปวงที่ พระองค์ ทรงมอบแก่ พระบุตรนั ้น และนี่ แหละคือ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ คือ ที่ เขารู จ
้ ัก พระองค์
4
ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้ องค์ เดียว และรู จ
้ ักพระเยซู คริสต์ที่ พระองค์ทรงใช้มา ข้าพระองค์ได้ ถวาย
เกียรติแด่พระองค์ในโลก ข้าพระองค์ได้กระทําพระราชกิจที่พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์กระทํานั ้นสําเร็จ
แล้ว 5 บัดนี้ โอ พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดให้ ข้า พระองค์ ได้ รับ เกียรติ ต่อ พระพักตร์ของพระองค์ คือ
เกียรติซ่ึงข้าพระองค์ได้มีร่วมกับพระองค์ก่อนที่โลกนี้ มีมา 6 ข้าพระองค์ได้สําแดงพระนามของพระองค์
แก่คนทัง้ หลายที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์จากมวลมนุษย์โลก คนเหล่านั ้นเป็นของพระองค์
แล้ว และพระองค์ ได้ ประทานเขาให้แก่ข้าพระองค์ และเขาได้ รก
ั ษาพระดํารัสของพระองค์แล้ว 7 บัดนี้
เขาทัง้ หลายรู ว่
้ า ทุ กสิ่ ง ที่ พระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้า พระองค์ นั้น มาจากพระองค์ 8 เพราะว่า พระดํารัส
ที่ พระองค์ ตรัส ประทานให้แก่ ข้า พระองค์ นั ้น ข้า พระองค์ ได้ ให้เขาแล้ว และเขาได้ รบ
ั ไว้ และเขารู แน่
้ ว ่า
9
ข้าพระองค์มาจากพระองค์ และเขาเชื่อว่า พระองค์ได้ทรงใช้ข้าพระองค์มา ข้าพระองค์อธิษฐานเพื่อ
เขา ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อโลก แต่เพื่อคนเหล่านั ้นที่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ เพราะว่า
เขาเป็นของพระองค์ 10 ทุกสิ่งซึ่งเป็นของข้าพระองค์ก็เป็นของพระองค์ และทุกสิง่ ซึ่งเป็นของพระองค์
ก็ เป็น ของข้า พระองค์ และข้า พระองค์ มี เกียรติ ในสิง่ เหล่า นั ้น 11 บัดนี้ ข้า พระองค์ จะไม่ อยู่ ในโลกนี้ อีก
แต่ พวกเขายัง อยู่ในโลกนี้ และข้า พระองค์ กําลัง จะไปหาพระองค์ ข้า แต่ พระบิดาผู้ บริสุทธิ์ ขอพระองค์
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ทรงโปรดพิทักษร์ ก
ั ษาบรรดาผูที
้ ่พระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไว้โดยพระนามของพระองค์ เพื่อเขา
จะเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดียวกัน เหมือนดัง ข้า พระองค์ กับ พระองค์ 12 เมื่อ ข้า พระองค์ ยงั อยู่ กับ คนเหล่า นั ้น
ในโลกนี้ ข้า พระองค์ ก็ได้ พิทักษ์ รักษาพวกเขาไว้โดยพระนามของพระองค์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ได้ ประทานแก่
ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศ เพื่อพระ
คัมภีรจ
์ ะสําเร็จ 13 และบัดนี้ ข้าพระองค์กําลังจะไปหาพระองค์ และข้าพระองค์กล่าวถึงสิง่ เหล่านี้ ในโลก
เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั ความชื่นชมยินดี ของข้า พระองค์ อย่างเต็ม เปี่ ยม 14 ข้า พระองค์ ได้ มอบพระดํารัส ของ
พระองค์ ให้แก่ เขาแล้ว และโลกนี้ ได้ เกลียดชังเขา เพราะเขาไม่ใช่ของโลก เหมือนดังที่ ข้าพระองค์ ไม่ใช่
ของโลก 15 ข้าพระองค์ ไม่ ได้ ขอให้พระองค์ เอาเขาออกไปจากโลก แต่ ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากความ
ชัว่ ร้าย 16 เขาไม่ ใช่ ของโลก เหมือนดัง ที่ ข้า พระองค์ ไม่ใช่ ของโลก 17 ขอทรงโปรดชําระเขาให้ บริสุทธิ์
ด้วยความจริง ของพระองค์ พระวจนะของพระองค์ เป็น ความจริง 18 พระองค์ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มาใน
โลกฉั นใด ข้าพระองค์ก็ใช้เขาไปในโลกฉั นนั ้น 19 ข้าพระองค์ถวายตัวของข้าพระองค์เพราะเห็นแก่เขา
เพื่อให้เขารับการทรงชําระแต่งตัง้ ไว้โดยความจริงด้วยเช่นกัน 20 ข้าพระองค์มิได้อธิษฐานเพื่อคนเหล่า
นี้ พวกเดียว แต่เพื่อคนทัง้ ปวงที่จะเชื่อในข้าพระองค์เพราะถ้อยคําของเขา 21 เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้เป็น
อัน หนึ่ ง อัน เดียวกัน ดัง ที่ พระองค์ คือ พระบิดาทรงสถิต ในข้า พระองค์ และข้า พระองค์ ในพระองค์ เพื่อ
ให้ เขาเป็ นอ ัน หนึ่ งอ ัน เดีย วกั นก ับ พระองค์ และกับ ข้า พระองค์ ด้วย เพื่อ โลกจะได้ เชื่อ ว่า พระองค์ ทรงใช้
ข้าพระองค์ มา 22 เกียรติ ซึ่งพระองค์ ได้ ประทานแก่ ข้าพระองค์ ข้าพระองค์ ได้ มอบให้แก่ เขา เพื่อเขาจะ
ได้เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกัน ดังที่พระองค์กับข้าพระองค์เป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันนั ้น 23 ข้าพระองค์อยู่ใน
เขา และพระองค์ทรงอยูใ่ นข้าพระองค์ เพื่อเขาทัง้ หลายจะได้เป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันอย่างสมบูรณ์ และ
เพื่อ โลกจะได้ รู ว่
้ า พระองค์ ทรงใช้ ข้า พระองค์ มา และพระองค์ ทรงรัก เขาเหมือนดัง ที่ พระองค์ ทรงรัก ข้า
พระองค์ 24 พระบิดาเจ้าข้า ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั ้ นที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์
อยู่กับข้าพระองค์ในที่ ซ่ึงข้าพระองค์อยู่นั ้นด้วย เพื่อเขาจะได้เห็นสง่าราศี ของข้าพระองค์ซ่ึงพระองค์ได้
ประทานแก่ ข้าพระองค์ เพราะพระองค์ ทรงรักข้าพระองค์ ก่อนที่ จะทรงสร้างโลก 25 โอ ข้าแต่ พระบิดา
ผู้ชอบธรรม โลกนี้ ไม่รูจั
้ กพระองค์ แต่ ข้าพระองค์ รู จั
้ กพระองค์ และคนเหล่านี้ รู ว่
้ าพระองค์ ได้ ทรงใช้ข้า
26
พระองค์ มา
ข้า พระองค์ ได้ ประกาศให้เขารู จ
้ ัก พระนามของพระองค์ และจะประกาศให้เขารู อี
้ ก เพื่อ
ความรักที่พระองค์ได้ทรงรักข้าพระองค์จะดํารงอยูใ่ นเขา และข้าพระองค์จะอยูใ่ นเขา�

18
พระเยซูในสวนเกทเสมนี ทรงถูกทรยศและถูกจับกุม (มธ 26:47-56; มก 14:43-50; ลก 22:47-53)

เมื่อพระเยซู ตรัสดังนี้ แล้ว พระองค์ ได้ เสด็จออกไปกับเหล่าสาวกของพระองค์ ข้ามลําธารขิดโรนไป
ยังสวนแห่งหนึ่ ง พระองค์ เสด็จเข้าไปในสวนนั ้ นกับเหล่าสาวก 2 ยูดาสผู้ที่ ทรยศพระองค์ ก็ รู จั
้ กสวนนั ้น
3
ด้วย เพราะว่าพระเยซู กับ เหล่า สาวกของพระองค์ เคยมาพบกั นที ่ นั่น บ่อยๆ ยู ดาสจึง พาพวกทหารกับ
เจ้า หน้าที่ มาจากพวกปุโรหิต ใหญ่ และพวกฟาริสี ถือ โคมถือ ไต้ และเครือ
่ งอาวุธ ไปที่ นั ่น 4 พระเยซู ทรง
ทราบทุกสิง่ ที่จะเกิดขึ้นกับพระองค์ พระองค์จึงเสด็จออกไปถามเขาว่า “ท่านทัง้ หลายมาหาใคร� 5 เขา
ทูลตอบพระองค์ว่า “มาหาเยซูชาวนาซาเร็ธ� พระเยซูตรัสกับเขาว่า “เราคือผูนั
้ ้นแหละ� ยูดาสผูท
้ รยศ
6
พระองค์ก็ยืนอยู่กับคนเหล่านั ้นด้วย เมื่อพระองค์ตรัสกับเขาทัง้ หลายว่า “เราคือผู้นั ้นแหละ� เขาทัง้
หลายได้ ถอยหลังและล้มลงที่ ดิน 7 พระองค์ จึงตรัสถามเขาอีกว่า “ท่านมาหาใคร� เขาทูลตอบว่า “มา
หาเยซูชาวนาซาเร็ธ� 8 พระเยซูตรัสตอบว่า “เราบอกท่านแล้วว่าเราคือผูนั
้ ้น เหตุฉะนั ้นถ้าท่านแสวงหา
9
เราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ ไปเถิด� ทัง้ นี้ ก็เพื่อพระดํารัสจะสําเร็จ ซึ่งพระเยซูตรัสไว้แลวว
้ ่า “คนเหล่านั ้น
ซึ่งพระองค์ได้ประทานแก่ข้าพระองค์ไม่ได้เสียไปสักคนเดียว� 10 ซีโมนเปโตรมีดาบ จึงชักออกและฟัน
ผู้รับใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิต ถูกหูข้างขวาขาดไป ชื่อของผู้รับใช้คนนั ้นคือมัลคัส 11 พระเยซูจึงตรัสกับ
เปโตรว่า “จงเอาดาบใส่ฝักเสีย เราจะไม่ด่ืมถ้วยซึ่งพระบิดาของเราประทานแก่เราหรือ�
1
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ทรงอยูต
่ ่อหน้าอันนาสและคายาฟาส (มธ 26:57-68; มก 14:53-65; ลก 22:66-71)

12 พวกพลทหารกับนายทหารและเจ้าหน้าที่ ของพวกยิวจึงจับพระเยซู มัดไว้ 13 แล้วพาพระองค์ ไปหา

อันนาสก่อน เพราะอันนาสเป็นพ่อตาของคายาฟาสผูซ
้ ่ึงเป็นมหาปุโรหิตประจําการในปีนั ้น 14 คายาฟาส
ผู้นี้ แหละที่แนะนําพวกยิวว่า ควรให้คนหนึ่ งตายแทนพลเมืองทัง้ หมด
เปโตรปฏิเสธพระเยซู (มธ 26:69-75; มก 14:66-72; ลก 22:54-62)

ซี โมนเปโตรได้ ติ ดตามพระเยซู ไป และสาวกอีก คนหนึ่ งก ็ ติ ดตามไปด้วย สาวกคนนั ้น เป็ นที ่ รู จั
้ ก
ของมหาปุโรหิต และเขาได้เข้าไปกับพระเยซูถึงคฤหาสน์ ของมหาปุโรหิต 16 แต่เปโตรยืนอยู่ข้างนอกริม
ประตู สาวกอีกคนหนึ่ งนั ้นที่รู จั
้ กกันกับมหาปุโรหิต จึงได้ออกไปและพูดกับหญิงที่เฝ้าประตู แล้วก็พาเป
17
โตรเข้าไป ผูหญิ
้
งคนที่เฝ้าประตูจึงถามเปโตรว่า “ท่านเป็นสาวกของคนนั ้นด้วยหรือ� เขาตอบว่า “ข้า
18
ไม่เป็น� พวกผูรั
้ บใช้กับเจ้าหน้าที่ก็ยืนอยูที
่ ่นั ่นเอาถ่านมาก่อไฟเพราะอากาศหนาว แล้วก็ยืนผิงไฟกัน
เปโตรก็ยน
ื ผิงไฟอยูก
่ ับเขาด้วย
15

พระเยซูทรงอยูต
่ ่อหน้ามหาปุโรหิต

19 มหาปุโรหิตจึงได้ถามพระเยซู ถึงเหล่าสาวกของพระองค์

และคําสอนของพระองค์ 20 พระเยซูตรัส
ตอบท่านว่า “เราได้กล่าวให้โลกฟังอย่างเปิดเผย เราสัง่ สอนเสมอทัง้ ในธรรมศาลาและที่ในพระวิหารที่
พวกยิวเคยชุ มนุมกัน และเราไม่ได้ กล่าวสิง่ ใดอย่างลับๆเลย 21 ท่านถามเราทําไม จงถามผู้ที่ ได้ ฟังเรา
ว่า เราได้พูดอะไรกับเขา ดูเถิด เขารูว้ า่ เรากล่าวอะไร� 22 เมื่อพระองค์ตรัสดังนั ้นแล้ว เจ้าหน้าที่คนหนึ่ ง
ซึ่ง ยืน อยู่ ที่ นั ่น ได้ ตบพระเยซู ด้วยฝ่ามือ ของเขาแล้ว พูด ว่า “เจ้ าตอบมหาปุโรหิต อย่างนั ้น หรือ� 23 พระ
เยซูตรัสตอบเขาว่า “ถ้าเราพูดผิด จงเป็นพยานในสิง่ ที่ผิดนั ้น แต่ถ้าเราพูดถูก ท่านตบเราทําไม� 24 อัน
นาสจึงให้พาพระเยซู ซ่ึงถู กมั ดอยู่ไปหาคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจําการ 25 ซี โมนเปโตรกําลังยืน
ผิงไฟอยู่ คนเหล่านั ้นจึงถามเปโตรว่า “เจ้าเป็นสาวกของคนนั ้นด้วยหรือ� เปโตรปฏิเสธว่า “ข้าไม่เป็น�
26 ผู้รบ
ั ใช้คนหนึ่ งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตรฟันหูขาดก็กล่าวขึ้นว่า “ข้าเห็นเจ้ากับท่านผู้
นั ้นในสวนไม่ใช่หรือ� 27 เปโตรปฏิเสธอีกครัง้ หนึ่ ง และในทันใดนั ้นไก่ก็ขัน
เขานําพระเยซูไปอยูต
่ ่อหน้าปีลาต (มธ 27:1-14; มก 15:1-5; ลก 23:1-7)

28 เขาจึงได้พาพระเยซูออกไปจากคายาฟาสไปยังศาลปรีโทเรยม
ี

เป็นเวลาเช้าตรู ่ พวกเขาเองไม่ได้เข

29 ปี ลาตจึงออกมาหาเขาเหล่านั ้นแล้ว

้าไปในศาลปรีโทเรียม เพื่อไม่ให้เป็นมลทิน แต่จะได้กินปัสกาได้
ถามว่า “พวกท่านมี เรือ
่ งอะไรมาฟ้องคนนี้ � 30 เขาตอบท่านว่า “ถ้า เขาไม่ ใช่ผู้รา้ ย พวกข้าพเจ้า ก็ จะไม่
มอบเขาไว้กับท่าน� 31 ปีลาตจึงกล่าวแก่เขาว่า “พวกท่านจงเอาคนนี้ ไปพิพากษาตามกฎหมายของท่าน
เถิด� พวกยิวจึงเรียนท่านว่า “การที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวต
ิ คนใดคนหนึ่ งนั ้นเป็นการผิดกฎหมาย�
32 ทัง
้ นี้ เพื่อพระดํารัสของพระเยซูจะสําเร็จ ซึ่งพระองค์ตรัสว่า พระองค์จะทรงสิน
้ พระชนม์อย่างไร 33 ปี
ลาตจึงเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีก และเรียกพระเยซู มาทูลถามพระองค์ ว่า “ท่านเป็นกษั ตริย์ของพวก
ยิวหรือ� 34 พระเยซูตรัสตอบท่านว่า “ท่านถามอย่างนั ้นแต่ลําพังท่านเองหรือ หรือมีคนอื่นบอกท่านถึง
เรือ
่ งของเรา� 35 ปีลาตทูลตอบว่า “เราเป็นยิวหรือ ชนชาติของท่านเองและพวกปุโรหิตใหญ่ได้มอบท่าน
ไว้กับเรา ท่านทําผิดอะไร� 36 พระเยซู ตรัสตอบว่า “อาณาจักรของเรามิได้ เป็นของโลกนี้ ถ้าอาณาจักร
ของเรามาจากโลกนี้ คนของเราก็ จะได้ ต่อสู้ ไม่ ให้เราตกในเงื้อมมือ ของพวกยิว แต่ บัดนี้ อาณาจักรของ
เรามิ ได้ มาจากโลกนี้ � 37 ปี ลาตจึงทูลถามพระองค์ ว่า “ถ้าเช่นนั ้นท่านเป็นกษั ตริย์หรือ� พระเยซู ตรัส
ตอบว่า “ท่านพูดว่าเราเป็นกษั ตริย์ เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลก เพื่อเราจะเป็นพยานถึง
ความจริง คนทัง้ ปวงซึ่งอยูฝ
่ ่ายความจริงย่อมฟังเสียงของเรา� 38 ปีลาตทูลถามพระองค์ว่า “ความจริง
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คืออะไร� เมื่อ ถามดังนั ้นแล้ วท่านก็ ออกไปหาพวกยิวอีก และบอกเขาว่า “เราไม่ เห็นคนนั ้ นมีความผิด
แม้แต่น้ อย
25)

พระเยซู ถู กพิพากษาว่าผิด บารับบัสได้ รบ
ั การปลดปล่อย (มธ 27:15-26; มก 15:6-15; ลก 23:18-

39 แต่พวกท่านมีธรรมเนี ยมให้เราปล่อยคนหนึ่ งให้แก่ท่านในเทศกาลปั สกา ฉะนั ้นท่านจะให้เราปล่อย

กษั ตริย์ของพวกยิวให้แก่ท่านหรือ� 40 คนทัง้ หลายจึงร้องขึ้นอีกว่า “อย่าปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบารับ
บัส� บารับบัสนัน
้ เป็นโจร

19

พระเยซูได้รับการสวมมงกุฎหนาม
1 ขณะนั ้น ปี ลาตจึง ให้ เอาพระเยซู ไปโบยตี 2 และพวกทหารก็ เอาหนามสานเป็ น มงกุฎ สวมพระเศียร
ของพระองค์ และให้พระองค์ สวมเสื้อ สี ม่วง 3 แล ้ วท ูล ว่า “ท่า นกษั ตริย์ของพวกยิว ขอทรงพระเจริญ�
และเขาก็ตบพระองค์ด้วยฝ่ามือ
ปีลาตมอบพระเยซูให้แก่ฝูงชน
ปี ลาตจึง ออกไปอีก และกล่าวแก่ คนทัง้ หลายว่า “ดู เถิด เราพาคนนี้ ออกมาให้ ท่านทัง้ หลายเพื่อ ให้
ท่านรู ว่
้ า เราไม่ เห ็ นว ่า เขามี ความผิด สิง่ ใดเลย� 5 พระเยซู จึง เสด็จ ออกมาทรงมงกุฎ ทํา ด้วยหนามและ
ทรงเสื้อสี ม่วง และปี ลาตกล่าวแก่เขาทัง้ หลายว่า “ดูคนนี้ ซิ� 6 ฉะนั ้นเมื่อพวกปุโรหิตใหญ่และพวกเจ้า
หน้าที่ได้เหน
็ พระองค์ เขาทัง้ หลายร้องอึงว่า “ตรึงเขาเสีย ตรึงเขาเสีย� ปีลาตกล่าวแก่เขาว่า “พวกท่าน
เอาเขาไปตรึงเองเถิด เพราะเราไม่เห็นว่าเขามีความผิดเลย� 7 พวกยิวตอบท่านว่า “พวกเรามีกฎหมาย
และตามกฎหมายนั ้น เขาควรจะตาย เพราะเขาได้ ตัง้ ตัว เป็น พระบุตรของพระเจ้า� 8 ฉะนั ้ นคร น
ั ้ ปี ลาต
ได้ยน
ิ ดังนั ้น ท่านก็ ตกใจกลัวมากขึ้น 9 ท่านเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีกและทูลพระเยซู ว่า “ท่านมาจาก
ไหน� แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบประการใด 10 ปีลาตจึงทูลพระองค์ว่า “ท่านจะไม่พูดกับเราหรือ ท่านไม่รู ้
หรือว่าเรามีอาํ นาจที่จะตรึงท่านที่กางเขน และมีอาํ นาจที่จะปล่อยท่านได้� 11 พระเยซูตรัสตอบว่า “ท่าน
จะมีอาํ นาจเหนื อเราไม่ได้ นอกจากจะประทานจากเบื้องบนให้แก่ท่าน เหตุฉะนั ้นผู้ที่มอบเราไว้กับท่านจึ
งมีความผิดบาปมากกว่าท่าน� 12 ตัง้ แต่ นั ้นไปปี ลาตก็ หาโอกาสที่ จะปล่อยพระองค์ แต่ พวกยิวร้องอึง
ว่า “ถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ ท่านก็ไม่ใช่มิตรของซีซาร์ ผู้ใดที่ตัง้ ตัวเป็นกษั ตริย์ก็พูดต่อสู้ซีซาร์� 13 เมื่อปี
ลาตได้ยน
ิ ดังนั ้น ท่านจึงพาพระเยซูออกมา แล้วนังบ
่ ัลลังก์พิพากษา ณ ที่เรียกว่า ลานปูศิลา ภาษาฮีบรู
เรียกว่า กับบาธา
4

ชาวยิวไม่ยอมรับพระคริสต์เป็นกษั ตริย์
เวลาประมาณเที่ยง ท่านพูดกับพวกยิวว่า “ดูเถิด นี่ คือกษั ตริย์ของท่าน
ทัง้ หลาย� 15 แต่เขาทัง้ หลายร้องอึงว่า “เอาเขาไปเสีย เอาเขาไปเสีย ตรึงเขาเสียที่กางเขน� ปีลาตพูดก
ับเขาว่า “ท่านจะให้เราตรึงกษั ตริย์ของท่านทัง้ หลายที่กางเขนหรือ� พวกปุโรหิตใหญ่ตอบว่า “เว้นแต่ซี
ซาร์แล้ว เราไม่มีกษั ตริย�
์
14 วันนั ้นเป็ นวันเตรียมปั สกา

ทรงถูกตรึงบนไม้กางเขน (มธ 27:33-54; มก 15:22-39; ลก 23:33-47)
16 แล ้ว ปี ลาตจึง มอบพระองค์ ให้ เขาพาไปตรึง ที่ กางเขน และเขาพาพระเยซู ไป 17 และพระองค์ ทรง
แบกกางเขนของพระองค์ไปยังสถานที่แห่งหน่งึ ซึ่งเรียกว่า สถานที่กะโหลกศีรษะ ภาษาฮีบรู เรียกว่า กล
19 ปี
โกธา 18 ณ ที่นั ้น เขาตรึงพระองค์ไว้ที่กางเขนกับคนอีกสองคน คนละข้างและพระเยซูทรงอยูกลาง
่
ลาตให้เขียนคําประจานติดไว้บนกางเขน และคําประจานนั ้นว่า “เยซูชาวนาซาเร็ธ กษั ตริยของพวกยิ
์
ว�
20 พวกยิว เป็ นอ ัน มากจึง ได้ อา
่ นคํา ประจานนี้ เพราะที่ ซ่ึง เขาตรึง พระเยซู นั้น อยู่ใกล้ กับ กรุ ง และคํา นั ้น
เขียนไว้เป็นภาษาฮีบรู ภาษากรีก และภาษาลาติน 21 ฉะนั ้นพวกปุโรหิตใหญ่ของพวกยิวจึงเรียนปี ลาต
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ว่า “ขออย่า เขียนว่า ‘กษั ตริย์ของพวกยิว� แต่ ขอเขียนว่า ‘คนนี้ บอกว่า เราเป็นกษั ตริย์ของพวกยิว� ”
22 ปี ลาตตอบว่า “สิ ่ง ใดที่ เราเขียนแล้ วก ็ แล้วไป � 23 ครัน
้ พวกทหารตรึง พระเยซู ไว้ที่ กางเขนแล้ว เขา
ทัง้ หลายก็ เอาฉลองพระองค์ แบ ่ งออกเป็น สี่ ส่วนให้ ทหารทุก คนคนละส่ วน และเอาฉลองพระองค์ ชน
ั้
24
ในด้วย ฉลองพระองค์ ชัน
้ ในนั ้น ไม่ มี ตะเข็บ ทอตัง้ แต่ บนตลอดล่าง เหตุ ฉะนั ้น เขาจึง พู ดก ั นว ่า “เรา
อย่าฉี กแบ่งกันเลย แต่ให้เราจับสลากกันจะได้รู ว่
้ าใครจะได้� ทัง้ นี้ เพื่อพระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จที่ ว่า ‘เสื้อผ้า
ของข้าพระองค์ เขาแบ่งปั นกัน ส่วนเสื้อของข้าพระองค์ นั ้น เขาก็ จับสลากกัน� พวกทหารจึงได้ กระทํา
ดังนี้ 25 ผูที
้ ่ยืนอยูข
่ ้างกางเขนของพระเยซูนั ้น มีมารดาของพระองค์กับน้าสาวของพระองค์ มารียภ
์ รรยา
ของเคลโอปัส และมารีย์ชาวมักดาลา 26 ฉะนั ้นเมื่อพระเยซูทอดพระเนตรเห็นมารดาของพระองค์ และ
สาวกคนที่ พระองค์ ทรงรัก ยืน อยู่ ใกล้ พระองค์ ตรัส กับ มารดาของพระองค์ ว่า “หญิง เอ๋ย จงดู บุ ตรของ
ท่านเถิด� 27 แล้วพระองค์ตรัสกับสาวกคนนั ้นว่า “จงดูมารดาของท่านเถิด� และตัง้ แต่เวลานั ้นมา สา
วกคนนั ้ นก็รบ
ั นางมาอยู่ในบ้านของตน 28 หลังจากนั ้นพระเยซู ทรงทราบว่า ทุ กสิ่งสําเร็จแล้ว เพื่อพระ
คัมภีรจ
์ ะสําเร็จจึงตรัสว่า “เรากระหายนํ้า� 29 มีภาชนะใส่ น้ําองุน
่ เปรีย
้ ววางอยู่ที่ นั่น เขาจึงเอาฟองนํ้า
30
ชุ บน้าํ องุน
่ เปรีย
้ วใส่ ปลายไม้หุสบชู ข้น
ึ ให้ถึงพระโอษฐ์ ของพระองค์ เมื่อพระเยซู ทรงรับน้าํ องุน
่ เปรีย
้ ว
แล้ว พระองค์ตรัสว่า “สําเร็จแล้ว� และทรงก้มพระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป
พระอัฐิของพระองค์ไม่หักเลย
พวกยิวจึงขอให้ปี ลาตทุบขาของผู้ที่ ถู กตรึงให้หัก และให้เอาศพไปเสีย
เพื่อไม่ให้ศพค้างอยู่ที่ กางเขนในวันสะบาโต (เพราะวันสะบาโตนั ้นเป็ นวันใหญ่� 32 ดังนั ้นพวกทหารจึง
มาทุบขาของคนที่ หนึ่ ง และขาของอีกคนหนึ่ งที่ ถู กตรึงอยู่กับพระองค์ 33 แต่ เมื่อเขามาถึงพระเยซู และ
เห็นว่าพระองค์สิน
้ พระชนม์แล้ว เขาจึงมิได้ทุบขาของพระองค์ 34 แต่ทหารคนหนึ่ งเอาทวนแทงที่ สีข้าง
ของพระองค์ และโลหิตกับน้าํ ก็ไหลออกมาทันที 35 คนนั ้นที่เห็นก็เป็นพยาน และคําพยานของเขาก็เป็น
ความจริง และเขาก็ รู ว่
้ าเขาพูดความจริง เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ เชื่อ 36 เพราะสิง่ เหล่านี้ เกิดขึ้นเพื่อข้อ
พระคัมภีรจ
์ ะสําเร็จซึ่งว่า ‘พระอัฐิของพระองค์จะไม่หก
ั สักซี่เดียว� 37 และมีข้อพระคัมภีรอี
์ กข้อหนึ่ งว่า
‘เขาทัง้ หลายจะมองดูพระองค์ผู้ซึ่งเขาเองได้แทง�
31 เพราะวันนั ้นเป็ นวันเตรียม

พระเยซูทรงถูกฝังไว้ในอุโมงค์ฝังศพของโยเซฟ (มธ 27:57-60; มก 15:43-47; ลก 23:50-56)
ซึ่งเป็นสาวกลับๆของพระเยซู เพราะกลัวพวกยิว ก็ได้ขอพระ
ศพพระเยซูจากปี ลาต และปี ลาตก็ยอมให้ โยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพพระเยซูไป 39 ฝ่ายนิ โคเดมัส ซึ่ง
ตอนแรกไปหาพระเยซูในเวลากลางคืนนั ้นก็มาด้วย เขานําเครือ
่ งหอมผสม คือมดยอบกับกฤษณาหนั ก
40
ประมาณสามสิบกว่ากิโลกรัมมาด้วย พวกเขาอัญเชิญพระศพพระเยซู และเอาผ้าป่านกับเครือ
่ งหอม
พันพระศพนั ้นตามธรรมเนี ยมฝังศพของพวกยิว 41 ในสถานที่ พระองค์ถู กตรึงที่ กางเขนนั ้ นมีสวนแห่ง
หนึ่ ง ในสวนนั ้ นม ี อุโมงค์ ฝัง ศพใหม่ ที่ ยัง ไม่ ได้ ฝัง ศพผู้ ใดเลย 42 เพราะวัน นั ้น เป็ นว ัน เตรียมของพวกยิว
และเพราะอุโมงค์นั้นอยูใกล้
่
เขาจึงบรรจุพระศพพระเยซูไว้ที่นั่น
38 หลังจากนี้ โยเซฟชาวบ้านอาริมาเธีย

20
การฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ (มธ 28:1-10; มก 16:1-14; ลก 24:1-43)
วัน แรกของสัปดาห์ เวลาเช้า มืด มาร ีย์ ชาวมัก ดาลามาถึ งอ ุ โมงค์ ฝัง ศพ เธอเห็น หิน ออกจากปาก
อุโมงค์อยู่แล้ว 2 เธอจึงวิง่ ไปหาซีโมนเปโตรและสาวกอีกคนหนึ่ งที่พระเยซู ทรงรักนั ้น และพูดกับเขาว่า
“เขาเอาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ออกไปจากอุโมงค์ แล้ว และพวกเราไม่ รู ว่
้ า เขาเอาพระองค์ ไปไว้ที่ไหน � 3 เป
โตรจึงออกไปยังอุโมงค์กับสาวกคนนั ้น 4 เขาจึงวิง่ ไปทัง้ สองคน แต่สาวกคนนั ้นวงิ่ เร็วกว่าเปโตรจึงมาถึ
งอโุ มงค์ก่อน 5 เขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู่ แต่เขาไม่ได้เข้าไปข้างใน 6 ซีโมนเปโตรตามมาถึงภาย
1
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หลัง แล ้ว เข้าไปในอุโมงค์ เห ็น ผ้า ป่านวางอยู่ 7 และผ้า พัน พระเศียรของพระองค์ ไม่ ได้ วางอยู่ กับ ผ้า อื่น
แต่พับไว้ต่างหาก 8 แล้วสาวกคนนั ้นที่มาถึงอุโมงค์ก่อนก็เข้าไปด้วย เขาได้เห็นและเชื่อ 9 เพราะว่าขณะ
นั ้นเขายังไม่เข้าใจข้อพระคัมภีรที
์ ่วา่ พระองค์จะต้องฟื้ นขึ้นมาจากความตาย 10 แล้วสาวกทัง้ สองก็กลับ
ไปยังบ้านของตน
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อมารียช
์ าวมักดาลา
11 แต่ ฝ่ายมารียย
์ ืนร้องไห้อยู่นอกอุโมงค์ ขณะที่ ร้องไห้อยู่เธอก้มลงมองดูที่ อุโมงค์ 12 และได้เห็นทูต
สวรรค์ สององค์ สวมเสื้อ ขาวนั ่ง อยู่ ณ ที่ ซึ่ง เขาวางพระศพพระเยซู องค์ หน ่ึ งอยู่ เบื้องพระเศียร และ
องค์ หน่ึงอยู่เบื้องพระบาท 13 ทูตทัง้ สองพู ดกับมารีย์ว่า “หญิงเอ๋ย ร้องไห้ทําไม� เธอตอบทูตทัง้ สองว่า
“เพราะเขาเอาองค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ไปเสีย แล้ว และข้าพเจ้า ไม่ ทราบว่า เขาเอาพระองค์ ไปไว้
ที่ไหน� 14 เมื่อมารียพู
์ ดอย่างนั ้นแล้ว ก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็นองค์
พระเยซู 15 พระเยซู ตรัส ถามเธอว่า “หญิง เอ๋ย ร้องไห้ทําไม เจ้ าตามหาผู้ ใด � มาร ีย์ สําคัญ ว่า พระองค์
เป็นคนทําสวนจึงตอบพระองค์ว่า “นายเจ้าข้า ถ้าท่านได้เอาพระองค์ไป ขอบอกให้ดิฉั นรู้วา่ เอาพระองค์
ไปไว้ที่ไหน และดิฉัน จะรับ พระองค์ ไป � 16 พระเยซู ตรัส กับ เธอว่า “มาร ีย์ เอ๋ย � มาร ีย์ จึง หัน มาและทูล
พระองค์ว่า “รับโบนี � ซึ่งแปลว่า อาจารย์ 17 พระเยซูตรัสกับเธอว่า “อย่าแตะต้องเรา เพราะเรายังมิได้
ขึ้นไปหาพระบิดาของเรา แต่จงไปหาพวกพี่น้องของเรา และบอกเขาว่า เราจะขึ้นไปหาพระบิดาของเรา
และพระบิดาของท่านทัง้ หลาย และไปหาพระเจ้าของเราและพระเจ้าของท่านทัง้ หลาย� 18 มารียม
์ ักดา
ลาจึงไปบอกพวกสาวกว่า เธอได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว และพระองค์ได้ตรัสคําเหล่านั ้นกับเธอ
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกเว้นแต่โธมัส
19 คํ่า วัน นั ้น ซึ่ง เป็ นว ัน แรกของสัปดาห์ เมื่อ สาวกปิ ด ประตู หอ
้ งที่ พวกเขาอยู่ แล ้ว เพราะกลัว พวกยิว
พระเยซู ได้ เสด็จ เข้า มาประทับ ยืน อยู่ ท่ามกลางเขา และตรัส กับ เขาว่า “สันติ สุข จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้
หลายเถิด� 20 ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น แล้ว พระองค์ ทรงให้ เขาดู พระหัตถ์ และสีข้างของพระองค์
เมื่อ พวกสาวกเห็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า แล้ว เขาก็ มี ความยินดี 21 พระเยซู จึง ตรัส กับ เขาอี กว่า “สันติ สุข
จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด พระบิดาของเราทรงใช้ เรามาฉั นใด เราก็ ใช้ ท่านทัง้ หลายไปฉั น นั ้น�
22 ครัน
้ พระองค์ตรัสดังนั ้นแล้วจึงทรงระบายลมหายใจออกเหนื อเขา และตรัสกับเขาว่า “ท่านทัง้ หลาย
จงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์เถิด 23 ถ้าท่านจะยกความผิดบาปของผู้ใด ความผิดบาปนั ้ นก็จะถูกยกเสีย
และถ้าท่านจะให้ความผิดบาปติดอยู่กับผู้ใด ความผิดบาปก็จะติดอยู่กับผู้นั ้น�
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 พวกเขา
เมื่อ พระเยซู เสด็จ มา 25 สาวกอื่นๆจึง บอกโธมั สว ่า “เราได้ เห ็ นองค์ พระผู้ เป็น เจ้า แล้ว� แต่ โธมัส ตอบ
เขาเหล่านั ้ นว ่า “ถ้า ข้า ไม่ เห ็ นรอยตะปู ที่ พระหัตถ์ ของพระองค์ และไม่ ได้ เอานิว
้ ของข้า แยงเข้าไปที่ รอย
ตะปูนั ้น และไม่ได้เอามือของข้าแยงเข้าไปที่สีข้างของพระองค์แล้ว ข้าจะไม่เชื่อเลย� 26 ครัน
้ ล่วงไปแปด
วันแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์อยู่ด้วยกันข้างในอีก และโธมัสก็อยู่กับพวกเขาด้วย ประตูปิดแล้ว พระ
เยซู เสด็จเข้ามาและประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาและตรัสว่า “สันติ สุขจงดํารงอยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด�
27 แล้วพระองค์ตรัสกับโธมัสว่า “จงยื่นนิว
ื ออกคลําที่สีข้างของเรา อย่า
้ มาที่นี่ และดูมือของเรา จงยื่นมอ
ขาดความเชื่อเลย แต่จงเชื่อเถิด� 28 โธมัสทูลตอบพระองค์ว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ และ
พระเจ้าของข้าพระองค์� 29 พระเยซูตรัสกับเขาว่า “โธมัสเอ๋ย เพราะท่านได้เห็นเราท่านจึงเชื่อ ผู้ที่ไม่เห
็นเราแต่เชื่อก็เป็นสุข�
ความมุ่งหมายของข่าวประเสริฐของยอห์น
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พระเยซู ได้ ทรงกระทํา หมายสําคัญ อื่นๆอีก หลายประการต่อ หน้า เหล่า สาวกของพระองค์ ซึ่ง ไม่ ได้
จดไว้ในหนั งสือม้วนนี้ 31 แต่การที่ได้จดเหตุการณ์ เหล่านี้ ไว้ก็เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้เชื่อว่า พระเยซูทรง
เป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้า และเมื่อมีความเชื่อแล้ว ท่านก็จะมีชีวิตโดยพระนามของพระองค์
30

21
พระเยซูทรงปรากฏพระองค์ต่อเหล่าสาวกในแคว้นกาลิลี

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ พระเยซูได้ทรงสําแดงพระองค์แก่เหล่าสาวกอีกครัง
้ หนึ่ งที่ทะเลทิเบเรียส

และพระองค์ทรงสําแดงพระองค์อย่างนี้ 2 คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที่เรียกว่า ดิดุมัส และนาธานาเอลชาว
บ้านคานาแคว้นกาลิ ลี และบุตรชายทัง้ สองของเศเบดี และสาวกของพระองค์ อีกสองคนกําลังอยู่ด้วย
กัน
การตกปลาที่ล้มเหลว

“ข้าจะไปจับปลา� เขาทัง้ หลายจึงพูดกับท่านว่า “เราจะไปกับท่านด้วย� เขา
ก็ออกไปลงเรือทันที แต่คืนนั ้นเขาจับปลาไม่ได้เลย 4 แต่ครันร
้ ุ่งเช้าพระเยซู ประทับยืนอยู่ที่ฝั่ ง แต่เหล่า
สาวกไม่รู ว่้ าเป็นพระเยซู
3 ซีโมนเปโตรบอกเขาว่า

พระเยซูทรงปรากฏพระองค์และตรัสสงั ่ เหล่าสาวก อวนเต็มไปด้วยปลา
พระ เยซู จึง ตรัส ถาม เขา ว่า “ลูก เอ๋ย มี อาหาร บ้าง หรือ เปล่า� เขา ทูล ตอบ พระองค์ ว่า “ไม่มี �
6 พระองค์ตรัสกับเขาทัง
้ หลายว่า “จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิด แล้วจะได้ปลาบ้าง� เขาจึงทอด
อวนลงและได้ ปลาเป็ นอ ัน มากจนลากอวนขึ้น ไม่ ได้ 7 สาวกคนที่ พระเยซู ทรงรัก จึง บอกเปโตรว่า “เป็น
องค์ พระผู้เป็นเจ้า� เมื่อซี โมนเปโตรได้ ยินว่าเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า เขาก็ หยิบเสื้อคลุมชาวประมงของ
เขามาสวมรัด ไว้ (เพราะเขาเปลือยเปล่า อยู�
่ แล้ว ก็ กระโดดลงทะเล 8 แต่ สาวกอื่นๆนั ้น นั ่ง เรือ เล็กๆมา
ลากอวนที่ ติ ดปลาเต็ มน ั น
้ มาด้วย (เพราะเขาอยู่ไม่ ห่างจากฝั่ งนั ก ไกลประมาณหนึ่ ง ร้อยเมตรเท่านั ้น�
9 เมื่อเขาขึ้นมาบนฝั่ ง เขาก็เห็นถ่านติดไฟอยู่ และมีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปั ง 10 พระเยซู ตรัสกับ
เขาทัง้ หลายว่า “เอาปลาที่ได้เมื่อกี้นี้มาบ้าง� 11 ซีโมนเปโตรจึงไปลากอวนขึ้นฝั่ ง อวนติดปลาใหญ่เต็ม
มีหน่งึ ร้อยห้าสิบสามตัว และถึงมากอย่างนั ้นอวนก็ไม่ขาด
5

พระเยซูทรงเลี้ยงเหล่าสาวก
พระเยซู ตรัส กับ เขาทัง้ หลายว่า “เชิญ มารับ ประทานอาหารกัน เถิด� และในพวกสาวกไม่ มี ใคร
กล้าถามพระองค์ ว่า “ท่านคือผู้ใด� เพราะเขารู อยู
้ ่ว่าเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า 13 พระเยซู ทรงเข้ามาหยิบ
ขนมปังแจกให้เขาและทรงหยิบปลาแจกด้วย 14 นี่ เป็ นครัง้ ที่สามที่พระเยซูทรงสําแดงพระองค์แก่พวก
สาวกของพระองค์ หลังจากที่พระองค์ทรงคืนพระชนม์
12

“ซีโมน...ท่านรักเราหรือ�
เมื่อ รับ ประทานอาหารเสร็จ แล้ว พระเยซู ตรัส กับ ซี โมนเปโตรว่า “ซี โมนบุตรชายโยนาห์ เอ๋ย ท่าน
รักเรามากกว่าพวกเหล่านี้ หรือ� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ถูกแล้ว พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่า
ข้า พระองค์ รก
ั พระองค์� พระองค์ ตรัสส ัง่ เขาว่า “จงเลี้ยงลูก แกะของเราเถิด� 16 พระองค์ ตรัส กับ เขา
ครัง้ ที่สองอีกว่า “ซีโมนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเราหรือ� เขาทูลตอบพระองค์ว่า “ถูกแล้ว พระองค์
เจ้าข้า พระองค์ทรงทราบว่าข้าพระองค์รก
ั พระองค์� พระองค์ตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงแกะของเราเถิด�
17 พระองค์ ตรัสกับเขาครัง
้ ที่ สามว่า “ซีโมนบุตรชายโยนาห์เอ๋ย ท่านรักเราหรือ� เปโตรก็ เป็นทุกข์ใจที่
พระองค์ตรัสถามเขาครัง้ ที่ สามว่า “ท่านรักเราหรือ� และเขาทูลพระองค์ว่า “พระองค์เจ้าข้า พระองค์
ทรงทราบทุกสิง่ พระองค์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์รก
ั พระองค์� พระเยซูตรัสกับเขาว่า “จงเลี้ยงแกะของ
เราเถิด
15
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สาวกจะต้องยอมตามพระเยซูไป
18 เรา บอก ความ จริง แก่ ท่าน ว่า เมื่อ ท่าน ยัง หนุ่ มท ่าน คาด เอว เอง และ เดิน ไป ไหนๆ ตาม ที่ ท่าน
ปรารถนา แต่ เมื่อ ท่านแก่ แล ้ วท ่านจะเหยียดมือ ของท่านออก และคนอื่น จะคาดเอวท่าน และพาท่าน
ไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไป� 19 ที่พระองค์ตรัสอย่างนั ้นเพื่อแสดงว่า เปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้า
ด้วยความตายอย่างไร ครัน
้ พระองค์ ตรัสอย ่างนั ้น แล้ว จึง สัง่ เปโตรว่า “จงตามเรามาเถิด� 20 เปโตร
เหลียวหลัง เห็น สาวกคนที่ พระเยซู ทรงรัก ตามมา คือ สาวกที่ เอนตัว ลงที่ พระทรวงของพระองค์ เมื่อ รับ
ประทานอาหารเย็น อยู่นั ้น และทูล ถามว่า “พระองค์ เจ้าข้า ผู้ ที่ จะทรยศพระองค์ คือ ใคร� 21 เมื่อ เปโตร
เห็น สาวกคนนั ้น จึง ทูล ถามพระเยซู ว่า “พระองค์ เจ้าข้า คนนี้ จะเป็น อย่างไร� 22 พระเยซู ตรัส กับ เขาว่า
“ถ้า เราอยากจะให้ เขาอยู่ จนเรามานั ้น จะเป็น เรือ
่ งอะไรของท่านเล่า ท่านจงตามเรามาเถิด� 23 เหตุ
ฉะนั ้นคําที่ว่า สาวกคนนั ้นจะไม่ตาย จึงลือไปท่ามกลางพวกพีน้
่ อง แต่พระเยซูมิได้ตรัสแก่เขาว่า “สาวก
คนนั ้น จะไม่ ตาย � แต่ ตรัสว ่า “ถ้า เราอยากจะให้ เขาอยู่ จนเรามานั ้น จะเป็น เรือ
่ งอะไรของท่านเล่า�
24 สาวกคนนี้ แหละ ที่ เป็ น พยานถึง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ และเป็ น ผู้ ที่ เข ียนสิง
่ เหล่านี้ ไว้ และเราทราบว่าคํา
25
พยานของเขาเป็นความจริง มีอีกหลายสิง่ ที่พระเยซูได้ทรงกระทํา ถ้าจะเขียนไว้ให้หมดทุกสิง่ ข้าพเจ้า
คาดว่า แม้หมดทัง้ โลกก็น่าจะไม่พอไว้หนังสือที่จะเขียนนั ้น เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือกิจการ

คนทัว่ ไปเชื่อกันว่าผู้เขียนหนั งสือกิจการก็คือ “ลูกา แพทย์ที่รก
ั � (คส 4:14) จะเห็นได้ชด
ั ว่าหนั งสือกิ
จการนี้ เป็นหนั งสือเล่มต่อจากข่าวประเสริฐของลูกา และมาจากผู้เขียนคนเดียวกัน ลูกาเป็นเพื่อนเดิน
ทางของเปาโล (กจ 16:12; 20:5) จากหนั งสือ 2 ทิโมธี 4:11 เราได้พบว่าท่านได้อยู่กับเปาโลในกรุ งโรม
ในหนั งสือฟีเลโมน 1:24 ลูกาได้ฝากคํานั บมาในจดหมายของเปาโลไปยังฟีเลโมน
หนังสือกจ
ิ การได้รบ
ั การเขียนขึ้นในช่วงเวลาที่เปาโลได้รบ
ั การปล่อยตัวจากคุกครัง้ แรกที่กรุ งโรม (กจ
28:30) (ปีค�ศ� 63) หนังสือเล่มนค
ี้ รอบคลุมระยะเวลาจากการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระเยซู จนถึงช่วง
เวลาสองปีแรกที่เปาโลถูกคุมขังอยูใ่ นคุกเป็นครัง้ แรกที่กรุ งโรม ดังนั ้นจึงครอบคลุมระยะเวลาประมาณ
33 ถึง 35 ปี
โดยทัว่ ไปแล้ว หน ังสือเล่ มน ี้ แบ ่ง แยกออกเป็น สองส่วนใหญ่ๆ คือ ในบทที่ 1-12 กล ่าวถึง เปโตรเป็น
ส่วนใหญ่ มี กรุ งเยรู ซาเล็ม เป็น ศูนย์ กลาง และข่าวประเสริฐ ได้ ประกาศแก่ ชนชาติ ยิว เป็น หลัก ในบทที่
13-28 กล ่าวถึง เปาโลเป็น ส่วนใหญ่ มี เมือ งอันทิ โอก เป็น ศูนย์กลางสําหรับ งานเผยแพร่พระวจนะของ
พระเจ้าไปยังต่างประเทศ และข่าวประเสริฐประกาศแก่คนต่างชาติมากกว่าชนชาติยิว

ในส่วนแรก บทที่ 6 และ 7 กล ่าวถึง การรับ ใช้ ของสเทเฟนเพียงสัน
้ ๆแต่ ได้ รับ ใช้ พระเจ้า อย่างน่า
อัศจรรย์ ใจ บทที่ 8 เก ี่ย วกับ การรับ ใช้ พระเจ้า ของฟี ลิป และบทที่ 9 ได้ บันทึก การกลับ ใจเสีย ใหม่ ของ
เปาโลไว้ และได้ บรรยายถึง โครเนลิ อส
ั คนต่างชาติ ที่ เมืองซี ซารียาและอานาเนี ย ที่ ดาม ัสกัส อย่างไร
ก็ตาม ใน 12 บทแรก จุดสําคัญที่กล่าวถึงก็คือเปโตรและกรุ งเยรู ซาเล็มและชนชาติยิว
ในบทที่ 13-28 เมืองอันทิโอกเป็นเพียงแต่สถานที่ตัง้ ต้นเท่านั ้น เรือ
่ งราวจะเริม
่ ต้นดําเนิ นจากเปาโล
และบารนาบัส แล้วก็เป็นเรือ
่ งของเปาโลกับสิ ลาส ไปที่ เกาะครีต ไปที่ เมืองกาลาเทีย และแคว้นซิลีเซีย
เข้าไปในแคว้นมาซิโดเนี ย ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม ไปที่เมืองซีซารียา และในที่สุดได้ผจญกับเรืออับปาง และ
แล่นเรือไปจนถึงกรุ งโรม ในเรือ
่ งจะกล่าวถึงเปาโลอยู่ตลอดเวลา และท่านจะมุ่งไปหาชาวยิวก่อนเสมอ
ถ้าท่านสามารถจะทําได้ แต่การรับใช้พระเจ้านั ้นส่วนใหญ่ท่านจะประกาศท่ามกลางชาวต่างประเทศ

ในหนั งสือกิจการแห่งอัครสาวกนี้ นายแพทย์ลูกา ได้แสดงประวัติศาสตร์ของคริสเตียนชนชาติยว
ิ ใน
คริสตจักรหลายแห่ง และประวัติ ศาสตร์ของคริสเตียนชาวต่างชาติ แก่ เรา ในหนั งสือข่าวประเสริฐของ
ลู กา ท่านได้ เล่า ถึง สิง่ ต่างๆของพระราชกิจ ตอนต้น ของพระเยซู และการทรงสัง่ สอนจนกระทัง่ ถึง การ
เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ของพระองค์ ในหนั งสือกิจการ ท่านเขียนเกี่ยวกับสิง่ ที่พระเยซู ทรงกระทําและทรงสัง่
สอนสืบต่อไปโดยผ่านทางพระวิญญาณบริสุทธิ์และโดยผ่านทางเหล่าอัครสาวกและคริสตจักร
สาระสําคัญของเรือ
่ งก็ คือการเผยแพร่ข่าวประเสริฐออกไปทัว่ โลกโดยฤทธิอ
์ าํ นาจแห่งพระวิญญาณ
บริสุทธิ์ โดยทางภูมิศาสตร์แล้ว ส่วนที่ได้รับข่าวประเสริฐตามลําดับก่อนหลังจะเป็นดังนี้ กรุ งเยรู ซาเล็ม
แคว้นยูเดีย แคว้นสะมาเรีย และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก
ลูกาได้เขียนข่าวประเสริฐของท่าน และหนั งสือกิจการในลักษณะที่วา่ เป็นผู้พูดแทนให้กับเปาโลหรือ
เปล่า ไม่ใช่ อย่างแน่ นอน พระคัมภีร ไม่
์ ได้ มี ข้อ บ่ง ชี้ ว่า ท่านได้ ทํา เช่น นั ้น ท่านลูก าได้ รบ
ั ความเข้าใจจาก
เบื้องบนอย่างสมบู รณ ์ ในสิง่ ที่ ท่านได้ เข ียนนั ้น และมี เพียงทางเดียวเท่า นั ้ นที ่ ท่านจะทําให้ พระคัมภีร ์
สําเร็จ ลงได้ อย่างบริบูรณ์ ก็ โดยการรับ ถ้อยคํา มาจากพระเจ้า ด้วยการทรงดลใจของพระองค์ เอง สิ ่ง ที่
ท่านลูก าเขียนขึ้น นั ้น ท่านได้ รบ
ั มาจากพระเจ้า โดยตรงไม่ ใช่ ได้ มาจากเปาโล หรือม ิ ใช่ ได้ มาจากการ
จดจําเหตุการณ์ โดยตัวของท่านเอง และก็ ไม่ใช่ได้ มาจากคําพยานของผู้เห็นเหตุการณ์ ใด ๆทัง้ สิน
้ (ลก
1:3-4)
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ภารกิจของพระคริสต์ภายหลังการฟื้ นคืนพระชนม์

1 โอ ข้าแต่ท่านเธโอฟีลัส ในหนั งสือเรือ
่ งแรกนั ้น ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วถึงบรรดาการซึ่งพระเยซูได้ทรง

ตัง้ ต้นกระทําและสัง่ สอน 2 จนถึงวันทีพระองค์
่
ทรงถูกรับขึ้นไป ในเมื่อได้ตรัสสัง่ โดยเดชพระวิญญาณบริ
สุทธิ์แก่อัครสาวก ซึ่งพระองค์ทรงเลือกไว้แล้วนน
ั ้ 3 ครัน
้ พระองค์ทรงทนทุกข์ทรมานแล้ว ได้ทรงแสดง
พระองค์ แก่ คนพวกนั ้น ด้วยหลักฐานหลายอย่าง พิสูจน์ อย่างแน่ นอนที่สุดว่าพระองค์ ทรงพระชนม์ อยู่
และได้ทรงปรากฏแก่เขาทัง้ หลายถึงสี่สิบวัน และได้ทรงกล่าวถึงเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า
การรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
4 เมื่อพระองค์ได้ทรงชุมนุมกันกับอัครสาวก จึงกําชับเขามิให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม แต่ให้คอยรับ
ตามพระสัญญาของพระบิดา คือพระองค์ ตรัสว่า “ตามที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ จากเรานั ่นแหละ 5 เพราะ
ว่า ยอห์น ให้ รบ
ั บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ก็ จริง แต่ ไม่ ช้า ไม่ นานท่านทัง้ หลายจะรับ บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณ
บริสุทธิ ์� 6 เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ ประชุม พร้อมกัน เขาจึง ทูล ถามพระองค์ ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์
จะทรงตัง้ ราชอาณาจักรขึ้นใหม่ให้แก่ อิสราเอลในครัง้ นี้ หรือ� 7 พระองค์ ตรัสตอบเขาว่า “ไม่ใช่ธุระของ
ท่านที่ จะรู เ้ วลาและวาระซึ่ง พระบิดาได้ ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอาํ นาจของพระองค์ 8 แต่ ท่านทัง้ หลาย
จะได้ รบ
ั พระราชทานฤทธิเดช
เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมาเหนื อท่าน และท่านทัง้ หลายจะเป็น
์
พยานฝ่ายเราทัง้ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ทัว่ แคว้นยู เดีย แคว ้น สะมาเรีย และจนถึง ที่สุด ปลายแผ่น ดิน โลก�
9 เมื่อพระองค์ตรัสเช่นนั ้นแล้ว ในขณะที่เขาทัง
้ หลายกําลังพินิจดู พระองค์ก็ถูกรับขึ้นไป และมีเมฆคลุม
พระองค์ให้พ้นสายตาของเขา
การเสด็จขึ้นสู่สวรรค์และการเสด็จมาครัง้ ที่สองของพระคริสต์
10 เมื่อ เขากําลัง เขม้น ดู ฟ้า เวลาที่ พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปนั ้น ดู เถิด มี ชายสองคนสวมเสื้อ ขาวมายืน อยู่
ข้างๆเขา 11 สองคนนั ้นกล่าวว่า “ชาวกาลิ ลีเอ๋ย เหตุ ไฉนท่านจึงยืนเขม้นดู ฟ้าสวรรค์ พระเยซู องค์ นี้ ซึ่ง
ทรงรับไปจากท่านขึ้นไปยังสวรรค์นั ้น จะเสด็จมาอีกเหมือนอย่างที่ท่านทัง้ หลายได้เห็นพระองค์เสด็จไป
ยังสวรรค์นั ้น�
การอธิษฐานอ้อนวอนเพื่อฤทธิอ
์ าํ นาจที่ทรงสัญญาไว้ (ลก 24:49)
12 แล้วอัครสาวกจึงลงจากภูเขามะกอกเทศ ซึ่งอยู่ใกล้ กรุ งเยรู ซาเล็มระยะทางเท่ากับระยะที่อนุญาต
ให้คนเดินในวันสะบาโต กลับไปกรุ งเยรู ซาเล็ม 13 เมื่อเข้ากรุ งแล้วเขาเหล่านั ้นจึงขึ้นไปยังห้องชัน
้ บน ซึ่
งมท
ี ัง้ เปโตร ยากอบ ยอห์นกับอันดรู ว์ ฟีลิปกับโธมัส บารโธโลมิวกับมัทธิว ยากอบบุตรชายอัลเฟอัส ซีโม
นเศโลเท กับยูดาสน้ องชายของยากอบ พักอยูนั
่ ้น 14 พวกเขาร่วมใจกันอธิษฐานอ้อนวอนต่อเนื่ องพร้อม
กับพวกผู้หญิง และมารียม
์ ารดาของพระเยซูและพวกน้ องชายของพระองค์ด้วย
มัทธีอส
ั ได้รบ
ั เลือกให้แทนที่ยูดาส
15 คราวนั ้นเปโตรจึงได้ยน
ื ขึ้นท่ามกลางเหล่าสาวก (ที่ประชุมกันอยูน
่ ั ้นมีรวมทัง้ สิน
่ บ
้ ประมาณร้อยยีสิ
16
ชื่อ� และกล่าวว่า “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย จําเป็นจะต้องสําเร็จตามพระคัมภีร ์ ซึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
ได้ ตรัสไว้โดยโอษฐ์ ของดาวิด ด้วยเรือ
่ งยูดาส ซึ่งเป็นผู้นําทางคนที่ ไปจับพระเยซู 17 เพราะยู ดาสนั ้นได้
นั บเข้าในพวกเรา และได้ รบ
ั ส่วนในภารกิ จนี้ 18 ฝ่ายผู้นี้ ได้ เอาบําเหน็ จแห่งการชัว่ ช้าของตนไปซื้อที่ ดิน
แล้วก็ล้มคะมําลงแตกกลางตัวไส้พุงทะลักออกมาหมด 19 เหตุการณ์ นี้ คนทัง้ ปวงที่อยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ก็ รู ้ เขาจึง เรียกที่ ดิ นแปลงนั ้น ตามภาษาของเขาว่า อาเคลดามา คือ ทุ่ง โลหิต 20 ด้วยมี คํา เขียนไว้ ใน
หนั งสือสดุ ดี ว่า ‘ขอให้ที่ อาศัยของเขารกร้างและอย่าให้ผู้ใดอาศัยอยู่ที่ นั่น� และ ‘ขอให้อีกผู้หน่ึงมายึด
ตําแหน่ งของเขา� 21 เหตุ ฉะนั ้นในบรรดาชายเหล่านี้ ที่ เป็นพวกเดียวกับเราเสมอตลอดเวลาที่ พระเยซู
เจ้าได้เสด็จเข้าออกกับเรา 22 คือตัง้ แต่บัพติศมาของยอห์น จนถึงวันที ่พระองค์ทรงถู กรับขึ้นไปจากเรา
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คนหนึ่ ง ในพวกนี้ จะต้องตัง้ ไว้ให้ เป็น พยานกับ เราถึง การคืน พระชนม์ ของพระองค์� 23 เขาทัง้ หลายจึง
เสนอชื่อคนสองคน คือโยเซฟที่เรียกว่าบารซับบาส มีนามสกุลว่ายุสทัส และมัทธีอส
ั 24 แล้วพวกสาวก
จึงอธิษฐานว่า “พระองค์ เจ้าข้า ผู้ทรงทราบใจของมนุษย์ทัง้ ปวง ขอทรงสําแดงว่าในสองคนนี้ พระองค์
ทรงเลือกคนไหน 25 ให้รับส่วนในการปรนนิ บัตินี้ และรับตําแหน่ งเป็ นอัครสาวกแทนยูดาส ซึ่งโดยการ
ละเมิดนั ้นได้ หลงจากหน้าที่ ไปยังที่ ของตน� 26 เขาทัง้ หลายจึงจับสลากกัน และสลากนั ้นได้ แก่ มัทธีอส
ั
จึงนั บเขาเข้ากับอัครสาวกสิบเอ็ดคนนั ้น

2

การประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์
เมื่อวันเทศกาลเพ็นเทคศเตมาถึง จําพวกสาวกจึงมาร่วมใจกันอยู่ในที่ แห่งเดียวกัน 2 ในทันใดนั ้น
มีเสียงดังมาจากฟ้าเหมือนเสียงพายุกล้าสั นก
่ ้องทัว่ บ้านที่ เขานั ่งอยู่นั ้น 3 มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิน
้
ปรากฏแก่เขา และกระจายอยู่บนเขาสิน
้ ทุกคน 4 เขาเหล่านั ้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตัง้
ต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด 5 มีพวกยิวจากทุกประเทศทัว่ ใต้ฟ้า ซึ่งเป็นผูเ้ กรง
กลัวพระเจ้ามาอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 6 เมื่อมีเสียงอย่างนั ้น เขาจึงพากันมาและสับสนเพราะต่างคนต่าง
ได้ยน
ิ เขาพูดภาษาของตนเอง 7 คนทัง้ ปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดกนว
ั ่า “ดูเถิด คนทัง้ หลายที่พู
ดกันนั ้นเป็นชาวกาลิลีทุกคนไม่ใช่หรือ 8 เหตุไฉนเราทุกคนได้ยน
ิ เขาพูดภาษาของบ้านเกิดเมืองนอนของ
9
เรา เช่นชาวปารเธียและมีเดีย ชาวเอลามและคนที่อยู่ในเขตแดนเมโสโปเตเมีย และแคว้นยูเดียและ
แคว้น คัป ปาโดเซีย ในแคว้น ปอนทัส และเอเชีย 10 ในแคว้น ฟรีเจ ีย แคว ้นปัมฟี เลีย และประเทศอียป
ิ ต์
ในแคว้นเมืองลิเบียซึ่งขึ้นกับนครไซรีน และคนมาจากกรุ งโรม ทัง้ พวกยิวกับคนเข้าจารีตยิว 11 ชาวเกาะ
ครีตและชาวอาระเบีย เราทัง้ หลายต่างก็ ได้ ยินคนเหล่า นี้ กล่าวถึงมหกิจของพระเจ้า ตามภาษาของเรา
เอง� 12 เขาทัง้ หลายจึงอัศจรรย์ใจและฉงนสนเท่หพู
์ ดกนว
ั ่า “นี่ อะไรกัน� 13 แต่บางคนเยาะเย้ยว่า “คน
เหล่านั ้นเมาเหล้าองุน
่ ใหม่�
1

การเทศนาของเปโตรในเทศกาลเพ็นเทคอสต์

14 ฝ่ายเปโตรได้ยน
ื ขึ้นกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน และได้กล่าวแก่คนทัง้ ปวงด้วยเสียงอันดังว่า “ท่านชาว

ยูเดียและบรรดาคนที่อยูในกรุ
่
งเยรู ซาเล็ม จงทราบเรือ
่ งนี้ และฟังถ้อยคําของข้าพเจ้าเถิด 15 ด้วยว่าคน
เหล่านี้ มิได้ เมาเหล้าองุน
่ เหมือนอย่างที่ ท่านคิดนั ้น เพราะว่าเป็นเวลาสามโมงเช้า 16 แต่ เหตุการณ์ นี้ เก
ิด ขึ้น ตามคํา ซึ่ง โยเอลศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้ว่า 17 ‘พระเจ้า ตรัสว ่า ต่อ มาในวัน สุดท้าย เราจะเทพ
ระวิญญาณของเรามาเหนื อ เนื้ อ หนั ง ทัง้ ปวง บุ ตรชายบุตรสาวของท่านจะพยากรณ์ คนหนุ่ม ของท่าน
จะเห็นนิ มิต และคนแก่จะฝันเห็น 18 ในคราวนั ้นเราจะเทพระวิญญาณของเราบนทาสและทาสีของเรา
และคนเหล่านั ้นจะพยากรณ์ 19 เราจะสําแดงการมหัศจรรย์ในอากาศเบื้องบนและหมายสําคัญที่ แผ่น
ดินเบื้องล่างเป็นเลือด ไฟและไอควัน 20 ดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะกลับเป็นเลือด ก่อนถึงวัน
ใหญ่นั ้น คือวันใหญ่ยงิ่ ขององค์พระผู้เป็นเจ้า 21 และจะเป็นเช่นนี้ คือผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์
พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด� 22 ท่านทัง้ หลายผู้เป็นชนชาติอิสราเอล ขอฟังคําเหล่านี้ เถิด คือพระเยซูชาวนา
ซาเร็ธ เป็นผู้ที่ พระเจ้าทรงโปรดชีแ
้ จงให้ท่านทัง้ หลายทราบโดยการอัศจรรย์ การมหัศจรรย์และหมาย
สําคัญ ต่างๆ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา โดยพระองค์ นั ้น ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ดัง ที่ ท่านทราบอยู่ แล้ว
23 พระองค์ นี้ ทรงถูก มอบไว้ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงดําริแน่ นอนล่วงหน้า ไว้ก่อน ท่านทัง
้ หลายได้ ให้คนชัว่
จับพระองค์ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวต
ิ เสีย 24 พระเจ้าได้ทรงบันดาลให้พระองค์คืนพระชนม์ ด้วย
ทรงกําจัดความเจ็บปวดแห่งความตายเสีย เพราะว่าความตายจะครอบงําพระองค์ไว้ไม่ได้ 25 เพราะดา
วิด ได้ ทรงกล่าวถึง พระองค์ ว่า ‘ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรงหน้า ข้าพเจ้า เสมอ เพราะว่า พระ
องค์ประทั บที่มือขวาของข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะมิได้หวัน
่ ไหว 26 เพราะฉะนั ้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดี
และลิน
้ ของข้าพเจ้าจึงเปรมปรีดิ์ ยิง่ กว่านี้ เนื้ อหนั งของข้าพเจ้าจะพักพิงอยูใ่ นความหวังใจด้วย 27 เพราะ
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พระองค์จะไม่ทรงทิง้ จิตวิญญาณของข้าพระองค์ไว้ในนรก ทัง้ จะไม่ทรงให้องค์บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อย
์
เน่าไป 28 พระองค์ได้ทรงโปรดให้ข้าพระองค์ทราบทางแห่งชีวต
ิ แล้ว พระองค์จะทรงโปรดให้ข้าพระองค์
มีความยินดีเต็มเปี่ ยมด้วยสีพระพักตร์อันชอบพระทัยของพระองค์� 29 ท่านพีน
่ ้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้ามีใจ
กล้าที่จะกล่าวแก่ท่านทัง้ หลายถึงดาวิดบรรพบุรุษของเราว่า ท่านสิน
้ พระชนม์แล้วถูกฝังไว้ และอุโมงค์
ฝังศพของท่านยังอยู่กับเราจนถึงทุกวันนี้ 30 ท่านเป็นศาสดาพยากรณ์ และทราบว่าพระเจ้าตรัสสัญญา
ไว้ แก่ ท่านด้วยพระปฏิญาณว่า พระองค์ จะทรงประทานผู้ หน ่งึ จากบัน
้ เอวของท่าน และตามเนื้ อ หนั ง
31
นั ้น พระองค์ จะทรงยกพระคริสต์ ให้ ประทับ บนพระที่นั่ง ของท่าน ดาว ิ ดก ็ ทรงล่วงรู เหตุ
้
การณ์ นี้ ก่อน
จึงทรงกล่าวถึงการคืนพระชนม์ของพระคริสต์ ว่า จิ ตวิญญาณของพระองค์ ไม่ ต้องละไว้ในนรก ทัง้ พระ
มังสะของพระองค์ ก็ ไม่ เปื่ อยเน่า ไป 32 พระเยซู นี้ พระเจ้า ได้ ทรงบันดาลให้ คืน พระชนม์ แล้ว ข้าพเจ้า ทัง้
หลายเป็นพยานในข้อนี้ 33 เหตุฉะนั ้นเมื่อพระหัตถ์เบื้องขวาของพระเจ้าได้ทรงตัง้ พระองค์ขึ้น และครัน
้
พระองค์ได้ทรงรับพระวิญญาณบริสุทธิ์จากพระบิดาตามพระสัญญา พระองค์ได้ทรงเทฤทธิเ์ ดชนี้ ลงมา
ดังที่ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และเห็นแล้ว 34 เหตุว่าท่านดาวิดไม่ได้ขึ้นไปยังสวรรค์ แต่ท่านได้กล่าวว่า ‘องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของข้าพเจ้า ว่า จงนั ่ง ที่ ขวามือ ของเรา 35 จนกว่า เราจะกระทํา
ให้ ศัตรู ของท่านเป็น แท่น รองเท้า ของท่าน� 36 เหตุ ฉะนั ้น ให้ วงศ์ วานอิสราเอลทัง้ ปวงทราบแน่ นอนว่า
พระเจ้าได้ ทรงยกพระเยซู นี้ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ ตรึงไว้ที่ กางเขน ทรงตัง้ ขึ้นให้เป็นทัง้ องค์ พระผู้เป็นเจ้า
และเป็นพระคริสต์�
ผู้ได้ฟังได้รับความรอดและของประทานแห่งพระวิญญาณ
37 เมื่อ คนทัง
้ หลายได้ยน
ิ แล้ วก ็ รู สึ
้ ก แปลบปลาบใจ จึง กล่าวแก่ เปโตรและอัครสาวกอื่นๆว่า “ท่านพี่
น้ องทัง้ หลาย เราจะทําอย่างไรดี� 38 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า “จงกลับใจเสียใหม่และรับบัพติศมา
ในพระนามแห่งพระเยซูคริสต์สิน
้ ทุกคน เพราะว่าพระเจ้าทรงยกความผิดบาปของท่านเสีย และท่านจะ
ได้ รบ
ั ของประทานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ 39 ด้วยว่า พระสัญญานั ้น ตกแก่ ท่านทัง้ หลายกั บลู กหลาน
ของท่านด้วย และแก่คนทัง้ หลายที่อยูไกล
่
คือทุกคนที่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าพระเจ้าของเราทรงเรียกมาเฝ้า
พระองค์� 40 เปโตรจึงกล่าวอีกหลายคําเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่า “จงเอาตัวรอดจากยุคที่คดโกง
นี้ เถิด�
ผู้เชื่อได้รวมใจเป็นหนึ่ งเดียวและได้รบ
ั ความสุข
41 คนทัง
้ หลายที่ รบ
ั คํา ของเปโตรด้วยความยินดี ก็ รับ บัพ ติศ มา ในวัน นั ้ นม ี คนเข้า เป็น สาวกเพิ่มอ ีก
ประมาณสามพันคน 42 เขาทัง้ หลายได้ตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ในคําสอนของจําพวกอัครสาวก และในการสามัคค
ี ธรรม และร่วมใจกัน ในการหัก ขนมปัง และการอธิษฐาน 43 เขามี ความเกรงกลัว ด้วยกัน ทุก คน และ
พวกอัครสาวกทําการมหัศจรรย์ และหมายสําคัญ หลายประการ 44 บรรดาผู้ ที่ เชื่อ ถือ นั ้ นก ็ อยู่ พร้อมกัน
ณ ที่แห่งเดียว และทรัพย์สิ่งของของเขาเหล่านั ้นเขาเอามารวมกันเป็นของกลาง 45 เขาจึงได้ขายทรัพย์
สมบัติและสิง่ ของมาแบ่งให้แก่คนทัง้ ปวงตามซึ่งทุกคนต้องการ 46 เขาได้รว่ มใจกันไปในพระวิหาร และ
หัก ขนมปัง ตามบ้านของเขาร่วมรับ ประทานอาหารด้วยความชื่นชมยินดี และด้วยจริงใจ ทุ กวัน เรือ
่ ยไป
47 ทัง
้ ได้สรรเสริญพระเจ้าและคนทัง้ ปวงก็ชอบใจ ฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดให้ผู้ที่กําลังจะรอด
เข้าสมทบกับคริสตจักรทวีข้น
ึ ทุกๆวัน

3
คนง่อยได้รบ
ั การรักษาจนหายที่พระวิหาร

1 ฝ่ายเปโตรกับยอห์นกําลังขึ้นไปจะเข้าพระวิหารในเวลาอธิษฐาน

เป็นเวลาบ่ายสามโมง 2 มีชายคน
หนึ่ งเป็นง่อยตัง้ แต่ครรภ์มารดา ทุกวันคนเคยหามเขามาวางไว้รม
ิ ประตูพระวิหาร ซึ่งมีช่อ
ื ว่าประตูงาม
3
เพื่อ ให้ ขอทานจากคนที่ จะเข้ าไปในพระวิ หาร คนนั ้น พอเห็น เปโตรกับ ยอห์น จะเข้าไปในพระวิหารก็
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ขอทาน 4 ฝ่ายเปโตรกับ ยอห์น เพ่ งด ู เขาบอกว่า “จงดู พวกเราเถิด� 5 คนขอทานนั ้น ได้ เขม้น ดู คาดว่า
จะได้อะไรจากท่าน 6 เปโตรกล่าวว่า “เงินและทองข้าพเจ้าไม่มี แต่ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าจะให้ท่าน คือ
ในพระนามแห่ง พระเยซู คริสต์ ชาวนาซาเร็ธ จงลุก ขึ้น เดิน ไปเถิด� 7 แล ้วเปโตรจับ มือขวาของเขาพยุง
ขึ้น และในทันใดนั ้น เท้า และข้อ เท้า ของเขาก็ มี กําลัง 8 เขาจึง กระโดดขึ้น ยืน และเดิน เข้าไปในพระวิหา
รด้ว ยกั นก ับเปโตรและยอห์น เดิน เต้น โลดสรรเสริญ พระเจ้า ไป 9 คนทัง้ ปวงเห็น เขาเดิน และสรรเสริญ
พระเจ้า 10 จึงรู ว้ า่ เป็นคนนั ้นซึ่งนั ่งขอทานอยู่ที่ ประตู งามแห่งพระวิหาร เขาจึงพากั นมีความประหลาด
และอัศจรรย์ใจอย่างยิง่ ในเหตุการณ์ ที่เกิดแก่คนนั ้น 11 เมื่อคนง่อยที่หายนั ้นยังยึดเปโตรและยอห์นอยู่
ฝูงคนก็วงิ่ ไปหาท่านที่เฉลียงพระวิหารซึ่งเรียกว่า เฉลียงของซาโลมอน ด้วยความอัศจรรย์ใจยิง่ นั ก
เปโตรเทศนาอีกครัง้ หนึ่ ง
พอ เป โตร แล เห็ นก ็ กล ่าว แก่ คน เห ล่านั ้ นว ่า “ท่าน ชนชาติ อิสราเอล ทัง้ หลาย ไฉน ท่าน พา กัน
ประหลาดใจด้วยคนนี้ เขม้น ดู เราทําไมเล่า อย่างกับ ว่า เราทําให้คนนี้ เดิน ได้ โดยฤทธิห
์ รือ ความบริสุทธิ์
13
ของเราเอง พระเจ้า ของอับ ราฮัม อิส อัค และยาโคบ คือ พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของเรา ได้ ทรงโปรด
ประทานพระเกียรติ แด่ พระเยซู พระบุตรของพระองค์ ผู้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ มอบไว้แล้ว และได้ ปฏิเสธ
พระองค์ ต่อ หน้า ปี ลาต เมื่อ เขาตัง้ ใจจะปล่อยพระองค์ ไป 14 แต่ ท่านทัง้ หลายได้ ปฏิเสธพระองค์ ซ่ึง เป็น
องค์ บริสุทธิ์และชอบธรรม และได้ ขอให้ เขาปล่อยฆาตกรให้ ท่านทัง้ หลาย 15 จึง ฆ่า พระองค์ ผู้ ทรงเป็น
เจ้า ชีวต
ิ เสีย ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้เป็น ขึ้น มาจากความตาย เราเป็น พยานในเรือ
่ งนี้ 16 โดยความ
เชื่อ ในพระนามของพระองค์ พระนามนั ้น จึง ได้ กระทํา ให้ คนนี้ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเห็น และรู จ
้ ัก มี กําลัง ขึ้น
คือ ความเชื่อ ซึ่ง เป็น ไปโดยพระองค์ ได้ กระทํา ให้ คนนี้ หายปกติ ต่อ หน้า ท่านทัง้ หลาย 17 พี่ น้ องทัง้ หลาย
ข้าพเจ้าทราบว่าท่านทัง้ หลายได้กระทําการนั ้นเพราะไม่รู เรื
้ อ
่ งราวอะไร ทัง้ คณะผู้ครอบครองของท่านก็
ทําเหมือนกันด้วย 18 แต่ว่าเหตุการณ์ เหล่านั ้น ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของศาสดา
พยากรณ์ ทัง้ หลายของพระองค์ว่า พระคริสต์ต้องทนทุกข์ทรมาน พระองค์จึงทรงให้สําเร็จตามนั ้น
12

อิสราเอลจงกลับใจเสียใหม่

19 เหตุฉะนั ้นท่านทัง
้ หลายจงหันกลับและตัง้ ใจใหม่

เพื่อจะทรงลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย เพื่อ
เวลาชื่น ใจยินดี จะได้ มาจากพระพักตร์ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 20 และเพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงใช้ พระเยซู
คริสต์ ผูซึ
้ ่งเมื่อก่อนนั ้นได้แจ้งไว้แก่ท่านทัง้ หลายแล้ว 21 พระองค์นั ้น สวรรค์จะต้องรับไว้จนถึงวาระเมื่อ
สิง่ สารพัด จะตัง้ ขึ้น ใหม่ ตามซึ่ง พระเจ้า ได้ ตรัส ไว้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์ บริสุทธิของพระองค์
์
22
ตัง้ แต่ เริม
่ สร้างโลก ที่ จร ิง โมเสสได้ กล ่าวไว้แก่ บรรพบุรุษ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ
ท่านทัง้ หลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้แก่ท่านจากจําพวกพี่น้อง
ของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังผู้นั้นในสิง่ สารพัดซึ่งพระองค์จะได้ตรัสแก่ท่าน 23 และจะเป็นเช่นนี้ คือ
ถ้าผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดไม่เชื่อฟังศาสดาพยากรณ์ ผูนั
้ ้น เขาจะต้องถูกตัดขาดให้พินาศไปจากท่ามกลางประชาชน�
24 และบรรดาศาสดาพยากรณ์ ตัง
้ แต่ ซามู เอลเป็น ลําดับ มาก็ กล ่าวเป็น เสียงเดียวกัน พยากรณ์ ถึง กาล
ครัง้ นี้ 25 ท่านทัง้ หลายเป็น ลูก หลานของศาสดาพยากรณ์ นั ้น และของพันธสัญญาซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรง
กระทํา ไว้ กับ บรรพบุรุษ ของเรา คือ ได้ ตรัส แก่ อบ
ั ราฮัม ว่า ‘บรรดาครอบครั วท ัว่ แผ่น ดิน โลกจะได้ รบ
ั
26
พระพรเพราะเชื้อ สายของเจ้า� ครัน
้ พระเจ้า ทรงโปรดให้ พระเยซู พระบุตรของพระองค์ เป็น ขึ้น แล้ว
จึงทรงใช้พระองค์ มายังท่านทัง้ หลายก่อน เพื่ออวยพระพรแก่ ท่านทัง้ หลาย โดยให้ท่านทัง้ หลายทุกคน
กลับจากความชัว่ ช้าของตน�

4
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ขณะที่ เปโตรกับ ยอห์น ยัง กล่าวแก่ คนทัง้ ปวงอยู่ ปุ โรหิต ทัง้ หลายกับ นายทหารรักษาพระวิหารและ
พวกสะดูสีมาหาท่านทัง้ สอง 2 ด้วยเขาเป็นทุกข์ร้อนใจ เพราะท่านทัง้ สองได้สัง่ สอน และประกาศแก่คน
ทัง้ หลายถึงเรือ
่ งการเป็นขึ้นมาจากความตาย โดยทางพระเยซู 3 เขาจึงจับท่านทัง้ สองจําไว้ในคุกจนวันร
ุ่ง ขึ้น เพราะว่า เย็น แล้ว 4 แต่ คนเป็ นอ ัน มากที่ ได้ ฟัง คํา สอนนั ้ นก ็ เชื่อ ซึ่ง นั บ แต่ ผู้ ชายได้ ประมาณห้า พัน
คน
1

เปโตรได้กล่าวต่อหน้าสภา

5 ต่อ มาครันร
้ ุ่งขึ้นพวกครอบครองกับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์ 6 ทั งอ
้ ันนาสมหาปุโรหิต

และ
คายาฟาส ยอห์น อเล็ก ซานเดอร์ กับ คนอื่นๆที่ เป็น ญาติ ของมหาปุ โรหิ ตน น
ั ้ ด้วย ได้ ประชุม กัน ในกรุ ง
7
เยรู ซาเล็ม เมื่อเขาให้เปโตรและยอห์นยืนอยูท
่ ่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่า “ท่านทัง้ สองได้ทําการนี้
8
โดยฤทธิห
์ รือในนามของผู้ใด� ขณะนั ้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่า “ท่าน
ผู้ ครอบครองพลเมืองและพวกผู้ ใหญ่ ทัง้ หลายของอิสราเอล 9 ถ้า ท่านทัง้ หลายจะถามพวกเราในวัน นี้
ถึงการดีซ่ึงได้ทําแก่คนป่วยนี้ ว่า เขาหายเป็นปกติด้วยเหตุอน
ั ใดแล้ว 10 ก็ให้ท่านทัง้ หลายกับบรรดาชน
อิสราเอลทราบเถิดว่า โดยพระนามของพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ตรึงไว้ที่กางเขน
และซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้คืน พระชนม์ โดยพระองค์ นั้น แหละชายคนนี้ ได้ หายโรคเป็น ปกติ แล ้ว จึง
ยืนอยู่ต่อหน้าท่าน 11 พระองค์เป็น ‘ศิลา� ที่ท่านทัง้ หลายผู้เป็น ‘ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย ได้กลับกลายเป็น
ศิลามุมเอกแล้ว� 12 ในผู้อ่น
ื ความรอดไม่มีเลย ด้วยว่านามอื่นซึ่งให้เราทัง้ หลายรอดได้ ไม่ทรงโปรดให้มี
ในท่ามกลางมนุษย์ทัว่ ใต้ฟ้า�
พวกสาวกได้รบ
ั การข่มขู่แต่มิได้ถูกฆ่าเสีย

เมื่อ เขาเห็น ความกล้า หาญของเปโตรกับ ยอห์น และรู ว
้ า่ ท่านทัง้ สองขาดการศึกษาและเป็น คนมี
ความรู น้
้ อยก็ ประหลาดใจ แล ้ว สํานึ ก ว่า คนทัง้ สองเคยอยู่ กับ พระเยซู 14 เมื่อ เขาเห็น คนนั ้ นที ่ หายโรค
ยืนอยู่กับเปโตรและยอห์น เขาก็ ไม่มีข้อคัดค้านที่ จะพูดขึ้นได้ 15 แต่ เมื่อเขาสัง่ ให้เปโตรและยอห์นออก
ไปจากที่ ประชุม สภาแล้ว เขาจึง ปรึกษากัน 16 ว่า “เราจะทํา อย่างไรกับ คนทัง้ สองนี้ เพราะการที่ เขาได้
กระทํา การอัศจรรย์ อน
ั เด่น ก็ได้ ปรากฏแก่ คนทัง้ ปวงที่ อยู่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว และเราปฏิเสธไม่ ได้
17 แต่ ให้ เราขู่ เขาอย่างแข็ง แรงห้ามไม่ ให้ พู ดอ้างชื่อ นั ้ นก ับ ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดเลย เพื่อ เรือ
่ งนี้ จะไม่ ได้ เลื่องลือ
แพร่หลายไปในหมู่คนทัง้ ปวง� 18 เขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นมา แล้วห้ามปรามเด็ดขาดไม่ให้พูดหรือ
สอนออกพระนามของพระเยซู อี กเลย 19 ฝ่ายเปโตรและยอห์น ตอบเขาว่า “การที่ จะฟัง ท่านมากกว่า
ฟัง พระเจ้า จะเป็นการถูก ต้องในสายพระเนตรของพระเจ้า หรือ ขอท่านทัง้ หลายพิจารณาดู เถิด 20 ซึ่ง
ข้าพเจ้า จะไม่ พู ดตามที่ เห ็น และได้ ยน
ิ นั ้ นก ็ ไม่ ได้ � 21 เมื่อ เขาขู่ สําทั บท ่า นทัง้ สองนั ้ นอ ีก แล้ วก ็ ปล่อยไป
ไม่ เห ็ นม ี เหตุ ที่ จะทําโทษท่านอย่างไรได้ เพราะกลัว คนเหล่า นั ้น เหตุ ว่า คนทัง้ หลายได้ สรรเสริญ พระเจ้า
เนื่ องด้วยเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นนั ้น 22 ด้วยว่าคนที่หายโรคโดยการอัศจรรย์นั ้น มีอายุกว่าสี่สิบปีแล้ว
13

พวกคริสเตียนประกอบด้วยพระวิญญาณอีกครัง้ หนึ่ ง
เมื่อ เขาปล่อยท่านทัง้ สองแล้ว ท่านจึง ไปหาพวกของท่าน เล่า เรือ
่ งทัง้ สิ้ นที ่ พวกปุโรหิต ใหญ่ และ
พวกผู้ ใหญ่ ได้ ว่า แก่ ท่าน 24 เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ ฟัง จึง พร้อมใจกัน เปล่ง เสียงทูล พระเจ้า ว่า “พระองค์
เจ้าข้า ผู้ เป็น พระเจ้า ซึ่ง ได้ ทรงสร้างฟ้า สวรรค์ แผ่ นดิน โลก ทะเล และสรรพสิง่ ที่ มี อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น
25 พระองค์ ตรัส ไว้ ด้วยปากของดาวิด ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ว่า ‘เหตุ ใดชนต่างชาติ จึง กระทํา โกลาหลขึ้น
และชนชาติ ทัง้ หลายคิด อ่านในการที่ ไร้ประโยชน์ 26 บรรดากษั ตริย์แห่งแผ่น ดิน โลกตัง้ ตนเองขึ้น และ
นั ก ปกครองชุ มนุ มกัน ต่อสู้ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระคริสต์ ของพระองค์� 27 ความจริง ทัง้ เฮโรดและ
ปอนทิ อส
ั ปี ลาต กับ พวกต่างประเทศ และชนชาติ อส
ิ ราเอลได้ ชุ มนุมกัน ต่อสู้ พระเยซู พระบุตรผู้ บริสุทธิ์
23
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ของพระองค์ ซึ่ง ทรงเจิม ไว้ แล้ว 28 ให้ กระทํา สิง่ สารพัด ตามที่ พระหัตถ์ และพระดําริ ของพระองค์ ได้
กําหนดตัง้ แต่ ก่อนมาแล้ว ให้ เกิด ขึ้น 29 บัดนี้ พระองค์ เจ้าข้า ขอโปรดทอดพระเนตรการขู่ ของเขา และ
โปรดประทานให้ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์กล่าวถ้อยคําของพระองค์ด้วยใจกล้า 30 เมื่อพระองค์ได้ทรงเหยียด
พระหัตถ์ของพระองค์ออกรักษาโรคให้หาย และได้โปรดให้หมายสําคัญกับการมหัศจรรย์บังเกิดขึ้น โดย
พระนามแห่งพระเยซูพระบุตรผู้บริสุทธิของพระองค์
� 31 เมื่อเขาอธิษฐานแล้ว ที่ซึ่งเขาประชุมอยูน
่ ั ้นได้
์
หวัน
่ ไหว และคนเหล่านั ้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ กล่าวพระวจนะของพระเจ้าด้วยใจกล้า
หาญ
ใจเป็นหนึ่ งเดียว ทุกสิง่ เป็นของกลาง และอํานาจในท่ามกลางพวกคริสเตียน
32 คนทัง
้ ปวงที่ เชื่อ นั ้น เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน และไม่ มี ใครอ้างว่า สิง่ ของที่ ตนมี อยู่ เป็น ของตน แต่
ทัง้ หมดเป็น ของกลาง 33 อัครสาวกจึง เป็น พยานด้วยฤทธิ์เดชใหญ่ ยงิ่ ถึง การคืน พระชนม์ ของพระเยซู
เจ้า และพระคุณอันใหญ่ยงิ่ ได้อยูกั
่ บเขาทุกคน 34 และในพวกศิษย์ไม่มีผู้ใดขัดสน เพราะผู้ใดมีไร่นาบ้าน
เรือนก็ขายเสีย และได้นําเงินค่าของที่ขายได้นั้นมา 35 วางไว้ที่เท้าของอัครสาวก อัครสาวกจึงแจกจ่าย
ให้ทุ กคนตามที่ ต้องการ 36 ฝ่ายโยเสส ที่ อัครสาวกเรียกว่า บารนาบัส (แปลว่า ลูก แห่ง การหนุน นํ้าใจ�
เป็นพวกเลวี ชาวเกาะไซปรัส 37 มีที่ดินก็ขายเสียและนําเงินค่าที่นั้นมาวางไว้ที่เท้าของอัครสาวก

5

อานาเนี ยและสัปฟีราถึงแก่ความตาย
แต่ มี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ยก ับ ภรรยาชื่อ สัปฟี ราได้ ขายที่ ดิ นของตน 2 และเงิน ค่าที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง
เขายัก เก็บ ไว้ ภรรยาของเขาก็ รู ้ด้วย และอีก ส่วนหนึ่ ง เขานํา มาวางไว้ที่ เท ้า ของอัครสาวก 3 ฝ่ายเปโต
รจึง ถามว่า “อานาเนี ย เหตุ ไฉนซาตานจึง ทําให้ใจของเจ้า เต็ม ไปด้วยการมุสาต่อ พระวิญญาณบริสุทธิ
์ และทําให้เจ้ าเก็บ ค่าที่ ดิ นส่วนหนึ่ ง ไว้ 4 เมื่อ ที่ ดิ นยัง อยู่ก็ เป็น ของเจ้า มิ ใช่หรือ เมื่อ ขายแล้ว เงินก ็ ยงั อยู่
ในอํานาจของเจ้ามิใช่หรือ มีเหตุอะไรเกิดขึ้นให้เจ้าคิดในใจเช่นนั ้นเล่า เจ้ามิได้มุสาต่อมนุษย์แต่ได้มุสา
ต่อ พระเจ้า� 5 เมื่อ อานาเนี ย ได้ยน
ิ คํา เหล่านั ้ นก ็ ล้ม ลงตาย และเมื่อ คนทัง้ ปวงได้ยน
ิ เรือ
่ งก็ พากัน สะดุ้ง
6
7
ตกใจกลัว อย่างยิง่ พวกคนหนุ่ม ก็ ลุ กขึ้น ห่อ ศพเขาไว้แล ้ วหามเอาไปฝัง หลัง จากนั ้น ประมาณสาม
ชัว่ โมง ภรรยาของเขายังไม่ทราบเหตุการณ์ ที่เกิดขึ้นจึงเข้าไป 8 ฝ่ายเปโตรถามนางว่า “เจ้าขายที่ดินได้
ราคาเท่านั ้น หรือ จงบอกเราเถิด� หญิง นั ้น จึง ตอบว่า “ได้ เท่ านั ้น เจ้าค่ะ� 9 เปโตรจึง ถามนางว่า “ไฉน
เจ้าทัง้ สองได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า จงดูเถิด เท้าของพวกคนที่ฝัง
ศพสามีของเจ้าก็อยูที
่ ่ประตู และเขาจะหามศพของเจ้าออกไปด้วย� 10 ในทันใดนั ้นนางก็ล้มลงตายแทบ
เท้าของเปโตร และพวกคนหนุ่มได้เข้ามาเห็นว่าหญิงนั ้นตายแล้ว จึงได้หามศพออกไปฝังไว้ข้างสามีของ
นาง 11 ความเกรงกลัวอย่างยิง่ เกิดขึ้นในคริสตจักร และในหมู่คนทัง้ ปวงที่ได้ยินเหตุการณ์ นั ้น
1

คนจํานวนมากหายจากโรคต่างๆ
มี หมายสําคัญ และการมหัศจรรย์ หลายอย่างซึ่ งอ ัค รสาวกได้ ทํา ด้วยมือ ของตนในหมู่ ประชาชน
(พวกสาวกอยู่ พร ้ อมใจกัน ในเฉลียงของซาโลมอน 13 และคนอื่นๆไม่ อาจเข้า มาอยู่ ด้วย แต่ ประชาชน
เคารพพวกเขามาก 14 มีชายหญิงเป็นอันมากที่เชื่อถือ ได้เข้ามาเป็นสาวกขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้ามากกว่า
ก่อน� 15 จนเขาหามคนเจ็บ ป่วยออกไปที่ ถนนวางบนที่นอนและแคร่ เพื่อ เมื่อ เปโตรเดิน ผ่านไป อย่าง
น้ อยเงาของท่านจะได้ ถู กเขาบางคน 16 ประชาชนได้ ออกมาจากเมืองที่ อยู่ ล้อมรอบกรุ ง เยรู ซาเล็ม พา
คนป่วยและคนที่มีผีโสโครกเบียดเบียนมาและทุกคนก็หาย
12

คริสเตียนถูกข่มเหง กักขัง และการข่มขู่
ฝ่ายมหาปุโรหิต และพรรคพวกของท่านก็ ลุก ขึ้น (คือ พวกสะดู สี) มี ความโกรธอย่างยิง่ 18 จึง ได้
จับ พวกอัครสาวกจํา ไว้ในคุก หลวง 19 แต่ ในเวลากลางคืน ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ มาเปิด
17
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ประตู คุก พาอัครสาวกออกไป บอกว่า 20 “จงไปยืน ในพระวิหาร ประกาศบรรดาข้อความแห่ง ชี วิตน ี้ ให้
ประชาชนฟัง� 21 เมื่ ออัครสาวกได้ยน
ิ อย่างนั ้น พอเวลารุ ง่ เช้าจึงเข้าไปสัง่ สอนในพระวิหาร ฝ่ายมหาปุ
โรหิตกับพรรคพวกของท่านได้เรียกประชุมสภา พร้อมกับบรรดาผู้เฒ่าทัง้ หมดของชนอิสราเอล แล้วใช้
คนไปที่ คุ กให้พาอัครสาวกออกมา 22 แต่ เมื่อเจ้าพนั กงานไปถึ งก็ไม่ พบพวกอัครสาวกในคุก จึงกลับมา
รายงาน 23 ว่า “ข้าพเจ้าทัง้ หลายเห็นคุกปิ ดอยู่มัน
่ คงและคนเฝ้าก็ ยน
ื อยู่หน้าประตู ครัน
้ เปิดประตู แล้ว
ก็ ไม่ เห ็น ผู้ ใดอยู่ข้างใน � 24 เมื่อ มหาปุโรหิตและนายทหารรักษาพระวิหารกับ พวกปุโรหิตใหญ่ ได้ ยินคํา
เหล่านี้ ก็ฉงนสนเท่หในเรื
์
อ
่ งของอัครสาวกว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป 25 มีคนหนึ่ งมาบอกเขาว่า “ดูเถิด คน
เหล่า นั ้น ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ จํา ไว้ในคุก กําลัง ยืน สัง่ สอนคนทัง้ ปวงอยู่ ในพระวิหาร � 26 แล ้ วนายทหาร
รักษาพระวิหารกับ พวกเจ้า พนั กงานจึง ได้ ไปพาพวกอัครสาวกมาโดยดี เพราะกลั วว ่า คนทัง้ ปวงจะเอา
หินขว้าง 27 เมื่อเขาได้พาพวกอัครสาวกมาแล้ วก็ให้ยืนหน้าสภา มหาปุโรหิตจึงถาม 28 ว่า “เราได้กําชับ
พวกเจ้าอย่างแข็งแรงมิให้สอนออกชื่อนี้ ก็ดูเถิด เจ้าได้ให้คําสอนของเจ้าแพร่ไปทัว่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และ
ปรารถนาให้ความผิดเนื่ องด้วยโลหิตของผู้นั้นตกอยูก
่ ับเรา�
เปโตรได้ฟ้องสภา

“ข้าพเจ้าทัง้ หลายจําต้องเชื่อฟังพระเจ้ายิง่ กว่าเชื่อฟังมนุษย์
พระ เยซู ซึ่ง ท่าน ทัง้ หลาย ได้ ฆ่า เสีย โดย แขวน ไว้ ที่ ต้นไม้ นั ้น พระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ของ เรา ได้ ทรง
บันดาลให้เป็นขึ้นมาใหม่ 31 พระเจ้าได้ ทรงตัง้ พระองค์ ไว้ด้วยพระหัตถ์ เบื้องขวาของพระองค์ ให้เป็นเจ้า
ชาย และองค์พระผู้ชว
่ ยให้รอด เพื่อจะให้ชนอิสราเอลกลับใจใหม่ แล้วจะทรงโปรดยกความผิดบาปของ
32
เขา เราทัง้ หลายจึงเป็นพยานของพระองค์ถึงเรือ
่ งเหล่านี้ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งพระเจ้าได้ทรง
ประทานให้ทุกคนที่เชื่อฟังพระองค์นั้นก็เป็นพยานด้วย� 33 เมื่อเขาทัง้ หลายได้ยน
ิ อย่างนี้ ก็รู สึ
้ กบาดใจ
คิดกันว่าจะฆ่าพวกอัครสาวกเสีย
30

29 ฝ่ายเปโตรกับ อัครสาวกอื่นๆตอบว่า

กามาลิเอลเข้าขัดขวางทําให้พวกอัครสาวกไม่ถูกฆ่าตาย

34 แต่คนหนึ่ งชื่อกามาลิเอลเป็ นพวกฟาริสี และเป็ นธรรมาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติ เป็นทีน
่ ั บถือของ

ประชาชน ได้ยืนขึ้นในสภาแล้วสัง่ ให้พาพวกอัครสาวกออกไปเสียภายนอกครู หนึ
่ ่ ง 35 ท่านจึงได้กล่าวแก่
เขาว่า “ท่านชนชาติอิสราเอล ซึ่งท่านหวังจะทําแก่คนเหล่านี้ จงระวังตัวให้ดี 36 เมื่อคราวก่อนมีคนหนึ่ ง
ชื่อธุดาสอวดตัวว่าเป็นผู้วิเศษ มีผู้ชายติดตามประมาณสี่รอ
้ ยคน แต่ธุดาสถูกฆ่าเสีย คนทัง้ หลายซึ่งได้
เชื่อฟังเขาก็กระจัดกระจายสาบสูญไป 37 ภายหลังผู้นี้ มีอีกคนหนึ่ งชื่อยูดาสเป็นชาวกาลิลี ได้ปรากฏขึ้น
ในคราวจดบัญชีสํามะโนครัว และได้เกลย
ี้ กล่อมผู้คนให้ติดตามตัวไปเป็นอันมาก ผูนั
้ ้นกพ
็ ินาศด้วย และ
38
คนทัง้ หลายที่ ได้ เชื่อฟังเขาก็ กระจัดกระจายไป ในกรณี นี้ ข้าพเจ้าจึงว่าแก่ ท่านทัง้ หลายว่า จงปล่อย
คนเหล่านี้ ไปตามเรือ
่ ง อย่าทําอะไรแก่ เขาเลย เพราะว่าถ้าความคิด หรือกิจการนี้ มาจากมนุษย์ก็ จะล้ม
ละลายไปเอง 39 แต่ ถ้ามาจากพระเจ้า ท่านทัง้ หลายจะทําลายเสี ยก็ไม่ได้ เกลือกว่าท่านกลับจะเป็นผู้สู้
รบกับพระเจ้า�
สาวกที่ถูกข่มเหงยังคงยินดีและเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์

เขาทัง้ หลายจึง ยอมเห็น ด้วยกับ กามาลิ เอล และเมื่อ ได้ เรียกพวกอัครสาวกเข้า มาแล้ว จึง เฆี่ยน
และกําชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซู แล้วก็ปล่อยไป 41 พวกอัครสาวกจึงออกไปให้พ้นหน้าสภาด้วย
ความยินดี ที่ เห ็ นว ่า ตนสมจะได้ รบ
ั การหลู่ เกียรติ เพราะพระนามของพระองค์ นั ้น 42 ที่ ในพระวิหารและ
ตามบ้านเรือน เขาได้สัง่ สอนและประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ ทุกๆวันมิได้ขาด
40

6
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1 ในคราวนั ้น

เมื่อศิษย์กําลังทวีมากขึ้น พวกกรีกบ่นติเตียนพวกฮีบรูเพราะในการแจกทานทุกๆวันนั ้น
เขาเว้นไม่ได้แจกให้พวกแม่ม่ายชาวกรีก 2 ฝ่ายอัครสาวกทัง้ สิบสองคนจึงเรียกบรรดาศิษย์ให้มาหาเขา
แล้วกล่าวว่า “ซึ่งเราจะละเลยพระวจนะของพระเจ้ามัวไปแจกอาหารก็ หาควรไม่ 3 เหตุ ฉะนั ้นพี่น้องทัง้
หลาย จงเลือกเจ็ดคนในพวกท่านที่มีชื่อเสียงดี ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิแ
์ ละสติปัญญา เราจะ
ตัง้ เขาไว้ดู แลการงานนี้ 4 ฝ่ายพวกเราจะขะมักเขม้น อธิษฐานและสัง่ สอนพระวจนะเสมอไป� 5 คนทัง้
หลายเห็นชอบกับคํานี้ จึงเลือกสเทเฟน ผูประกอบด้
้
วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ กับฟีลิป โปร
โครัส นิ คาโนร์ ทิโมน ปารเมนั ส และนิ โคเลาส์ชาวเมืองอันทิโอก ซึ่งเป็นผู้เข้าจารีตฝ่ายศาสนายิว 6 คน
ทัง้ เจ็ดนี้ เขาให้มาอยู่ต่อหน้าพวกอัครสาวก และเมื่อพวกอัครสาวกได้อธิษฐานแล้ว จึงได้วางมือบนเขา
7 การประกาศพระวจนะของพระเจ้า ได้ เจริญ ขึ้น และจําพวกศิษย์ ก็ ทวีขึ้น เป็ นอ ัน มากในกรุ ง เยรู ซาเล็ม
และพวกปุโรหิตเป็นอันมากก็ได้เชื่อฟังในความเชื่อนั ้น
สเทเฟนถูกกล่าวหาและเผชิญหน้ากับความตาย
8 ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยความเชื่อ และฤทธิ์ เดช จึง กระทํา การมหัศจรรย์ และการอัศจรรย์ ใหญ่
ท่ามกลางประชาชน 9 แต่มีบางคนมาจากธรรมศาลาที่เรียกว่า ธรรมศาลาของพวกลิเบระติน มีทัง้ ชาว
ไซรีน ชาวอเล็กซานเดอร์ กับบางคนจากซิลีเซียและเอเชีย ได้ลุกขึ้นพากันมาไล่เลียงกับสเทเฟน 10 คน
เหล่านั ้นสู้ สติ ปัญญาและนํ้าใจของท่านเมื่อท่านกล่าวแก่ เขาไม่ได้ 11 เขาจึงลอบปลุกพยานเท็จว่า “เรา
ได้ยน
ิ คนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาทต่อโมเสสและต่อพระเจ้า� 12 เขายุยงคนทัง้ ปวงและพวกผู้ใหญ่กับพวกธร
รมาจารย์ แล ้ว เข้า มาจับ สเทเฟนและนํา ไปยัง สภา 13 ให้พยานเท็จ มากล่าวว่า “คนนี้ พู ดหมิน
่ ประมาท
14
สถานบริสุทธิ ์ นี้ และพระราชบัญญั ติ ไม่ หยุด เลย เพราะเราได้ยน
ิ เขาว่า พระเยซู ชาวนาซาเร็ธนี้ จะ
ทําลายสถานที่นี้ และจะเปลี่ยนธรรมเนี ยมซึ่งโมเสสให้ไว้แก่เรา� 15 พวกสมาชิกสภาต่างเพ่งดูสเทเฟน
เห็นหน้าของท่านเหมือนหน้าทูตสวรรค์
1 มหาปุโรหิตจึงถามว่า

“เรือ
่ งนี้ จริงหรือ�

7

สเทเฟนได้เล่าถึงการที่พระเจ้าได้ทรงกระทําไว้กับชนชาติอิสราเอล
ฝ่ายสเทเฟนจึง ตอบว่า “ท่านทัง้ หลาย พี่ น้ องและบรรดาท่านผู้ อาวุโส ขอฟัง เถิด พระเจ้า แห่ง สง่า
ราศี ได้ ปรากฏแก่ อบ
ั ราฮัม บิดาของเรา เมื่อ ท่านยัง อยู่ ในประเทศเมโสโปเตเมี ยก ่อ นที่ ไปอาศัย อยู่ ใน
3
เมืองฮาราน และได้ ตรัส กั บท ่า นว่า ‘เจ้ าจงออกไปจากประเทศของเจ้า จากญาติ พี่ น้ องของเจ้า ไปยัง
แผ่นดิ นที ่เราจะชี้ให้เจ้ าเห็น� 4 อับราฮัมจึงออกจากแผ่นดินของชาวเคลเดียไปอาศัยอยู่ที่ เมืองฮาราน
หลังจากที่บิดาของท่านสิน
้ ชีพแล้ว พระองค์ทรงให้ท่านออกจากที่นั ่น มาอยูใ่ นแผ่นดินนี้ ที่ท่านทัง้ หลาย
5
อาศัย อยู่ ทุก วัน นี้ แต่ พระองค์ ไม่ ทรงโปรดให้ อบ
ั ราฮัม มี มรดกในแผ่น ดิน นี้ แม้ เท่ าฝ่าเท้า ก็ ไม่ ได้ และ
ขณะเมื่อท่านยังไม่มีบุตร พระองค์ทรงสัญญาไว้วา่ จะให้แผ่นดินนี้ เป็นกรรมสิทธิข
์ องท่าน และเชื้อสาย
ของท่านที่มาภายหลังท่าน 6 พระเจ้าตรัสดังนี้ ว่า เชื้อสายของท่านจะไปอาศัยอยูใ่ นต่างประเทศ และชาว
ประเทศนั ้นจะเอาเขาเป็นทาส และจะข่มเหงเขาเป็นเวลาสี่รอ
้ ยปี 7 พระเจ้าตรัสว่า ‘และเราจะพิพากษา
ประเทศที่ เขาจะเป็น ทาสนั ้น ภายหลัง เขาจะออกมาและปรนนิ บั ติ เรา ณ สถานที่ นี้ � 8 พระองค์ ได้ ทรง
ตัง้ พันธสัญญาพิธีเข ้าสุ หน ัต ไว้กับ อับ ราฮัม เหตุ ฉะนั ้น เมื่ ออ ับ ราฮัม ให้กําเนิ ด บุตรชื่ ออ ิ สอัค จึง ให้เข ้าสุ
หนัตในวันที่แปด อิสอัคให้กําเนิ ดบุตรชื่อยาโคบ และยาโคบให้กําเนิ ดบุตรสิบสองคน ซึ่งเป็นบรรพบุรุษ
ของเรา 9 ฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั ้นคิดอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียป
ิ ต์ แต่พระเจ้าทรงสถิตกับ
โยเซฟ 10 ทรงโปรดช่วยโยเซฟให้พ้นจากความทุกข์ลําบากทัง้ สิน
้ และทรงให้ท่านเป็ นที่โปรดปรานและ
มี สติ ปัญญาในสายพระเนตรของฟาโรห์ กษั ตริย์ของประเทศอียป
ิ ต์ ท่านจึง ตัง้ โยเซฟให้เป็น ผู้ ปกครอง
11
ประเทศอียป
ิ ต์กับทัง้ พระราชสํานั กของท่าน แล้วบังเกิดการกันดารอาหารทัว่ แผ่นดินอียป
ิ ต์และแผ่น
2
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ดินคานาอัน และมี ความลําบากมาก บรรพบุรุษของเราจึงไม่ มี อาหาร 12 ฝ่ายยาโคบเมื่อได้ ยินว่ามี ข้าว
อยู่ ในประเทศอียป
ิ ต์ จึง ใช้ บรรพบุรุษ ของเราไปเป็ นคร งั ้ แรก 13 พอคราวที่ สองโยเซฟก็ สําแดงตัว ให้ พี่
น้ องรู ้จัก และให้ ฟาโรห์ รู ้จัก วงศ์ ญาติ ของตนด้วย 14 ฝ่ายโยเซฟจึง ได้ เชิญ ยาโคบบิ ดาก ับ บรรดาญาติ
ของตนเจ็ดสิบห้าคนให้มาหา 15 ยาโคบได้ลงไปยังประเทศอียป
ิ ต์ แล้วท่านกับพวกบรรพบุรุษของเราได้
16
สิน
้ ชีพ เขาจึงได้นําศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ที่ อับราฮัมเอาเงินจํานวนหนึ่ งซื้อจากบุตรชาย
ของฮาโมร์บิดาของเชเคม 17 เมื่อใกล้เวลาตามพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัม ชนชาติ
อิสราเอลได้ทวีมากขึ้นในประเทศอียป
ิ ต์ 18 จนกระทัง่ กษั ตริย์องค์หน่งึ ซึ่งไม่รู จั
้ กโยเซฟได้ข้น
ึ เสวยราชย์
19 กษั ตริยองค์
์
นั ้นได้ทรงออกอุบายทํากับญาติของเรา ข่มเหงบรรพบุรุษของเรา บังคับให้ทิง้ ลูกอ่อนของ
เขาเสีย ไม่ ให้มี ชีวิตรอดอยู่ได้ 20 คราวนั ้นโมเสสเกิด มามี รู ปร่างงดงาม เขาจึงได้ เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจน
ครบสามเดือน 21 และเมื่อลูกอ่อนนั ้นถูกทิง้ ไว้นอกบ้านแล้ว ราชธิดาของฟาโรห์จึงรับมาเลี้ยงไว้ต่างบุตร
ชายของตน 22 ฝ่ายโมเสสจึงได้เรียนรู ในวิ
้ ชาการทุกอย่างของชาวอียป
ิ ต์ มีความเฉี ยบแหลมมากในการ
พูดและกิจการต่างๆ 23 แต่ครัน
้ โมเสสมีอายุได้สี่สิบปี เต็มแล้ว ก็นึ กอยากจะไปเยีย
่ มญาติพี่น้ องของตน
24
คือ ชนชาติ อิสราเอล เมื่อ ท่านได้ เห ็น คนหนึ่ ง ถูก ข่มเหงจึง เข้าไปช่วย โดยฆ่า ชาวอียป
ิ ต์ ซ่ึง เป็น ผู้ กดขี่
นั ้นเป็นการแก้แค้น 25 ด้วยคาดว่าญาติพี่น้ องคงเข้าใจว่า พระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือของตน
แต่ เขาหาเข้าใจดัง นั ้น ไม่ 26 วันร ุ่ง ขึ้น โมเสสได้ เข ้า มาพบเขาขณะวิวาทก ัน ก็ อยากจะให้เขากลั บด ีกั นอ
ีก จึงกล่าวว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ท่านเป็นพี่น้องกัน ไฉนจึงทําร้ายกันเล่า� 27 ฝ่ายคนที่ข่มเหงเพื่อนนั ้นจึงผลัก
โมเสสออกไปและกล่าวว่า ‘ใครแต่งตัง้ เจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเรา 28 เจ้ าจะฆ่าเรา
เสีย เหมือนฆ่า ชาวอียป
ิ ต์ เมื่อ วานนี้ หรือ � 29 เมื่อ โมเสสได้ยน
ิ คํา นั ้น จึง หนี ไปอาศัย อยู่ ที่ แผ่ นดิ นม ี เดีย น
และให้กําเนิ ดบุตรชายสองคนที่ นั ่น 30 ครัน
้ ล่วงไปได้ สี ่สิ บปี แล้ว ทูตสวรรค์ องค์ หน่งึ ขององค์ พระผู้เป็น
เจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ ในถิน
็ ระหลาด
่ ทุรกันดารแห่งภูเขาซีนาย 31 เมื่อโมเสสเห็นกป
ใจด้วยเรือ
่ งนิ มิตนัน
้ ครัน
้ เข้าไปดู ใกล้ ๆก็มีพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขา 32 ว่า ‘เราเป็น
พระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้า เป็นพระเจ้าของอับราฮัม เป็นพระเจ้าของอิสอัค และเป็นพระเจ้าของยา
โคบ� โมเสสจึงกลัวจนตัวสัน
่ ไม่อาจมองดู 33 ฝ่ายองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจึงตรัสกับโมเสสว่า ‘จงถอดรองเท้า
ของเจ้า ออกเสีย เพราะว่าที่ ซ่ึง เจ้า ยืน อยู่นี้ เป็ นที ่ บริสุทธิ์ 34 ดู เถิด เราได้ เห ็น ความทุกข์ ของชนชาติ ของ
เราที่อยู่ในประเทศอียป
ิ ต์แล้ว และเราได้ยน
ิ เสียงครํา่ ครวญของเขา และเราลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอด
จงมาเถิด เราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียป
ิ ต์� 35 โมเสสผูนี
้ ้ ซึ่งถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า ‘ใครแต่งตัง้ เจ้าให้
เป็นผู้ ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเรา� โดยมือของทูต สวรรค์ ซ่ึง ได้ ปรากฏแก่ ท่านที่ พุ่ม ไม้ พระเจ้า
ทรงใช้ โมเสสคนนี้ แหละให้ เป็น ทัง้ ผู้ ครอบครองและผู้ ชว
่ ยให้ พ้น 36 คนนี้ แหละ เป็น ผู้นํา เขาทัง้ หลาย
ออกมา โดยที่ ได้ ทําการมหัศจรรย์ และหมายสําคัญ ต่างๆในแผ่นดิ นอ ียป
ิ ต์ ที่ ทะเลแดงและในถิน
่ ทุ รก
ัน ดารสี่ สิ บปี 37 โมเสสคนนี้ แหละได้ กล ่าวแก่ ชนชาติ อิสราเอลว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ เป็น พระเจ้า ของ
ท่านทัง้ หลายจะทรงโปรดประทานศาสดาพยากรณ์ ผู้หนึ่ ง เหมือนอย่างเราให้แก่ท่านจากจําพวกพี่น้อง
ของท่าน ท่านทัง้ หลายจงเชื่อฟังผู้นั ้น� 38 โมเสสนี้ แหละได้อยู่กับพลไพร่ในถิน
่ ทุรกันดารกับทูตสวรรค์
ซึ่ง ได้ ตรัส แก่ ท่านที่ ภู เขาซี นาย และอยู่ กับ บรรพบุรุษ ของเรา ที่ ได้ รับ พระดํารัส อัน ทรงชีวต
ิ มาให้เราทัง้
หลาย 39 บรรพบุรุษของเราไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสผูนี
้ ้ แต่ได้ผลักไสท่านให้ไปจากเขา ด้วยมีใจปรารถนาจะ
กลับไปยังแผ่นดินอียป
ิ ต์ 40 จึงกล่าวแก่อาโรนว่า ‘ขอสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้า ซึ่งจะนําพวกข้าพเจ้า
ไป ด้วยว่าโมเสสคนนี้ ที่ ได้ นํา ข้าพเจ้า ออกมาจากประเทศอียป
ิ ต์ เป็น อะไรไปเสีย แล้ว ข้าพเจ้า ไม่ ทราบ �
41 ในคราวนั ้นเขาทัง
้ หลายได้ทํารู ปโคหนุ่ม และได้นําเครือ
่ งสัตวบูชามาถวายแก่รู ปนัน
้ และมีใจยินดีใน
42
สิง่ ซึ่งมือของตนเองได้ทําขึ้น แต่พระเจ้าทรงหันพระพักตร์ไปเสียและปล่อยให้เขานมัสการหมู่ดาวใน
ท้องฟ้า ตามที่ มี เข ียนไว้ในพระคัมภีร แห่
์ งศาสดาพยากรณ์ ว่า ‘โอ วงศ์ วานอิสราเอลเอ๋ย เจ้ าได้ ฆ่า สัตว

หนั งสือกิจการ 7:43

1097

หนั งสือกิจการ 8:8

บูชาเราและถวายเครือ
่ งบูชาให้แก่เราในถิน
่ ทุรกันดารถึงสี่สิบปีหรือ 43 แล้วเจ้าทัง้ หลายได้หามพลับพลา
ของพระโมเลค และได้ เอาดาวพระเรฟาน รู ปพระที่ เจ้ าได้ กระทํา ขึ้น เพื่อ กราบนมัสการรู ปน น
ั ้ ต่างหาก
เราจึงจะกวาดเจ้าทัง้ หลายให้ไปอยู่พ้นเมืองบาบิโลนอีก� 44 บรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิน
่ ทุ รกันดาร
ก็มีพลับพลาแห่งสักขีพยาน ตามที่ พระองค์ทรงสัง่ ไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทําพลับพลาตามแบบที่ ได้
เห็น 45 ฝ่ายบรรพบุรุษของเราที่มาภายหลัง เมื่อได้ รบ
ั พลับพลานั ้นจึงขนตามเยซู ไป เมื่อได้ เข้ายึดแผ่น
ดินของบรรดาประชาชาติ ซึ่งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเรา พลับพลานั ้นก็มีสืบมา
จนถึงสมัยดาวิด 46 ดาวิดนั ้นมีความชอบจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และมีใจปรารถนาที่จะหาพระนิ เวศ
สําหรับพระเจ้าของยาโคบ 47 แต่ซาโลมอนเป็นผูได้
้ สร้างพระนิ เวศสําหรับพระองค์ 48 ถึงกระนั ้นกดี
็ องค์
ผู้ สูงสุด หาได้ ประทับ ในพระวิหารซึ่ งม ื อมนุษย์ ได้ ทํา ไว้ไม่ ตามที่ ศาสดาพยากรณ์ ได้ กล ่าวไว้ว่า 49 ‘องค์
พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า สวรรค์ เป็นบัลลั งก์ของเรา และแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเรา เจ้ าจะสร้าง
นิ เวศอะไรสําหรับ 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 ท่านทัง
้ หลายขัด ขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์ อยู่ เสมอ บรรพบุรุษ ของ
ท่านทําอย่างไร ท่านก็ ทําอย่างนั ้นด้วย 52 มี ใครบ้างในพวกศาสดาพยากรณ์ ซ่ึงบรรพบุรุษของท่านมิ ได้
ข่มเหง และเขาได้ ฆ่า บรรดาคนที่ พยากรณ์ ถึง การเสด็จ มาขององค์ ผู้ ชอบธรรม ซึ่ง ท่านทัง้ หลายเป็น ผู้
ทรยศและผู้ฆาตกรรมพระองค์นั้นเสีย 53 คือท่านทัง้ หลายผู้ที่ได้รับพระราชบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์
แต่หาได้รก
ั ษาพระราชบัญญัตินั ้นไม่�
พวกเขาได้เอาหินขว้างสเทเฟน
เมื่อ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ดัง นั ้น ก็ รู สึ
้ ก บาดใจ และขบเขี้ยวเคี้ยวฟัน เข้า ใส่ ส เทเฟน 55 ฝ่ายสเทเฟน
ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ ได้ เขม้น ดู สวรรค์ เห ็น สง่า ราศี ของพระเจ้า และพระเยซู ทรงยืน อยู่
เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า 56 แล ้ วท ่านได้ กล่าวว่า “ดู เถิด ข้าพเจ้า เห็น ท้องฟ้า แหวกเป็น ช่อง และ
บุตรมนุษย์ยน
ื อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า� 57 แต่เขาทัง้ ปวงร้องเสียงดังและอุดหูวงิ่ กรู กันเข้าไป
ยังสเทเฟน 58 แล้วขับไล่ท่านออกจากกรุ งและเอาหินขว้าง ฝ่ายคนที่เป็นพยานปรักปรําสเทเฟนได้ฝาก
เสื้อผ้าของตนวางไว้ที่ เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่ งชื่อเซาโล 59 เขาจึงเอาหินขว้างสเทเฟนเมื่อกําลั งอ้อนว
อนพระเจ้าอยู่ว่า “ข้าแต่พระเยซูเจ้า ขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วย� 60 สเทเฟนก็คุก
เข่าลงร้องเสียงดังว่า “พระองค์เจ้าข้า ขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้ � เมื่อกล่าวเช่นนี้ แล้วก็
ล่วงหลับไป
54

8
เซาโลข่มเหงคริสตจักร

1 การที่เขาฆ่าสเทเฟนเสียนั ้นเซาโลก็เห็นชอบด้วย

คราวนั ้นเกิดการข่มเหงคริสตจักรครัง้ ใหญ่ในกรุ ง
เยรู ซาเล็ม และศิษย์ทัง้ ปวงนอกจากพวกอัครสาวกได้กระจัดกระจายไปทัว่ แว่นแคว้นยูเดียกับสะมาเรีย
2 ผู้ที่ เกรงกลัวพระเจ้าก็ฝังศพสเทเฟนไว้ แล้วครํา
่ ครวญอาลัยถึงท่านอย่างยิง่ 3 ฝ่ายเซาโลพยายามทํา
ลายคริสตจักร โดยเข้าไปฉุ ดลากชายหญิงจากทุกบ้านทุกเรือนเอาไปจําไว้ในคุก
คริสเตียนที่กระจัดกระจายไปได้นําจิตวิญญาณทัง้ หลายมาถึงพระคริสต์
4 ฉะนั ้น ฝ่ายศิษย์ ทัง
้ หลายซึ่ง กระจัดกระจายไปก็ เท ี่ยวประกาศพระวจนะนั ้น 5 ส่วนฟี ลิป จึง ลงไปยัง
เมืองสะมาเรีย และประกาศเรือ
่ งพระคริสต์ ให้ ชาวเมืองนั ้น ฟัง 6 ประชาชนก็ พร ้ อมใจกัน ฟัง ถ้อยคํา ที่ ฟี
ลิปได้ประกาศ เพราะเขาได้ยน
ิ ท่านพูด และได้เห็นการอัศจรรย์ซ่ึงท่านได้กระทํานั ้น 7 ด้วยว่าผีโสโครก
ที่สิงอยู่ในคนหลายคนได้พากันร้องด้วยเสียงดัง แล้วออกมาจากคนเหล่านั ้น และคนที่เป็นโรคอัมพาต
กับคนง่อยก็หายเป็นปกติ 8 จึงเกิดความปลื้มปีติอย่างยิง่ ในเมืองนั ้น
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ซีโมน ผู้มีเวทมนตร์ มีใจเชื่อแต่ได้ถูกตําหนิ
9 ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเคยทํา เวทมนตร์ ในเมืองนั ้น มาก่อน และได้ ทําให้ ชาวสะมาเรีย พิศวง
หลงใหล เขายกตั วว ่า เป็น ผู้ วิเศษ 10 ฝ่ายคนทัง้ ปวงทัง้ ผู้ ใหญ่ ผู้ น้ อยก็ สนใจฟัง คนนั ้น แล ้ วว ่า “ชายคน
นี้ เป็นมหิทธิฤทธิของพระเจ้
า� 11 คนทัง้ หลายนั บถือเขา เพราะเขาได้ทําเวทมนตร์ให้คนทัง้ หลายพิศวง
์
หลงใหลมานานแล้ว 12 แต่ เมื่อ ฟี ลิป ได้ ประกาศเรือ
่ งอาณาจักรของพระเจ้า และพระนามแห่ง พระเยซู
คริสต์ แล้ว คนทัง้ หลายก็ เชื่อ และรับ บัพ ติศ มาทัง้ ชายและหญิง 13 ฝ่ายซี โมนเองจึง เชื่ อด ้วย เมื่อ รับ
บัพ ติศ มาแล้ วก ็ อยู่ กับ ฟี ลิ ป ต่อ ไป และประหลาดใจที่ เห ็ นการอัศ จรรย์ กับ หมายสําคัญ ต่างๆซึ่ง ฟี ลิป ได้
กระทํา 14 เมื่อพวกอัครสาวกซึ่งอยู่ในกรุ งเยรู ซาเล็มได้ ยินว่า ชาวสะมาเรียได้ รบ
ั พระวจนะของพระเจ้า
แล้ว จึง ให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขา 15 ครัน
้ เปโตรกับ ยอห์นลงไปถึ งก็อธิษฐานเผื่อ เขา เพื่อให้เขาได้ รบ
ั
พระวิญญาณบริสุทธิ์ 16 (ด้วยว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์ยงั ไม่ได้ เสด็จลงมาสถิ ตกับผู้ใด เป็นแต่ เขาได้ รบ
ั
17
บัพติศมาในพระนามแห่งพระเยซูเจ้าเท่านั ้น� เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขา แล้วเขาทัง้ หลายก็ได้
รับพระวิญญาณบริสุทธิ์ 18 เมื่อซีโมนเห็นว่า คนเหล่านั ้นได้รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยการวางมือของ
อัครสาวก จึง นํา เงิน มาให้อัครสาวก 19 และว่า “ขอให้ข้าพเจ้า มี ฤทธิอย่
์ างนี้ ด้วย เพื่อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า จะ
วางมือ บนผู้ ใด ผู้ นั ้น จะได้ รบ
ั พระวิญญาณบริสุทธิ์� 20 ฝ่ายเปโตรจึง กล่าวแก่ ซี โมนว่า “ให้เงิน ของเจ้า
พินาศไปด้วยกั นก ับ เจ้า เถิด เพราะเจ้า คิด ว่า จะซื้อ ของประทานแห่ง พระเจ้า ด้วยเงิน ได้ 21 เจ้ าไม่ มี ส่วน
หรือส่วนแบ่งในการนี้ เลย เพราะใจของเจ้าไม่ซ่ือตรงในสายพระเนตรของพระเจ้า 22 เหตุฉะนั ้น จงกลับ
ใจใหม่จากการชัว่ ร้ายของเจ้านี้ และอธิษฐานขอพระเจ้าชะรอยพระองค์จะทรงโปรดยกความผิดซึ่งเจ้า
คิดในใจของเจ้า 23 ด้วยเราเห็นว่าเจ้าจะต้องรับความขมขื่นและติดพันธนะแห่งความชัว่ ช้า� 24 ฝ่ายซี
โมนจึงตอบว่า “ขอท่านอธิษฐานต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าเผื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อเหตุการณ์ ที่ท่านได้กล่าวแล้
วนน
ั ้ จะไม่ได้อุบัติแก่ตัวข้าพเจ้าสักอย่างเดียว� 25 ครัน
้ พวกอัครสาวกเป็นพยานและประกาศพระวจนะ
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าแล้ว ก็ กลับไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม และได้ ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้าน
ชาวสะมาเรียหลายแห่ง
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 และดู เถิด มี ชาวเอธิโอเปีย คน
หนึ่ งเป็นขันที เป็นข้าราชการของพระนางคานดาสี พระราชินีของชาวเอธิโอเปีย และเป็นนายคลังทรัพย์
ทัง้ หมดของพระราชินีนั ้น ได้ มานมัสการในกรุ งเยรู ซาเล็ม 28 ขณะนั ่งรถม้ากลับไป ท่านอ่านหนั งสื ออิส
ยาห์ศาสดาพยากรณ์ อยู่ 29 ฝ่ายพระวิญญาณตรัสสัง่ ฟีลิปว่า “จงเข้าไปให้ชิดรถม้านั ้นเถิด� 30 ฟีลิปจึง
วิง่ เข้าไปใกล้ และได้ยน
ิ ท่านอ่านหนั งสื ออิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ จึงถามว่า “ซึ่งท่านอ่านนั ้นท่านเข้าใจ
หรือ� 31 ขันที จึง ตอบว่า “ถ้า ไม่ มี ใครอธิบายให้ ที่ ไหนจะเข้าใจได้� ท่านจึง เชิญ ฟี ลิป ขึ้น นั ่ง รถกั บท ่าน
32 พระคัมภีร ์ตอนที่ ท่านอ่านอยู่ นั้น คือ ข้อ เหล่า นี้ ‘เขาได้ นํา ท่านเหมือนแกะที่ ถู กนํา ไปฆ่า และเหมือน
ลูกแกะที่ เป็นใบ้อยู่หน้าผู้ตัดขนของมันฉั นใด ท่านก็ ไม่ปริปากของท่านเลยฉั นนั ้น 33 ในคราวที่ ท่านถูก
เหยียดลงนั ้น ท่านไม่ ได้ รับ ความยุ ติ ธรรมเสีย เลย และผู้ ใดเล่า จะประกาศเกี่ยวกับ พงศ์ พันธุ ์ ของท่าน
เพราะว่าชีวต
ิ ของท่านต้องถูกตัดเสียจากแผ่นดินโลกแล้ว� 34 ขันทีจึงถามฟีลิปว่า “ศาสดาพยากรณ์ ได้
กล่าวอย่างนั ้นเล็งถึงผู้ใด เล็งถึงตั วท่านเอง หรือเล็งถึงผู้อื่น บอกข้าพเจ้าเถิด� 35 ฝ่ายฟี ลิปจึงเริม
่ เล่า
36
จับต้นกล่าวตามพระคัมภีรข้
์ อนน
ั ้ ชี้แจงถึงเรือ
่ งพระเยซู ครัน
้ กําลังเดินทางไปก็มาถึงที่มีน้าํ แห่งหนึ่ ง
ขันที จึง บอกว่า “ดู เถิด มีน้าํ มี อะไรขัดข้องไม่ ให้ข้าพเจ้า รับ บัพ ติศ มา� 37 และฟี ลิป จึง ตอบว่า “ถ้า ท่าน
เต็มใจเชื่อ ท่านก็ รับ ได้ � และขั นที จึง ตอบว่า “ข้าพเจ้า เชื่อ ว่า พระเยซู คริสต์ เป็น พระบุตรของพระเจ้า�
38 แล ้ วท ่านจึง สัง
่ ให้ หยุด รถม้า และคนทัง้ สองลงไปในนํ้า ทัง้ ฟี ลิ ปก ับขั นที ฟี ลิ ปก ็ ให้ ท่านรับ บัพ ติศ มา
39 เมื่อ ท่านทัง
้ สองขึ้นจากนํ้าแล้ว พระวิญญาณขององค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงรับฟี ลิปไปเสีย และขันที นั ้น
26
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ไม่ได้เห็นท่านอีก จึงเดินทางต่อไปด้วยความยินดี 40 แต่มีผู้ได้พบฟีลิปที่เมืองอาโซทัส และเมื่อเดินทาง
มา ท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซารียา

9
เซาโลกลับใจใหม่อย่างน่าอัศจรรย์

1 ฝ่ายเซาโลยังขูค
่ ํารามกล่าวว่าจะฆ่าศิษย์ขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเสีย จึงไปหามหาปุโรหิต 2 ขอหนั งสือ

ไปยังธรรมศาลาในเมืองดามัสกัส เพื่อว่าถ้าพบผู้ใดถือทางนั ้นไม่วา่ ชายหรือหญิง จะได้ จับมัดพามายัง
กรุ ง เยรู ซาเล็ม 3 เมื่อ เซาโลเดิน ทางไปใกล้ จะถึง เมืองดามัสกัส ในทัน ใดนั ้ นม ี แสงสว่างส่องมาจากฟ้า
ล้อมตัว เขาไว้รอบ 4 เซาโลจึง ล้ม ลงถึ งด ิน และได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัส แก่ เขาว่า “เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ า
ข่มเหงเราทําไม� 5 เซาโลจึง ทูล ถามว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ใด � องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรั
สว่า “เราคือเยซู ที่เจ้าข่มเหง ซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนั ก� 6 เซาโลก็ตัวสัน
่ และรู ส
้ ึกประหลาดใจจึงถาม
ว่า “พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ประสงค์ จะให้ ข้า พระองค์ ทํา อะไร� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัส แก่ เขาว่า “เจ้ า
จงลุกขึ้นเข้าไปในเมือง และเจ้าจะต้องทําประการใด จะมีคนบอกให้รู �
้ 7 คนทัง้ หลายที่เดินทางไปด้วย
กั นก ็ ยน
ื นิ่ ง พูด ไม่ ออก ได้ ยิน พระสุรเสียงนั ้น แต่ ไม่ เห ็น ใคร 8 ฝ่ายเซาโลได้ ลุ กขึ้น จากพื้น ดิน เมื่อ ลืมตา
แล้วก็มองอะไรไม่เห็น เขาจึงจูงมือท่านไปยังเมืองดามัสกัส 9 ตาท่านก็มืดมัวไปถึงสามวันและท่านมิได้
กิน หรือด่ื มอะไรเลย 10 ในเมือ งดามัสกั สม ี ศิษย์คนหนึ่ ง ชื่อ อานาเนี ย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัส กับ ผู้ นั้น
โดยนิ มิตว่า “อานาเนี ยเอ๋ย� อานาเนี ยจึงทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ดูเถิด ข้าพระองค์อยูที
่ ่นี่� 11 องค์
พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสกับเขาว่า “จงลุกขึ้น ไปที่ถนนที่เรียกว่าถนนตรง ถามหาชายคนหนึ่ งชื่อเซาโลชาว
เมืองทาร์ซัสอยู่ในบ้านของยูดาส เพราะดู เถิด เขากําลังอธิษฐานอยู่ 12 และในนิ มิตเขาได้ เห็นคนหนึ่ ง
ชื่ออานาเนี ยเข้ามาวางมือบนเขา เพื่อเขาจะเห็นได้อีก� 13 แต่อานาเนี ยทูลตอบว่า “พระองค์เจ้าข้า ข้า
พระองค์ได้ยินหลายคนพูดถึงคนนั ้นว่า เขาได้ทําร้ายวิสุทธิชนของพระองค์ในกรุ งเยรู ซาเล็มมาก 14 และ
ในที่นี่ เขาได้อาํ นาจมาจากพวกปุโรหิตใหญ่ ให้ผูกมัดคนทัง้ ปวงที่รอ
้ งออกพระนามของพระองค์� 15 ฝ่าย
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัส กั บท ่า นว่า “จงไปเถิด เพราะว่า คนนั ้น เป็น ภาชนะที่ เราได้ เลือกสรรไว้ สําหรับ
จะนํานามของเราไปยังประชาชาติ กษั ตริย์และชนชาติอิสราเอล 16 เพราะว่าเราจะสําแดงให้เขาเห็นว่า
เขาจะต้องทนทุกข์ลําบากมากเท่าใดเพราะนามของเรา�
เซาโลได้ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และเริม
่ เทศนาสัง่ สอน
17 แล้วอานาเนี ยก็ไป และเข้าไปในบ้านวางมือบนเซาโลกล่า วว่า “พี่เซาโลเอ๋ย องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าคือ
พระเยซู ได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั ้น ได้ทรงใช้ข้าพเจ้ามาเพื่อท่านจะเห็นได้อีก และเพื่อ
ท่านจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 18 และในทันใดนั ้นมีอะไรเหมือนเกล็ดตกจากตาของเซาโล
แล้ว ก็ เห ็น ได้ อีก ท่านจึง ลุก ขึ้ นร ับ บัพ ติศ มา 19 พอรับ ประทานอาหารแล้ วก ็ มี กําลัง ขึ้น เซาโลพัก อยู่ กับ
พวกศิษย์ในเมืองดามัสกัสหลายวัน 20 ท่านไม่ได้รีรอท่านประกาศตามธรรมศาลา กล่าวเรือ
่ งพระคริสต์
ว่า พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 21 คนทัง้ หลายที่ ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้ วว่า “คนนี้ มิใช่
หรือที่ได้ทําลายคนในกรุ งเยรู ซาเล็มที่รอ
้ งออกพระนามนี้ และเขามาที่นี่ หวังจะผูกมัดพวกนั ้นส่งให้พวก
ปุโรหิตใหญ่�
เซาโลหลบหนี รอดได้และได้รบ
ั การยอมรับที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
แต่ เซาโลยิ่ งม ี กําลัง ทวี ขึ้น และทําให้ พวกยิว ในเมือ งดามัสกั สน ิ่ งอ ้ึ งอยู่ โดยพิ สู จน ์ ให้ เขาเห็ นว ่า
พระเยซู ทรงเป็น พระคริสต์ 23 ครัน
้ ต่อ มาอีก หลายวัน พวกยิว ได้ ปรึกษากัน จะฆ่า เซาโลเสีย 24 แต่ เรือ
่ ง
การปองร้ายของเขารู ถ
้ ึงเซาโล เขาทัง้ หลายได้เฝ้าประตูเมือง คอยฆ่าเซาโลทัง้ กลางวันกลางคืน 25 แต่
เหล่าสาวกได้ให้เซาโลนั ่งในเข่งใหญ่ แล้วหย่อนลงจากกําแพงเมืองในเวลากลางคืน 26 ครัน
้ เซาโลไปถึง
22
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กรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว ท่านใคร่จะคบให้สนิทกับพวกสาวก แต่ เขาทัง้ หลายกลัว เพราะไม่เชื่อว่าเซาโลเป็น
สาวก 27 แต่ บารนาบัส ได้ พาท ่านไปหาพวกอัครสาวก แล ้ว เล่า ให้เขาฟัง ว่า เซาโลได้ เห ็ นองค์ พระผู้ เป็น
เจ้าที่กลางทาง และพระองค์ตรัสแก่ท่าน ท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซูโดยใจกล้าหาญในเมือง
ดามัสกัส 28 แล้วเซาโลเข้านอกออกในอยู่กับ พวกอัครสาวกในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 29 ประกาศออกพระนาม
ของพระเยซูเจ้าด้วยใจกล้าหาญ ท่านพูดไล่เลียงกับพวกกรีก แต่พวกนั ้นหาช่องที่จะฆ่าท่านเสีย 30 เมื่อ
พี่น้องรู อ
้ ย่างนั ้นจึงพาท่านไปยังเมืองซีซารียา แล้วส่งไปยังเมืองทาร์ซัส 31 เหตุฉะนั ้น คริสตจักรตลอด
ทัว่ แคว้นยูเดีย กาลิลี และสะมาเรีย จึงมีความสงบสุขและเจริญขึ้น ดําเนิ นชีวตด
ิ ้วยใจยําเกรงองค์พระ
ผู้เป็นเจ้า และได้รบ
ั ความปลอบประโลมใจจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ คริสตสมาชิกก็ยงิ่ ทวีมากขึ้น
ไอเนอัสได้รบ
ั การรักษาจนหาย

32 ต่อมาเมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้ว

ก็ลงมาหาพวกวิสุทธิชนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองลิดดาด้วย
33 เปโตรพบชายคนหนึ่ ง ชื่อ ไอเนอัส ที่ นั ่น เขาเป็ นอ ัม พาตอยู่กั บท ี่ นอนแปดปี มาแล้ว 34 เปโตรจึง กล่าว
แก่ เขาว่า “ไอเนอั ส เอ๋ย พระเยซู คริสต์ ทรงโปรดท่านให้ หายโรค จงลุก ขึ้น เก็ บท ี่ นอนของท่านเถิด� ใน
ทันใดนั ้นไอเนอัสได้ลุกขึ้น 35 ฝ่ายคนทัง้ ปวงที่อยูในเมื
่
องลิดดา และที่ราบชาโรนได้เห็นแล้วจึงกลับใจมา
หาองค์พระผู้เป็นเจ้า
โดรคัสฟื้ นขึ้นมาจากความตาย
ในเมืองยัฟฟามี หญิง คนหนึ่ ง เป็น ศิษย์ ช่อ
ื ทาบิธา ซึ่ง แปลว่า โดรคัส หญิง คนนี้ เคยกระทํา การอัน
เป็น คุณ ประโยชน์ และให้ทานมากมาย 37 ต่อ มาระหว่างนั ้น หญิง คนนี้ ก็ ป่วยลงจนถึง แก่ ความตาย เขา
จึงอาบนํ้าศพวางไว้ในห้องชัน
้ บน 38 เมืองลิดดาอยู่ใกล้กับเมืองยัฟฟา พวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่น
จึงใช้ชายสองคนไปหาท่าน เชิญท่านมาหาเขาโดยเร็ว 39 ฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขา เมื่อถึงแล้วเขา
พาท่านขึ้น ไปในห้องชัน
ื อยู่กั บท ่า นพากั นร ้ องไห้และชี้ ให้ท่านดู เสื้อ คลุม
้ บน และบรรดาหญิ งม ่ายได้ ยน
กับเสื้อผ้าต่างๆซึ่งโดรคัสทําเมื่อยังมชี
ี วิตอยู่ 40 ฝ่ายเปโตรให้คนทัง้ ปวงออกไปข้างนอก และได้คุกเข่าลง
อธิษฐาน แล้วหันมายังศพนั ้นกล่าวว่า “ทาบิธาเอ๋ย จงลุกขึ้น� ทาบิธาก็ ลืมตา เมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้น
นั ่ง 41 ฝ่ายเปโตรยื่นมือออกพยุงเธอขึ้น จึงเรียกวิสุทธิชนทัง้ หลายกับพวกแม่ม่ายเข้ามา แล้วมอบหญิง
ที่เป็นขึ้นนั ้นให้กับเขาทัง้ หลาย 42 เหตุการณ์ นั ้นลือไปตลอดทัว่ เมืองยัฟฟา คนเป็นอันมากมาเชื่อถือองค์
พระผู้เป็นเจ้า 43 ต่อมาฝ่ายเปโตรอาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟาหลายวัน อยู่กับคนหนึ่ งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอก
หนั ง
36

10
โครเนลิอส
ั แสวงหาพระเจ้า
ยั งม ี ชายคนหนึ่ ง ชื่อ โครเนลิ อส
ั อาศัย อยู่ ในเมืองซี ซารียา เป็น นายร้อยอยู่ ในกองทหารที่ เรียกว่า
2
กองอิ ตาเลีย เป็น คนมี ศร ัทธามาก คือ ท่านและทัง้ ครอบครัว เป็น คนยําเกรงพระเจ้า ท่านเคยให้ ทาน
มากมายแก่ ประชาชน และอธิษฐานต่อ พระเจ้า เสมอ 3 เวลาประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยนั ้น เห็น นิ มิ
ตแจ่ม กระจ่าง คือ เห็น ทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ของพระเจ้า เข ้า มาหาท่านและกล่าวแก่ ท่านว่า “โครเนลิ อส
ั
4
เอ๋ย� และเมื่อ โครเนลิ อส
ั เขม้น ดู ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น ด้วยความตกใจกลัว จึง ถามว่า “นี่ เป็น ประการใด
พระองค์ เจ้าข้า � ทูต สวรรค์ จึง ตอบท่านว่า “คํา อธิษฐานและทานของท่านนั ้น ได้ ขึ้น ไปเป็ นที ่ ระลึก ถึง
จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า แล้ว 5 บัดนี้ จงใช้ คนไปยัง เมืองยัฟฟาเชิญ ซี โมนที่ เรียกว่า เปโตรมา 6 เปโต
รอาศัย อยู่ กับ คนหนึ่ ง ชื่อ ซี โมนเป็น ช่างฟอกหนั ง บ้านของเขาอยู่ รม
ิ ฝั่ งทะเล เปโตรจะบอกท่านว่า ท่าน
7
ควรจะทํา อะไร� ครัน
้ ทูต สวรรค์ ที่ ได้ พู ดก ับ โครเนลิ อส
ั ไปแล้ว ท่านได้ เรียกคนใช้ สองคนกับ ทหารคน
1
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หนึ่ งซึ่งเป็นคนมีศรัทธามาก ที่ เคยปรนนิ บัติท่านเสมอ 8 และเมื่อโครเนลิ อส
ั ได้เล่าเหตุการณ์ ทัง้ ปวงให้
คนเหล่านั ้นฟังแล้ว ท่านจึงใช้เขาไปยังเมืองยัฟฟา
เปโตรได้เห็นนิ มิต
วันร ุ่ง ขึ้น คนเหล่า นั ้น กําลัง เดิน ทางไปใกล้ เมืองยัฟฟาแล้ว ประมาณเวลาเที่ยงวัน เปโตรก็ ข้น
ึ ไปบน
หลังคาบ้านเพื่อ จะอธิษฐาน 10 ก็ หิว อยากจะรับ ประทานอาหาร แต่ ในระหว่างที่ เขายัง จัด อาหารอยู่ เป
โตรได้เคลิม
็ ท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่อง มีภาชนะอย่างหนึ่ งเหมือนผ้าผืนใหญ่ ผูกติดกัน
้ ไป 11 และได้เหน
ทัง้ สี่มุมหย่อนลงมายังพื้นโลก 12 ในนั ้นมีสัตว์ทุกอย่างที่อยู่บนแผ่นดิน คือสัตว์สี่เท้า สัตว์ป่า สัตว์เลื้อย
คลานและนกที่อยูในท้
่
องฟ้า 13 มีพระสุรเสียงมาว่าแก่ท่านว่า “เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้นฆ่ากินเถิด� 14 ฝ่าย
เปโตรจึงทูลว่า “มิได้ พระองค์ เจ้าข้า เพราะว่าสิง่ ซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมลทินนั ้น ข้าพระองค์ ไม่
เคยได้รบ
ั ประทานเลย� 15 แล้วจึงมีพระสุรเสียงอีกเป็ นครัง้ ที่สองว่าแก่ท่านว่า “ซึ่งพระเจ้าได้ทรงชําระ
แล้ว อย่าว่าเป็นของต้องห้าม� 16 เห็นอย่างนั ้นถึงสามครัง้ แล้วสิง่ นั ้นก็ถูกรับขึ้นไปอีกในท้องฟ้า
9

เปโตรไปที่เมืองซีซารียา
เมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรือ
่ งนิ มิ ตที่ เห็นนั ้ นว่ามี ความหมายอย่างไร ดู เถิด คนที ่โครเนลิ อส
ั ใช้ไปนั ้น
เมื่อถามหาและพบบ้านของซีโมนแล้ วก็มายืนอยู่หน้าประตู รัว้ 18 และร้องถามว่า ซีโมนที่ เรียกว่าเปโต
รอยู่ที่นั ่นหรือไม่ 19 เมื่อเปโตรตริตรองเรือ
่ งนิ มิตนน
ั ้ พระวิญญาณก็ตรัสกับท่านว่า “ดูเถิด ชายสามคน
20
ตามหาเจ้า จงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิด อย่าลังเลใจเลย เพราะว่าเราได้ใช้เขามา� 21 เป
โตรจึงลงไปหาคนเหล่านั ้นซึ่งโครเนลิอส
ั ได้ใช้มากล่าวว่า “ดูเถิด ข้าพเจ้าเป็นคนที่ท่านมาหานั ้น ท่านมา
ธุระอะไร� 22 เขาจึง ตอบว่า “นายร้อยโครเนลิ อส
ั เป็น คนชอบธรรมและเกรงกลัว พระเจ้า และเป็น คน
มีช่อ
ั ู้นั้นได้รบ
ั คําเตือนจากพระเจ้าโดยผ่านทูตสวรรค์บริสุทธิ์ ให้มา
ื เสียงดีในบรรดาชาวยิว โครเนลิอสผ
เชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคําของท่าน�
17

โครเนลิอส
ั และญาติพี่น้ องได้ยน
ิ ข่าวประเสริฐ

เปโตรจึง เชิญ เขาให้ เข ้า มาหยุด พัก อยู่ ที่ นั่น วั นร ุ่ง ขึ้น เปโตรก็ ไปกับ เขาและพวกพี่ น้องบางคนที่
เมืองยัฟฟาก็ไปด้วย 24 ล่วงมาอีกวันหนึ่ งเขาก็ไปถึงเมืองซีซารียา โครเนลิ อส
ั กําลังคอยรับรองอยู่ และ
25
เชิญ ญาติ พี่ น้ องกับ เพื่อนสนิ ท ให้ มาประชุม กัน อยู่ แล้ว ครัน
้ เปโตรเข้าไป โครเนลิ อส
ั ก็ ต้อ นรับเปโตร
26
และหมอบที่ เท ้า กราบไหว้ท่าน ฝ่ายเปโตรจึง จับ ตัว โครเนลิ อส
ั ให้ ลุ กขึ้น และกล่าวว่า “จงยืน ขึ้น เถิด
ข้าพเจ้าก็เป็นแต่มนุษย์เหมือนกัน� 27 เมื่อกําลังสนทนากันอยู่ เปโตรจึงเข้าไปแลเห็นคนเป็นอันมากมา
พร้อมกัน 28 จึง กล่าวแก่ คนเหล่านั ้ นว ่า “ท่านทัง้ หลายทราบแล้ วว ่า คนชาติยิวน น
ั ้ จะคบให้สน ิ ทกับ คน
ต่างชาติหรือเข้าเยียมก
่
็เป็นทีพระราชบั
่
ญญัติห้ามไว้ แต่พระเจ้าได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่า ไม่ควร
เรียกคนหนึ่ ง คนใดว่า เป็ นที ่ หา้ มหรือ มลทิน 29 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านใช้ คนไปเรียกข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ก็ มา
โดยไม่ขัด ข้าพเจ้าจึงขอถามว่าท่านเรียกข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์ อะไร� 30 โครเนลิ อส
ั จึงตอบว่า “สี ่วน
ั
มาแล้ว ข้าพเจ้ากําลังถืออดอาหารอยู่จนถึงเวลานี้ และประมาณเวลาบ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้ อธิษฐาน
อยู่ในบ้านของข้าพเจ้า ดูเถิด มีชายคนหนึ่ งยืนอยู่ตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเสื้อมันระยับ 31 ผู้นั ้นได้กล่าวว่า
‘โครเนลิ อส
ั เอ๋ย คํา อธิษฐานของท่านนั ้น ทรงสดับ ฟัง แล้ว และทานของท่านนั ้ นก ็เป็ นที ่ ระลึก ถึง ในสาย
พระเนตรของพระเจ้าแล้ว 32 เหตุ ฉะนั ้น จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซี โมนที่ เรียกว่าเปโตรมา ผู้นั ้น
อาศัยอยูใ่ นบ้านของซีโมนช่างฟอกหนั งที่ฝั่ งทะเล ผู้นั ้นเมื่อมาถึงแล้วจะกล่าวแก่ท่าน� 33 ข้าพเจ้าจึงใช้
คนไปเชิญท่านมาทันที ที่ท่านมาก็ดีแล้ว บัดนี้ พวกข้าพเจ้าจึงอยู่พร้อมกันต่อพระพักตร์พระเจ้า เพื่อจะ
ฟังสิง่ สารพัดซึ่งพระเจ้าได้ตรัสสัง่ ท่านไว้� 34 ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่า พระเจ้าไม่
ทรงเลือกหน้าผู้ใด 35 แต่ คนใดๆในทุกชาติ ที่ เกรงกลัวพระองค์ และประพฤติ ตามทางชอบธรรมก็ เป็ นที
23
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ช
่ อบพระทัยพระองค์ 36 พระดํารัสที่พระเจ้าได้ทรงฝากไว้กับชนชาติอิสราเอล คือการประกาศข่าวดีเรือ
่ ง
สันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ (ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทัง้ ปวง�
กิจการแห่งพระคริสต์ผู้ได้รับการเจิมโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์
37 ข้าพเจ้า กล่าวว่า พระดํารัสน ั น
้ ท่า นทัง้ หลายก็ รู ้ คือ เรือ
่ งที่ ได้ เล่า กัน ตัง้ แต่ ต้ นที ่ แคว ้ นกาลิ ลี ไปจน
ตลอดทัว่ แคว้นยูเดีย ภายหลังการบัพติศมาที่ ยอห์นได้ ประกาศนั ้น 38 คือเรือ
่ งพระเยซู ชาวนาซาเร็ธว่า
พระเจ้า ได้ ทรงเจิม พระองค์ ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ ์ และด้วยฤทธานุ ภาพอย่างไร และพระเยซู เสด็จ
ไปกระทํา คุณ ประโยชน์ และรักษาบรรดาคนซึ่ง ถูก พญามารเบียดเบียน ด้วยว่า พระเจ้า ได้ ทรงสถิ ตก ับ
พระองค์
คําพยานเกี่ยวกับพระคริสต์
เราทัง้ หลายเป็น พยานถึ งก ิ จการทัง้ ปวง ซึ่ง พระองค์ ทรงกระทํา ในแผ่น ดิน ของชนชาติ ยิว และ
ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม พระองค์ นั ้น เขาได้ ฆ่า และแขวนไว้ ที่ ต้นไม้ 40 ในวั นที ่ สามพระเจ้า ได้ ทรงให้ พระองค์
คืน พระชนม์ และทรงให้ ปรากฏ 41 มิใช่ ทรงให้ ปรากฏแก่ คนทัว่ ไป แต่ ทรงปรากฏแก่ เหล่ าพวกพยาน
ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงเลือกไว้ แต่ ก่อน คือ ทรงปรากฏแก่ พวกเราที่ ได้ รับ ประทานและดื่ม กับ พระองค์ เมื่อ
พระองค์ ทรงคืน พระชนม์ แล้ว 42 พระองค์ ทรงสัง่ ให้ เราทัง้ หลายประกาศแก่ คนทัง้ ปวง และเป็น พยาน
ว่าพระเจ้าได้ทรงตัง้ พระองค์ไว้เป็นผู้พิพากษาทัง้ คนเป็นและคนตาย 43 ศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลายย่อม
เป็น พยานถึง พระองค์ ว่า ผู้ ใดที่ เชื่อ ถือ ในพระองค์ นั้น จะได้ รบ
ั การทรงยกความผิด บาปของเขา เพราะ
พระนามของพระองค์�
39

คนที่เชื่อได้รับความรอดและประกอบด้วยพระวิญญาณ
44 เมื่อ เปโตรยัง กล่าวคํา เหล่า นั ้น อยู่ พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ ก็ เสด็จ ลงมาสถิ ตก ับ คนทัง
้ ปวงที่ ฟัง พระ
วจนะนั ้น 45 ฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุ หนัตซึ่งเชื่อถือแล้ว คือคนที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ เพราะว่า
ของประทานแห่ง พระวิญญาณบริสุทธิ์ ได้ ลงมาบนคนต่างชาติ ด้วย 46 เพราะเขาได้ยน
ิ คนเหล่า นั ้น พูด
47
ภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อนถามว่า “ใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ ที่ได้รับพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ เหมือนเรา โดยมิ ให้ เขารับ บัพ ติศ มาด้วยนํ้า ได้� 48 เปโตรจึง สัง่ ให้ เขารับ บัพ ติศ มาใน
พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า และเขาทัง้ หลายได้ขอให้เปโตรยับยัง้ อยูก
่ ับเขาอีกสองสามวัน

11
เปโตรให้เหตุผลถึงการที่ท่านไปหาคนต่างชาติ
1 ฝ่ายพวกอัครสาวกกับ พี่ น้องทัง
้ หลายที่ อยู่ ในแคว้น ยู เดีย ได้ ยิ นว ่า คนต่างชาติ ได้ รับ พระวจนะของ
2
พระเจ้า เหมือนกัน เมื่อ เปโตรขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม แล้ว พวกที่ เข ้าสุ หน ัต จึง ต่อว่า ท่าน 3 ว่า “ท่าน
ไปหาคนที่ ไม่ ได้ เข้าสุหนั ต และรับประทานอาหารกับ เขา� 4 แต่ เปโตรได้ อธิบายให้เขาฟังตัง้ แต่ ต้น เป็น
ลําดับ มาว่า 5 “เมื่อ ข้าพเจ้า อยู่ ในเมืองยัฟฟาและกําลัง อธิษฐานก็ เคลิม
้ ไป แล ้ วน ิ มิ ตเห็น ภาชนะอย่าง
6
หนึ่ ง เหมือนผ้าผืนใหญ่หย่อนลงมาทัง้ สี่ มุ มจากฟ้ามายังข้าพเจ้า ครัน
้ ข้าพเจ้าเขม้นดู ผ้านั ้น ข้าพเจ้า
ได้พินิจพิจารณาก็ได้เห็นสัตว์สีเท
่ ้าของแผ่นดิน กับสัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน และนกที่อยูในท้
่
องฟ้า 7 แล
้ว ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า ‘เปโตรเอ๋ย จงลุก ขึ้น ฆ่า กิน เถิด� 8 แต่ ข้าพเจ้า ทูล ว่า
‘หามิได้ พระองค์ เจ้าข้า เพราะว่าสิง่ ของซึ่งต้องห้ามหรือซึ่งเป็นมลทินยังไม่ได้ เข้าปากข้าพระองค์ เลย�
9 แต่ มี พระสุ รเสียงตรัส จากฟ้า ครัง
้ ที่ สองว่า ‘ซึ่งพระเจ้าได้ ทรงชําระแล้ว เจ้ าอย่าว่าเป็นของต้องห้าม�
10 เป็ น อย่างนั ้น ถึง สามครัง
้ แล ้ว สิง่ นั ้น ทัง้ สิ้ นก ็ ถู กร ับ ขึ้น ไปบนฟ้า อีก 11 ดู เถิด ในทัน ใดนั ้ นม ี ชายสาม
คนมายืนอยู่ตรงหน้า บ้านที่ ข้าพเจ้าอยู่ รับใช้มาจากเมืองซี ซารียามาหาข้าพเจ้า 12 พระวิญญาณจึงสัง่
ให้ข้าพเจ้า ไปกับ เขาโดยไม่ ลังเลใจเลย และพวกพี่ น้องทัง้ หกคนนี้ ได้ ไปกับ ข้าพเจ้า ด้วย เราทัง้ หลายจึง
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เข้าไปในบ้านของผู้ นั ้น 13 ผู้ นั ้น จึง กล่าวแก่ พวกเราว่า ตั วท ่านได้ เห ็ นทูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ยืน อยู่ ในบ้าน
ของท่าน และบอกท่านว่า ‘จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟา เชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา 14 เปโตรนั ้นจะกล่าว
ให้ท่านฟัง เป็น ถ้อยคํา ซึ่ง จะให้ท่า นกั บท งั ้ ครอบครัว ของท่านรอด� 15 เมื่อ ข้าพเจ้า ตัง้ ต้น กล่าวข้อความ
นั ้น พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จมาสถิตกับเขาทัง้ หลาย เหมือนได้เสด็จลงมาบนพวกเราในตอนต้นนั ้น
16 แล้วข้าพเจ้าได้ระลึกถึงคําตรัสขององค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า ซึ่งพระองค์ตรัสไว้ว่า ‘ยอห์นให้รบ
ั บัพติศมาด้วย
นํ้า ก็ จริง แต่ ท่านทัง้ หลายจะรับ บัพ ติศ มาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์� 17 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า พระเจ้า ได้ ทรง
โปรดประทานของประทานแก่ เขาเหมือนแก่ เราทัง้ หลาย ผู้ที่ ได้ เชื่อในพระเยซู คริสต์ เจ้า ข้าพเจ้าเป็นผู้
ใดเล่า ที่ จะขัดขืน พระเจ้า ได้� 18 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ คํา เหล่านั ้ นก ็ นิ่ง อยู่ แล ้ว ได้ สรรเสริญ พระเจ้า ว่า
“พระเจ้าได้ทรงโปรดแก่คนต่างชาติให้กลับใจใหม่จนได้ชีวิตรอดด้วย�
เหล่าสาวกได้ชื่อว่า คริสเตียน เป็นครัง้ แรกที่เมืองอันทิโอก

19 ฝ่ายคนทัง
้ หลายที่ กระจัดกระจายไปเพราะการเคี่ยวเข็ญเนื่ องจากสเทเฟน

ก็พากันไปยังเมืองฟีนิ
เซ ีย เกาะไซปรัส และเมือ งอันทิ โอก และไม่ ได้ กล ่าวพระวจนะแก่ ผู้ ใดนอกจากแก่ ยว
ิ พวกเดียว 20 และ
มี บางคนในพวกเขาเป็น ชาวเกาะไซปรัส กับ ชาวไซรีน เมื่อ มายัง เมือ งอันทิ โอก ก็ได้ กล ่าวประกาศข่าว
ประเสริฐเรือ
่ งพระเยซู เจ้าแก่พวกกรีกด้วย 21 และพระหัตถ์ ขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่กับเขา คนเป็
นอันมากได้เชื่อและกลับมาหาองค์พระผู้เป็นเจ้า 22 ข่าวนี้ ก็เล่าลือไปยังคริสตจักรในกรุ งเยรู ซาเล็ม เขา
จึงใช้บารนาบัสให้ไปยังเมืองอันทิ โอก 23 เมื่อบารนาบัสมาถึงแล้ว และได้ เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ ปี ติ
ยินดี จึงได้เตือนคนเหล่านั ้นให้ตังม
้ ัน
่ คงติดสนิ ทอยก
ู่ ับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 24 บารนาบัสเป็นคนดี ประกอบ
ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิแ
์ ละความเชื่อ จํานวนคนเป็นอันมากก็เพิม
่ เข้ากับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 25 บารนา
บัสได้ไปที่เมืองทาร์ซัสเพื่อตามหาเซาโล 26 เมื่อพบแล้วจึงพาเขามายังเมืองอันทิโอก ต่อมาท่านทัง้ สอง
ได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปีหนึ่ ง ได้สัง่ สอนคนเป็นอันมากและในเมืองอันทิโอกนั ่นเอง พวกสาวก
ได้ช่อ
ื ว่าคริสเตียนเป็นครัง้ แรก
อากาบัสพยากรณ์ ถึงการกันดารอาหาร
คราวนี้ มี พวกศาสดาพยากรณ์ ลงมาจากกรุ ง เยรู ซาเล็ม จะไปยัง เมือ งอันทิ โอก 28 ฝ่ายผู้ หน ่งึ ใน
จํานวนนั ้น ชื่อ อากาบัส ได้ ลุ กขึ้น กล่าวโดยพระวิญญาณว่า จะบังเกิด การกันดารอาหารมากยิง่ ทัว่ แผ่น
ดินโลก การกันดารอาหารนั ้นได้ บังเกิดขึ้นในรัชสมัยคลาวดิ อส
ั ซีซาร์ 29 พวกสาวกทุกคนจึงตกลงใจกั
นว่า จะถวายตามกําลังฝากไปช่วยบรรเทาทุกข์พวกพี่น้องที่อยูในแคว้
่
นยูเดีย 30 เขาจึงได้ทําดังนั ้น และ
ฝากไปกับบารนาบัสและเซาโลเพื่อนําไปให้พวกผู้ปกครอง
27

12
กษั ตริยเฮโรดฆ่
์
ายากอบและตัง้ ใจที่จะประหารเปโตร
แล้วคราวนั ้ นกษั ตริย์เฮโรดได้ เหยียดพระหัตถ์ ออกทําร้ายบางคนในคริสตจั กร 2 ท่านได้ ฆ่ายากอบ
พี่ ชายของยอห์น ด้วยดาบ 3 เมื่อ ท่านเห็ นว ่า การนั ้นเป็ นที ่ ชอบใจพวกยิว ท่านก็ จับ เปโตรด้วย (นี่ เป็น
ระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ) 4 เมื่อจับเปโตรแล้ว จึงให้จําคุก ให้ทหารสี่หมู่ๆละสี่คนคุมไว้ ตัง้ ใจว่าเมื่อ
สิน
้ เทศกาลอีสเตอร์แล้วจะพาออกมาให้แก่คนทัง้ หลาย
1

การประชุมอธิษฐาน ทูตสวรรค์ได้ปล่อยเปโตรจากคุก
เพราะฉะนั ้น เปโตรจึง ถูก จํา ไว้ในคุก แต่ ว่า คริสตจักรได้ อธิษฐานต่อ พระเจ้า เพื่อ เปโตรโดยไม่ หยุด
6 ในคื นวันนั ้นเอง ครัน
้ เฮโรดจะพาเปโตรออกมา เปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคน มีโซ่สองเส้น
ล่ามไว้ และคนยามเฝ้า อยู่ หน ้า ประตู คุก 7 ดู เถิด มี ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า มาปรากฏ และมี
แสงสว่างส่องเข้ามาในคุก ทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ต่ืนขึ้นแล้วว่า “จงลุกขึ้นเร็วๆ� โซ่นั ้นก็
หลุดตกจากมือของเปโตร 8 ทูตสวรรค์องค์นั ้นจึงสัง่ เปโตรว่า “จงคาดเอวและสวมรองเท้า� เปโตรก็ทํา
5
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ตาม ทูต องค์ นั้น จึง สัง่ เปโตรว่า “จงห่ม ผ้า และตามเรามาเถิด� 9 เปโตรจึง ตามออกไป และไม่ รู ว่
้ าการ
ซึ่งทูตสวรรค์ทํานั ้นเป็นความจริง แต่คิดว่าได้เห็นนิ มิต 10 เมื่อออกไปพ้นทหารยามชันที
้ ่หน่งึ และที่สอง
แล้ว ก็มาถึงประตูเหล็กที่จะเข้าไปในเมือง ประตูนั ้นกเ็ ปิดเองให้ท่านทัง้ สอง ท่านจึงออกไปเดินตามถนน
แห่งหนึ่ ง และในทันใดนั ้นทูตสวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจากเปโตร 11 ครัน
้ เปโตรรู ส
้ ึกตัวแล้วจึงว่า “เดีย
๋ ว
นี้ ข้าพเจ้ารู แน่
้ ว่า องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากพระหัตถ์
ของเฮโรด และพ้น จากการมุ่ง ร้ายของพวกยิว� 12 เมื่อ เปโตรคิ ดอย ่างนั ้น แล้ว ก็ มาถึ งบ ้า นของมารีย์
มารดาของยอห์นผู้มีชื่ออีกว่า มาระโก ที่นั ่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่ 13 พอเปโตรเคาะประตู
รัว้ มี หญิง สาวคนหนึ่ ง ชื่อ โรดามาฟัง 14 เมื่อ จํา ได้ วา่ เป็น เสียงของเปโตร เพราะความยินดี ก็ ยัง ไม่ เปิด
ประตู แต่วิง่ เข้าไปบอกว่า เปโตรยืนอยู่หน้าประตู 15 คนทัง้ หลายจึงพูดกับหญิงนั ้ นว่า “เจ้าเป็นบ้า� แต่
หญิงคนนั ้นยืนยันว่าเป็นอย่างนั ้นจริง เขาทัง้ หลายจึงว่า “เป็นทูตสวรรค์ประจําตัวเปโตร� 16 ฝ่ายเปโต
รยังยืนเคาะประตู อยู่ เมื่อเขาเปิดประตู เห็นท่าน ก็ อัศจรรย์ใจ 17 แต่ เปโตรโบกมือให้เขานิ่ ง และเล่าให้
เขาฟังถึงเรือ
่ งที่ องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงพาท่านออกจากคุกอย่างไร แล้วท่านสัง่ ว่า “จงไปบอกเรือ
่ งนี้
แก่ยากอบกับพวกพี่น้องให้ทราบ� เปโตรจึงออกไปเสียที่อื่น 18 แล้วครันร
้ ุ่งเช้า พวกทหารก็ขวัญหนี ดีฝ่
อมิใช่น้ อย เปโตรหายไปไหนหนอ 19 เมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่พบ จึงไต่สวนพวกทหารยามและรับสัง่ ให้
ฆ่าเสีย ฝ่ายเฮโรดก็ออกจากแคว้นยูเดีย ลงไปพักอยูที
่ ่เมืองซีซารียา
กษั ตริยเฮโรดสิ
์
น
้ พระชนม์
ฝ่ายเฮโรดกริว้ ชาวเมืองไทระและเมืองไซดอน แต่ ชาวเมืองนั ้น ได้ พากัน มาหาท่าน เมื่อ ได้ เอาใจ
บลัสทัส กรมวัง ของกษั ตริย์ แล้ว จึง ได้ ขอกลับ เป็น ไมตรีกั นอ ีก เพราะว่า เมืองของเขาต้องอาศัย อาหาร
เลี้ยงชีพจากแผ่นดินของกษั ตริย์นั ้น 21 เมื่อถึงวันนั ด เฮโรดทรงเครือ
่ งกษั ตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลั
22
งก์ แล้วมีพระราชดํารัสแก่เขา คนทัง้ หลายจึงร้องขึ้นว่า “เป็นพระสุรเสียงของพระ มิใช่เสียงมนุษย์�
23 ในทันใดนั ้น ทูต สวรรค์ ขององค์ พระผู้ เป็ น 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 ฝ่ายบารนาบัส กับ เซาโล เมื่อ ได้ ทํา ภารกิจ ที่ รบ
ั มอบหมายสําเร็จ แล้ว จึง จากกรุ ง
เยรู ซาเล็มกลับไป พายอห์นผู้มีชื่ออีกว่ามาระโกไปด้วย
20

13
พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเรียกเซาโลกับบารนาบัส
1 คราวนั ้นในคริสตจักรที่อยูในเมื
่
องอันทิโอก มีบางคนที่เป็นผูพยากรณ์
้
และอาจารย์ มีบารนาบัส สิเม
โอนที่เรียกว่านิ เกอร์ กับลูสิอัสชาวเมืองไซรีน มานาเอน ผูได้
้ รับการเลี้ยงดูเติบโตขึ้นด้วยกันกับเฮโรดเจ้า
2
เมือง และเซาโล เมื่อคนเหล่านั ้นกําลังรับใช้องค์ พระผู้เป็นเจ้า และถืออดอาหารอยู่ พระวิญญาณบริ
สุทธิ์ได้ตรัสสัง่ ว่า “จงตัง้ บารนาบัสกับเซาโลไว้สําหรับการซึ่งเราเรียกให้เขาทํานั ้น� 3 เมื่อถืออดอาหาร
และอธิษฐาน และวางมือบนบารนาบัสกับเซาโลแล้ว เขาก็ใช้ท่านไป 4 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ สองที่ได้รับใช้
จากพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงลงไปเมืองเซลู เคีย และได้ แล่ นเรือจากที่ นั่นไปยังเกาะไซปรัส 5 ครัน
้ มาถึง
เมืองซาลามิส ท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิว ยอห์นก็อยูช่
่ วยด้วย
เอลีมาสโต้เถียงกับเปาโลและได้กลายเป็นคนตาบอดไป
เมื่อได้ เดินตลอดเกาะนั ้นไปถึงเมืองปาโฟสแล้ว ก็ได้ พบคนหนึ่ งเป็นคนทําเวทมนตร์ เป็นผู้ทํานาย
เท็จ เป็น พวกยิว ชื่อ ว่า บารเยซู 7 อยู่ กับ ผู้ วา่ ราชการเมืองชื่อ เสอร์จี อัส เปาโล เป็น คนฉลาดรอบรู ้ ผู้ ว่า
ราชการเมืองจึง เชิญ บารนาบัส กับ เซาโลมา ปรารถนาจะฟัง พระวจนะของพระเจ้า 8 แต่ เอลี มาสคนทํา
เวทมนตร์ (เพราะชื่อ ของเขามี ความหมายอย่างนั ้น� ได้ คัดค้านขัด ขวางบารนาบัส กับ เซาโล หวัง จะไม่
ให้ผู้ว่าราชการเมืองเชื่อ 9 แต่ เซาโล (ที่ มี ชื่ออีกว่าเปาโล� ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขม้นดู เอ
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ลี มาส 10 และพูด ว่า “โอ เจ้ าเป็น คนเต็ม ไปด้วยอุบายและใจร้ายทุก อย่าง ลูก ของพญามาร เป็น ศั ตรู
ต่อ บรรดาความชอบธรรม เจ้ าจะไม่ หยุด พยายามทํา ทางตรงขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้เขวไปหรือ 11 ดู
เถิด บัดนี้ พระหัตถ์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ อยู่ บนเจ้า เจ้ าจะเป็น คนตาบอดไม่ เห ็น ดวงอาทิตย์ จนถึง
เวลากําหนด� ทันใดนั ้นความมืดมัวก็บังเกิดแก่ เอลี มาส เอลี มาสจึงคลําหาคนให้จูงมือไป 12 ครัน
้ ผู้วา่
ราชการเมืองได้เห็นเหตุการณ์ ที่ เกิดขึ้นนั ้นจึงเชื่อถือ และอัศจรรย์ใจด้วยพระดํารัสสอนขององค์พระผู้
เป็นเจ้า 13 แล้วเปาโลกับพวกของท่านก็แล่ นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟี
เลีย ยอห์นได้ละพวกนั ้นไว้แล้วกลับมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม
เปาโลเทศนาที่เมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย

14 แต่พวกนั ้นเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอันทิโอกในแคว้นปิ สิเดีย

แล้วได้เข้าไปนั ่งลงใน
ธรรมศาลาในวันสะบาโต 15 เมื่ออ่านพระราชบัญญัติกับคําของศาสดาพยากรณ์ แล้ว บรรดานายธรรม
ศาลาจึง ใช้คนไปบอกเปาโลกับ บารนาบั สว ่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ถ้า ท่านมี คํา กล่าวเตือนสติ แก่ คนทัง้
ปวงก็เชิญกล่าวเถิด� 16 ฝ่ายเปาโลจึงยืนขึ้นโบกมือแล้วกล่าวว่า “ท่านที่เป็นชนชาติอส
ิ ราเอลและท่าน
17
ทัง้ หลายที่เกรงกลัวพระเจ้า จงฟังเถิด พระเจ้าของชนชาติอส
ิ ราเอลนี้ ได้ทรงเลือกบรรพบุรุษของเรา
ไว้ และได้ให้เขาเจริญขึ้นครัง้ เมื่อยังเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียป
ิ ต์ และได้ทรงนําเขาออกจากประเทศ
18
นั ้นด้วยพระกรอันทรงฤทธิ์ พระองค์ได้ทรงอดทนต่อความประพฤติของเขาในถิน
่ ทุรกันดารประมาณ
สี่ สิ บปี 19 เมื่อ พระองค์ ได้ ทรงล้างผลาญชนเจ็ด ชาติ ออกเสีย จากแผ่น ดิน คานาอัน แล้ว พระองค์ ก็ ทรง
แบ่ง แผ่น ดิน ของชนชาติ เหล่ านั ้น ให้ เขาโดยการจับ สลาก 20 ภายหลัง พระองค์ ทรงประทานพวกผู้ วิน
ิจฉั ยแก่เขา เป็นเวลาประมาณสี่รอ
้ ยห้าสิบปี จนถึงซามูเอลศาสดาพยากรณ์ 21 คราวนั ้นเขาทัง้ หลายได้
ขอให้มีกษั ตริย์ พระเจ้าจึงได้ ทรงประทานซาอูลบุตรชายคีชจากตระกูลเบนยามิน ให้เป็นกษั ตริย์ครบสี่
สิบปี 22 ครัน
้ ถอดซาอูลแล้วพระองค์ได้ทรงตัง้ ดาวิดขึ้นเป็นกษั ตริย์ของเขา และทรงเป็นพยานกล่าวถึง
ดาวิด ว่า ‘เราได้ พบดาวิด บุตรชายของเจสซี เป็น คนที่ เราชอบใจ เป็น ผู้ ที่ จะทําให้ความประสงค์ ของเรา
สําเร็จ ทุก ประการ� 23 จากเชื้อ สายของดาวิด พระเจ้า ได้ ทรงโปรดให้ ผู้ ช่วยให้ รอด คือ พระเยซู เก ิด ขึ้น
แก่ชาติอิสราเอลตามพระสัญญาของพระองค์ 24 ก่อนที่พระองค์เสด็จมา ยอห์นได้ประกาศบัพติศมาอัน
สําแดงการกลับ ใจใหม่ ให้แก่ บรรดาชนชาติ อิสราเอล 25 เวลาที่ ยอห์นทํา การตามหน้าที่ ของตนเกือบจะ
สําเร็จ ท่านจึงถามว่า ‘ท่านทัง้ หลายคิดเห็นว่า ข้าพเจ้าคือผู้ใด ข้าพเจ้าเป็นพระองค์นั้นหามิได้ แต่ดูเถิด
จะมี พระองค์ ผู้ หน่ึ งมาภายหลัง ข้าพเจ้า ซึ่ง ข้าพเจ้า ไม่ คู่ ควรจะแก้ สายรัด ฉลองพระบาทของพระองค์�
26 ท่านพี่ น้องทัง
้ หลาย ผู้ สืบ เชื้อ สายของอับ ราฮัม และผู้ ใดในพวกท่านซึ่ง เกรงกลัว พระเจ้า ข่าวเรือ
่ ง
ความรอดนี้ ได้ ทรงประทานมาถึง ท่านทัง้ หลายแล้ว 27 ฝ่ายชาวกรุ ง เยรู ซาเล็ม กับ พวกขุนนางมิ ได้ รู จั
้ ก
พระองค์ หรือเข้าใจคําของศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย ซึ่งเคยอ่านกันทุกวันสะบาโต จึงทําให้สําเร็จตาม
คํา เหล่า นั ้น โดยพิพากษาลงโทษพระองค์ 28 ถึง แม้ ว่า มิ ได้ พบความผิด ประการใดในพระองค์ ที่ ควรจะ
ให้ ตาย พวกเขายัง ขอปี ลาตให้ ปลงพระชนม์ พระองค์ เสีย 29 ครัน
้ ทํา จนสําเร็จ ทุก อย่างตามซึ่ งม ี เข ียน
ไว้แล ้ วว ่า ด้วยพระองค์ เขาจึง เชิญ พระศพของพระองค์ ลงจากต้นไม้ ไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ 30 แต่
พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนม์ 31 พระองค์ทรงปรากฏแก่คนทัง้ หลายที่ ตามพระองค์จากแคว้น
กาลิลีไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเป็นหลายวัน บัดนี้ คนเหล่านั ้นเป็นพยานข้างพระองค์แก่คนทัง้ หลาย 32 เรานํา
ข่าวประเสริฐนี้ มาแจ้งแก่ ท่านทัง้ หลายว่า พระสัญญาซึ่งทรงประทานแก่ บรรพบุรุษของเรา 33 พระเจ้า
ได้ ทรงให้สําเร็จตามนั ้นแก่ เราผู้เป็นลูกหลานของคนเหล่านั ้น คือในการที่ พระองค์ ทรงให้พระเยซู กลับ
คืนพระชนม์ เหมือนมีคําเขียนไว้ในหนั งสือสดุดีบทที่ สองว่า ‘ท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้ เราได้ให้กําเนิ ด
แก่ท่านแล้ว� 34 ส่วนข้อที่ พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์ คืนพระชนม์ มิให้กลับเปื่ อยเน่าอีกเลย พระองค์จึง
ตรัสอย ่างนี้ ว่า ‘เราจะให้ความเมตตาอัน แน่ นอนของเราซึ่ง ได้ สัญญาไว้กับ ดาวิด ให้แก่ ท่าน � 35 เพราะ
พระองค์ ตรัสไว้ในสดุ ดี อื่นว่า ‘พระองค์ จะไม่ทรงให้องค์ บริสุทธิของพระองค์
เปื่ อยเน่าไป� 36 ฝ่ายดาวิด
์
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เมื่อ ได้ ปฏิบัติ ในคราวอายุ ของท่านตามพระทัย ของพระเจ้า และได้ ล่วงหลับ ไปแล้ว และต้องฝัง ไว้ กับ
บรรพบุรุษ ของท่าน ก็ เปื่ อยเน่า ไป 37 แต่ พระองค์ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงให้ เป็น ขึ้น มานั ้น มิได้ ประสบความ
เปื่ อยเน่าเลย 38 เหตุฉะนั ้นท่านพี่น้องทัง้ หลาย จงเข้าใจเถิดว่า โดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการ
ยกความผิดแก่ ท่านทัง้ หลาย 39 และโดยพระองค์ นั ้น ทุกคนที่ เชื่อจะพ้นโทษได้ ทุกอย่าง ซึ่งจะพ้นไม่ได้
โดยพระราชบัญญัติของโมเสส 40 เหตุฉะนั ้นจงระวังให้ดี เกลือกว่าคําซึ่งพวกศาสดาพยากรณ์ ได้กล่าว
ไว้นั้น จะได้ แก่ ท่านทัง้ หลาย คือ ว่า 41 ‘ดู ก่อนให้เจ้ าทัง้ หลายผู้ ประมาทหมิน
่ ประหลาดใจและถึง พินาศ
ด้วยว่าเรากระทําการในกาลสมัยของเจ้า เป็นการที่แม้แต่มีผู้มาบอกแล้ว เจ้าก็จะไม่เชื่อเลย� ” 42 เมื่อ
พวกยิวได้ ออกไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกคนต่างชาติก็ อ้อนวอนให้ประกาศคําเหล่านั ้นให้เขาฟังในวัน
สะบาโตหน้า 43 ครัน
้ คนที่ ประชุม กัน นั ้น ต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้ว พวกยิว หลายคนกับ คนเข้า
จารีตที่เกรงกลัวพระเจ้าได้ตามเปาโลและบารนาบัสไป ท่านทัง้ สองจึงพูดกับเขา ชวนให้เขาตังม
้ น
ั ่ คงอยู่
ในพระคุณของพระเจ้า
พวกยิวไม่พอใจที่เปาโลเทศนาแก่คนต่างชาติ
คนเกือบสิน
้ ทัง้ เมืองได้ประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้า 45 แต่เมื่อพวก
ยิวเห็นคนมากมายก็มีใจอิจฉาอย่างยิง่ ได้พูดคัดค้านคําของเปาโลถึงโต้แย้งกับพูดคําสบประมาท 46 แล
้วเปาโลกับบารนาบัสมีใจกล้า ได้ กล่าวว่า “จําเป็ นที ่จะต้องกล่าวพระวจนะของพระเจ้าให้ท่านทัง้ หลาย
ฟั งก ่อน แต่ เมื่อ ท่านทัง้ หลายปัด เสีย และตัด สิ นว ่า ตนไม่ สมควรที่ จะได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ ดู เถิด พวกเราจะ
47
บ่ายหน้าไปหาคนต่างชาติ ด้วยองค์พระผู้เป็นเจ้าได้ตรัสสัง่ เราอย่างนี้ ว่า ‘เราได้ตัง้ เจ้าไว้ให้เป็นความ
สว่างของคนต่างชาติ เพื่อ เจ้า จะเป็น เหตุ ให้ คนทัง้ หลายรอด ถึงที่ สุด ปลายแผ่น ดิน โลก� ” 48 ฝ่ายคน
ต่างชาติเมื่อได้ยน
ิ อย่างนั ้ นก็มีความยินดี และได้สรรเสริญพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้า และคนทัง้
หลายที่ ทรงหมายไว้แล้วเพื่อให้ได้ชีวิตนิรน
ั ดร์ก็ได้เชื่อถือ 49 พระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจึงแพร่ไป
ตลอดทัว่ เขตแดนนั ้น
44 ครัน
้ ถึงวันสะบาโตหน้า

ฝ่ายตรงข้ามได้ขับไล่เปาโลและบารนาบัสไปเสีย

50 แต่พวกยิวได้ยุยงพวกสตรีมีศักดิที
์ ่ถือพระเจ้า

กับทัง้ ผู้ชายที่เป็นใหญ่ในเมืองนั ้นให้เคี่ยวเข็ญ และ
ไล่ เปาโลกับ บารนาบัส ออกจากเมืองของเขา 51 ฝ่ายเปาโลกับ บารนาบัส จึง สะบัด ผงคลี ดิ นจากเท้า ของ
ท่านออกเพื่อต่อว่าพวกเขา แล้วก็ไปยังเขตเมืองอิโคนยู
ี ม 52 แต่พวกสาวกก็เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์

14
เปาโลที่เมืองอิโคนียูม เมืองลิสตรา และเมืองเดอร์บี
1 ต่อ มาที่ เมือ งอิ โคน ี ยู ม เปาโลกับ บารนาบัส ได้ เข ้า ไปในธรรมศาลาของพวกยิว กล ่าวสัง
่ สอนเป็ นที ่
จับใจจนพวกยิวและชนชาติกรีกเป็ นอันมากได้เชื่อถือ 2 แต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็ยุยงคนต่างชาติให้มีใจคิด
ร้ายต่อพวกพี่น้ อง 3 เหตุฉะนั ้นฝ่ายท่านทัง้ สองคอยอยู่ที่นั ่นนาน มีใจกล้ากล่าวในพระนามขององค์พระ
ผู้ เป็น เจ้า และพระองค์ ได้ ทรงรับรองพระดํารัส แห่ง พระคุณ ของพระองค์ โดยทรงโปรดให้ ท่านทัง้ สอง
ทําหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ได้ 4 แต่พลเมืองส่วนใหญ่แตกเป็นสองพวก พวกหนึ่ งอยูฝ
่ ่ายพวกยิว
5
และอีก พวกหนึ่ ง อยู่ ฝ่ายอัครสาวก เมื่อ ทัง้ คนต่างชาติ และพวกยิว พร้อมกับ พวกผู้ ปกครอง ได้ ร่วมคิ
ดกันจะทําการอัปยศ และเอาก้อนหินขว้างเปาโลกับบารนาบัส 6 ท่านทัง้ สองทราบแล้วจึงหนี ไปยังเมือง
ที่ อยู่ ในแคว้น ลิ คาโอเนี ย คือ เมืองลิ ส ตรา เมืองเดอร์บี กับ ชนบทที่ อยู่ ล้อมรอบ 7 และได้ ประกาศข่าว
ประเสริฐที่นั ่น
ชายพิการได้รบ
ั การรักษาจนหาย
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8 ที่ เมืองลิ สตรามี ชายคนหนึ่ งนั ่งอยู่ใช้เท้าไม่ ได้

เขาพิการตัง้ แต่ ครรภ์มารดา ยังไม่เคยเดินเลย 9 คน
นั ้น ได้ ฟัง เปาโลพู ดอย ู่ เปาโลจึง เขม้น ดู เขา เห ็ นว ่า มี ความเชื่อ พอจะหายโรคได้ 10 จึง ร้องสั ่งด ้วยเสียง
อัน ดัง ว่า “จงลุก ขึ้น ยืน ตรง� คนนั ้ นก ็ กระโดดขึ้น เดิน ไป 11 เมื่อ หมู่ ชนเห็น การซึ่ง เปาโลได้ กระทํา นั ้น
จึง พากั นร ้ องเป็น ภาษาลิ คาโอเนี ย ว่า “พวกพระแปลงเป็น มนุษย์ ลงมาหาเราแล้ว� 12 เขาจึง เรียกบา
รนาบั สว ่า พระซุส และเรียกเปาโลว่า พระเฮอร์เมส เพราะเปาโลเป็น ผู้นํา ในการพูด 13 ปุ โรหิต ประจํา
รู ป พระซุส ซึ่ง ตัง้ อยู่ หน ้า เมืองได้ จูง วัว และถือ พวงมาลัย มายัง ประตู เมือง หมายจะถวายเครือ
่ งบู ชาด
้ว ยกั นก ับ ประชาชน 14 แต่ เมื่ ออ ัค รสาวกบารนาบัส กับ เปาโลได้ยน
ิ ดัง นั ้น จึง ฉี ก เสื้อผ้า ของตนเสีย วิง่
เข้าไปท่ามกลางคนทัง้ หลายร้องเสียงดัง 15 ว่า “ท่านทัง้ หลาย เหตุไฉนท่านจึงทําการอย่างนี้ เราเป็นคน
ธรรมดาเช่น เดีย วกั นก ั บท ่า นทัง้ หลาย และมาประกาศให้ท่า นกลับ จากสิง่ ไร้ประโยชน์ เหล่า นี้ ให้ มาหา
พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ ผู้ได้ ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และแผ่นดินโลก ทะเลและสิง่ สารพัดซึ่ งมีอยู่ในที่ เหล่า
นั ้น 16 ในกาลก่อนพระองค์ ได้ ทรงยอมให้บรรดาประชาชาติ ดําเนิ น ชีวต
ิ ตามชอบใจ 17 แต่ พระองค์ มิได้
ทรงให้ขาดพยาน คือพระองค์ ได้ ทรงกระทําคุณให้ฝนตกจากฟ้าและให้มี ฤดู เกิดผล เราทัง้ หลายจึ งอม
ิ่
ใจด้วยอาหารและความยินดี� 18 ถึง แม้ ว่า ได้ กล ่าวสิง่ นี้ แล้ว ก็ ดี อัครสาวกก็ ยงั ห้ามประชาชนมิ ให้ เขา
กระทําสักการบูชาถวายแก่ท่านทัง้ สองนั ้นได้โดยยาก
เปาโลถูกขว้างด้วยหิน แต่ได้ฟื้ นขึ้นและไปที่เมืองเดอร์บี
19 แต่ มีพวกยิวบางคนมาจากเมืองอันทิ โอกและเมืองอิโคนียูม เมื่อได้ ชก
ั ชวนประชาชนแล้ว เขาก็ได้
20
เอาหินขว้างเปาโลและลากท่านออกไปจากเมืองคิดว่าท่านตายแล้ว แต่ พวกสาวกได้ ล้อมท่านไว้แล
้วท่านก็ลุกขึ้นเข้าไปในเมือง วันรุ่งขึ้นท่านจึงเลยไปยังเมืองเดอร์บีกับบารนาบัส 21 และเมื่อท่านทัง้ สอง
ได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั ้น และได้สัง่ สอนคนเป็นอันมาก จึงกลับไปยังเมืองลิสตรา เมืองอิโคนี
ยูม และเมืองอันทิ โอกอีก 22 กระทําให้ใจของสาวกทัง้ หลายถื อมัน
่ ขึ้น เตือนเขาให้ดํารงอยู่ในความเชื่อ
และสอนว่า เราทัง้ หลายจําต้องทนความยากลําบากมากจนกว่าจะได้เข้าในอาณาจักรของพระเจ้า
เปาโลกลับไปเมืองอันทิโอก

23 เมื่อท่านทัง
้ สองได้เลือกตัง้ ผู้ปกครองสาวกไว้ทุกคริสตจักร

และได้อธิษฐานและถืออดอาหารฝาก
สาวกไว้กับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ที่ เขาเชื่อ ถือ นั ้น และหลัง จากท่านทัง้ สองได้ ข้ามแคว้น ปิ สิ เดี ยก ็ มาย ัง
แคว้น ปัมฟี เลีย 25 เมื่อ ได้ กล ่าวพระวจนะในเมืองเปอร์กาแล้ว จึง ลงไปยัง เมืองอัททาลิ ยา 26 และแล่น
จากที่ นั่น ไปยัง เมือ งอันทิ โอก คือ เมืองที่ ท่านทัง้ สองได้ รบ
ั การฝากไว้ในพระคุณ ของพระเจ้า ให้ กระทํา
27
การซึ่งท่านทัง้ สองได้กระทําสําเร็จมาแล้วนัน
้
เมื่อมาถึง ท่านทัง้ สองได้เรียกประชุมคริสตจักร และได้
เล่าให้เขาฟังถึงพระราชกิจทัง้ ปวงซึ่งพระเจ้าได้ทรงกระทําร่วมกับเขา กับซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดประตูให้
คนต่างชาติเชื่อ 28 แล้วท่านทัง้ สองจึงอยูก
่ ับพวกสาวกที่นั่นช้านาน
24

15
การประชุมปรึกษากันที่กรุ งเยรู ซาเล็มเกี่ยวกับการเข้าสุหนัต
“ถ้าไม่เข้าสุ หนัตตามจารีตของโมเสส ท่าน
จะรอดไม่ ได้ � 2 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เกิด การโต้ แย้ งและไล่เลียงกัน ระหว่างเปาโลและบารนาบัส กับ คนเหล่า
นั ้น มากมายแล้ว เขาทัง้ หลายได้ ตัง้ เปาโลและบารนาบัส กับ คนอื่นๆในพวกนั ้น ให้ ขึ้น ไป หาร ื อก ับ อัคร
สาวกและผู้ ปกครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม ในเรือ
่ งที่ เถียงกัน นั ้น 3 คริสตจักรได้ จัด ส่ง ท่านเหล่า นั ้น ไป และ
ขณะเมื่อ ท่านกําลัง ข้ามแคว้น ฟี นิ เซ ี ยก ับ แคว้น สะมาเรีย ท่านได้ กล ่าวถึง เรือ
่ งที่ คนต่างชาติ ได้ กล ับ ใจ
ใหม่ ทําให้ พวกพี่ น้องมี ความยินดี อย่างยิง่ 4 ครัน
้ มาถึง กรุ ง เยรู ซาเล็ม คริสตจักรและอัครสาวกและผู้
ปกครองทัง้ หลายได้ต้อนรับท่าน แล้วท่านเหล่านั ้นจึงเล่าให้เขาฟังถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงที่พระเจ้าได้ทรง
กระทําร่วมกับเขา 5 แต่มีบางคนในพวกฟาริสีที่มีความเชื่อได้ยน
ื ขึ้นกล่าวว่า คนต่างชาตินั ้นควรต้องให้
1 มี บางคนลงมาจากแคว้นยู เดียได้ สัง
่ สอนพวกพี่น้องว่า
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เขาเข้าสุหนัต และสัง่ ให้เขาถือตามพระราชบัญญัติของโมเสส 6 ฝ่ายอัครสาวกกับผูป
้ กครองทัง้ หลายจึง
ได้ประชุมปรึกษากันในเรือ
่ งนั ้น
ผลประชุมเกี่ยวกับความรอดของคนต่างชาติ

เมื่อ โต้ แย้ งก ัน มากแล้ว เปโตรจึง ยืน ขึ้น กล่าวแก่ เขาว่า “ท่านพี่ น้องทัง้ หลาย ท่านทัง้ หลายทราบ
อยู่ ว่า คราวก่อนนั ้น พระเจ้า ได้ ทรงเลือกข้าพเจ้า เองจากพวกท่านทัง้ หลาย ให้เป็น ผู้ ประกาศพระวจนะ
แห่งข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อ 8 พระเจ้าผู้ทรงทราบจิตใจมนุษย์ได้ทรงรับรองคนต่างชาติ
และทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เขาเหมือนได้ทรงประทานแก่พวกเรา 9 พระองค์ไม่ทรงถือว่า
เรากับ เขาต่างกัน แต่ ทรงชําระใจเขาให้ บริสุทธิ์โดยความเชื่อ 10 ถ้า อย่างนั ้น ทําไมบัดนี้ ท่านทัง้ หลาย
จึงทดลองพระเจ้า โดยวางแอกบนคอของพวกสาวกซึ่งบรรพบุรุษของเราหรือตัวเราเองก็ ดี แบกไม่ไหว
11 แต่ เราเชื่อ ว่า เราเองก็ รอดโดยพระคุณ ของพระเยซู คริสต์ เจ้ าเหมือนอย่างเขา� 12 ฝ่ายคนทัง
้ หลาย
ก็ นิ่งฟัง บารนาบัสกับ เปาโลเล่า เรือ
่ งการอัศจรรย์และการมหัศจรรย์ต่างๆ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกระทําโดย
เขาในหมู่พวกต่างชาติ
7

ยากอบประกาศว่าไม่จําเป็นต้องเข้าสุหนัต

13 ครัน
้ จบแล้วและนิ่ งอยู่ ยากอบจึงกล่าวว่า “ท่านพีน
่ ้ องทัง้ หลาย จงฟังข้าพเจ้า 14 ซีโมนได้บอกแล้วว

่า พระเจ้าได้ทรงเยีย
่ มเยียนคนต่างชาติครัง้ แรก เพื่อจะทรงเลือกชนกลุ่มหนึ่ งออกจากเขาทัง้ หลายเพื่อ
พระนามของพระองค์ 15 คําของศาสดาพยากรณ์ ก็ สอดคล้องกับเรือ
่ งนี้ ดังที่ ได้ เขียนไว้แล้วว่า 16 ‘ภาย
หลังเราจะกลับมา และจะสร้างพลับพลาของดาวิดซึ่งพังลงแล้วขึ้นใหม่ ที่ร้างหักพังนั ้นเราจะก่อขึ้นอีก
และจะตัง้ ขึ้นใหม่ 17 เพื่อคนอื่นๆจะได้แสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า คือบรรดาคนต่างชาติซ่ึงเขาเรียกด้วย
นามของเรา องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าผู้ทรงกระทําสิง่ ทัง้ ปวงเหล่านี้ ได้ตรัสไว้ 18 พระเจ้าทรงทราบถึงกจ
ิ การทัง้
ปวงของพระองค์ ตัง้ แต่ แรกสร้างโลกมาแล้ว� 19 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ตัดสิน ใจว่า อย่า ให้ เราวางเครือ
่ ง
ขัดขวางกีดกันคนต่างชาติซ่ึงกลับมาหาพระเจ้า 20 แต่เราจงเขียนหนั งสือฝากไปถึงเขาว่า ให้งดเว้นเสีย
จากสิง่ ที่มลทินเนื่ องด้วยรู ปเคารพ จากการล่วงประเวณี จากการรับประทานเนื้ อสัตว์ที่รัดคอตาย และ
จากการรับ ประทานเลื อด 21 เพราะว่า ตัง้ แต่ โบราณมาในทุก เมืองมี คนประกาศเรือ
่ งของโมเสส เพราะ
คนได้ อา่ นพระราชบัญญัติ ของท่านในธรรมศาลาทุกวันสะบาโต� 22 ขณะนั ้น อัครสาวกและผู้ปกครอง
ทัง้ หลายกับทุกคนในคริสตจักร เห็นชอบที่ จะเลือกบางคนในพวกเขาให้ไปยังเมืองอันทิ โอก ด้วยกันกับ
เปาโลและบารนาบัส คือ ยูดาส ผู้ที่มีชื่ออีกว่า บารซับบาส และสิลาส ทัง้ สองคนนี้ เป็นคนสําคัญในพวก
พี่ น้ อง 23 เขาได้ เข ียนจดหมายมอบให้ท่านถือ ไปว่า “อัครสาวกและผู้ ปกครองและพวกพี่ น้องของท่าน
คํานั บ มายัง ท่าน ผู้ เป็น พวกพี่ น้องซึ่ง เป็น คนต่างชาติ ซึ่ง อยู่ ในเมือ งอันทิ โอก แคว ้น ซีเรีย และแคว้น ซิ
ลี เซ ีย ทราบ 24 ด้วยพวกข้าพเจ้า ได้ ยิ นว ่า มี บางคนในพวกข้าพเจ้า ได้ พู ดให้ ท่านทัง้ หลายเกิด ความไม่
สบายใจ และทําให้ ใจของท่านปั่ นป่วนไป ด้วยสอนว่า ‘ท่านต้องเข้า สุ หน ัต และรักษาพระราชบัญญั ติ �
แม้ว่าเขามิได้รับคําสัง่ จากพวกข้าพเจ้า 25 พวกข้าพเจ้าจึงพร้อมใจกันเห็นชอบที่จะเลือกคน และใช้เขา
มายังท่านทัง้ หลายพร้อมกับบารนาบัสและเปาโล ผู้เป็ นที่รก
ั ของเรา 26 และเป็นผู้อุทิศชีวต
ิ ของตน เพื่อ
พระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 27 เหตุฉะนั ้น ข้าพเจ้าทัง้ หลายจึงใช้ยูดาสกับสิลา
สมาเป็นผู้ซ่ึงจะเล่าข้อความนี้ แก่ท่านทัง้ หลายด้วยปากของเขาเอง
คําสัง่ พิเศษสําหรับคนต่างชาติที่เชื่อในพระเจ้า
เพราะว่า พระวิญญาณบริสุทธิ์ และข้าพเจ้า ทัง้ หลายก็ เห ็น ชอบที่ จะไม่ วางภาระบนท่านทัง้ หลาย
เว้น ไว้ แต่ สิ ่ง เหล่านั ้ นที ่ จําเป็น 29 คือ ว่า ให้ ท่านทัง้ หลายงดการรับ ประทานสิง่ ของซึ่ง เขาได้ บูชาแก่ รู ป
เคารพ และการรับประทานเลือด และการรับประทานเนื้ อสัตว์ซ่ึงถูกรัดคอตาย และการล่วงประเวณี ถ้า
28
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ท่านทัง้ หลายงดการเหล่านี้ ก็จะเป็นการดี ขอให้อยูเป็
่ นสุขเถิด� 30 เมื่อลาจากกันแล้ว ท่านเหล่านั ้นก็ไป
ยังเมืองอันทิโอก และเมื่อได้เรียกคนทัง้ ปวงประชุมกันแล้ว จึงมอบจดหมายฉบับนน
ั ้ ให้ 31 ครันอ
้ ่านแล้ว
ต่างก็มีความชื่นชมยินดีในคําหนุนใจนั ้น 32 ฝ่ายยูดาสกับสิ ลาสเป็นผู้พยากรณ์ ด้วย จึงได้กล่าวหนุนใจ
พวกพี่ น้องหลายประการให้มี กําลัง ขึ้น 33 ครัน
้ พัก อยู่ที่ นั ่น หน่ อยหนึ่ ง แล้ว ก็ ลาจากพวกพี่ น้องไปถึ งอ ัค
รสาวกโดยสันติ ภาพ 34 ฝ่ายสิ ลาสเห็น ชอบที่ จะอยู่ต่อ ไปที่ นั ่น 35 แต่ เปาโลกับ บารนาบัส ยัง อยู่ต่อ ไปใน
เมืองอันทิโอก สัง่ สอนประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคน
บารนาบัสแยกทางกับเปาโล
ครัน
้ ล่วงไปได้ หลายวัน เปาโลจึงพู ดกับบารนาบัสว่า “ให้เรากลับไปเยีย
่ มพวกพี่น้องในทุกเมือง ที่
เราได้ประกาศพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าไว้ ดูว่าเขาเป็นอย่างไรกันบ้าง� 37 ฝ่ายบารนาบัสได้ตัง้ ใจ
ว่าจะพายอห์นผู้มีอีกชื่อหนึ่ งว่ามาระโกไปด้วย 38 แต่เปาโลไม่เห็นควรที่จะพายอห์นไปด้วย เพราะครังก
้
39
่อนยอห์นได้ละท่านทัง้ สองเสียที่แคว้นปัมฟีเลีย และมิได้ไปทําการด้วยกัน แล้วได้เกิดการขัดแย้งกัน
จนต้องแยกกัน บารนาบัสจึงพามาระโกลงเรือไปยังเกาะไซปรัส 40 แต่เปาโลได้เลือกสิลาส และเมื่อพวก
พีน
่ ้ องได้ฝากท่านทัง้ สองไว้ในพระคุณของพระเจ้าแล้วท่านก็ไป 41 ท่านจึงไปตลอดแคว้นซีเรียกับแคว้น
ซิลีเซียหนุนใจคริสตจักรให้แข็งแรงขึ้น
36

16
เปาโลพบทิโมธีผู้ช่วยตลอดชีวต
ิ ของท่าน
1 แล้วเปาโลไปยังเมืองเดอร์บีกับเมืองลิ สตรา และดู เถิด ที่ นั ่ นมีสาวกคนหนึ่ งชื่อทิ โมธี เป็ น บุตรชาย
ของหญิง ชาติ ยว
ิ คนหนึ่ ง ที่ เชื่อ แล้ว แต่ บิ ดาเป็น ชาติ กรีก 2 ทิ โมธี มี ชื่อ เสียงดี ในหมู่ พวกพี่ น้องที่ อยู่ ใน
เมืองลิ ส ตรา และเมือ งอิ โคน ี ยู ม 3 เปาโลใคร่จะพาทิ โมธีไปด้วยกัน จึง ให้ เข ้าสุ หน ัต เพราะเห็น แก่ พวก
ยิวที่อยู่ในเมืองนั ้นๆ เพราะคนเหล่านั ้นทุกคนรู ว้ า่ บิดาของเขาเป็นชาติ กรีก 4 เมื่อท่านเหล่านั ้นได้ เที่ยว
ไปตามเมืองต่างๆก็ ได้ ส่ง หนั งสือ ข้อ ตกลงของอัครสาวก และผู้ ปกครองในกรุ ง เยรู ซาเล็ม มอบให้คนทัง้
หลายทุกเมืองเพื่อให้รก
ั ษาไว้ 5 คริสตจักรทัง้ ปวงจึงเข้มแข็งในความเชื่อ และจํานวนคนได้ทวีขึ้นทุกๆวัน
พระเจ้าทรงเรียกเปาโลให้ไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย

6 ครัน
้ ท่านเหล่านั ้นไปทัว่ แว่นแคว้นฟรีเจียกับกาลาเทียแล้ว

พระวิญญาณบริสุทธิ์หา้ มมิให้กล่าวพระ
วจนะในแคว้นเอเชีย
ก็พยายามจะไปยังแว่นแคว้นบิธเี นี ย แต่พระวิญญาณ
8
ไม่ทรงโปรดให้ไป แลวท
้ ่านเหล่านั ้นได้เดินทางผ่านแคว้นมเซ
ิ ย
ี ลงมายังเมืองโตรอัส 9 ในเวลากลางคืน
เปาโลได้นิมิตเห็นผู้ชายชาวมาซิโดเนี ยคนหนึ่ งยืนอ้อนวอนว่า “ขอโปรดมาช่วยพวกข้าพเจ้าในแคว้นมา
ซิ โดเนี ย เถิด� 10 ครัน
้ ท่านเห็น นิ มิ ตน ัน
้ แล้ว เราจึง หาโอกาสทั นที ที่ จะไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย ด้วยเห็น
แน่ ว่า องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ ชาวแคว้นนั ้น 11 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ
ออกจากเมืองโตรอัสแล้ว ก็ตรงไปยังเกาะสาโมธรัสเซียและรุ ง่ ขึ้นก็ถึงเมืองเนอาบุรี
7 เมื่อไปยังแคว้นมเซ
ิ ียแล้ว

นางลิเดียได้เปิดใจและได้รบ
ั บัพติศมา

12 เมื่อออกจากที่นั่นแล้ว ก็ได้ไปยังเมืองฟีลิปปีซ่ึงเป็ นเมืองเอกในเขตแคว้นมาซิโดเนี ย และเป็ นเมือง

ขึ้น เราจึง พัก อยู่ ในเมืองนั ้น หลายวัน 13 ในวัน สะบาโตเราได้ ออกจากเมืองไปยัง ฝั่ งแม่ นํ้า เข ้า ใจว่า มี ที่
สําหรับอธิษฐาน จึงได้นั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันทีนั
่ ่น 14 มีหญิงคนหนึ่ งชื่อลิเดียมาจากเมือง
ธิยาทิ ราเป็น คนขายผ้า สี ม่วง เป็น ผู้ นม ัส การพระเจ้า หญิง นั ้น ได้ ฟัง เรา และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรง
เปิด ใจของเขาให้สนใจในถ้อยคํา ซึ่ง เปาโลได้ กล่าว 15 เมื่อ หญิง คนนั ้ นก ั บท ัง้ ครอบครัว ของเขาได้ รบ
ั บัพ
ติศมาแล้วจึงอ้อนวอนเราว่า “ถ้าท่านเห็นว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซ่ือต่อองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า เชิญเข้ามาพัก
อาศัยในบ้านของข้าพเจ้าเถิด� และเขาได้วงิ วอนจนเราขัดไม่ได้
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หญิงสาวที่มีผีสิงได้รบ
ั การขับผีออก

16 ต่อ มาเมื่อ เรากําลัง ออกไปยัง ที่ สําหรับ อธิษฐาน

มีหญิงสาวคนหนึ่ งที่ มีผีหมอดู เข้าได้ มาพบกับเรา
เขาทําการทายให้พวกเจ้านายของเขาได้เงินเป็นอันมาก 17 หญิงนั ้นตามเปาโลกับพวกเราไปร้องว่า “คน
เหล่า นี้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า ผู้ สูงสุด มากล่าวประกาศทางรอดแก่ เราทัง้ หลาย� 18 เขาทํา อย่างนั ้น
หลายวัน ฝ่ายเปาโลเป็นทุกข์มาก หันหน้าสัง่ ผีนั้นว่า “เราสัง่ เจ้าว่า ในพระนามของพระเยซูคริสต์ เจ้าจง
ออกมาจากเขา� ผีนั ้นก็ออกมาในเวลานั ้น
เปาโลและสิลาสถูกจําคุก

19 ส่วนพวกนายของเขาเมื่อเห็นว่าหมดหวังที่ จะได้เงินแล้ว

เขาจึงจับเปาโลและสิลาสลากมาถึงพวก
เจ้าหน้าที่ยงั ที่วา่ การเมือง 20 เมื่อนํามาถึงเจ้าเมืองแล้วจึงกล่าวว่า “คนเหล่านี้ เป็นพวกยิว ก่อการวุน
่ วาย
มากในเมืองของเรา 21 และสัง่ สอนธรรมเนี ยม ซึ่ง เราชาวโรมตามกฎหมายไม่ ควรจะรับ หรือ ถือ เลย�
22 ประชาชนก็ ได้ ฮือกันขึ้นต่อสู้ เปาโลและสิ ลาส เจ้ าเมืองได้ กระชากเสื้อของท่านทัง
้ สองออก แล้วสัง่ ให้
โบยด้วยไม้ เรียว 23 ครัน
้ โบยหลายที แล ้ว จึง ให้จํา ไว้ในคุก และกําชับ นายคุก ให้รก
ั ษาไว้ให้มัน
่ คง 24 นาย
คุกเมื่อรับคําสัง่ อย่างนั ้นแล้วจึงพาเปาโลกับสิลาสไปจําไว้ในห้องชัน
ื ไว้แน่ นหนา
้ ใน เอาเท้าใส่ข่อ
นายคุกและครอบครัวได้รบ
ั ความรอดและรับบัพติศมา

25 ประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับสิ ลาสก็ อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า

นั กโทษทัง้ หลายก็ฟัง
อยู่
และประตูคุกเปิดหมดทุกบาน เครือ
่ ง
27
จองจําก็ หลุดจากเขาสิน
้ ทุกคนทั นที ฝ่ายนายคุกตื่นขึ้นเห็นประตู คุ กเปิ ดอยู่ คาดว่านั กโทษทัง้ หลาย
หนี ไปหมดแล้ว จึง ชัก ดาบออกมาหมายว่า จะฆ่า ตัว เสีย 28 แต่ เปาโลได้ รอ
้ งเสียงดัง ว่า “อย่า ทําร้ายตัว
29
เองเลย เราทัง้ หลายอยู่พร้อมด้วยกันทุกคน� นายคุกจึงสัง่ ให้จุ ดไฟมา แล้ววงิ่ เข้าไปตัวสัน
่ กราบลง
30
ที่ เท ้า ของเปาโลกับ สิ ลาส และพาท่านทัง้ สองออกมาแล้ วว ่า “ท่านเจ้าข้า ข้าพเจ้า จะต้องทํา อย่างไร
จึง จะรอดได้� 31 เปาโลกับ สิ ลาสจึง กล่าวว่า “จงเชื่อ วางใจในพระเยซู คริสต์ เจ้า และท่านจะรอดได้ ทัง้
ครอบครัวของท่านด้วย� 32 ท่านทัง้ สองจึงกล่าวสัง่ สอนพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้นายคุก และ
คนทัง้ ปวงที่ อยู่ในบ้านของเขาฟัง 33 ในกลางคืนชัว่ โมงเดียวกันนั ้นเอง นายคุกจึงพาเปาโลกับสิ ลาสไป
ล้างแผลที่ ถูกเฆี่ยน และในขณะนั ้นนายคุกก็ได้รับบัพติศมาพร้อมทัง้ ครัวเรือนของเขา 34 แล้วได้พาท่า
นทัง้ สองเข้าไปในบ้านของเขา จัดโต๊ะเลี้ยงท่านแสดงความยินดีอย่างยิง่ เพราะได้เชื่อถือพระเจ้าพร้อม
กับทัง้ ครอบครัวแล้ว
26 ในทันใดนั ้นเกิดแผ่นดินไหวใหญ่จนรากคุกสะเทือนสะท้าน

เปาโลได้รบ
ั อิสรภาพ
ครัน
้ เวลาเช้า เจ้า เมืองจึง ใช้ พวกนั กการไป สัง่ ว่า “จงปล่อยคนทัง้ สองนั ้น เสีย� 36 นายคุก จึง บอก
เปาโลว่า “เจ้ าเมืองได้ ใช้ คนมาบอกให้ ปล่อยท่านทัง้ สอง ฉะนั ้น บัดนี้ เชิญ ท่านออกไปตามสบายเถิด�
37 แต่ เปาโลกล่าวแก่ เขาทัง
้ หลายว่า “เขาได้ เฆี่ยนเราผู้ เป็น คนสัญชาติ โรมต่อ หน้า คนทัง้ หลายก่อนได้
ตัดสินความ และได้จําเราไว้ในคุก บัดนี้ เขาจะเสือกไสให้เราออกไปเป็นการลับหรือ ทําอย่างนั ้นไม่ได้ ให้
เขาเองมาพาเราออกไปเถิด� 38 พวกนั กการจึง นํา ความไปแจ้ง แก่ เจ้า เมือง เมื่อ เจ้า เมืองได้ ยิ นว ่า ท่าน
ทัง้ สองเป็น คนสัญชาติ โรมก็ ตกใจกลัว 39 จึง มาวิงวอนท่านทัง้ สอง ครัน
้ พาออกไปแล้ว จึง ขอให้ออกไป
40
เสียจากเมือง ท่านทัง้ สองจึงออกจากคุก แล้วได้เข้าไปในบ้านของนางลิ เดีย เมื่อพบพวกพี่น้องก็พูด
จาหนุนใจเขาแล้วก็ลาไป
35

17
มีหลายคนได้รบ
ั ความรอดที่เมืองเธสะโลนิ กา ผู้คัดค้านก่อการจลาจล
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1 ครัน
้ เปาโลกับสิ ลาสข้ามเมืองอัมฟีบุรและเมื
ี
องอปอลโลเนี ยแล้ว

จึงมายังเมืองเธสะโลนิ กา ที่ นั ่ นมี
ธรรมศาลาของพวกยิว 2 เปาโลจึงเข้าไปร่วมกับพวกเขาตามอย่างเคย และท่านได้ อา้ งข้อความในพระ
คัมภีรโต้
์ ตอบกับเขาทัง้ สามวันสะบาโต 3 และไขข้อความชีแ
้ จงให้เห็นว่าจําเป็ นที่พระคริสต์ต้องทนทุกข์
ทรมาน แล ้ว ทรงคืน พระชนม์ และกล่าวต่อ ไปว่า “พระเยซู องค์ นี้ ที่ เราประกาศแก่ ท่านทัง้ หลายคือ พระ
คริสต์� 4 บางคนในพวกเขาก็เชื่อ และสมัครเข้าเป็นพรรคพวกกับเปาโลและสิลาส รวมทัง้ ชาวกรีกเป็น
จํานวนมากที่เกรงกลัวพระเจ้าและสุภาพสตรีที่เป็นคนสําคัญๆก็ไม่น้อย 5 แต่พวกยิวที่ไม่เชื่อก็อิจฉา ไป
คบคิ ดก ับ คนพาลตามตลาดรวบรวมกัน มาเป็ นอ ัน มาก ก่อการจลาจลในบ้านเมือง เข ้าบุ กบ ้า นของยา
โสน ตัง้ ใจจะพาท่านทัง้ สองออกมาให้คนทัง้ ปวง 6 ครัน
้ ไม่พบจึงฉุ ดลากยาโสนกับพวกพี่น้องบางคนไป
หาเจ้า หน้าที่ ผู้ ครองเมืองร้องว่า “คนเหล่านั ้ นที ่ เป็น พวกควํา่ แผ่น ดิน ได้ มาที่ นี่ ด้วย 7 ยาโสนรับรองเขา
ไว้ และบรรดาคนเหล่านี้ ได้กระทําผิดคําสัง่ ของซีซาร์ โดยเขาสอนว่ามีกษั ตริย์อีกองค์หน่งึ คือพระเยซู�
8 เมื่อ ประชาชนและเจ้า หน้าที่ ผู้ ครองเมืองได้ ยน
ิ ดัง นั ้ นก ็ ร้อนใจ 9 จึง เรียกประกัน ตัว ยาโสนกับ คนอื่นๆ
แล้วก็ปล่อยไป
เปาโลที่เมืองเบโรอา

10 พอคํ่าลงพวกพีน
่ ้ องจึงส่งเปาโลกับสิลาสไปยังเมืองเบโรอา

ครัน
้ ถึงแล้วท่านจึงเข้าไปในธรรมศาลา
ของพวกยิว 11 ชาวเมืองนั ้น สุภาพกว่า ชาวเมืองเธสะโลนิ กา ด้วยเขาได้ รบ
ั พระวจนะด้วยความเต็มใจ
และค้น ดู พระคัมภีร ์ทุก วัน หวัง จะรู ้ว่า ข้อความเหล่า นั ้น จะจริงด ัง กล่าวหรือ ไม่ 12 เหตุ ฉะนั ้น มี หลาย
คนในพวกเขาได้ เชื่อ ถือ กับ สตรีผู้ มี ศักดิ์ ชาติ กรีก ทัง้ ผู้ชายไม่ น้ อย 13 แต่ เมื่อ พวกยิ วท ี่ อยู่ ในเมืองเธ
สะโลนิ กาทราบว่า เปาโลได้ กล่าวสัง่ สอนพระวจนะของพระเจ้าในเมืองเบโรอาเหมือนกัน เขาก็ มายุยง
ประชาชนที่นั่นด้วย 14 ขณะนั ้นพวกพี่น้องจึงส่งเปาโลออกไปตามทางที่จะไปทะเล แต่สิลาสกับทิโมธียงั
อยูที
่ ่นั่น
เปาโลที่กรุ งเอเธนส์
15 คนที ่ ไปส่ง เปาโลนั ้น ได้ ไปส่ง ท่านถึง กรุ ง เอเธนส์ และเมื่อ ได้ รบ
ั คํา สัง่ ของท่านให้ บอกสิ ลาสกั บท ิ
16
โมธีให้ รีบไปหาท่านแล้ว เขาก็ จากไป เมื่อ เปาโลกําลัง คอยสิ ลาสกั บท ิ โมธีอยู่ ในกรุ ง เอเธนส์ นั ้น ท่าน
มี ความเดือดร้อนวุน
่ วายใจเพราะได้ เห็นรูปเคารพเต็มไปทัง้ เมือง 17 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจึงโต้ตอบในธรรม
ศาลากับ พวกยิว และกับ คนที่ เกรงกลัว พระเจ้า และกับ คนทัง้ หลายซึ่ง มาพบท่านที่ ตลาดทุก วัน 18 นั ก
ปรัชญาบางคนในพวกเอปีกูเรียวและในพวกสโตอิกได้มาพบท่าน บางคนกล่าวว่า “คนพูดเพ้อเจ้ออย่าง
นี้ ใคร่จะมาพูดอะไรให้เราฟังอีกเล่า� คนอื่นกล่าวว่า “ดูเหมือนเขาเป็นคนนําพระต่างประเทศเข้ามาเผย
แพร่� เพราะเปาโลได้ประกาศเรือ
่ งพระเยซูและเรือ
่ งการเป็นขึ้นมาจากความตาย 19 เขาจึงจับเปาโลพา
ไปยัง สภาอาเรโอปากั ส แล้ว ถามว่า “เราขอรู ได้
้ หรือ ไม่ ว่า คํา สอนอย่างใหม่ ที่ ท่านกล่าวนั ้น เป็น อย่างไร
20 เพราะว่าท่านนําเรือ
่ งแปลกประหลาดมาถึงหูของเรา เหตุฉะนั ้นเราอยากทราบว่าเรือ
่ งเหล่านี้ มีความ
21
หมายว่าอย่างไร� (เพราะชาวเอเธนส์กับชาวต่างประเทศซึ่งอาศัยอยูที
่ ่นั่น ไม่ได้ใช้เวลาว่างในการอื่น
นอกจากจะกล่าวหรือฟังสิง่ ใหม่ๆ)
การเทศนาของเปาโลบนเขาอาเรโอ
ฝ่ายเปาโลจึง ยืน ขึ้น กลางเนิ น เขาอาเรโอแล้ว กล่าวว่า “ท่านชาวกรุ ง เอเธนส์ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ท่าน
ทัง้ หลายเชื่อถือโชคลางเกินไปในทุกเรือ
่ ง 23 เพราะว่าเมื่อข้าพเจ้าเดินทางมาสังเกตดูสิ่งที่ท่านนมัสการ
นั ้น ข้าพเจ้าได้พบแท่นแท่นหนึ่ งมีคําจารึกไว้ว่า ‘แด่พระเจ้าที่ไม่รูจั
้ ก� เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ
และแสดงให้ท่านทัง้ หลายทราบถึงพระเจ้าที่ท่านไม่รู จั
้ กแต่ยงั นมัสการอยู่ 24 พระเจ้าผู้ทรงสร้างโลกกับ
สิง่ ทัง้ ปวงที่มีอยูในนั
่
้น พระองค์ทรงเป็นเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลก มิได้ทรงสถิตในปูชนียสถาน
ซึ่งมือมนุษย์ได้กระทําไว้ 25 การที่มือมนุษย์ปฏิบัตินมัสการพระองค์นั้นจะหมายว่า พระเจ้าต้องประสงค์
22
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สิ่งหนึ่ งสิง่ ใดจากเขาก็หามิได้ เพราะพระองค์ทรงเป็นผูป
้ ระทานชีวต
ิ และลมหายใจและสิง่ สารพัดแก่คน
ทัง้ ปวงต่างหาก 26 พระองค์ ได้ ทรงสร้างมนุษย์ ทุ กชาติ สืบ สายโลหิ ตอ ัน เดียวกัน ให้ อยู่ ทัว่ พื้น พิภพโลก
และได้ ทรงกําหนดเวลาและเขตแดนให้เขาอยู่ 27 เพื่อเขาจะได้ แสวงหาองค์ พระผู้เป็นเจ้า และหากเขา
จะคลําหาก็จะได้พบพระองค์ ด้วยพระองค์มิทรงอยู่หา่ งไกลจากเราทุกคนเลย 28 ด้วยว่า ‘เรามีชีวิตและ
ไหวตัว และเป็น อยู่ ในพระองค์� ตามที่ กวีบางคนในพวกท่านได้ กล่าวว่า ‘เราทัง้ หลายเป็น เชื้อ สายของ
พระองค์� 29 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เราเป็น เชื้อ สายของพระเจ้า แล้ว เราก็ ไม่ ควรถือว่า พระเจ้า ทรงเป็น เหมือน
ทอง เงิน หรือ หิน ซึ่ง ได้ แกะสลั กด ้ว ยศิล ปะและความคิด ของมนุษย์ 30 ในเวลาเมื่ อมนุษย์ ยัง โฉดเขลา
อยู่พระเจ้า ทรงมองข้ามไปเสีย แต่ เดีย
๋ วนี้ พระองค์ ได้ ตรัสส ัง่ แก่ มนุษย์ทัง้ ปวงทั ่วท ุก แห่ง ให้กล ับ ใจใหม่
31 เพราะพระองค์ ได้ ทรงกําหนดวัน หนึ่ ง ไว้ ในวัน นั ้น พระองค์ จะทรงพิพากษาโลกตามความชอบธรรม
โดยให้ท่านองค์นั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกไว้เป็นผูพิ
้ พากษา และพระองค์ได้ให้พยานหลักฐานแก่คนทัง้
ปวงแล้วว่า ได้ทรงโปรดให้ท่านองค์นั้นคืนพระชนม์� 32 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึงเรือ
่ งการซึ่งเป็นขึ้นมา
จากความตายแล้ว บางคนก็เยาะเย้ย แต่คนอื่นๆว่า “เราจะฟังท่านกล่าวเรือ
่ งนี้ อีกต่อไป� 33 แล้วเปาโล
จึง ออกไปจากเขา 34 แต่ มี ชายบางคนติดตามเปาโลไปและได้ เชื่อ ถือ ในคนเหล่านั ้ นม ี ดิ โอน ิ สิ อัสผ ู้ เป็น
สมาชิกสภาอาเรโอปากัส กับหญิงคนหนึ่ งชื่อดามาริส และคนอื่นๆด้วย

18
เปาโลกับอาควิลลาและปริสสิลลาที่เมืองโครินธ์

1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ เปาโลจึงออกจากกรุ งเอเธนส์ไปยังเมืองโครินธ์ 2 ท่านได้พบยิวคนหนึ่ งชื่อ

อาควิลลา ซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัส แต่พึ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อปริสสิลลา (เพราะคลาวดิอั
สม ี รบ
ั สัง่ ให้ พวกยิ วท งั ้ ปวงออกไปจากกรุ ง โรม� เปาโลจึง ไปหาคนทัง้ สองนั ้น 3 และเพราะเขามี อาชีพ
อย่างเดียวกัน จึง ได้ อาศัย ทําการอยู่กับ เขา เพราะว่า ทัง้ สองฝ่ายเป็น ช่างทํา เต็นท์ ด้วยกัน 4 เปาโลได้ โต้
เถียงในธรรมศาลาทุกวันสะบาโต ได้ ชักชวนทัง้ พวกยิวและพวกกรีก 5 พอสิ ลาสกั บทิโมธีมาจากแคว้น
มาซิ โดเนี ย เปาโลก็ ได้ รับ การดลใจ และเป็น พยานแก่ พวกยิ วว ่า พระเยซู เป็น พระคริสต์ 6 แต่ เมื่อ พวก
เหล่า นั ้น ขัด ขวางตัว เองและกล่าวคํา หมิน
่ ประมาท เปาโลจึง ได้ สะบัด เสื้อผ้า กล่าวแก่ เขาว่า “ให้ เลือด
ของท่านทัง้ หลายตกบนศีรษะของท่านเองเถิด ข้าพเจ้าก็ ปราศจากเลือดนั ้นแล้ว ตัง้ แต่ นี้ ไปข้าพเจ้าจะ
ไปหาคนต่างชาติ� 7 ท่านจึง ออกจากที่ นั ่น แล ้ว เข้าไปในบ้านของชายคนหนึ่ ง ชื่อ ยุ สทัส ซึ่ง เป็น ผู้ นม ัส
การพระเจ้า บ้านของเขาอยู่ ติ ดก ับ ธรรมศาลา 8 ฝ่ายคริสปัส นายธรรมศาลากั บท ัง้ ครัว เรือนของท่าน
ได้ เชื่อ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และชาวโคริน ธ์หลายคนเมื่อ ได้ ฟัง แล้ วก ็ ได้ เชื่อ ถือ และรับ บัพ ติศ มา 9 และ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าได้ตรัสกับเปาโลทางนิ มิตในคืนวันหนึ่ งว่า “อย่ากลัวเลย แต่จงกล่าวต่อไป อย่านิ่ งเสีย
10 เพราะว่า เราอยู่ กับ เจ้า และจะไม่ มี ผู้ หน่ง
ึ ผู้ ใดอาจต่อสู้ ทําร้ายเจ้า ด้วยว่า คนของเราในนครนี้ มี มาก �
11 เปาโลจึงยับยัง
้ อยูก
่ ับเขาและสัง่ สอนพระวจนะของพระเจ้าตลอดหนึ่ งปีกับหกเดือน
ผู้สําเร็จราชการของโรมปฏิเสธข้อเรียกร้องของพวกยิวที่ต่อต้านเปาโล

12 แต่คราวเมื่อกัลลิโอเป็ นผู้สําเร็จราชการแคว้นอาคายา

พวกยิวได้ฮอก
ื ันขึ้นต่อสู้เปาโล และพาท่าน
ไปบัล ลั งก ์ พิพากษา 13 ฟ้องว่า “คนนี้ ชักชวนคนทัง้ หลายให้ นม ัส การพระเจ้า ตามทางที่ ผิด กฎหมาย �
14 เมื่อ เปาโลจะอ้า ปากพูด กัล ลิ โอก ็ กล ่าวแก่ พวกยิวว ่า “โอ พวกยิว ถ้า เป็ น เรือ
่ งความชัว่ หรือเป็นเรือ
่ ง
15
อาชญากรรม สมควรเราจะฟังท่านทัง้ หลาย แต่ ถ้าเป็นการโต้ แย้งกันถึงเรือ
่ งถ้อยคํากับชื่อและพระ
ราชบัญญัติของพวกท่านแล้ว ท่านทัง้ หลายจงวินิจฉั ยกันเอาเองเถิด เราไม่อยากเป็นผู้พิพากษาตัดสิน
ข้อความเหล่านั ้น� 16 ท่านจึงไล่พวกนั ้นไปจากบัลลังก์พิพากษา 17 บรรดาชาติกรีกจึงจับโสสเธเนสนาย
ธรรมศาลามา เฆี่ยนข้างหน้าบัลลังก์พิพากษา แต่กัลลิโอไม่เอาธุระเลย
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เปาโลไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มโดยผ่านเมืองเอเฟซัสและเมืองซีซารียา
18 ต่อมาเปาโลได้พักอยู่ที่ นั ่ นอีกหลายวัน แล้วท่านจึงลาพวกพี่น้องแล่นเรือไปยังแคว้นซีเรีย และปริ
สส ิล ลากับ อาควิลลาก็ ไปด้วย เปาโลได้ โกนศีรษะที่ เมืองเคนเครีย เพราะท่านได้ ปฏิญาณตัว ไว้ 19 ครัน
้
มายัง เมืองเอเฟซัส เปาโลได้ ละปริสส ิล ลากับ อาควิลลาไว้ ที่ นั่น แต่ ท่านเองได้ เข ้า ไปโต้ เถียงกับ พวก
ยิวในธรรมศาลา 20 เมื่อคนเหล่านั ้นขอให้ท่านอยู่กับเขาต่อไป ท่านก็ ไม่ยอม 21 แต่ ได้ ลาเขาไปกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าจะพยายามรักษาเทศกาลเลี้ยงที่จะถึงในกรุ งเยรู ซาเล็มโดยทุกวิถีทาง แต่ถ้าเป็นทีช
่ อบพระทัย
พระเจ้า ข้าพเจ้าจะกลับมาหาท่านทัง้ หลายอีก� แล้วเปาโลได้ลงเรือแล่นออกจากเมืองเอเฟซัส 22 ครัน
้
มาถึงเมืองซีซารียา ท่านได้ข้น
ึ ไปคํานั บคริสตจักรแล้วลงไปยังเมืองอันทิโอก 23 ครัน
้ ยับยัง้ อยูที
่ ่นั ่นหน่ อย
หนึ่ ง ท่านจึง ไปตลอดแว่น แคว้น กาลาเทีย และฟรีเจ ีย ตามลําดั บก ัน ไปเรือ
่ ยๆ เพื่อ จะช่วยชู กําลัง พวก
สาวก
อปอลโลที่เมืองเอเฟซัส
มี ยิว คนหนึ่ ง ชื่อ อปอลโล เก ิด ในเมือ งอเล็ก ซานเดรีย เป็น คนมี โวหารดี และชํานาญมากในทาง
พระคัมภีร ์ ท่านมายัง เมืองเอเฟซัส 25 อปอลโลคนนี้ ได้ รับ การอบรมในทางขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และ
มี ใจร้อนรนกล่าวสัง่ สอนโดยละเอียดถึง เรือ
่ งองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ถึง แม้ ว่า ท่านรู แต่
้ เพียงบัพ ติศ มาของ
26
ยอห์นเท่านั ้น ท่านได้ตัง้ ต้นสัง่ สอนโดยใจกล้าในธรรมศาลา แต่เมื่ออาควิลลากับปริสสิลลาได้ฟังท่าน
แล้ว เขาจึงรับท่านมาสัง่ สอนให้รู ทางของพระเจ้
้
าให้ถูกต้องยิง่ ขึ้น 27 ครัน
้ อปอลโลใคร่จะไปยังแคว้นอา
คายา พวกพี่ น้องก็ เข ียนจดหมายฝากไปถึง สาวกที่ นั่น ให้เขารับรองท่านไว้ ครัน
้ ท่านไปถึง แล้ว ท่านได้
ช่วยเหลือคนทัง้ หลายที่ ได้ เชื่อโดยพระคุณนั ้นอย่างมากมาย 28 เพราะท่านโต้ แย้งกับพวกยิวอย่างแข็ง
แรงต่อหน้าคนทัง้ ปวง และชีแ
์ า้ งให้เห็นว่า พระเยซูคือพระคริสต์
้ จงยกหลักในพระคัมภีรอ
24

19
เปาโลสอนผู้ที่เชื่อในเมืองเอเฟซัส

1 ต่อมาขณะที่อปอลโลยังอยู่ในเมืองโครินธ์นั ้น

เปาโลได้ไปตามแว่นแคว้นฝ่ายเหนื อ แล้วมายังเมือง
เอเฟซัส และพบสาวกบางคน 2 จึง ถามเขาว่า “ตัง้ แต่ ท่านทัง้ หลายเชื่อ นั ้น ท่านได้ รบ
ั พระวิญญาณบริ
สุทธิหรื
์ อเปล่า� เขาตอบเปาโลว่า “เปล่า เรือ
่ งพระวิญญาณบริสุทธิน
์ ั ้นเราก็ยงั ไม่เคยได้ยน
ิ เลย� 3 เปาโล
จึง ถามเขาว่า “ถ้า อย่างนั ้น ท่านได้ รบ
ั บัพ ติศ มาอัน ใดเล่า� เขาตอบว่า “บัพ ติศ มาของยอห์น� 4 เปาโล
จึงว่า “ยอห์นให้รบ
ั บัพติศมาสําแดงถึงการกลับใจใหม่ก็ จริง แล้วบอกคนทัง้ ปวงให้เชื่อในพระองค์ ผู้จะ
เสด็จมาภายหลังคือพระเยซูคริสต์� 5 เมื่อเขาได้ยน
ิ อย่างนั ้น เขาจึงรับบัพติศมาในพระนามของพระเยซู
6
เจ้า เมื่อ เปาโลได้ วางมือ บนเขาแล้ว พระวิญญาณบริสุทธิ์ ก็ เสด็จ ลงมาบนเขา เขาจึง พูด ภาษาต่างๆ
และได้พยากรณ์ ด้วย 7 คนเหล่านั ้นมีผู้ชายประมาณสิบสองคน
ข่าวประเสริฐจากเปาโลได้แพร่กระจายตลอดทัว่ เอเชีย
8 เปาโลเข้าไปกล่าวโต้ แย้ งในธรรมศาลาด้วยใจกล้า สิน
้ สามเดือน ชักชวนให้ เชื่อ ในสิง่ ที่ กล ่าวถึง
อาณาจักรของพระเจ้า 9 แต่ บางคนมี ใจแข็ง กระด้างไม่ เชื่อ และพูด หยาบช้า เรือ
่ งทางนั ้น ต่อ หน้า ชุ มนุ
มชน เปาโลจึงแยกไปจากเขาและพาพวกสาวกไปด้วย แลวท
้ ่านได้ไปโต้แย้งกันทุกวันในห้องประชุมของ
ท่านผู้หน่งึ ชื่อ ที รันนั ส 10 ท่านได้ กระทําอย่างนั ้นสิน
้ สองปี จนชาวแคว้นเอเชียทัง้ พวกยิวและพวกกรีก
ได้ยน
ิ พระวจนะของพระเยซูเจ้า
เปาโลทําการอัศจรรย์เหนื อธรรมชาติ
พระเจ้าได้ ทรงกระทําการอัศจรรย์อน
ั พิสดารด้วยมือของเปาโล 12 จนเขานําเอาผ้าเช็ดหน้ากับผ้า
กันเปื้ อนจากตัวเปาโลไปวางที่ ตัวคนป่วยไข้ โรคนั ้ นก็หายและวิญญาณชัวก
่ ็ออกจากคน 13 แต่ พวกยิว
บางคนที่ เที่ยวไปเป็น หมอผีพยายามใช้พระนามของพระเยซู เจ้ าขับวิญญาณชัวว
่ ่า “เราสัง่ เจ้า โดยพระ
11
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เยซู ซ่ึง เปาโลได้ ประกาศนั ้น� 14 พวกยิว คนหนึ่ ง ชื่อ เสวาเป็น ปุโรหิต ใหญ่ มี บุ ตรชายเจ็ด คนซึ่ง ได้ กระทํา
อย่างนั ้น 15 ฝ่ายวิญญาณชัว่ จึงตอบเขาว่า “พระเยซู ข้าก็รู จ
้ ัก และเปาโล ข้าก็รู จ
้ ัก แต่พวกเจ้าเป็นผู้ใด
เล่า� 16 คนที ่ มี วิญญาณชัว่ สิง อยู่ จึง กระโดดใส่ คนเหล่า นั ้น และเอาชนะเขา และปราบเขาลงได้ จนคน
เหล่านั ้นต้องหนี ออกไปจากเรือนทัง้ เปลือยกายและบาดเจ็บ 17 เรือ
่ งนั ้นได้ลือกันไปถึงหูคนทัง้ ปวงที่ อยู่
ในเมืองเอเฟซัส ทัง้ พวกยิวก ับ พวกกรีก และคนทัง้ ปวงก็ พากั นม ี ความเกรงกลัว และพระนามของพระ
เยซูเจ้าก็เป็นทีย
่ กย่องสรรเสริญ 18 มีหลายคนที่เชื่อแล้วได้มาสารภาพ และเล่าเรือ
่ งการซึ่งเขาได้กระทํา
19
ไปนั ้น และหลายคนที่ ใช้เวทมนตร์ได้เอาตําราของตนมาเผาเสียต่อหน้าคนทัง้ ปวง ตําราเหล่านั ้นคิด
เป็นราคาถึงห้าหมื่นเหรียญเงิน 20 พระวจนะของพระเจ้าก็บังเกิดผลอย่างมากและมีชัย 21 ครัน
้ สิน
้ เหตุ
การณ์ เหล่า นี้ แล ้ว เปาโลได้ ตัง้ ใจว่า เมื่อ ไปทัว่ แคว้น มาซิ โดเนี ยก ับ แคว้น อาคายาแล้ว จะเลยไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม และพูดว่า “เมื่อข้าพเจ้าไปที่นั่นแล้ว ข้าพเจ้าจะต้องไปเห็นกรุ งโรมด้วย� 22 ท่านจึงใช้ผู้ช่วย
ของท่านสองคน คือทิโมธีกับเอรัสทัสไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย ฝ่ายท่านก็พักอยูหน
่ ่อยหนึ่ งในแคว้นเอเชีย

ผู้ทํารู ปเคารพก่อให้เกิดการจลาจล
23 คราวนั ้นเกิดการวุน
่ วายมากเพราะเหตุทางนั ้น 24 ด้วยมีชายคนหนึ่ งชื่อเดเมตริอส
ั

เป็นช่างเงินได้

25 เดเมตริอส
ั จึงประชุมช่างเหล่านั ้นที่

เอาเงินทําเป็นรูปพระอารเทมิสทําให้พวกช่างเงินนั ้นได้กําไรมาก
ทําการคล้ายกัน แล้ วว ่า “ท่านทัง้ หลาย ท่านทราบอยู่ วา่ พวกเราได้ ทรัพย์ สิ นเงิน ทองมาก็ เพราะทําการ
อัน นี้ 26 และท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ และได้ เห ็ นอยู่ ว่า ไม่ใช่ เฉพาะในเมืองเอเฟซัส เมืองเดียว แต่ เก ื อบทัว่
แคว้น เอเชีย เปาโลคนนี้ ได้ ชัก ชวนคนเป็ นอ ัน มากให้ เลิก ทางเก่า เสีย โดยได้ กล ่าวว่า สิง่ ที่ มื อมนุษย์ ทํา
นั ้น ไม่ ใช่ พระ 27 น่า กลั วว ่า ไม่ ใช่ แต่ อาชีพ ของเราจะเสีย ไปอย่างเดียว แต่ พระวิหารของพระแม่ เจ้ าอาร
เทมิสซึ่งเป็นใหญ่จะเป็ นที่หมิน
่ ประมาทด้วย และสง่าราศีแห่งรู ปของพระแม่เจ้านั ้นซึ่งเป็ นที่นับถือของ
บรรดาชาวแคว้น เอเชี ยก ับ สิน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ ดัง นั ้น ต่างก็ โกรธแค้น
้ ทัง้ โลก จะเสื่อมลงไป� 28 ครัน
29
และร้องว่า “พระอารเทมิสของชาวเอเฟซัสเป็นใหญ่� แล้วก็เกด
ิ การวุน
่ วายใหญ่โตทัวท
่ ัง้ เมือง เขาจึง
ได้จับกายอัสกับอาริสทารคัสชาวมาซิโดเนี ยผู้เป็นเพื่อนเดินทางของเปาโล ลากวิง่ เข้าไปในโรงมหรสพ
30 ฝ่ายเปาโลใคร่จะเข้าไปในหมู่คนด้วย แต่พวกสาวกไม่ยอมให้ท่านเข้าไป 31 มีบางคนในพวกเจ้านายที่
ประจําแคว้นเอเชียซึ่งเป็นสหายของเปาโล ได้ ใช้คนไปวิงวอนขอเปาโลมิให้เข้าไปในโรงมหรสพ 32 บาง
คนจึงได้ รอ
้ งว่าอย่างนี้ บางคนได้ รอ
้ งว่าอย่างนั ้น เพราะว่าที่ ประชุมวุน
่ วายมาก และคนโดยมากไม่รู ว่
้ า
33
เขาประชุม กัน ด้วยเรือ
่ งอะไร พวกเหล่า นั ้น บางคนได้ ดัน อเล็ก ซานเดอร์ ซึ่ง เป็น คนที่ พวกยิว ให้ ออก
มาข้างหน้า อเล็กซานเดอร์จึงโบกมือหมายจะกล่าวแก้ แทนต่อหน้าคนทัง้ ปวง 34 แต่ เมื่อคนทัง้ หลายรู ้
ว่า ท่านเป็น คนยิว เขาก็ ยงิ่ ส่ง เสียงร้องพร้อมกัน อยู่ ประมาณสัก สองชัว่ โมงว่า “พระอารเทมิส ของชาว
เอเฟซัสเป็นใหญ่� 35 เมื่อเจ้าหน้าที่ ทะเบียนของเมืองนั ้นยอมคล้อยตามจนประชาชนสงบลงแล้วเขาก็
กล่าวว่า “ท่านชาวเอเฟซัสทัง้ หลาย มีผูใดบ้
้
างซึ่งไม่ทราบว่า เมืองเอเฟซัสนเี้ ป็นเมืองที่นมัสการพระแม่
เจ้ าอารเทมิ สผ ู้ ยิง่ ใหญ่ และนมัสการรู ป จําลองซึ่ง ตกลงมาจากดาวพฤหัสบดี 36 เมื่อ ข้อ นั ้น กล่าวโต้ แย้
งไม่ได้แล้ว ท่านทัง้ หลายควรจะนิ่ งสงบสติอารมณ์ อย่าทําอะไรวูว่ ามไป 37 ท่านทัง้ หลายได้พาคนเหล่านี้
มา ซึ่ งมิใช่เป็นคนปล้นพระวิหารหรือพูดหมิน
่ ประมาทพระแม่ เจ้ าของพวกท่าน 38 เหตุ ฉะนั ้น ถ้าแม้ เด
เมตริอส
ั กับพวกช่างที่มีอาชีพอย่างเดียวกันเป็นความกับผูใด
้ วันกําหนดที่จะว่าความก็มี ผู้พิพากษาก็มี
ให้เขามาฟ้องกันเถิด 39 แต่ถ้าแม้ท่านมีข้อหาอะไรอีก ก็ให้ชําระกันในที่ ประชุมตามกฎหมาย 40 ด้วยว่า
น่ากลัวเราจะต้องถูกฟ้องว่าเป็นผู้ก่อการจลาจลวันนี้ เพราะเราทัง้ หลายไม่อาจยกข้อใดขึ้นอ้างเป็ นมูล
เหตุพอแก่การจลาจลคราวนี้ ได้� 41 ครัน
้ กล่าวอย่างนั ้นแล้วท่านจึงให้เลิกชุมนุม
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20
เปาโลกลับไปที่แคว้นมาซิโดเนี ย
ครัน
้ การวุน
่ วายนั ้นสงบแล้ว เปาโลจึง ให้ไปตามพวกสาวกมา กอดกัน แล้ วก็ลาเขาไปยังแคว้นมาซิ
2
โดเนี ย เมื่อได้ ข้ามที่ นั้นไปแล้วและได้ สัง่ เตือนสติ เขามาก ท่านก็ มายังประเทศกรีก 3 พักอยู่ที่ นั ่นสาม
เดือน และเมื่อ ท่านจวนจะลงเรือ ไปยัง แคว้น ซีเรีย พวกยิ วก ็ คิด ร้ายต่อ ท่าน ท่านจึง ตัง้ ใจกลับ ไปทาง
แคว้นมาซิ โดเนี ย 4 คนที ่ไปยังแคว้นเอเชียกับเปาโลคือโสปาเทอร์ชาวเมืองเบโรอา อาริสทารคัสกับเส
คุนดัสชาวเมืองเธสะโลนิ กา กายอัสชาวเมืองเดอร์บี และทิโมธี ทีคิกัสกับโตรฟีมัสชาวแคว้นเอเชีย 5 แต่
คนเหล่านั ้นได้เดินทางล่วงหน้าไปคอยพวกเราอยูที
่ ่เมืองโตรอัสก่อน
1

เปาโลที่เมืองโตรอัส

6 ครันว
้ ันเทศกาลขนมปังไร้เชื้อล่วงไปแล้ว

เราทัง้ หลายจึงลงเรือออกจากเมืองฟีลิปปี และต่อมาห้าวั
นก็มาถึงพวกนั ้นที่เมืองโตรอัส และยับยัง้ อยูที
่ ่นั ่นเจ็ดวัน 7 ในวันต้นสัปดาห์เมื่อพวกสาวกประชุมกันทํา
พิธีหก
ั ขนมปัง เปาโลก็ กล ่าวสัง่ สอนเขา เพราะว่าวันร ุ่ง ขึ้น จะลาไปจากเขาแล้ว ท่านได้ กล ่าวยืด ยาวไป
จนเที่ยงคืน 8 มีตะเกียงหลายดวงในห้องชัน
้ บนที่เขาประชุมกันนั ้น 9 ชายหนุ่มคนหนึ่ งชื่อยุทิกัสนัง่ อยู่ที่
หน้าต่างง่วงนอนเต็ มที และเมื่อเปาโลสัง่ สอนช้านานไปอีก คนนั ้ นก็โงกพลัดตกจากหน้าต่างชันที
้ ่สาม
เมื่อยกขึ้นก็เห็นว่าตายเสียแล้ว 10 ฝ่ายเปาโลจึงลงไป ก้มตัวกอดผู้นั้นไว้ แล้วว่า “อย่าตกใจเลย ด้วยว่า
ชีวต
ิ ยังอยูใ่ นตัวเขา� 11 ครัน
้ เปาโลขึ้นไปห้องชัน
้ บนหักขนมปังและรับประทานแล้ว ก็สนทนาต่อไปอีกช้า
12
นานจนสว่าง ท่านก็ลาเขาไป คนทัง้ หลายจึงพาคนหนุ่มผู้ยงั เป็นอยูไป
่ และก็ปลื้มใจยินดีไม่น้ อยเลย
การเดินทางโดยเรือไปที่เมืองมิเลทัส

13 ฝ่ายพวกเราก็ ลงเรือ แล่น ไปยัง เมือ งอัสโสสก่อน

ตัง้ ใจว่าจะรับเปาโลที่ นั ่น ด้วยท่านสัง่ ไว้อย่างนั ้น
เพราะท่านหมายว่า จะไปทางบก ครัน
้ ท่านพบกับ เราที่ เมือ งอัสโสส เราก็ร บท
ั ่าน แล ้ว มายัง เมือ งมิทิ
เลนี 15 ครัน
้ แล่นเรือออกจากที่ นั่นได้ วน
ั หนึ่ งก็มายังที่ ตรงข้ามเกาะคิ โอส วันที่ สองก็ มาถึงเกาะสามอส
และหยุด พัก ที่ โตรก ิเลี ยม และอีก วัน หนึ่ งก ็ มาถึง เมืองมิ เลทั ส 16 ด้วยว่า เปาโลได้ ตัง้ ใจว่า จะแล่น เลย
เมืองเอเฟซัสไป เพื่อจะไม่ ต้องค้างอยู่นานในแคว้นเอเชีย เพราะท่านรีบให้ถึงกรุ งเยรู ซาเล็ม ถ้าเป็นได้
ให้ทันวันเทศกาลเพ็นเทคศเต
14

เปาโลกล่าวคําปราศรัยแก่ผู้ปกครองคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส

เปาโลจึง ใช้ คนจากเมืองมิ เลทั ส ไปยัง เมืองเอเฟซัส ให้ เชิญ พวกผู้ ปกครองในคริ สตจั กรน ั ้ นมา
18 ครัน
้ เขาทัง้ หลายมาถึงเปาโลแล้ว เปาโลจึงกล่าวแก่เขาว่า “ท่านทัง้ หลายย่อมทราบอยูเ่ องว่า ข้าพเจ้า
ได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลา ตัง้ แต่วันแรกที่ข้าพเจ้าเข้ามาในแคว้นเอเชีย 19 ข้าพเจ้าได้ปรนนิ บัติ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจ ด้วยนํ้าตาไหลเป็นอันมาก และด้วยการถูกทดลอง ซึ่งมาถึงข้าพเจ้า
เพราะพวกยิว คิด ร้ายต่อ ข้าพเจ้า 20 และสิง่ 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 พยานแก่ พวกยิว และพวกกรีก ถึง เรือ
่ งการกลับ ใจใหม่ เฉพาะพระเจ้า และความเชื่อ ในพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 22 ดู เถิด บัดนี้ พระวิญญาณพัน ผูก ข้าพเจ้า จึง จําเป็น จะต้องไปยัง กรุ ง
เยรู ซาเล็ม ไม่ ทราบว่า จะมี อะไรเกิด ขึ้ นก ับ ข้าพเจ้า ที่ นั่น บ้าง 23 เว้น ไว้แต่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ ทรงเป็น
พยานในทุ กบ ้า นทุก เมืองว่า เครือ
่ งจองจํา และความยากลําบากคอยท่า ข้าพเจ้า อยู่ 24 แต่ สิ ่ง เหล่า นี้ ไม่
ได้ เปล ี่ยนแปลงข้าพเจ้า เลย ข้าพเจ้า มิ ได้ ถือว่า ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า เป็น สิง่ ประเสริฐ แก่ ข้าพเจ้า แต่ ในชีวต
ิ
ของข้าพเจ้าขอทําหน้าที่ให้สําเร็จด้วยความปีติยินดี และทําการปรนนิ บัติที่ได้รับมอบหมายจากพระเยซู
เจ้า คือที่ จะเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งพระคุณของพระเจ้านั ้น 25 ดู เถิด ข้าพเจ้าเที่ยวป่าวประกาศ
อาณาจักรของพระเจ้า ในหมู่ พวกท่าน บัดนี้ ข้าพเจ้าทราบอยู่วา่ ท่านทัง้ หลายจะไม่ เห็นหน้า ข้าพเจ้าอีก
17
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26 เหตุฉะนั ้น

วันนี้ ข้าพเจ้ายืนยันต่อท่านทัง้ หลายว่า ข้าพเจ้าหมดราคีจากโลหิตของทุกคน 27 เพราะว่า
ข้าพเจ้ามิได้ย่อท้อในการกล่าวเรือ
่ งพระดําริของพระเจ้าทัง้ สิน
้ ให้ท่านทัง้ หลายฟัง 28 เพราะฉะนั ้นท่าน
ทัง้ หลายจงระวังตัวให้ดี และจงรักษาฝูงแกะที่ พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ทรงตัง้ ท่านไว้ให้เป็นผู้ดูแล และ
เพื่อจะได้บํารุ งเลี้ยงคริสตจักรของพระเจ้า ที่ พระองค์ทรงไถ่ ด้วยพระโลหิตของพระองค์เอง 29 ข้าพเจ้า
ทราบอยู่ว่า เมื่อข้าพเจ้าไปแล้ว จะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน และจะไม่ละเว้นฝูงแกะไว้เลย
30 จะมี บางคนในหมู่ พวกท่านเองขึ้น กล่าวบิดเบือนความจริง เพื่อ จะชักชวนพวกสาวกให้ หลงตามเขา
ไป 31 เหตุฉะนั ้นจงตื่นตัวอยู่และจําไว้ว่า ข้าพเจ้าได้สัง่ สอนเตือนสติท่านทุกคนด้วยนํ้าตาไหล ทัง้ กลาง
วัน กลางคืน ตลอดสามปี มิได้ หยุด หย่อน 32 พี่ น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า ฝากท่านไว้กับ พระเจ้า และกับ
พระดํารัสแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งมีฤทธิก่
์ อสร้างท่านขึ้นได้ และให้ท่านมีมรดกด้วยกั นกับบรรดา
33
ผู้ที่ทรงแยกตัง้ ไว้ ข้าพเจ้ามิได้โลภเงินหรือทองหรือเสื้อผ้าของผู้ใด 34 แล้วท่านทัง้ หลายทราบว่า มือ
ของข้าพเจ้า เองนี้ ได้ จัดหาสิง่ ที่ จําเป็น สําหรับ ตัว ข้าพเจ้า กับ คนที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า 35 ข้าพเจ้า ได้ วางแบบ
อย่างไว้ให้ท่านทุกอย่างแล้ว ให้เห็นว่าโดยทํางานเช่นนี้ ควรจะช่วยคนที่มีกําลังน้ อย และให้ระลึกถึงพระ
วจนะของพระเยซู เจ้า ซึ่ง พระองค์ ตรัสว ่า ‘การให้เป็น เหตุ ให้มี ความสุข ยิง่ กว่า การรับ� ” 36 ครัน
้ เปาโล
37
กล่าวอย่างนั ้นแล้วจึงคุกเข่าลงอธิษฐานกับคนเหล่านั ้น เขาทัง้ หลายจึงร้องไห้มากมาย และกอดคอ
ของเปาโล จุ บท่าน 38 เขาเป็นทุกข์มากที่สุดเพราะเหตุ ถ้อยคําที่ ท่านกล่าวว่า เขาจะไม่เห็นหน้าท่านอีก
แล้วเขาก็พาท่านไปส่งที่เรือ

21
พระวิญญาณบริสุทธิ์หา้ มเปาโลไม่ให้ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม

ต่อ มาเมื่อ พวกเราลาเขาเหล่า นั ้น แล้ วก ็ แล่ นเรือ ตรงไปยัง เกาะโขส อี กวัน หนึ่ งก ็ มาถึง เกาะโรดส์
เมื่อ ออกจากที่ นั่ นก ็ มาย ัง เมืองปาทารา 2 เราพบเรือ ลํา หนึ่ ง ที่ ไปเมืองฟิ นิ เซ ีย จึง ลงเรือ ลํา นั ้น แล่น ต่อ
ไป 3 ครัน
้ แลเห็นเกาะไซปรัสแล้ว เราก็ผ่านเกาะนั ้นไปข้างขวา แล่นไปยังแคว้นซีเรีย จอดเรือที่ท่าเมือง
ไทระ เพราะจะเอาของบรรทุกขึ้นท่าที่นั ่น 4 เมื่อไปหาพวกสาวกพบแล้ว เราจึงพักอยู่ที่นั ่นเจ็ดวัน สาวก
ได้ เตือนเปาโลโดยพระวิญญาณ มิให้ขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 แต่ เมื่อวันเหล่านั ้นล่วงไปแล้วพวกเราก็
ลาไป สาวกทัง้ หลายกั บท ัง้ ภรรยาและบุตรได้ ส่ง พวกเราออกจากเมือง แล ้ว เราทัง้ หลายก็ ได้ คุ กเข่า ลง
อธิษฐานที่ ชายหาด 6 และคํา นั บ ลาซึ่ งก ัน และกัน พวกเราก็ ลงเรือและเขาก็ กล ับ ไปบ้านของเขา 7 ครัน
้
พวกเราแล่น เรือ มาจากเมืองไทระถึง เมืองทอเลเมอิส แล้ว ก็ สิ ้ นทางทะเล เราจึง คํานั บ พวกพี่ น้องและ
พักอยู่กับเขาหนึ่ งวัน 8 ครันร
้ ุ่งขึ้นพวกเราที่ เป็นเพื่อนเดินทางกับเปาโลก็ลาไป และมาถึงเมืองซีซารียา
เราก็เข้าไปในบ้านของฟีลิป ผูประกาศข่
้
าวประเสริฐ ซึ่งเป็นคนหนึ่ งในจําพวกเจ็ดคนนั ้น เราก็อาศัยอยูก
่ ั
บท่าน 9 ฟีลิปมีบุตรสาวพรหมจารีสี่คนซึ่งได้พยากรณ์
1

ผู้พยากรณ์ อากาบัสกล่าวยืนยันถึงคําตักเตือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ครัน
้ เราอยู่ ที่ นั ่น หลายวัน แล้ว มี ผู้ พยากรณ์ คนหนึ่ ง ลงมาจากแคว้น ยู เดีย ชื่อ อากาบัส 11 ครัน
้ มา
ถึง เราเขาก็ เอาเครือ
่ งคาดเอวของเปาโลผูก มือ และเท้า ของตนกล่าวว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสด ัง
นี้ ว่า ‘พวกยิว ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม จะผูกมัด คนที่ เป็น เจ้าของเครือ
่ งคาดเอวนี้ และจะมอบเขาไว้ในมือ ของ
12
คนต่างชาติ� ” ครัน
้ เราได้ยน
ิ ดังนั ้น เรากับคนทัง้ หลายที่อยู่ที่นั่น จึงอ้อนวอนเปาโลมิให้ขึ้นไปยังกรุ ง
เยรู ซาเล็ม 13 ฝ่ายเปาโลตอบว่า “เหตุ ไฉนท่านทัง้ หลายจึง ร้องไห้ และทําให้ ข้าพเจ้า ชํ้าใจ ด้วยข้าพเจ้า
เต็มใจพร้อมที่ จะไปให้เขาผูกมัด ไว้อย่างเดียวก็ หามิได้ แต่ เต็มใจพร้อมจะตายที่ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ มด ้วย
เพราะเห็นแก่พระนามของพระเยซูเจ้า�
10

จากเมืองซีซารียาไปที่กรุ งเยรู ซาเล็ม
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เมื่อท่านไม่ ยอมฟังตามคําชักชวน เราก็ หยุดพูดและกล่าวว่า “ขอให้เป็นไปตามพระทัยองค์ พระผู้
เป็นเจ้าเถิด� 15 ภายหลังวันเหล่านั ้นเราก็ จัดแจงข้าวของ และขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 16 สาวกบางคน
ที่มาจากเมืองซี ซารียาก ็ ได้ ไปกับ เราด้วย เขานํา เราไปหาคนหนึ่ ง ชื่อ มนาสัน ชาวเกาะไซปรัส เป็น สาวก
เก่าแก่ ให้เราอาศัยอยูก
่ ับคนนั ้น 17 เมื่อเรามาถึงกรุ งเยรู ซาเล็มแล้ว พวกพีน
่ ้ องก็รบ
ั รองเราไว้ด้วยความ
ยินดี
14

เปาโลปฏิญาณตัวไว้
18 ครันร
้ ุ่งขึ้น เปาโลกับเราทัง้ หลายจึงเข้าไปหายากอบ และพวกผู้ปกครองก็อยูพร
่ ้อมกันที่นั ่น 19 เมื่อ
เปาโลคํานั บท่านเหล่านั ้นแล้ว จึงได้กล่าวถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงตามลําดับ ซึ่งพระเจ้าทรงโปรดกระทําใน
หมู่คนต่างชาติโดยการปรนนิ บัติของท่าน 20 ครัน
้ คนทัง้ หลายได้ยน
ิ จึงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า และ
กล่าวแก่ เปาโลว่า “พี่เอ๋ย ท่านเห็นว่ามีพวกยิวสั กกี่พันคนที่ เชื่อถือ และทุกคนยังมีใจร้อนรนในการถือ
พระราชบัญญัติ 21 เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ถึงท่านว่า ท่านได้สัง่ สอนพวกยิวทัง้ ปวงที่ อยู่ในหมู่ชนต่างชาติให้
ละทิง้ โมเสส และว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุหนัตหรือประพฤติตามธรรมเนี ยมเก่านั ้น 22 เรือ
่ งนั ้นเป็น
23
อย่างไร คนเป็ นอันมากจะต้องมาประชุมกัน เพราะเขาทัง้ หลายจะได้ยินว่าท่านมาแล้ว เหตุฉะนั ้นจง
ทําอย่างนี้ ตามที่ เราจะบอกแก่ ท่าน คือว่าเรามีชายสี่ คนที ่ได้ ปฏิญาณตัวไว้ 24 ท่านจงพาคนเหล่านั ้นไป
ชําระตัว ด้วยกั นก ับ เขาและเสีย เงิน แทนเขา เพื่อ เขาจะได้ โกนศีรษะ คนทัง้ หลายจึง จะรู ว
้ า่ ความที่ เขา
ได้ยน
ิ ถึง ท่านนั ้น เป็น ความเท็จ แต่ ท่านเองดําเนิ น ชีวต
ิ ให้ มี ระเบียบและรักษาพระราชบัญญั ติ อยู่ ด้วย
25 แต่ ฝ่ายคนต่างชาติ ที่ เชื่อ นั ้น เราได้ เข ียนจดหมายตัด สิ นม ิ ให้เขาถือ เช่น นั ้น แต่ ให้เขาทัง
้ หลายงดไม่
รับประทานของซึ่งบูชาแก่รู ปเคารพ ไม่รับประทานเลือด ไม่รับประทานเนื้ อสัตว์ที่รัดคอตาย และไม่ล่วง
ประเวณี � 26 เปาโลจึงพาสี่ คนนั ้นไป และวันรุ่งขึ้นได้ ชาํ ระตัวด้วยกั นกับเขา แล้วจึงเข้าไปในพระวิหาร
ประกาศวันที่การชําระนั ้นจะสําเร็จ จนถึงวันที่จะนําเครือ
่ งบูชามาถวายเพื่อคนเหล่านั ้นทุกคน
เปาโลถูกพวกยิวที่โกรธแค้นจับกุมในพระวิหาร
27 ครัน
้ เกือบ จะ สิน
้ เจ็ด วัน แล้ว พวก ยิ วท ี่ มา จาก แคว้น เอเชีย เมื่อ เห็น เปาโล ใน พระ วิหาร จึง ยุยง
ประชาชน แล ้ว จับ เปาโล 28 ร้องว่า “ชนชาติ อิสราเอลเอ๋ย จงช่วยกัน เถิด คนนี้ เป็น ผู้ ที่ ได้ สอนคนทัง้
ปวงทุกตําบลให้เป็นศั ตรู ต่อชนชาติของเรา ต่อพระราชบัญญัติและต่อสถานที่ นี้ และยิง่ กว่านั ้ นอีก เขา
ได้พาคนชาวกรีกเข้ามาในพระวิหารด้วย จึงทําให้ที่บริสุทธินี
์ ้ เป็นมลทิน� 29 (เพราะแต่ก่อน คนเหล่านั ้น
เห็นโตรฟีมัสชาวเมืองเอเฟซัสอยู่กับเปาโลในเมือง เขาจึงคาดว่าเปาโลได้พาคนนั ้นเข้ามาในพระวิหาร)
30 แล้วคนทัง
้ เมืองก็ฮอก
ื ันขึ้น คนทัง้ หลายก็วงิ่ เข้าไปรวมกัน และจับเปาโลลากออกจากพระวิหาร แล้วก็
ปิดประตูเสียทันที 31 เมื่อเขากําลังหาช่องจะฆ่าเปาโล ข่าวนั ้นลือไปยังนายพันกองทัพว่า กรุ งเยรู ซาเล็ม
เกิดการวุน
่ วายขึ้นทัง้ เมือง 32 ในทันใดนั ้น นายพันจึงคุมพวกทหารกับพวกนายร้อยวิง่ ลงไปยังคนทัง้ ปวง
เมื่อเขาทัง้ หลายเห็นนายพันกับพวกทหารมาจึงหยุดตีเปาโล
นายพันชนชาติโรมได้ใช้โซ่ล่ามเปาโลไว้
นายพัน จึง เข้าไปใกล้ แล้วจับเปาโลสัง่ ให้เอาโซ่ สองเส้น ล่ามไว้ แล ้วถามว่า ท่านเป็น ใครและได้ ทํา
อะไรบ้าง 34 บางคนในหมู่ คนเหล่านั ้ นร ้ องว่า อย่างนี้ บางคนว่า อย่างนั ้น เมื่อ นายพัน เอาความแน่ นอน
อะไรไม่ได้เพราะวุน
่ วายมาก จึงสัง่ ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร 35 ครัน
้ มาถึ งบันไดแล้ว พวกทหารจึง
ยกเปาโลขึ้น เพราะคนทัง้ ปวงกําลังคอยทําร้าย 36 ด้วยคนทัง้ ปวงเหล่านั ้นตามไปร้องว่า “จงเอาเขาไป
ฆ่าเสีย� 37 เมื่อพวกทหารจะพาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร เปาโลจึงกล่าวแก่นายพันว่า “ข้าพเจ้าจะพูดกั
บท่านสักหน่ อยได้หรือ� นายพันจึงถามว่า “เจ้าพูดภาษากรีกเป็นหรือ 38 เจ้าเป็นชาวอียป
ิ ต์ซ่ึงได้ก่อการ
กบฏแต่ก่อน และพาพวกฆาตกรสี่พันคนเข้าไปในถิน
่ ทุรกันดารมิใช่หรือ� 39 แต่เปาโลตอบว่า “ข้าพเจ้า
เป็นคนยิวซึ่งเกิดในเมืองทาร์ซัสแคว้นซีลีเซีย ไม่ใช่พลเมืองของเมืองย่อมๆ ข้าพเจ้าขอท่านอนุญาตให้
33
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พู ดก ับ คนทัง้ ปวงสัก หน่ อย� 40 ครัน
้ นายพั นอน ุญาตแล้ว เปาโลจึง ยืน อยู่ ที่ บันไดโบกมือ ให้ คนทัง้ ปวง
เมื่อคนทัง้ ปวงนิ่ งเงียบลงแล้ว ท่านจึงกล่าวแก่เขาเป็นภาษาฮีบรู ว่า

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
2
บัดนี้ � (ครัน
้ เขาทัง้ หลายได้ยน
ิ ท่านพูด ภาษาฮีบรู เขาก็ ยงิ่ เงียบลงกว่า ก่อน เปาโลจึง กล่าวว่า� 3 “ที่
จร ิง ข้าพเจ้า เป็น ยิว เก ิด ในเมืองทาร์ซัส แคว้น ซี ลี เซ ีย แต่ ได้ เติบโตขึ้น ในเมืองนี้ และได้ เล่า เรียนกั บท ่า
นอาจารย์กามาลิเอล ตามพระราชบัญญัติของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ถ้วนทุกประการ จึงมใี จร้อนรนใน
การปรนนิ บัติ พระเจ้า เหมือนอย่างท่านทัง้ หลายในทุกวันนี้ 4 ข้าพเจ้าได้ ข่มเหงคนทัง้ หลายที่ ถือในทาง
นี้ จนถึงตาย และได้ ผูกมัดเขาจําไว้ในคุกทัง้ ชายและหญิง 5 ตามที่ มหาปุ โรหิตกับสภาอาจเป็นพยานให้
ข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้าได้ ถือหนั งสือจากท่านผู้นั้นไปยังพวกพี่น้ อง และได้ เดินทางไปเมืองดามัสกัส
เพื่อจับมัดคนทัง้ หลายพามายังกรุ งเยรู ซาเล็มให้ทําโทษเสีย 6 ต่อมาเมื่อข้าพเจ้ากําลังเดินทางไปใกล้จะ
ถึงเมืองดามัสกัส ประมาณเวลาเที่ยง ในทันใดนั ้นมแ
ี สงสว่างกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ 7 ข้าพเจ้าจึง
ล้มลงที่ดินและได้ยน
ิ พระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเหงเราทําไม� 8 ข้าพเจ้า
จึงทูลตอบว่า ‘พระองค์ เจ้าข้า พระองค์ ทรงเป็นผู้ใด� พระองค์ จึงตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เราคือเยซู ชาวนา
ซาเร็ธซึ่งเจ้าข่มเหงนั ้น� 9 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่อยู่กับข้าพเจ้าได้เห็นแสงสว่างนั ้นและตกใจกลัว แต่พระ
สุรเสียงที่ตรัสกับข้าพเจ้านั ้นเขาหาได้ยน
ิ ไม่ 10 ข้าพเจ้าจึงทูลถามว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ข้าพเจ้าจะต้องทํา
ประการใด� องค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าจงลุกขึ้นเข้าไปในเมืองดามัสกัส และที่นั่นเขา
จะบอกเจ้า ให้รู ถึ
้ ง การทุก สิง่ ซึ่ง ได้ กําหนดไว้ให้เจ้ าทํา นั ้น� 11 เมื่อ ข้าพเจ้า เห็น อะไรไม่ ได้ เนื่ องจากพระ
รัศมีอน
ั แรงกล้านั ้น คนที ่มาด้วยกั นกับข้าพเจ้าก็ จูงมือพาข้าพเจ้าเข้าไปในเมืองดามัสกัส 12 มีคนหนึ่ ง
ชื่ออานาเนี ย เป็นคนมีศรัทธามากตามพระราชบัญญัติ และมีช่อ
ื เสียงดีท่ามกลางพวกยิวทงั ้ ปวงที่อยู่ที่
13
นั ่น ได้มาหาข้าพเจ้าและยืนอยูใกล้
่
กล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า ‘พีเซาโลเอ๋
่
ย จงเห็นได้อีกเถิด� ข้าพเจ้าจึงเห็น
14
ท่านได้ ในเวลานั ้น ท่านจึงกล่าวว่า ‘พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเราได้ ทรงเลือกท่านไว้ ประสงค์ จะให้
ท่านรู จ
้ ักนํ้าพระทัยของพระองค์ ให้ท่านเห็นพระองค์ผูชอบธรรมและให้
้
ได้ยินพระสุรเสียงจากพระโอษฐ์
ของพระองค์ 15 เพราะว่าท่านจะเป็นพยานฝ่ายพระองค์ให้คนทัง้ ปวงทราบถึงเหตุการณ์ ซึ่งท่านเห็นและ
ได้ยน
ิ นั ้น 16 เดีย
๋ วนี้ ท่านจะรอช้าอยูทํ
่ าไม จงลุกขึ้นรับบัพติศมา ด้วยออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ลบล้างความผิดบาปของท่านเสีย�
พระเจ้าทรงเตือนเปาโลให้ออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
17 ต่อ มาเมื่อ ข้าพเจ้า กลับ มายัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม และกําลัง อธิษฐานอยู่ ในพระวิหาร ข้าพเจ้า ก็ เคลิม
้ ไป
18 และได้เห็นพระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘จงรีบออกไปจากกรุ งเยรู ซาเล็มโดยเร็ว ด้วยว่าเขาจะไม่รบ
ั คํา
19
ของเจ้าซึ่งอ้างพยานถึงเรา�
ข้าพเจ้าจึงทูลว่า ‘พระองค์เจ้าข้า คนเหล่านั ้นทราบอยูว่
่ า ข้าพระองค์ได้
จับคนทัง้ หลายที่ เชื่อในพระองค์ ไปใส่ คุ กและเฆี่ยนตี ตามธรรมศาลาทุกแห่ง 20 และเมื่อเขาทําให้โลหิต
ของสเทเฟนพยานผู้ยอมตายเพื่อพระองค์ ตกนั ้น ข้าพระองค์ ได้ ยืนอยู่ใกล้ และเห็นชอบในการประหาร
เขาเสีย นั ้น ด้วย และข้า พระองค์ เป็น คนเฝ้า เสื้อผ้า ของคนที่ ฆ่า สเทเฟนนั ้น� 21 แล ้ว พระองค์ ตรัส กับ
ข้าพเจ้าว่า ‘จงไปเถิด เราจะใช้ให้เจ้าไปไกล ไปหาคนต่างชาติ� ” 22 เขาทัง้ หลายได้ฟังเปาโลกล่าวแค่นี้
แล้ว ก็ ร้องเสียงดัง ว่า “เอาคนเช่น นี้ ไปจากแผ่น ดิน โลก ไม่ ควรจะให้เขามี ชี วิตอยู�
่ 23 เมื่อ เขาทัง้ หลาย
กําลังโห่รอ
้ งและถอดเสื้อเอาผงคลีดินซัดขึ้นไปในอากาศ
เปาโลซึ่งเป็นชาติโรมได้รอดพ้นการเฆี่ยน
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24 นายพันจึงสัง
่ ให้พาเปาโลเข้าไปในกรมทหาร

และสัง่ ให้ไต่สวนโดยการเฆี่ยน เพื่อจะได้ รู ว่
้ าเขาร้อง
ปรักปรํา ท่านด้วยเหตุ ประการใด 25 ครัน
้ เอาเชือกหนั งม ัด เปาโล ท่านจึง ถามนายร้อยซึ่ง ยืน อยู่ ที่ นั ่ นว
่า “การที่ จะเฆี่ยนคนสัญชาติ โรมก่อนพิพากษาปรับโทษนั ้นถูกต้องตามกฎหมายหรือ� 26 เมื่อนายร้อย
ได้ยน
ิ แล้ว จึง ไปบอกนายพั นว ่า “ท่านจะทํา อะไรนั ่น คนนั ้น เป็น คนสัญชาติ โรม � 27 ฝ่ายนายพัน จึง ไป
หาเปาโลถามว่า “ท่านเป็นคนสัญชาติ โรมหรือ จงบอกเราเถิด� เปาโลจึงตอบว่า “ใช่แล้ว� 28 นายพัน
จึง ตอบว่า “ซึ่ง เราเป็น คนสัญชาติ โรมได้ นั ้น เราต้องเสีย เงิน มาก� เปาโลจึง ตอบว่า “ข้าพเจ้า เป็น คน
สัญชาติ โรมโดยกําเนิ ด� 29 ขณะนั ้นคนทัง้ หลายที่ จะไต่สวนเปาโลก็ ได้ ละท่านไปทั นที และนายพันเมื่อ
ทราบว่า เปาโลเป็นคนสัญชาติโรมก็ตกใจกลัวเพราะได้มัดท่านไว้ 30 ครันว
้ ันรุ่งขึ้นนายพันอยากรู แน่
้ ว่า
พวกยิวได้ กล่าวหาเปาโลด้วยเหตุ ใด จึงได้ ถอดเครือ
่ งจําเปาโล สัง่ ให้พวกปุโรหิตใหญ่กับบรรดาสมาชิก
สภาประชุมกัน แล้วพาเปาโลลงไปให้ยน
ื อยูต
่ ่อหน้าเขาทัง้ หลาย

23
เปาโลต่อหน้าสภา
ฝ่ายเปาโลจึงเพ่งดูพวกสมาชิกสภาแล้วกล่าวว่า “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าได้ ประพฤติ ต่อพระ
พักตร์พระเจ้าล้วนแต่ตามใจวินิจฉั ยผิดชอบอันดีจนถึงทุกวันนี้ � 2 อานาเนี ยผู้เป็นมหาปุโรหิตจึงสัง่ คน
ที่ยน
ื อยูใกล้
่
ให้ตบปากเปาโล 3 เปาโลจึงกล่าวแก่ท่านว่า “พระเจ้าจะทรงตบเจ้า ผูเป็
้ นผนั งที่ฉาบด้วยปูน
ขาว เจ้ านั ่ง พิพากษาข้า ตามพระราชบัญญั ติ และยัง สัง่ ให้เขาตบข้า ซึ่ง เป็นการผิด พระราชบัญญั ติ หรือ
� 4 คนทัง้ หลายที่ ยน
ื อยู่ที่ นั ่นจึงถามว่า “เจ้ าพูดหยาบคายต่อมหาปุโรหิตของพระเจ้าหรือ� 5 เปาโลจึง
ตอบว่า “พีน้
่ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่ทราบว่าท่านเป็นมหาปุโรหิต ด้วยมีคําเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘อย่าพูดหยาบ
6
ช้าต่อผู้ปกครองชนชาติของเจ้าเลย� ” ครัน
้ เปาโลเห็นว่า ผู้ที่อยู่ในประชุมสภานั ้นเป็นพวกสะดูสีส่วน
หนึ่ งและพวกฟาริสี ส่วนหนึ่ ง ท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ ประชุมว่า “ท่านพี่น้องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าเป็นพวก
ฟาริสี และเป็น บุตรชายของพวกฟาริสี ที่ ข้าพเจ้า ถูก พิจารณาพิพากษานี้ ก็ เพราะเรือ
่ งความหวัง ว่า มี
การเป็นขึ้นมาจากความตาย� 7 เมื่อท่านกล่าวอย่างนั ้นแล้ว พวกฟาริสีกับพวกสะดูสีก็เกิดเถียงกันขึ้น
และที่ ประชุมก็แตกเป็นสองพวก 8 ด้วยพวกสะดูสี ถือว่า การที่ เป็นขึ้นมาจากความตายนั ้นไม่มีและทูต
สวรรค์หรือวิญญาณก็ไม่มี แต่พวกฟาริสีถือว่ามีทัง้ นั ้น
1

เปาโลก่อให้เกิดการแตกแยกในพวกฟาริสีและพวกสะดูสี
และพวกธรรมาจารย์บางคนที่อยูฝ่
่ ายพวกฟาริสีก็ลุกขึ้นเถียงว่า “เราไม่เห็
นว่าคนนี้ มีความผิดอะไร แต่ถ้าวิญญาณก็ดีหรือทูตสวรรค์ก็ดีได้พูดกับเขา พวกเราอย่าต่อสู้กับพระเจ้า
เลย� 10 เมื่อ การโต้ เถียงกั นร ุน แรงขึ้น นายพัน กลั วว ่า เขาจะยื้อ แย่ง จับ เปาโลฉี ก เสีย ท่านจึง สัง่ พวก
ทหารให้ลงไปรับเปาโลออกจากหมู่พวกนั ้นพาเข้าไปไว้ในกรมทหาร
9 แล้วก็อื้ออึงเกิดโกลาหล

องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ให้เปาโลเกิดความมัน
่ ใจว่าท่านจะเป็นพยานในกรุ งโรม
11 ในเวลากลางคื นว ัน นั ้น เอง องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงยืน อยู่ กับ เปาโลตรัสว ่า “เปาโลเอ๋ย เจ้ าจงมี ใจ
กล้าเถิด เพราะว่าเจ้าได้เป็นพยานฝ่ายเราในกรุ งเยรู ซาเล็มฉั นใด เจ้าจะต้องเป็นพยานในกรุ งโรมด้วย
ฉั นนั ้น�
คนมากกว่าสี่สิบคนสบถสาบานว่าจะฆ่าเปาโล
ครัน
้ เวลารุ ง่ เช้าพวกยิวบางคนได้ สมทบกันปฏิ ญาณตั วว่า เขาทัง้ หลายจะไม่ กินจะไม่ ด่ืมอะไรกว่า
จะได้ ฆ่า เปาโลเสีย 13 คนที ่ รว่ มกัน ปองร้ายนั ้ นม ี กว่า สี่ สิ บคน 14 คนเหล่า นั ้น จึง ไปหาพวกปุโรหิต ใหญ่
กับ พวกผู้ ใหญ่ กล่าวว่า “พวกข้าพเจ้า ได้ ปฏิญาณตัวอย่างแข็ง แรงว่า จะไม่ รบ
ั ประทานอาหารจนกว่า จะ
12
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ได้ ฆ่า เปาโลเสีย 15 ฉะนั ้น บัดนี้ ท่านทัง้ หลายกับ พวกสมาชิก สภาจงพูด ให้ นายพัน เข้าใจว่า พวกท่าน
ต้องการให้ พาเปาโลลงมาหาท่านทัง้ หลายพรุ ง่ นี้ เพื่อ จะได้ ซัก ถามความให้ ถ้วนถี่ ยิง่ กว่า แต่ ก่อน ฝ่าย
พวกข้าพเจ้า จะได้ เตรียมตัว ไว้พร ้ อมที่ จะฆ่า เปาโลเสีย เมื่อ ยัง ไม่ทัน จะมาถึง� 16 แต่ บุ ตรชายของน้ อง
สาวเปาโลได้ยน
ิ เรือ
่ งซึ่ง เขาคอยทําร้ายนั ้น จึง เข้า มาในกรมทหารบอกแก่ เปาโล 17 เปาโลจึง เรียกนาย
ร้อยคนหนึ่ ง มากล่าวว่า “ขอพาชายหนุ่ม คนนี้ ไปหานายพัน ด้วย เพราะเขามี เรือ
่ งที่ จะแจ้ง ให้ ทราบ �
18 เหตุฉะนั ้นนายร้อยจึงรับตัวชายหนุ่มคนนั ้นไปหานายพันกล่าวว่า “เปาโลผู้ถู กขังอยู่นั้นเรียกข้าพเจ้า
ขอให้พาชายหนุ่มคนนี้ มาหาท่าน เพราะเขามีเรือ
่ งที่จะแจ้งให้ท่านทราบ� 19 นายพันจึงจูงมือชายนั ้นไป
แต่ ลําพัง แล ้ว ถามว่า “เจ้ าจะแจ้ง ความอะไรแก่ เรา � 20 เขาจึง ตอบว่า “พวกยิว ตกลงกัน จะขอท่านให้
พาเปาโลลงไปยังสภาเวลาพรุ ง่ นี้ ทําเสมือนว่าจะไต่สวนเรือ
่ งเขาให้ถ้วนถี่ยิง่ กว่าแต่ก่อน 21 แต่ท่านอย่า
ฟังเขา เพราะว่าในพวกเขานั ้นมีกว่าสี่สิบคนคอยปองร้ายต่อเปาโล และได้ปฏิญาณตัวว่าจะไม่กินหรือด่ื
มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย และเดีย
๋ วนี้ เขาพร้อมแล้ว กําลังคอยรับคําสัญญาจากท่าน� 22 นายพัน
จึงให้ชายหนุ่มนัน
้ ไป กําชับว่า “อย่าบอกผู้ใดให้รู ว่้ า เจ้าได้แจ้งความเรือ
่ งนี้ แก่เรา�
เขาลอบนําเปาโลไปยังเมืองซีซารียา

“จงจัดพลทหารสองร้อยกับทหารม้าเจ็ดสิบคน และ
ทหารหอกสองร้อย ให้ พร ้ อมในเวลาสามทุ่ม คื นว ัน นี้ จะไปยัง เมืองซี ซารียา 24 และจงจัด สัตว์ให้ เปาโล
ขี่ จะได้ป้องกันส่งไปยังเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง� 25 แล้วนายพันจึงเขียนจดหมายมีใจความดังต่อไปนี้
26 “คลาวดิ อส
ั ลี เซ ียสเรียนเจ้า คุณ เฟลิ กส์ ท่านผู้ วา่ ราชการทราบ 27 พวกยิว ได้ จับ คนนี้ ไว้และเกือบจะ
ฆ่าเขาเสียแล้ว แต่ข้าพเจ้าพาพวกทหารไปช่วยเขาไว้ได้ ด้วยข้าพเจ้าได้เข้าใจว่าเขาเป็นคนสัญชาติโรม
28 ข้าพเจ้าอยากจะทราบเหตุที่ พวกยิวฟ้องเขา ข้าพเจ้าจึงพาเขาไปยังสภาของพวกยิว 29 ข้าพเจ้าเห็นว
่า เขาถูก ฟ้องในเรือ
่ งอัน เกี่ยวกับ กฎหมายของพวกยิว แต่ ไม่มี ข้อหาที่ เขาควรจะตายหรือ ควรจะต้องจํา
ไว้ 30 เมื่ อม ี คนบอกข้าพเจ้า ให้ ทราบว่า พวกยิว มี การปองร้ายคนนี้ ข้าพเจ้า จึง ส่ง เขามาหาท่านที เดียว
แล้วได้สัง่ ให้พวกโจทก์ไปว่าความกับเขาต่อหน้าท่าน สวัสดี� 31 ดังนั ้นในเวลากลางคืนพวกทหารจึงพา
เปาโลไปถึงเมืองอันทิปาตรีส์ตามคําสัง่ 32 ครันร
้ ุ่งเช้าเขาให้ทหารม้าไปส่งเปาโล แล้วเขาก็กลับไปยังกรม
ทหาร 33 ครัน
้ ทหารม้าไปถึงเมืองซีซารียาแล้ว จึงส่งจดหมายให้แก่ผู้ว่าราชการเมืองและได้มอบเปาโล
ไว้ให้ท่านด้วย 34 เมื่อผู้วา่ ราชการเมืองได้อา่ นจดหมายแล้ว จึงถามว่าเปาโลมาจากแคว้นไหน เมื่อท่าน
ทราบว่ามาจากซีลีเซีย 35 ท่านจึงกล่าวว่า “เมื่อพวกโจทก์มาพร้อมกันแล้ว เราจะฟังคําให้การของเจ้า�
ท่านจึงสัง่ ให้คุมเปาโลไปไว้ที่ศาลปรีโทเรียมของเฮโรด
23 ฝ่ายนายพันจึงเรียกนายร้อยสองคนมาสัง
่ ว่า

24
เปาโลขึ้นศาลต่อหน้าเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง
1 ครัน
้ ล่วงไปได้ ห้าวัน อานาเนี ยมหาปุโรหิตจึงลงไปกับพวกผู้ใหญ่ และนั กพูดคนหนึ่ งชื่อเทอร์ทูลลัส
เขาเหล่านี้ ได้ฟ้องเปาโลต่อหน้าผู้วา่ ราชการเมือง
นั กพูดเทอร์ทูลลัสได้กล่าวหาเปาโล
2 ครัน
้ เรียกเปาโลเข้ามาแล้ว เทอร์ทูลลัสจึงเริม
่ ฟ้องว่า “ท่านเจ้าคุณเฟลิ กส์ เจ้าข้า ข้าพเจ้าทัง้ หลาย
ได้มีความสงบสุขยิง่ นั ก เพราะท่านให้มีการปรับปรุ งอันเป็นคุณประโยชน์ แก่ชาตินี้ โดยการคุ้มครองของ
ท่าน 3 ข้าพเจ้า ทัง้ หลายรับอย ู่ ทุ กประการทุก แห่ งด ้วยจิ ตกตัญญูเป็ นที ่ ยิง่ 4 แต่ เพื่ อม ิ ให้ ท่านป่วยการ
มากไป ข้าพเจ้า ขอความกรุ ณาโปรดฟัง ข้าพเจ้า สัก หน่ อยหนึ่ ง 5 ด้วยข้าพเจ้า ทัง้ หลายเห็นว่า ชายคนนี้
เป็นคนพาลยุยงพวกยิวทัง้ หลายให้เกิดการวุน
่ วายทัว่ พิภพ และเป็นตัวการของพวกนาซาเร็ธนั ้น 6 กับ
อีกนั ยหนึ่ งเขาหมายจะทําให้พระวิหารเป็นมลทิน ข้าพเจ้าทัง้ หลายจึงจับเขาไว้ และก็ คงจะได้ พิพากษา
เขาตามกฎหมายของพวกข้าพเจ้า 7 แต่ นายพันลี เซียสได้ มาใช้อาํ นาจแย่งตัวเขาไปเสียจากมือของเรา
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และสัง่ ให้ โจทก์ มาฟ้องเขาต่อ หน้า ท่าน ถ้า ท่านเองจะไต่ถามเขา ท่านจะทราบได้ ว่า ข้อ กล่าวหาของ
พวกข้าพเจ้าจริงหรือไม่� 9 ฝ่ายพวกยิวจึงสนั บสนุนคํากล่าวหาด้วยยืนยันว่าเป็นจริงอย่างนั ้น
8

เปาโลแก้ข้อกล่าวหาและถูกคุมตัวไว้
เมื่อ ผู้ วา่ ราชการเมืองทํา สําคัญ ให้ เปาโลพูด ท่านจึง เรียนว่า “เนื่ องจากที่ ข้าพเจ้า ได้ ทราบว่า ท่าน
เป็น ผู้ พิพากษาแก่ ชาติ นี้ หลายปี แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะขอแก้ คดี ของข้าพเจ้า ด้วยความเบาใจ 11 ท่านสืบ
ทราบได้ ว่า ตัง้ แต่ ข้าพเจ้าขึ้นไปนมัสการในกรุ งเยรู ซาเล็ มนน
ั ้ ยังไม่ เกินสิบสองวัน 12 เขาไม่ ได้ เห็นข้าพ
เจ้า เถียงกั นก ับ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใด หรือ ยุยงประชาชนให้ วุน
่ วาย ไม่ ว่า ในพระวิ หาร ในธรรมศาลาหรือ ในเมือง
13 เหตุการณ์ ทัง
้ ปวงที่ เขากําลังฟ้องข้าพเจ้านี้ เขาพิสูจน์ไม่ได้ 14 แต่ ว่าข้าพเจ้าขอรับต่อหน้าท่านอย่าง
หนึ่ ง คือ ตามทางนั ้ นที ่ เขาถือว่า เป็น ลัทธินอกรีต ข้าพเจ้า นมัสการพระเจ้า แห่ง บรรพบุรุษ ทัง้ หลายของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ เชื่อถือคําซึ่งมีเขียนไว้ในพระราชบัญญัติ และในคัมภีรข
์ องศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หมด
15 ข้าพเจ้า มี ความหวัง ใจในพระเจ้า ตามซึ่ง เขาเองก็ มี ความหวัง ใจด้วย คือ หวัง ใจว่า คนทัง
้ ปวงทัง้ คนที่
ชอบธรรมและคนที่ ไม่ชอบธรรมจะเป็นขึ้นมาจากความตาย 16 ในข้อนี้ ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามใจ
วินิจฉั ยผิดชอบที่ปราศจากผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ 17 ครัน
้ ล่วงมาหลายปีแล้ว ข้าพเจ้านําทานและ
18
เครือ
่ งบูชามายังชนชาติของข้าพเจ้า คราวนั ้นมีพวกยิวบางคนที่มาจากแคว้นเอเชียได้พบข้าพเจ้าใน
พระวิหาร เมื่อข้าพเจ้าชําระตัวแล้ว เขามิได้ พบข้าพเจ้าอยู่กับหมู่ คนหรือทําวุน
่ วาย 19 ถ้าคนเหล่านั ้ นมี
เรือ
่ งอะไรที่จะฟ้องข้าพเจ้า เขาควรจะมาฟ้องต่อหน้าท่านที่นี่ แล้ว 20 หรือขอให้คนเหล่านี้ เองกล่าวเรือ
่ ง
ความผิดที่เขาเห็น เมื่อข้าพเจ้ายืนอยูต
่ ่อหน้าสภา 21 เว้นไว้แต่ข้อเดียวซึ่งข้าพเจ้าได้รอ
้ งขึ้นในท่ามกลาง
เขาว่า ‘วันนี้ ข้าพเจ้าถูกพิจารณาพิพากษาต่อหน้าท่านทัง้ หลาย เพราะเหตุเรือ
่ งการเป็นขึ้นมาจากความ
ตาย� ” 22 เมื่อเฟลิกส์ได้ยินสิง่ เหล่านี้ ท่านก็เลื่อนการพิจารณาไว้ก่อน เพราะท่านได้รู เรื
้ อ
่ งของทางนั ้น
23
ถี่ถ้วนแล้ว ท่านจึงกล่าวว่า “เมื่อลี เซียสนายพันลงมา เราจะชําระความของเจ้า� เฟลิกส์สัง่ นายร้อย
ให้คุมตัวเปาโลไว้ แต่ลดหย่อนการกวดขันบ้าง ไม่ให้ห้ามผู้ใดที่เป็นผู้ที่รู จั
้ กกับท่านที่จะเข้ามาปรนนิ บัติ
หรือเยีย
่ มเยียน
10

เปาโลได้กล่าวอีกครัง้ หนึ่ ง

24 เมื่อล่วงมาได้หลายวันแล้วเฟลิกส์มากับภรรยาชื่อดรู สิลลาผู้เป็ นชาติยิว

ท่านให้เรียกเปาโลมา แล
้วได้ ฟังเปาโลกล่าวเรือ
่ งความเชื่อในพระคริสต์ 25 ขณะเมื่อเปาโลอ้างถึงความชอบธรรม ความอดกลัน
้
ใจทางกาม และการพิพากษาซึ่งจะมาเบื้องหน้านั ้น เฟลิกส์ก็กลัวจนตัวสัน
่ จึงพูดว่า “คราวนี้ จงไปก่อน
เถอะ เมื่อเรามีโอกาส เราจะเรียกท่านมาอีก� 26 อีกนั ยหนึ่ งเฟลิ กส์ หวังใจว่า เปาโลจะให้เงินสินบนแก่
ท่าน เพื่อท่านจะได้ ปล่อยเปาโล เหตุ ฉะนั ้นท่านจึงเรียกเปาโลมาสนทนากันบ่อยๆ 27 แต่ เมื่อสองปี ล่วง
ไปแล้ว ปอรสิอส
ั เฟสทัสมารับราชการแทนเฟลิกส์ เฟลิกส์อยากจะได้ความชอบจากพวกยิวจึงทิง้ เปาโล
ไว้ในคุก

25
เฟสทัสฟังพวกโจทก์ของเปาโล

1 เมื่อเฟสทัสเข้ารับตําแหน่ งราชการได้ สามวันแล้ว

จึงออกจากเมืองซีซารียาขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
2 มหาปุ โรหิ ตก ับ คนสําคัญๆในพวกยิว มาฟ้องเปาโลต่อ ท่าน และได้ วง
ิ วอนท่าน 3 ขอให้ กรุ ณาเขาโดย
สัง่ ให้ส่งเปาโลมายังกรุ งเยรู ซาเล็ม ด้วยเขาคิดจะซุ่มคอยฆ่าท่านเสียกลางทาง 4 ฝ่ายเฟสทัสจึงตอบว่า
เปาโลนั ้น ควรจะถู กค ุม ไว้ในเมืองซี ซารียา และอีก หน่ อยหนึ่ ง ท่านเองก็ จะกลับ ไปยัง เมืองนั ้น 5 ท่านจึง
ว่า “ถ้าเปาโลมีความผิดอย่างหนึ่ งอย่างใด ให้ผู้ใดในพวกท่านที่สามารถลงไปด้วยกันกับเรายื่นฟ้องเอา
เถิด� 6 เมื่อท่านพักอยู่ที่ นั ่นเกินกว่าสิบวันแล้ว ก็ได้ลงไปยังเมืองซีซารียา ครันร
้ ุ่งขึ้นท่านจึงนั ่ งบัลลั งก์
7
พิพากษา และสัง่ ให้พาเปาโลเข้ามา ครัน
้ เปาโลเข้ามาแล้ว พวกยิวทล
ี่ งมาจากกรุ งเยรู ซาเล็มก็ยน
ื ล้อม
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ไว้รอบ และกล่าวความอุกฉกรรจ์ใส่เปาโลหลายข้อ แต่พิสูจน์ ไม่ได้ 8 เปาโลจึงแก้คดีเองว่า “ข้าพเจ้าไม่
ได้ กระทํา อะไรผิด กฎหมายของพวกยิว หรือ ต่อ พระวิหาร หรือ ต่อ ซี ซาร์� 9 ฝ่ายเฟสทัส อยากได้ ความ
ชอบจากพวกยิวจึงถามเปาโลว่า “เจ้าจะขึ้นไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มให้เราชําระความเรือ
่ งนี้ ที่นั ่นหรือ�
เปาโลอุทธรณ์ ถึงซีซาร์
10 เปาโล ตอบ ว่า “ข้าพเจ้า ก็ กําลัง ยืน อยู่ ต่อ หน้า บัล ลั งก ์ พิพากษา ของ ซี ซาร์ อยู่ แล้ว ก็ สมควร จะ
พิพากษาข้าพเจ้า 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 ข้าพเจ้า ก็ ยอมตายไม่ ขัดขืน แต่ ถ้า
เรือ
่ งที่ เขาฟ้องข้าพเจ้านั ้นไม่ จริงแล้ว ไม่มีผู้ใดมี อาํ นาจจะมอบข้าพเจ้าให้เขาได้ ข้าพเจ้าขออุทธรณ์ ถึง
ซีซาร์� 12 ฝ่ายเฟสทัสเมื่อพู ดกับที่ปรึกษาแล้วจึงตอบว่า “เจ้ าได้ ขออุทธรณ์ ถึงซีซาร์แล้วหรือ เจ้ าก็ จะ
ต้องไปเฝ้าซีซาร์�
อากริปปาและเฟสทัสฟังเปาโล
กษั ตริย์อากริปปากับพระนางเบอร์นิสก็เสด็จมาเยีย
่ มคํานั บเฟสทัสยังเมืองซี
14
ซารียา ขณะที่ ท่านค้างอยู่ที่ นั ่น หลายวัน เฟสทัส ก็ เล่า เรือ
่ งคดี ของเปาโลให้กษั ตริย์ฟัง ว่า “มี ชายคน
15
หนึ่ ง ซึ่ง เฟลิ กซ์ ได้ ขัง ทิง้ ไว้ เมื่อ ข้าพเจ้า ไปกรุ ง เยรู ซาเล็ม พวกปุโรหิต ใหญ่ กับ พวกผู้ ใหญ่ ของพวกยิว
มาฟ้องขอให้ข้าพเจ้า ตัดสิน ลงโทษเขา 16 ข้าพเจ้า จึง ตอบพวกเขาว่า ไม่ใช่ ธรรมเนี ยมของชาวโรมที่ จะ
มอบตัว จําเลยให้ ตายก่อนที่ โจทก์ กับ จําเลยมาพร้อมหน้า กัน และให้ จําเลยมี โอกาสแก้ คดี ในข้อหานั ้น
17 ครัน
้ พวกเขามาถึงที่ นี่ แล้ว ข้าพเจ้า จึ งม ิ ได้ รอช้า ในวันร ุ่ง ขึ้น ข้าพเจ้า ได้ นั่ งบ ัลลั งก ์ พิพากษาและสัง่
ให้ พาจําเลยเข้า มา 18 เมื่อ พวกโจทก์ ยน
ื ขึ้น เขามิ ได้ กล ่า วหาจําเลยเหมือนที่ ข้าพเจ้า คาดไว้นั ้น 19 เป็น
แต่เพียงปัญหาเถียงกันด้วยเรือ
่ งลัทธิศาสนาของเขาเอง และด้วยเรือ
่ งคนหนึ่ งที่ช่อ
ื เยซูซ่ึงตายแล้ว แต่
20
เปาโลยืน ยั นว ่า ยัง เป็น อยู่ เมื่อ ข้าพเจ้า ยัง งงงวยอยู่ วา่ จะพิจารณาปัญหานั ้น อย่างไรดี จึง ถามเปาโล
ว่า จะยอมขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม ให้ ชาํ ระความนั ้ นที ่ นั่น หรือ ไม่ 21 แต่ เมื่อ เปาโลได้ อุทธรณ์ ขอให้ ขัง ไว้
เพื่อให้ออกัสตัสตัดสิน ข้าพเจ้าจึงสัง่ ให้คุมขังเขาไว้จนกว่าจะส่งตัวไปถึงซีซาร์ได้� 22 อากริปปาจึงกล่าว
แก่ เฟสทั สว ่า “ข้าพเจ้า ใคร่จะฟัง คนนั ้น ด้วย� เฟสทัส จึง กล่าวว่า “พรุ ง่ นี้ ท่านจะได้ ฟัง เขา� 23 ครันว
้ ั
นร ุ่ง ขึ้น อากริป ปากับ เบอร์นิ สเสด็จ มาพร้อมด้วยราชบริพารเป็ นที ่ สง่า ผ่าเผยมาก จึง เข้าไปประทับ ใน
ห้องพิจารณาพร้อมกับนายพันและคนสําคัญๆทัง้ หลายในนครนั ้น แล้วเฟสทัสจึงสัง่ ให้พาเปาโลเข้ามา
24 เฟสทัสจึงกล่าวว่า “ท่า นกษั ตริย์อากริปปา และท่านทัง
้ หลายที่ อยู่ด้วยกั นที ่นี่ ท่านทัง้ หลายเห็นชาย
คนนี้ ที่ บรรดาพวกยิว ได้ วงิ วอนข้าพเจ้า ทัง้ ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม และที่ นี่ ด้วยร้องว่า เขาไม่ ควรจะมี ชี วิตอยู่
ต่อ ไป 25 แต่ ข้าพเจ้า เห็นว ่า เขาไม่ ได้ ทํา ผิด สิง่ ไรที่ ควรจะต้องตาย และเพราะเขาเองได้ อุทธรณ์ ถึง ออกั
สตัส ข้าพเจ้าตกลงใจว่าจะส่งเขาไป 26 ข้าพเจ้าไม่มีรายงานอะไรแน่ ชด
่ งคนนี้ ที่จะถวายเจ้านายของ
ั เรือ
ข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงพาเขาออกมาต่อหน้าท่านทัง้ หลาย และโดยเฉพาะอย่างยิง่ ต่อพระพักตร์
ของพระองค์ โอ กษั ตริย์ อากร ิปปา หวัง ว่า เมื่อ ไต่สวนแล้ว ข้าพเจ้า จะมี เรือ
่ งพอที่ จะถวายรายงานไปได้
27
บ้าง เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า ที่จะส่งแต่จําเลยไป และมิได้ส่งข้อหาไปด้วย ก็เป็นการเหลวไหลไม่ได้เรือ
่ ง
�
13 ครัน
้ ล่วงไปหลายวัน

26

เปาโลสู้คดีและอุทธรณ์ ไปยังอากริปปา
1 ฝ่ายอากริป ปาจึง ตรัส กับ เปาโลว่า “เราอนุญาตให้ เจ้ าให้การแก้ ข้อหาเองได้� เปาโลจึง ยื่ นม ื ออ
อกกล่าวแก้ คดี ว่า 2 “ท่า นกษั ตริย์ อากร ิป ปาเจ้าข้า ข้า พระองค์ ถือว่า เป็น โอกาสดี ที่ ได้ แก้ คดี ต่อ พระ
พักตร์พระองค์วันนี้ ในเรือ
่ งข้อคดีทัง้ ปวงซึ่งพวกยิวกล่าวหาข้าพระองค์นั ้น 3 โดยเฉพาะเพราะพระองค์
มี ความรู ้ชํานาญยิง่ ในบรรดาขนบธรรมเนี ยมและปัญหาต่างๆของพวกยิว แล้ว เหตุ ฉะนั ้น ขอพระองค์
ได้ โปรดทนฟัง ข้า พระองค์ 4 พวกยิ วท ัง้ หลายก็ รู จั
้ ก ความเป็น อยู่ ของข้า พระองค์ ตัง้ แต่ เป็น เด็ก มาแล้ว
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คือตัง้ แต่แรกข้าพระองค์ได้อยู่ท่ามกลางชนชาติของข้าพระองค์ในกรุ งเยรู ซาเล็ม 5 เขารู จ
้ ักข้าพระองค์
แต่ เดิม มา ถ้า เขาจะยอมเป็น พยานก็ เป็น ได้ ว่า ข้า พระองค์ ดํารงชีวต
ิ ตามพวกที่ ถือ เคร่งครัด ที่ สุด คือ
เป็น พวกฟาริสี 6 บัดนี้ ข้า พระองค์ ต้องมายืน ให้ พิจารณาพิพากษา ก็ เนื่ องด้วยเรือ
่ งมี ความหวัง ใจใน
พระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ ตรัสแก่ บรรพบุรุษของพวกข้าพระองค์ นั ้น 7 พวกข้าพระองค์ สิ บสองตระกูลได้
อุตส่าห์ปรนนิ บัติพระเจ้าทัง้ กลางวันกลางคืน ด้วยหวังใจว่าจะบรรลุ ถึงความสําเร็จตามพระสัญญานั ้น
ข้า แต่ กษั ตริย์ อากร ิปปา เพราะความหวัง ใจอัน นี้ พวกยิว จึง ฟ้องข้า พระองค์ 8 เหตุ ไฉนท่านทัง้ หลายจึง
พากัน ถือว่า การที่ พระเจ้า จะทรงให้ คนตายเป็น ขึ้น มาเป็นการที่ เชื่อ ไม่ ได้ 9 ข้า พระองค์ เคยได้ คิด ในใจ
ของตนเองว่า สมควรจะทําหลายสิง่ ซึ่งขัดขวางพระนามของพระเยซู ชาวนาซาเร็ธนั ้น 10 สิ่งเหล่านั ้นข้า
พระองค์ ได้ กระทํา ในกรุ ง เยรู ซาเล็ม เมื่อ ข้า พระองค์ รบ
ั อํานาจจากพวกปุโรหิต ใหญ่ แล้ว ข้า พระองค์ ได้
ขัง วิสุทธิชนหลายคนไว้ในคุก และครัน
้ เขาถูก ลงโทษถึง ตาย ข้า พระองค์ ก็ เห็นดี ด้วย 11 ข้า พระองค์ ได้
ทําโทษเขาบ่อยๆในธรรมศาลาทุก แห่ง และบังคับ เขาให้ กล ่าวคํา หมิน
่ ประมาท และเพราะข้า พระองค์
โกรธเขายิง่ นั ก ข้าพระองค์ ได้ตามไปข่มเหงถึงเมืองในต่างประเทศ 12 ดังนั ้นเมื่อข้าพระองค์กําลังไปยัง
เมืองดามัสกัส ได้ถืออํานาจและงานที่ได้รับมอบหมายจากพวกปุโรหิตใหญ่ 13 โอ ข้าแต่กษั ตริย์ ในเวลา
เที่ยงวันเมื่อกําลังเดินทางไป ข้าพระองค์ได้เห็นแสงสว่างกล้ายิง่ กว่าแสงอาทิตย์ส่องลงมาจากท้องฟ้า
ล้อมรอบข้า พระองค์ กับ คนทัง้ หลายที่ ไปกับ ข้า พระองค์ 14 ครัน
้ ข้า พระองค์ กับ คนทัง้ หลายล้ม คะมํา ลง
ที่ ดิน ข้า พระองค์ ได้ ยิน พระสุรเสียงตรัส แก่ ข้า พระองค์ เป็น ภาษาฮีบรู ว่า ‘เซาโล เซาโลเอ๋ย เจ้ าข่มเหง
เราทําไม ซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนั ก� 15 ข้าพระองค์ทูลถามว่า ‘พระองค์เจ้าข้า พระองค์ทรงเป็นผู้ใด�
พระองค์ จึงตรัสว่า ‘เราคือเยซู ซ่ึงเจ้าข่มเหง 16 แต่ ว่าจงลุกขึ้นยืนเถิด ด้วยว่าเราได้ ปรากฏแก่ เจ้ าเพื่อ
จะตัง้ เจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ ซึ่งเจ้าเห็น และถึงเหตุการณ์ ที่ เราจะแสดงตัวเรา
เองแก่ เจ้ าในเวลาภายหน้า 17 เราจะช่วยเจ้า ให้พ้น จากชนชาติ นี้ และจากคนต่างชาติ ที่ เราจะใช้ เจ้ าไป
หานั ้น 18 เพื่อ จะให้ เจ้ าเปิด ตาของเขา เพื่อ เขาจะกลับ จากความมืด มาถึง ความสว่าง และจากอํานาจ
ของซาตานมาถึง พระเจ้า เพื่อ เขาจะได้ รบ
ั การยกโทษความผิด บาปของเขา และให้ ได้ รับ มรดกด้วยกั
นกับคนทัง้ หลายซึ่งถูกแยกตัง้ ไว้แล้วโดยความเชื่อในเรา� 19 โอ ข้าแต่กษั ตริย์อากริปปา เมื่อเป็นเช่น
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 ่
เมืองดามัสกัสและในกรุ งเยรู ซาเล็ม ทัว่ แว่นแคว้นยูเดีย และแก่ ชาวต่างประเทศ ให้เขากลับใจใหม่ ให้
หัน มาหาพระเจ้า และกระทํา การซึ่ง สมกั บท ี่ กล ับ ใจใหม่ แล้ว 21 เพราะเหตุ นี้ พวกยิว จึง จับ ข้า พระองค์ ที่
พระวิหาร และพยายามหาช่องที่จะฆ่าข้าพระองค์เสีย 22 เป็นเพราะพระเจ้าได้ทรงโปรดช่วยข้าพระองค์
ข้า พระองค์ จึ งม ี ชี วิตอยู่ จนถึง ทุก วัน นี้ และเป็น พยานได้ ต่อ หน้า ผู้ ใหญ่ ผู้ น้อย ข้า พระองค์ ไม่ พู ดเรือ
่ งอื่น
นอกจากเรือ
่ งซึ่ง บรรดาศาสดาพยากรณ์ กับ โมเสสได้ กล ่าวไว้วา่ จะมี ขึ้น 23 คือ ว่า พระคริสต์ จะต้องทน
ทุกข์ ทรมาน และพระองค์ จะทรงแสดงความสว่างแก่ ชนอิสราเอลและแก่ คนต่างชาติ โดยที่ ทรงเป็น ผู้
แรกซึ่ง คืน พระชนม์� 24 ครัน
้ เปาโลกําลัง พูด แก้ คดี อย่างนั ้น เฟสทัส จึง ร้องเสียงดัง ว่า “เปาโลเอ๋ย เจ้
าคลัง่ ไปเสีย แล้ว เจ้ าเรียนรู ว
้ ช
ิ ามากจึง ทําให้ เจ้ าคลัง่ ไป� 25 แต่ เปาโลกล่าวว่า “ท่านเฟสทัส เจ้าข้า ข้า
พระองค์ ไม่ คลัง่ เลย แต่ ว่า ได้ พู ดคํา แห่ง ความจริง และคํา ที่ ปกติ ชนจะพูด 26 ด้วยว่า ท่า นกษั ตริย์ ทรง
ทราบข้อความเหล่า นี้ ดี แล้ว ข้า พระองค์ จึง กล้า กล่าวต่อ พระพักตร์ของพระองค์ เพราะข้า พระองค์ เชื่อ
แน่ ว่า ไม่มี สัก อย่างหนึ่ ง ในบรรดาเหตุ การณ์ เหล่ านั ้ นที ่ ได้ พ้น พระเนตรของพระองค์ เพราะการเหล่านั ้
นม ิ ได้ กระทํา กัน ในที่ ลับลี้ 27 ข้า แต่ กษั ตริย์อากร ิปปา พระองค์ เชื่อ พวกศาสดาพยากรณ์ หรือ ไม่ พระเจ้า
ข้า ข้า พระองค์ ทราบว่า พระองค์ เชื่อ � 28 อากร ิป ปาจึง ตรัส กับ เปาโลว่า “เราเกือบจะเป็ นคร ิส เตียนโดย
คํา ชักชวนของเจ้า� 29 เปาโลจึง ทูล ว่า “จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า ข้า พระองค์ มี ความปรารถนายิง่ นั ก
ที่จะให้เป็นเหมือนอย่างข้าพระองค์ มิใช่พระองค์องค์เดียว แต่คนทัง้ ปวงที่ ฟังข้าพระองค์วันนี้ ด้วย เว้น
เสียแต่เครือ
่ งจองจํานี้ � 30 และเมื่อเปาโลกล่าวสิง่ เหล่านี้ แล้ว กษั ตริยกั
์ บผูว
้ า่ ราชการเมืองและพระนาง
เบอร์นิส และคนทัง้ ปวงที่นั่งอยูด
่ ้วยกันจึงลุกขึ้น 31 ครัน
้ ออกไปแล้วจึงพากันพูดว่า “คนนี้ มิได้ทําสิง่ ใดที่

หนั งสือกิจการ 26:32

1124

หนั งสือกิจการ 27:27

สมควรจะถูกลงโทษถึงตายหรือจองจําไว้� 32 ฝ่ายอากริปปาจึงตรัสกับเฟสทัสว่า “ถ้าคนนี้ มิได้อุทธรณ์
ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขาก็ได้�

27

เปาโลแล่นเรือไปสู่กรุ งโรม
ครัน
้ ตัง้ ใจว่า พวกเราจะต้องแล่น เรือ ไปยัง ประเทศอิตาล ี เขาจึง มอบเปาโลกั บน ัก โทษอื่น บางคนไว้
กับนายร้อยคนหนึ่ งชื่อยูเลียส เป็นนายทหารในกองของออกัสตัส 2 เราทัง้ หลายจึงลงเรือลําหนึ่ งมาจาก
เมืองอัดรามิททิยุม ซึ่งจะออกไปยังตําบลที่อยูตามฝั่
่
งแคว้นเอเชีย เรือกอ
็ อกทะเล มีคนหนึ่ งอยูก
่ ับเราชื่อ
3
อาริสทารคัส ชาวมาซิโดเนี ยซึ่งมาจากเมืองเธสะโลนิ กา วันรุ่งขึ้นเราได้แวะที่ เมืองไซดอน ฝ่ายยูเลีย
สมี ใจเมตตาปรานี แก่ เปาโล ยอมให้เปาโลไปหามิตรสหายทัง้ หลายเพื่อ จะได้ บรรเทาใจ 4 ครัน
้ เรือ ออก
5
จากที่นั่นแล้ว จึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะทวนลม เมื่อแล่นข้ามทะเลที่อยู่ตรง
แคว้นซีลีเซียกับแคว้นปัมฟี เลีย ก็ มาถึงเมืองมิราที่ อยู่ในแคว้นลี เซีย 6 ที่ เมืองนั ้นนายร้อยได้ พบเรือลํา
หนึ่ งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียจะไปยังประเทศอิตาลี ท่านจึงให้พวกเราลงเรือลํานั ้น 7 เราแล่นไปช้าๆ
หลายวันและได้มาถึงเมืองคนี ดัสโดยยาก เมื่อแล่นทวนลมต่อไปไม่ไหว เราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลม
ของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน 8 เมื่อเรือแล่นเลียบฝั่ งเกาะนั ้นอย่างยากเย็น เราจึงมายังตําบลหนึ่ งชื่อ
ว่า ท่างาม เมืองลาเซียอยู่ใกล้ ที่ นั่น 9 ครัน
้ เสียเวลาไปมากแล้วและการที่ จะเดินเรือก็มีอันตราย เพราะ
เทศกาลอดอาหารผ่านไปแล้ว เปาโลจึง เตือนสติ เขาทัง้ หลาย 10 ว่า “ท่านทัง้ หลาย ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ซึ่ง
เราจะแล่นไปคราวนี้ จะมีอน
ั ตรายและเสียหายมาก มิใช่แต่ของบรรทุกกับเรือกําปั่ นเท่านั ้นแต่ชีวิตของ
เราทัง้ หลายด้วย� 11 แต่ นายร้อยเชื่อกัปตันและเจ้าของกําปั่ นมากกว่าเชื่อคําที่ เปาโลกล่าวนั ้น 12 และ
เพราะว่าท่างามนั ้นไม่เหมาะพอที่จะจอดในฤดูหนาว คนส่วนมากจึงตกลงให้ออกทะเลไปจากที่นั ่น เพื่อ
ถ้า เป็น ได้ จะได้ ไปให้ถึง เมืองฟี นิ กส์ แล ้ วจะจอดอยู่ที่ นั ่น ตลอดฤดู หนาว เมืองฟี นิ กส์ นั้น เป็น ท่าเรือ แห่ง
เกาะครีต หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉี ยงเหนื อกับเฉี ยงใต้ 13 เมื่อลมทิศใต้พัดมาเบาๆ เขาก็คิดว่าสม
ความปรารถนาแล้ว จึงถอนสมอแล่นเลียบฝั่ งไปตามเกาะครีต
1

พายุใหญ่อันน่าสะพรึงกลัว

14 แต่แล่นไปไม่ชา
็ กลมพายุกล้าที่เขาเรียกว่า
้ เรือกําปั่ นกถู

ยุระกิโล 15 ครัน
้ เรือกําปั่ นถูกพายุและต้าน
ลมไม่ไหว เราจึงปล่อยไปตามลม 16 เมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กๆแห่งหนึ่ งชื่อว่าคลาวดา
เราจึงยกเรือเล็กขึ้นผูกไว้ได้ แต่ มีความลําบากมาก 17 เมื่อยกเรือขึ้นแล้ว เราก็ เอาเชือกผูกโอบรอบเรือ
กําปั่ นไว้ และเพราะกลั วว่าจะเกยสันดอนทราย จึงลดใบลงแล้ วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลม 18 ครันร
้ ุ่ง
19
ขึ้น เราก็ ขนของบรรทุก ทิง้ เสีย เพราะถูก พายุ ใหญ่ พอถึง วันที ่ สามเราก็ ทิง้ เครือ
่ งใช้ในเรือกําปั่ นออก
เสียด้วยมือของเราเอง 20 และเมื่อไม่เห็นดวงอาทิตย์หรือดวงดาวตัง้ หลายวันแล้ว และยังถูกพายุใหญ่
อยู่ ความหวังที่เราทัง้ หลายจะรอดนั ้นก็ล้มละลายไป
เปาโลได้รบ
ั การหนุนใจจากทูตสวรรค์ จึงปลอบใจทุกคน
ครัน
้ เขาได้ อดอาหารมานานแล้ว เปาโลจึง ยืน อยู่ในหมู่ เขากล่าวว่า “ท่านทัง้ หลาย ท่านควรได้ ฟัง
ข้าพเจ้าและไม่ควรออกจากเกาะครีตเลย จะได้พ้นจากอันตรายนี้ และไม่เสียสิง่ ของ 22 บัดนี้ ข้าพเจ้าขอ
เตือนท่านทัง้ หลายให้ทําใจดีๆไว้ ด้วยว่าในพวกท่านจะไม่มีผูใดเสี
้
ยชีวต
ิ จะเสียกแต่
็ เรือเท่านั ้น 23 เพราะ
ว่า เมื่อคืนนี้ เองทูตสวรรค์ของพระเจ้าผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนนิ บัตินั ้นได้มายืนอยู่ใกล้
ข้าพเจ้า 24 ทู ตนัน
้ กล่าวว่า ‘เปาโลเอ๋ย อย่ากลัวเลย ท่านจะต้องเข้าเฝ้าซี ซาร์ ส่วนคนทัง้ ปวงที่ อยู่ในเรื
อกบท
ั ่านนั ้น ดูเถิด พระเจ้าจะทรงโปรดให้รอดตายเพราะเห็นแก่ท่าน� 25 เพราะฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจง
ทําใจดีๆไว้ เพราะข้าพเจ้าเชื่อพระเจ้าว่า การณ์ จะเป็นไปเหมือนอย่างที่พระองค์ได้ทรงกล่าวแก่ข้าพเจ้า
นั ้น 26 แต่ ว่าเราจะต้องเกยเกาะแห่งหนึ่ ง� 27 จนถึงคื นที ่สิ บสี่ แล้ว เราก็ ยงั ถูกซัดไปซัดมาอยู่ในทะเลอ
21
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าเดรีย ประมาณเที่ยงคืนพวกกะลาสีก็สําคัญว่ามาใกล้แผ่นดินแล้ว 28 ครัน
้ หยัง่ นํ้าดูก็วัดได้ลึกสี่สิบเมตร
เมื่อไปอีกหน่ อยหนึ่ งก็หยัง่ นํ้าวัดอีกได้ สามสิบเมตร 29 เขาก็ กลัวว่าจะโดนฝั่ งที่ มีหิน จึงทอดสมอท้ายสี่
ตัว แล้วตัง้ หน้าคอยเวลารุ ง่ เช้า 30 เมื่อพวกกะลาสีหาช่องจะหนี จากกําปั่ นและได้หย่อนเรือเล็กลงที่ทะเล
แล้ว ทํา ที วา่ จะทอดสมอจากหัว เรือ 31 เปาโลจึง กล่าวแก่ นายร้อยและพวกทหารว่า “ถ้า คนเหล่า นั ้น ไม่
คงอยู่ ในกําปั่ น ท่านทัง้ หลายจะรอดตายไม่ ได้ เลย � 32 พวกทหารจึง ตัด เชือกที่ ผูก เรือ เล็ก ให้ เรือ ตกลง
ไป 33 เมื่อจวนรุ ง่ เช้าเปาโลจึงวิงวอนคนทัง้ ปวงให้รบ
ั ประทานอาหารและกล่าวว่า “วันนี้ เป็ นวันที ่สิ บสี่ ที่
ท่านทัง้ หลายต้องค้างอยู่ในเรือและอดอาหารมิได้ รับประทานอะไรเลย 34 ฉะนั ้นข้าพเจ้าขอวิงวอนท่าน
ทัง้ หลายให้รบ
ั ประทานอาหารเสียบ้าง เพื่อจะดํารงชีวต
ิ อยู่ได้ เพราะเส้นผมของผู้หน่งึ ผู้ใดในพวกท่าน
จะไม่ เสียไปสักเส้นเดียว� 35 ครัน
้ กล่าวอย่างนั ้นแล้ว ท่านจึงหยิบขนมปังขอบพระเดชพระคุณพระเจ้า
ต่อ หน้า คนทัง้ ปวง เมื่อ หัก แล้ วก ็ เริม
่ รับ ประทาน 36 คนทัง้ ปวงก็ มี กําลัง ใจขึ้น จึง รับ ประทานอาหารด้วย
37 เราทัง
้ หลายที่ อยู่ในกําปั่ นนั ้นรวมสองร้อยเจ็ดสิบหกคน 38 เมื่อรับประทานอาหารอิม
่ แล้ว จึงขนข้าว
สาลีในกําปั่ นทิง้ เสียในทะเลเพื่อให้กําปั่ นเบาขึ้น 39 ครัน
้ สว่างแล้วเขาก็ไม่รูว่้ าเป็นแผ่นดินอะไร แต่เขาเห็
นอ่าวแห่งหนึ่ งที่มีหาด จึงตกลงกันว่า ถ้าเป็นได้จะให้เรือเข้าเกยหาดนั ้น 40 เขาจึงตัดสายสมอทิง้ เสียใน
ทะเล แล้วก็แก้เชือกที่มัดหางเสือ และชักใบหัวเรือขึ้นให้กินลมแล่นตรงเข้าไปหาฝั่ ง 41 ครัน
้ มาถึงตําบล
หนึ่ งที่ ทะเลสองข้างบรรจบกัน กําปั่ นก็เกยดิน หัวเรือติดแน่ นออกไม่ ได้ แต่ ท้ายเรือนันก
้ ็แตกออกด้วย
กําลัง คลื่น 42 พวกทหารคิด จะฆ่า นั กโทษทัง้ หลายเสีย กล ั วว ่า จะมี ผู้ ใดว่ายนํ้า หนี ไปได้ 43 แต่ นายร้อย
ปรารถนาจะให้เปาโลรอดตาย จึง ห้ามพวกทหารมิ ให้ทํา ตามความคิด นั ้น แล ้ว สัง่ คนทัง้ หลายที่ วา่ ยนํ้า
เป็นให้กระโดดนํ้าว่ายไปหาฝั่ งก่อน 44 ฝ่ายคนทัง้ หลายที่เหลือนั ้นก็เกาะกระดานไปบ้าง เกาะไม้กําปั่ นที่
หักไปบ้าง ดังนั ้นเขาทัง้ หลายก็ถึงฝั่ งรอดตายหมดทุกคน

28
ทุกคนขึ้นฝั่ งอย่างปลอดภัยที่เกาะมอลตา
1 ครัน
้ รอดพ้นภัยแล้ว

พวกเขาจึงรู ว้ า่ เกาะนั ้นชื่อมอลตา 2 ฝ่ายชาวป่านั ้นมีความกรุ ณาแก่พวกเราเป็
นอันมาก เขาก่อ ไฟรับรองเราทุกคนเพราะฝนตกและหนาว 3 เปาโลเก็ บกงิ่ ไม้ แห้งมัดหนึ่ งมาใส่ ไฟ มี งู
พิษตัวหนึ่ งออกมาเพราะถูกความร้อนกัดมือของเปาโลติดอยู่ 4 เมื่อพวกชาวป่านั ้นเห็นงูติดห้อยอยูที
่ ่มือ
ของเปาโล จึงพู ดกันว่า “คนนี้ คงเป็นฆาตกรแน่ นอน ถึงแม้ว่ารอดพ้นจากทะเลแล้ว พระผู้ทรงธรรมก็
ยังไม่ยอมให้รอดตายไปได้� 5 แต่เปาโลได้สะบัดมือให้งูตกลงไปในไฟ และหาเป็ นอันตรายประการใดไม่
6 ฝ่ายเขาทัง
้ หลายคอยดู อยู่ คิดว่าท่านจะบวมขึ้นหรือจะล้มลงตายทั นที แต่ ครัน
้ เขาคอยดู อยู่ช้านานมิ
ได้เห็นท่านเป็นอะไร เขาจึงกลับถือว่าท่านเป็นพระ
บิดาของปูบลิอส
ั ได้รบ
ั การรักษาให้หาย
7 เจ้ าแห่งเกาะนั ้นชื่อปู บลิ อส
ั

มีไร่นาอยู่ใกล้ ตําบลนั ้น ท่านได้ต้อนรับเลี้ยงดูพวกเราไว้อย่างดีสามวัน
เป็นไข้และเป็นบิด เปาโลจึงเข้าไปหาท่านอธิษฐานแล้ววางมือ
9
บนท่านรักษาให้หาย ครัน
้ ทําอย่างนั ้นแล้ว คนอื่นๆที่ เกาะนั ้นซึ่งมีโรคต่างๆก็มาหา และเขาก็หายด้วย
10 เขาทัง
้ หลายจึงให้เกียรติ พวกเราหลายประการ เมื่อเราจะแล่นเรือไปจากที่ นั ่น เขาจึงนําสิง่ ของที่ เรา
ต้องการมาใส่ เรือ 11 ครัน
้ ล่วงไปสามเดือน พวกเราจึง ลงในเรือ กําปั่ นซึ่ง มาจากเมือ งอเล็ก ซานเดรีย
และค้างอยู่ที่ เกาะนั ้นในฤดูหนาว กําปั่ นลํานั ้ นมีรู ปลูกแฝดชื่อแคสเตอร์และพอลลักซ์เป็นเครือ
่ งหมาย
12 พวกเราแวะที่ เมืองไซราคิว
้ ุ่ง
้ ส์ จอดอยู่ที่ นั ่นสามวัน 13 เราออกจากที่ นั่นอ้อมไปยังเมืองเรยีอูม ครันร
ขึ้นลมทิศใต้ ก็ พัดมา วันที่ สองจึงมาถึงเมืองโปทิ โอลี 14 เราพบพวกพี่น้องที่ นั ่น และเขาเชิญเราให้หยุด
พักอาศัยอยู่กับเขาเจ็ดวัน แล้วเราจึงไปถึงกรุ งโรม 15 ครัน
้ พวกพี่น้องในกรุ งโรมได้ยน
ิ ข่าวพวกเรา เขา
8 ต่อมาบิดาของปู บลิอัสนัน
้ นอนป่วยอยู่
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จึงออกมาพบเราที่บ้านตลาดอัปปีอส
ั และที่บ้านสามร้าน เมื่อเปาโลเห็นเขาแล้ว จึงขอบพระเดชพระคุณ
พระเจ้าและมีกําลังใจดีขึ้น
เปาโลที่กรุ งโรม
16 ครัน
้ พวกเรามาถึงกรุ งโรม นายร้อยได้มอบพวกนั กโทษให้กับผู้บัญชาการของค่ายนั ้น แต่เขายอม
ให้เปาโลอยู่คนเดียวต่างหาก ให้ทหารคนหนึ่ งคุมไว้ 17 ต่อมาครัน
้ ล่วงไปสามวันแล้ว เปาโลจึงเชิญพวก
ผู้ 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 ใดต่อ ชนชาติ หรือ ผิด ธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษ ข้าพเจ้า ยัง
ต้องถูกมอบเป็นนั กโทษมาจากกรุ งเยรู ซาเล็ม เป็นนั กโทษให้อยู่ในมือของพวกโรม 18 ครัน
้ พวกนั ้นได้ไต่
สวนข้าพเจ้าแล้วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสีย เพราะไม่มีเหตุอะไรที่ข้าพเจ้าควรจะต้องตาย 19 แต่ว่า
เมื่อพวกยิวพูดคัดค้าน ข้าพเจ้าจึงจําต้องอุทธรณ์ ถึงซีซาร์ แต่ มิใช่ว่าข้าพเจ้ามีอะไรจะฟ้องชนร่วมชาติ
ของข้าพเจ้า 20 เหตุ ฉะนั ้น เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง เชิญ ท่านทัง้ หลายมา เพื่อ จะได้ เห ็น หน้า และพู ดก ั บท
่าน เพราะที่ข้าพเจ้าถูกล่ามโซ่นี้ ก็เนื่ องด้วยความหวังของชนชาติอิสราเอล� 21 เขาทัง้ หลายจึงตอบท่าน
ว่า “พวกเราหาได้ รบ
ั จดหมายจากแคว้น ยู เดีย กล่าวถึง ท่าน หรือ หามี พวกพี่ น้องผู้ หน่งึ ผู้ ใดมารายงาน
หรือกล่าวร้ายถึงท่านไม่ 22 แต่ข้าพเจ้าทัง้ หลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไร เพราะ
พวกข้าพเจ้า ทราบว่า พวกที่ ถือ ลัทธิ นี้ ก็ ถู กติ เตียนทุก แห่ง� 23 เมื่อ เขานั ด วัน พบกั บท ่าน คนเป็ นอ ัน
มากก็พากันมาหายังที่อาศัยของท่าน ท่านจึงกล่าวแก่เขาตัง้ แต่เช้าจนเย็น เป็นพยานถึงอาณาจักรของ
พระเจ้า และชักชวนให้ เขาเชื่อ ถือ ในพระเยซู โดยใช้ ข้อความจากพระราชบัญญั ติ ของโมเสส และจาก
24 คําที่ท่านกล่าวนั ้นบางคนก็เชื่อ บางคนก็ไม่เชื่อ
คัมภีรศาสดาพยากรณ์
์
เปาโลประกาศข่าวประเสริฐแก่คนต่างชาติ
เมื่อเปาโลได้กล่าวข้อความแถมว่า “พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัส
กับบรรพบุรุษของเราทัง้ หลาย โดยอิสยาห์ศาสดาพยากรณ์ ถู กต้องดี แล้ว 26 ว่า ‘จงไปหาชนชาติ นี้ และ
กล่าวว่า พวกเจ้าจะได้ยินก็จริง แต่จะไม่เข้าใจ จะดูก็จริง แต่จะไม่สังเกต 27 เพราะว่าจิตใจของชนชาติ
นี้ ก็ เฉื่ อยชา หูก็ตึง และตาเขาเขาก็ ปิด เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขา และได้ยน
ิ ด้วยหูของเขา และ
28
เข้าใจด้วยจิตใจของเขา และจะหัน กลับ มา และเราจะรักษาเขาให้ หาย � เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจง
รู ว่
้ า ความรอดของพระเจ้า ได้ ไปถึง คนต่างชาติ แล้ว และเขาจะฟั งด ้วย� 29 เมื่อ เปาโลได้ กล ่าวคํา เหล่า
นี้ เสร็จ แล้ว พวกยิ วก ็ ได้ จากไป และได้ เถียงกัน เป็นการใหญ่ 30 เปาโลจึง ได้ อาศัย อยู่ ครบสองปี ในบ้าน
ที่ท่านเช่า และได้ต้อนรับคนทัง้ ปวงที่มาหาท่าน 31 ทัง้ ประกาศอาณาจักรของพระเจ้า และสัง่ สอนเรือ
่ ง
พระเยซูคริสต์เจ้าโดยใจกล้า ไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดขัดขวาง
25 และเมื่อเขาไม่เห็นพ้องกันจึงลาไป
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือโรม

จดหมายของเปาโล อาจเขียนขึ้นตามลําดั บดังต่อไปนี้ 1 และ 2 เธสะโลนิ กา 1 และ 2 โครินธ์ กาลา
เทีย โรม ฟีเลโมน โคโลสี เอเฟซัส ฟีลิปปี 1 ทิโมธี ทิตัสและ 2 ทิโมธี (เปาโลอาจเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู
ด้วย แม้หนังสือเล่มนน
ั ้ ไม่ได้ บอกชื่อของผูเข
้ ียนก็ตาม) แต่ในพระคัมภีรใหม่
์
หนังสือเหล่านี้ ไม่ได้เรียงตา
มลําดับนี้
เปาโลเกิด ที่ เมืองทาร์ซัส (ประเทศตรุ กี� ท่านได้ เรียนศาสนาศาสตร์จากอาจารย์ กามาลิ เอลที่ กรุ ง
เยรู ซาเล็ม เมื่อสเทเฟนถูกหินขว้างจนตายเปาโลได้อยู่ที่นั ่นด้วย เปาโลรับเชื่อขณะที่ท่านกําลังเดินทาง
ไปยังเมืองดามัสกัส ท่านได้อยู่ที่ประเทศอาระเบียเป็นเวลา 3 ปี ท่านทํางานที่เมืองทาร์ซัสและได้กลาย
เป็ นมิชชันนารีที่ยิง่ ใหญ่ในการประกาศแก่คนต่าง ชาติ เปาโลเคยนั บถือศาสนายิว มีการศึกษาจากชาว
กรีก (เป็นพวกแสวงหาความรู �
้ และ เป็นชนชาติ โรมัน พระเจ้าได้ ทรงจัดเตรียมเปาโลไว้พร้อมสําหรับ
งานใหญ่ และการทุกข์ทรมานในชีวต
ิ ของท่าน
ในครัง้ สุดท้ายที่ เปาโลไปเยีย
่ มเมืองโคริน ธ์ (ปี ค�ศ� 57-58) ท่านได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ไปถึง ชาว
โรมันและส่งคําคํานั บมาจากอาควิลลาและปริสสิลลา ซึ่งเปาโลเคยทําเต็นท์ด้วยกันกับเขา (รม 16:3-5;
กจ 18:3) เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ หลัง จากที่ ท่านได้ รบ
ั เงิน ถวายจากชาวโคริน ธ์ ซึ่ง ส่ง ไปถึง วิสุทธิ
ชนที่ ยากจนที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม (1 คร 16:1-3) และขณะที่ ท่านกําลังจะส่งเงินถวายนี้ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ม
(รม 15:25-27) ผู้ส่งจดหมายฉบับนี้อาจจะเป็นฟอยเบซึ่งมาจากเคนเครียที่ อยู่ใกล้ เมืองโครินธ์ เปาโล
มี แผนการที่ จะเดิน ทางไปกรุ ง โรม (ซึ่ง สมัย นั ้ นม ี ประชาชนประมาณ 800,000 คน) และเห็ นว ่า ท่านได้
คํานั บพวกคริสเตียนหลายๆคนโดยได้เอ่ยชื่อเป็นรายบุคคล แต่ให้สังเกตว่าเปาโลไม่ได้คํานั บเปโตร ใน
บทที่ 16 เพราะว่าเปโตรไม่เคยไปกรุ งโรม
หนังสือโรมเป็นหนั งสือเล่มหนึ่ ง ในพระคัมภีรใหม่
์
ที่ เน้ นถึง คํา สอนหลั กคือ ความบาป ความรอดโดย
พระคุณ ความชอบธรรม ความรอดเป็นนิ ตย์ และความมัน
่ ใจในความรอด บทที่ 12-15 พูดถึงหน้าที่ของ
คริสเตียน และในบทที่ 16 เปาโลคํานั บพวกคริสเตียนที่กรุ งโรม
เปาโลกระตือรือร้นที่จะประกาศในกรุ งโรม
1 เปาโล ผู้รบ
ั ใช้ ของพระเยซู คริสต์ ผู้ ซึ่ง พระองค์ ทรงเรียกให้ เป็ นอ ัค รสาวก และได้ ถู กแยกตัง้ ไว้
สําหรับข่าวประเสริฐของพระเจ้า 2 (คือข่าวประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงสัญญาไว้ล่วงหน้าโดยพวกศาสดา
พยากรณ์ ของพระองค์ในพระคัมภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์� 3 เกี่ยวกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ บังเกิด ในเชื้อ สายของดาวิด ฝ่ายเนื้ อ หนั ง 4 แต่ ฝ่ายพระวิญญาณแห่ง ความบริ
สุทธิ์ นั้น บ่ง ไว้ด้วยฤทธานุภาพ คือ โดยการเป็น ขึ้น มาจากความตายว่า เป็น พระบุตรของพระเจ้า 5 โดย
ทางพระองค์ นั้น พวกข้าพเจ้า ได้ รบ
ั พระคุณ และหน้า ที่ เป็ นอ ัค รสาวก เพื่อ เห็น แก่ พระนามของพระองค์
ให้ ชนชาติ ต่างๆเชื่อ ฟัง ตามความเชื่อ นั ้น 6 รวมทัง้ พวกท่านที่ พระเจ้า ทรงเรียกให้ เป็น คนของพระเยซู
คริสต์ ด้วย 7 เรียน บรรดาท่านที่ อยู่ ในกรุ ง โรม ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ทรงรัก และทรงเรียกให้ เป็ นว ิ สุทธิ ชน ขอ
พระคุณและสันติสุขซึ่งมาจากพระเจ้าพระบิดาของเราทัง้ หลาย และจากพระเยซู คริสต์เจ้า จงดํารงอยู่
กับพวกท่านเถิด 8 ประการแรก ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซู คริสต์เหตุ
ด้วยท่านทัง้ หลาย เพราะว่าความเชื่อของพวกท่านเลื่องลือไปทัว่ โลก 9 เพราะพระเจ้าผู้ซ่ึงข้าพเจ้าได้รับ
ใช้ด้วยชีวต
ิ จิตใจของข้าพเจ้าในข่าวประเสริฐแห่งพระบุตรของพระองค์ นั ้น ทรงเป็นพยานของข้าพเจ้า
ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐานนั ้น ข้าพเจ้า เอ่ย ถึง ท่านทัง้ หลายเสมอไม่ ว่างเว้น 10 ข้าพเจ้า ทูล ขอว่า ถ้า เป็
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นที ่ พอพระทัย พระเจ้า แล้ว ให้ข้าพเจ้า ได้ มี โอกาสไปเยีย
่ มท่านทัง้ หลาย โดยอย่างหนึ่ ง อย่างใดในที่สุด นี้
11 เพราะข้าพเจ้า ปรารถนาที่ จะได้ พบท่านทัง
้ หลาย เพื่อจะได้ นําของประทานฝ่ายจิตวิญญาณมาให้แก่
ท่านบ้าง เพื่อ เสริม กําลัง ท่านทัง้ หลาย 12 คือ เพื่อ ข้าพเจ้า และท่านทัง้ หลายจะได้ หน ุน ใจซึ่ งก ัน และกัน
โดยความเชื่อของเราทัง้ สองฝ่าย 13 พีน้
่ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้าอยากให้ท่านทัง้ หลายทราบว่า ข้าพเจ้า
ได้ตัง้ ใจไว้หลายครัง้ แล้วว่าจะมาหาท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้เก็บเกี่ยวผลในหมู่พวกท่านด้วย เช่นเดียวกับ
ในหมู่ชนชาติอื่นๆ (แต่จนบัดนี้ ก็ยังมเหตุ
ี
ขัดข้องอยู�
่ 14 ข้าพเจ้าเป็นหนี้ ทัง้ พวกกรีกและพวกชาวป่าด้วย
เป็น หนี้ ทัง้ พวกนั ก ปราชญ์ และคนเขลาด้วย 15 ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เต็มใจพร้อมที่ จะประกาศข่าวประเสริฐ
แก่ ท่านทัง้ หลายที่ อยู่ ในกรุ ง โรมด้วย 16 ด้วยว่า ข้าพเจ้า ไม่ มี ความละอายในเรือ
่ งข่าวประเสริฐ ของพระ
คริสต์ เพราะว่าข่าวประเสริฐนั ้นเป็นฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า เพื่อให้ทุกคนที่ เชื่อได้ รับความรอด พวกยิวก
่อน และพวกกรีกด ้วย 17 เพราะว่า ในข่าวประเสริฐ นั ้น ความชอบธรรมของพระเจ้า ก็ ได้ แสดงออก โดย
เริม
่ ต้นก็ความเชื่อ สุดท้ายก็ความเชื่อ ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดยความ
เชื่อ�
คนที่ได้รับความสว่างได้หน
ั กลับไปสู่ความมืด
18 เพราะว่า พระเจ้า ทรงสําแดงพระพิโรธของพระองค์ จากสวรรค์ ต่อ ความอธรรมและความไม่ ชอบ
ธรรมทัง้ มวลของมนุษย์ ที่เอาความไม่ชอบธรรมนั ้นขัดขวางความจริง
จักรวาลพิสูจน์วา่ มีพระผู้ทรงสร้างที่ทรงพระชนม์อยู่

19 เหตุ ว่า เท่า ที่ จะรู จ
้ ักพระเจ้าได้ ก็ แจ้งอยู่กับใจเขาทัง้ หลาย

เพราะว่าพระเจ้าได้ ทรงโปรดสําแดงแก่
เขาแล้ว 20 ตัง้ แต่เริม
ั ดร์และ
่ สร้างโลกมาแล้ว สภาพที่ไม่ปรากฏของพระองค์นั ้น คือฤทธานุภาพอันนิ รน
เทวสภาพของพระเจ้า ก็ได้ ปรากฏชัด ในสรรพสิง่ ที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้าง ฉะนั ้น เขาทัง้ หลายจึง ไม่ มี ข้อ
แก้ตัว เลย 21 เพราะถึง แม้วา่ เขาทัง้ หลายได้ รู จั
้ ก พระเจ้า แล้ว เขาก็ มิได้ ถวายพระเกียรติ แด่ พระองค์ ให้
สมกับที่ทรงเป็นพระเจ้า หรือหาได้ขอบพระคุณไม่ แต่เขากลับคิดในสิง่ ที่ ไม่เป็นสาระ และจิตใจโง่เขลา
ของเขาก็มืดมัวไป
ความเข้าใจได้กลับกลายเป็นมืดไป ทางของพระเจ้าได้เสียไป
เขาจึงกลายเป็นคนโง่เขลาไป 23 และเขาได้เอาสง่าราศี ของพระเจ้า
ผู้เป็นอมตะ มาแลกกับรู ปมนุษย์ที่ต้องตายหรือรู ปนก รู ปสัตว์สี่เท้า และรู ปสัตว์เลื้อยคลาน
22 เขาอ้างตั วว่าเป็ นคนมีปั ญญา

พระเจ้าทรงมอบมนุษย์ไว้กับความบาป การนั บถือรู ปเคารพ รักร่วมเพศ และความเลวทราม

24 เหตุฉะนั ้น

พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา ให้เขากระทํา
สิง่ ซึ่ง น่า อัปยศทางกายต่ อก ัน 25 เขาได้ เปล ี่ยนความจริง ของพระเจ้า ให้เป็น ความเท็จ และได้ นม ัส การ
และปรนนิ บั ติ สิ ่ง ที่ พระองค์ ได้ ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ ผู้ ทรงสร้าง ผู้ สมจะได้ รบ
ั ความสรรเสริญ เป็น
นิ ตย์ เอเมน 26 เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีราคะตัณหาอันน่าอัปยศ แม้แต่พวกผูห
้ ญิงของ
เขาก็เปลี่ยนจากการสัมพันธ์ตามธรรมชาติ ให้ผิดธรรมชาติไป 27 ฝ่ายผู้ชายก็เลิกการสัมพันธ์กับผูห
้ ญิง
ให้ถู กตามธรรมชาติ เช่น กัน และเร่าร้อนด้วยไฟแห่ง ราคะตัณหาที่ มีต ่ อก ัน ผู้ ชายกับ ผู้ชายด้วยกัน ประ
กอบกิ จอ ัน ชัว่ ช้า อย่างน่า ละอาย เขาจึง ได้ รบ
ั ผลกรรมอัน สมควรแก่ ความผิด ของเขา 28 และเพราะเขา
ไม่ เห ็น ชอบที่ จะรู จ
้ ัก พระเจ้า พระเจ้า จึง ทรงปล่อยให้ เขามี ใจเลวทรามและประพฤติ สิ ่ง ที่ ไม่ เหมาะสม
29 พวกเขาเต็ม ไปด้วยสรรพการอธรรม การล่วงประเวณี ความชัว
่ ร้าย ความโลภ ความมุ่ง ร้าย เต็ม ไป
ด้วยความอิจฉาริษยา การฆาตกรรม การวิวาท การล่อลวง การคิด ร้าย พู ดนิ นทา 30 ส่อ เสียด เกล ียด
ชังพระเจ้า หยาบคาย จองหอง อวดตัว ริทําชัว่ อย่างใหม่ ไม่เชื่อฟั งบิดามารดา 31 อปัญญา ไม่รักษาคํา
สัญญา ไม่มีความรักกัน ไม่ยอมคืนดีกัน ปราศจากความเมตตา 32 แม้เขาจะรู ก
้ ารพิพากษาของพระเจ้า
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ที่ วา่ คนทัง้ ปวงที่ ประพฤติ เช่น นั ้น สมควรจะตาย เขาก็ ไม่ เพียงประพฤติ เท่านั ้น แต่ ยัง เห็นดี กับ คนอื่ นที ่
ประพฤติเช่นนั ้นด้วย

2
พระเจ้าจะทรงพิพากษาเราทุกคน
1 เหตุ ฉะนั ้น โอ มนุษย์ เอ๋ย ไม่ ว่า ท่านจะเป็ น ใคร เมื่อ ท่านกล่าวโทษผู้ อ่ น
ื นั ้น ท่านไม่ มี ข้อ แก้ตัว เลย
เพราะเมื่อท่านกล่าวโทษผู้อื่น ท่านก็ได้กล่าวโทษตัวเองด้วย เพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยงั ประพฤติ
อยู่อย่างเดียวกับเขา 2 แต่เรารู แน่
้ ว่าการที่พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั ้ นก็เป็นตาม
ความจริง 3 โอ มนุษย์เอ๋ย ท่านที่ กล่าวโทษคนที่ ประพฤติ เช่นนั ้น และท่านเองยังประพฤติ เช่นเดียวกับ
เขา ท่านคิดหรือว่าท่านจะพ้นจากการพิพากษาลงโทษของพระเจ้าได้ 4 หรือว่าท่านประมาทพระกรุ ณา
คุณอันอุดมและความอดกลัน
้ พระทัย และความอดทนของพระองค์ ท่านไม่รู หรื
้ อว่า พระกรุ ณาคุณของ
5
พระเจ้า นั ้ นม ุ่ง ที่ จะชักนํา ท่านให้ กล ับ ใจใหม่ แต่ เพราะท่านใจแข็ง กระด้างไม่ ยอมกลับ ใจ ท่านจึง สํ่า
สมพระพิโรธให้แก่ ตัวเองในวันแห่งพระพิโรธนั ้น ซึ่งพระเจ้าจะทรงสําแดงการพิพากษาลงโทษที่ เที่ยง
ธรรมให้ประจักษ์
ผู้ที่รักความชอบธรรม
6 พระองค์ จะทรงประทานแก่ ทุ กคนตามควรแก่ การกระทํา ของเขา 7 สําหรับ คนที่ พากเพียรทําความ
ดี แสวงหาสง่า ราศี เกียรติ และความเป็น อมตะนั ้น พระองค์ จะประทานชี วิตน ิ รน
ั ดร์ให้ 8 แต่ พระองค์
จะทรงพระพิโรธ และลงพระอาชญาแก่คนที่มักยกตนข่มท่านและไม่เชื่อฟังความจริง แต่เชื่อฟังความ
อธรรม 9 ความทุกข์ เวทนาจะเกิด แก่ จิ ตใจทุก คนที่ ประพฤติ ชัว่ แก่ พวกยิ วก ่อนและแก่ พวกต่างชาติ
ด้วย 10 แต่สง่าราศี เกียรติ และสันติสุขจะเกิดมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดี แก่พวกยิวก่อนและแก่พวกต่าง
ชาติ ด้วย 11 เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ ทรงเห็นแก่ หน้าผู้ใดเลย 12 เพราะคนทัง้ หลายที่ ไม่มีพระราชบัญญัติ
และทําบาปจะต้องพินาศโดยไม่ อา้ งพระราชบัญญั ติ และคนทัง้ หลายที่ มี พระราชบัญญัติ และทําบาปก็
จะต้องถูก พิพากษาตามพระราชบัญญั ติ 13 (เพราะว่า คนที่ เพียงแต่ ฟัง พระราชบัญญั ติ เท่านั ้น หาใช่ ผู้
ชอบธรรมจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าไม่ แต่ คนที ่ประพฤติ ตามพระราชบัญญัติ ต่างหากเป็นผู้ชอบธรรม
14 เพราะเมื่อชนต่างชาติ ซ่ึงไม่มีพระราชบัญญัติได้ ประพฤติ ตามพระราชบัญญัติ โดยปกติ วิสัย คนเหล่า
นี้ แม้ไม่มีพระราชบัญญัติก็ เป็นพระราชบัญญัติ แก่ ตัวเอง 15 คือแสดงให้เห็นการกระทําที่ เป็นตามพระ
ราชบัญญัตินั ้นมจาร
ี
ก
ึ อยูใ่ นจิตใจของเขา และใจสํานึ กผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วย ความคิดขัดแย้ง
ต่างๆของเขานั ้นแหละ จะกล่าวโทษตัวหรืออาจจะแก้ตัวให้เขา) 16 ในวันทีพ
่ ระเจ้าจะทรงพิพากษาความ
ลับของมนุษย์โดยพระเยซูคริสต์ ทัง้ นี้ ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั ้น
พิธเข
ี ้าสุหนัตและความชอบธรรมแต่ภายนอก
17 ดู เถิด ท่านเรียกตัว เองว่า ยิว และพึ่ง พระราชบัญญั ติ และยกพระเจ้า ขึ้น อวด 18 และว่า ท่านรู จ
้ ัก
19
พระทัย ของพระองค์ และเห็น ชอบในสิง่ ที่ ประเสริฐ เพราะว่า ท่านได้ เรียนรู ้ในพระราชบัญญั ติ และ
ท่านมัน
่ ใจว่า ท่านเป็นผู้จูงคนตาบอด เป็นความสว่างให้แก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ในความมืด 20 เป็นผู้สอน
คนโง่ เป็ นครูของเด็ก เพราะท่านมีแบบอย่างของความรู แ
้ ละความจริงในพระราชบัญญัตินั ้น 21 ฉะนั ้น
ท่านซึ่ง เป็น ผู้ สอนคนอื่น จะไม่ สอนตัว เองหรือ เมื่อ ท่านเทศนาว่า ไม่ ควรลัก ทรัพย์ ตั วท ่านเองลัก หรือ
เปล่า 22 ท่านผู้ที่ สอนว่าไม่ควรล่วงประเวณี ตั วท่านเองล่วงประเวณี หรือเปล่า ท่านผู้รงั เกียจรู ปเคารพ
ตัวท่านเองปล้นวิหารหรือเปล่า 23 ท่านผู้โอ้อวดในพระราชบัญญัติ ตัวท่านเองยังลบหลู่พระเจ้าด้วยการ
ละเมิด พระราชบัญญั ติ หรือ เปล่า 24 เพราะมี เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘คนต่างชาติ พู ดหมิน
่ ประมาทต่อ พระนาม
25
ของพระเจ้า ก็ เพราะท่านทัง้ หลาย� ถ้า ท่านรักษาพระราชบัญญั ติ พิธีเข ้าสุ หน ั ตก ็ เป็น ประโยชน์ จริง
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แต่ถ้าท่านละเมิดพระราชบัญญัติ การที่ ท่านเข้าสุ หนัตนันก
้ ็เหมือนกับว่าไม่ได้เข้าเลย 26 เหตุฉะนั ้น ถ้า
ผู้ที่ ไม่ได้เข้าสุ หนัตยังรักษาความชอบธรรมแห่งพระราชบัญญัติแล้ว การที่เขาไม่ได้เข้าสุ หนัตนน
ั ้ จะถือ
เหมือนกับว่าเขาได้ เข้าสุ หนัตแล้วไม่ ใช่หรือ 27 และคนทัง้ หลายที่ ไม่ เข้าสุ หนัตซึ่งเป็นตามธรรมชาติ อยู่
แล้ว แต่ได้ทําตามพระราชบัญญัติ เขาจะปรับโทษท่านผูมี
้ ประมวลพระราชบัญญัติและได้เข้าสุหนัตแล้ว
28
แต่ ยัง ละเมิด พระราชบัญญั ติ นั ้น เพราะว่า ยิว แท้ มิใช่ คนที ่ เป็น ยิว แต่ ภายนอกเท่านั ้น และการเข้า สุ
หนัตแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุ หนัตซึ่งปรากฏที่เนื้ อหนั งเท่านั ้น 29 คนที่เป็นยิวแท้ คือคนที่เป็นยิวภายใน และ
การเข้า สุ หน ัต แท้ นั้น เป็น เรือ
่ งของจิตใจตามจิต วิญญาณ มิใช่ ตามตัว บทบัญญั ติ คนอย่างนั ้น พระเจ้า
สรรเสริญ มนุษย์ไม่สรรเสริญ

3
พระเจ้าได้ทรงโปรดประทานพระพรอันพิเศษแก่พวกยิว
พวกยิวจะได้เปรียบคนอื่นอย่างไร และการเข้าสุหนตน
ั น
ั ้ จะมีประโยชน์ อะไร 2 มีประโยชน์
มากในทุก สถาน เป็น ต้ นว ่า พวกยิว ได้ เป็น ผู้รบ
ั มอบให้ รก
ั ษาพระดํารัส ของพระเจ้า 3 ถึ งม ี บางคนไม่
เชื่อ ความไม่ เชื่อ ของเขานั ้น จะทําให้ ความสัตย์ ซื่อ ของพระเจ้า ไร้ประโยชน์ หรือ 4 ขอพระเจ้า อย่า ยอม
ให้ 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
5
เขาวินิจฉั ยพระองค์� แต่ถ้าความอธรรมของเราเป็นเหตุให้เห็นความชอบธรรมของพระเจ้า เราจะว่า
อย่างไร จะว่าพระเจ้าทรงลงอาญาโดยไม่ยุติธรรมอย่างนั ้นหรือ (ข้าพเจ้าพูดอย่างมนุษย์� 6 พระเจ้าไม่
ทรงโปรดให้ เป็น เช่น นั ้น เลย เพราะถ้า เป็น เช่น นั ้น แล้ว พระเจ้า จะทรงพิพากษาโลกได้ อย่างไร 7 เพราะ
ถ้าความจริงของพระเจ้าปรากฏมากยิง่ ขึ้นเพราะเหตุความอสัตย์ของข้าพเจ้าเป็ นที่ให้เกิดเกียรติยศแด่
พระองค์ แล้ว ทําไมเขาจึงยังลงโทษข้าพเจ้าว่าเป็นคนบาป 8 และทําไมเราจึงไม่ทําความชัว่ เพื่อความดี
จะได้ เกิด ขึ้น (ตามที่ เราได้ ถู กกล่า วร้ายและตามที่ บางคนยืน ยั นว ่า เราได้ กล ่า วอย่างนั ้น� พระอาชญา
ของคนเช่นนั ้นก็ยุติธรรมแล้ว
1 ถ้าเช่นนั ้น

ทุกคนเป็นคนบาป

9 ถ้า เช่น นั ้น จะเป็ น อย่างไร

พวกเราจะได้ เปรียบกว่าพวกเขาหรือ เปล่าเลย เพราะเราได้ ชี้แจงให้เห็น
แล้วว่า ทัง้ พวกยิวและพวกต่างชาติต่างก็อยู่ใต้อํานาจของบาปทุกคน 10 ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘ไม่มีผู้
ใดเป็นคนชอบธรรมสักคนเดียว ไม่มีเลย 11 ไม่มีคนที่เข้าใจ ไม่มีคนที่แสวงหาพระเจ้า 12 เขาทุกคนหลง
ทางไปหมด เขาทัง้ ปวงเป็น คนไร้ค่า เหมือนกัน ทัง้ สิน
้ ไม่มี สัก คนเดียวที่ ทําดี ไม่มี เลย 13 ลํา คอของเขา
คือหลุมฝังศพที่ เปิ ดอยู่ เขาใช้ลิน
้ ของเขาในการล่อลวง ภายใต้ ริมฝีปากของเขามี พิษของงู ร้าย 14 ปาก
ของเขาเต็ มด้วยคําแช่งด่าและคําขมขื่น 15 เท้าของเขาว่องไวในการทําให้นองเลือด 16 ในทางเดินของ
เขามีความพินาศและความทุกข์ 17 และเขาไม่รู จั
้ กทางแห่งสันติสุข 18 ในแววตาของเขาไม่มีความเกรง
กลัวพระเจ้า� 19 บัดนี้ เรารู แล
้ ้วว่าพระราชบัญญัติทุกข้อที่ได้กล่าวนั ้น ก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั ้ นที่อยู่ใต้
พระราชบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคน และเพื่อให้มนุษย์ทุกคนในโลกมีความผิดจําเพาะพระพักตร์พระเจ้า
20 เพราะฉะนั ้น จึง ไม่ มี เนื้ อ หนั ง คนหนึ่ ง คนใดเป็ น ผู้ ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้า ได้ โดยการ
ประพฤติตามพระราชบัญญัติ เพราะว่าโดยพระราชบัญญัตินั ้นเราจึงรู จ
้ ักบาปได้
ความชอบธรรมโดยความเชื่อ

21 แต่บัดนี้ ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมของพระเจ้านั ้นปรากฏนอกเหนื อพระราชบัญญัติ

ราชบัญญัติกับพวกศาสดาพยากรณ์ เป็นพยานอยู่

พระราชบัญญัติมัน
่ คงยิง่ ขึ้นด้วยความชอบธรรมของพระคริสต์

ซึ่งพระ
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คือ ความชอบธรรมของพระเจ้า ซึ่ง ทรงประทานโดยความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ สํา หรับท ุก คนและ
แก่ ทุ กคนที่ เชื่อ เพราะว่า คนทัง้ หลายไม่ ต่างกัน 23 เหตุ ว่า ทุก คนทําบาป และเสื่อมจากสง่า ราศี ของ
พระเจ้า 24 แต่พระเจ้าทรงพระกรุ ณาให้เราเป็นผู้ชอบธรรม โดยไม่คิดมูลค่า โดยที่พระเยซูคริสต์ทรงไถ่
เราให้พ้นบาปแล้ว 25 พระเจ้าได้ทรงตัง้ พระเยซูไว้ให้เป็นทีล
่ บล้างพระอาชญา โดยความเชื่อในพระโลหิต
ของพระองค์ เพื่อสําแดงให้เห็นความชอบธรรมของพระองค์ในการที่พระเจ้าได้ทรงอดกลัน
้ พระทัย และ
26
ทรงยกบาปที่ได้ทําไปแล้วนน
ั้
และเพื่อจะสําแดงความชอบธรรมของพระองค์ในปัจจุบันนี้ วา่ พระองค์
ทรงเป็นผู้ชอบธรรม และทรงโปรดให้ผู้ที่เชื่อในพระเยซูเป็นผู้ชอบธรรมด้วย 27 เมื่อเป็นเช่นนั ้นแล้วเรา
จะเอาอะไรมาอวด ก็ หมดหนทาง จะอ้างหลัก อะไรว่า หมดหนทาง อ้างหลัก การประพฤติ หรือ ไม่ใช่ แต่
ต้องอ้างหลัก ของความเชื่อ 28 เหตุ ฉะนั ้น เราทัง้ หลายสรุ ป ได้ ว่า คนหนึ่ ง คนใดจะเป็น คนชอบธรรมได้ ก็
โดยอาศัย ความเชื่อ นอกเหนื อ การประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ 29 หรือ ว่า พระเจ้า นั ้น ทรงเป็น พระเจ้า
ของยิวพวกเดียวเท่านั ้นหรือ พระองค์ไม่ทรงเป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วยหรือ ถู กแล้วพระองค์ทรง
เป็นพระเจ้าของชนต่างชาติด้วย 30 เพราะว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าองค์เดียว และพระองค์จะทรงโปรดให้
คนทีเข
่ ้าสุหนัตเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ และจะทรงโปรดให้คนทีไม่
่ ได้เข้าสุหนัตเป็นคนชอบธรรม
ก็เพราะความเชื่อดุจกัน 31 ถ้าเช่นนั ้นเราลบล้างพระราชบัญญัติด้วยความเชื่อหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอม
ให้เป็นเช่นนั ้นเลย เรากลับสนั บสนุนพระราชบัญญัติเสียอีก
22

4
อับราฮัมผู้เป็นแบบอย่าง

1 ถ้าเช่นนั ้น

เราจะว่าอับราฮัมบรรพบุรุษของเราได้ประโยชน์ อะไรตามเนื้ อหนั งเล่า

พระเจ้าไม่ทรงถือโทษบาปต่อคนชอบธรรม

2 เพราะถ้าอับราฮัมเป็ นผูช
้ อบธรรมโดยการกระทํา

ท่านก็มีทางที่จะอวดได้ แต่มิใช่จําเพาะพระพักตร์
พระเจ้า 3 ด้วยว่า พระคัมภีร ว
์ า่ อย่างไร ก็ ว่า ‘อับ ราฮัม ได้ เชื่อ พระเจ้า และพระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็น ความ
4
ชอบธรรมแก่ท่าน� ดังนั ้นคนที่อาศัยการกระทําก็ไม่ถือว่าบําเหน็ จที่ได้นั ้นเป็นเพราะพระคุณ แต่ถือว่า
บํา เหน็ จน ัน
้ เป็น ค่าแรงของงานที่ ได้ ทํา 5 ส่วนคนที่ มิได้ อาศัย การกระทํา แต่ ได้ เชื่อ ในพระองค์ ผู้ ทรง
โปรดให้คนอธรรมเป็น คนชอบธรรมได้ ความเชื่อ ของคนนั ้น ต้องนั บ ว่า เป็น ความชอบธรรม 6 ดัง ที่ ดาว
ิดได้ กล่าวถึงความสุขของคนที่ พระเจ้าได้ ทรงโปรดให้เป็นคนชอบธรรม โดยมิ ได้ อาศัยการกระทํา 7 ว่า
‘คนทัง้ หลายซึ่ง พระเจ้า ทรงโปรดยกความชัว่ ช้า ของเขาแล้ว และพระเจ้า ทรงกลบเกลื่อนบาปของเขา
แล้วก็เป็นสุข 8 บุคคลที่องค์พระผู้เป็นเจ้ามิได้ทรงถือโทษบาปของเขาก็เป็นสุข�
ความรอดของอับราฮัมเป็นแบบอย่างแก่ทัง้ ชาวยิวและชาวต่างชาติ
หรือว่ามีแก่พวกที่ มิได้เข้าสุ หนัตด้วย เพราะ
เรากล่าวว่า “เพราะความเชื่อนั ้นเองทรงถือว่าอับราฮัมเป็นคนชอบธรรม� 10 แต่พระเจ้าทรงถืออย่างไร
เมื่อ ท่านเข้า สุ หน ัต แล้ว หรือ หรือ เมื่อ ยัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต มิใช่ เมื่อ ท่านเข้า สุ หน ัต แล้ว แต่ เมื่อ ท่านยัง ไม่
ได้ เข้าสุหนั ต 11 และท่านได้ เข้าสุ หนัตเป็นเครือ
่ งหมายสําคัญ เป็นตราแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดโดย
ความเชื่อที่ ท่านได้มีอยู่เมื่อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนั ต เพื่อท่านจะได้เป็นบิดาของคนทัง้ ปวงที่ เชื่อ ทัง้ ที่ เมื่อ
เขายัง ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต เพื่อ จะถือว่า เป็น ผู้ ชอบธรรมด้วย 12 และเพื่อ ท่านจะเป็น บิดาของคนเหล่านั ้ นที ่
เข้า สุหนั ต ที่ มิได้ เพียงแต่ เข ้าสุ หน ัต เท่านั ้น แต่ มี ความเชื่อ ตามแบบของอับ ราฮัม บิดาของเราทัง้ หลาย
ซึ่งท่านมีอยูเมื
่ ่ อท่านยังไม่ได้เข้าสุหนั ต
9 ถ้าเช่นนั ้นความสุ ขมีแก่ คนที ่เข้าสุ หนัตพวกเดียวหรือ

เรารับเอาพระสัญญาโดยความเชื่อ
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13 เพราะว่าพระสัญญาที่ ประทานแก่อบ
ั ราฮัมและผู้สืบเชื้อสายของท่าน

ที่ว่าจะได้ทัง้ พิภพเป็นมรดก
นั ้น ไม่ ได้ มี มาโดยพระราชบัญญั ติ แต่ มี มาโดยความชอบธรรมที่ เก ิด จากความเชื่อ 14 เพราะถ้า เขาเห
ล่านั ้นทีถ
่ ือตามพระราชบัญญัติจะเป็นทายาท ความเชื่อกไม่
็ มประโยชน์
ี
อะไร และพระสัญญาก็เป็นอันไร้
15
ประโยชน์ เพราะพระราชบัญญัติ นั ้นกระทําให้ทรงพระพิโรธ แต่ ที่ ใดไม่มีพระราชบัญญัติ ที่ นั ่ นก็ไม่มี
การละเมิด พระราชบัญญั ติ 16 ด้วยเหตุ นี้ เองการที่ ได้ รับ มรดกนั ้น จึง ขึ้น อยู่ กับ ความเชื่อ เพื่อ จะได้ เป็น
ตามพระคุ ณ เพื่อ พระสัญญานั ้น จะเป็ นที ่ แน่ ใจแก่ ผู้ สืบ เชื้อ สายของท่านทุก คน มิใช่ แก่ ผู้ สืบ เชื้อ สายที่
ถือพระราชบัญญัติพวกเดียว แต่แก่คนที่มีความเชื่อเช่นเดียวกับอับราฮัมผู้เป็นบิดาของพวกเราทุกคน
17 (ตามที่มีเขียนไว้แลวว
้ ่า ‘เราได้ให้เจ้าเป็นบิดาของประชาชาติมากมาย�) ต่อพระพักตร์พระองค์ที่ท่าน
เชื่อ คือพระเจ้าผู้ทรงให้คนที่ตายแล้วฟื้ นชีวต
ิ ขึ้นมา และทรงเรียกสิง่ ของที่ยงม
ั ิได้เป็นให้เป็นขึ้น 18 ฝ่าย
อับ ราฮั มน ัน
้ เมื่อ ไม่ มี หวัง ซึ่ง เป็ นที ่ น่า ไว้ใจก็ ยงั ได้ เชื่อ ไว้ใจ มี ความหวัง ว่า จะได้ เป็น บิดาของประชาชาติ
มากมาย ตามคําที่ได้ตรัสไว้แลวว
้ ่า ‘เชื้อสายของเจ้าจะเป็นเช่นนั ้น� 19 และความเชื่อของท่านมิได้หย่อน
ถอยลง ถึง แม้ อายุ ของท่านได้ ประมาณร้อยปี แล้ว ท่านก็ มิได้ คิด ว่า ร่างกายของท่านเปรียบเหมือนตาย
แล้ว และมิได้คิดว่าครรภ์นางซาราห์เป็นหมัน 20 ท่านมิได้หวัน
่ ไหวแคลงใจในพระสัญญาของพระเจ้า แต่
21
ท่านมีความเชื่อมัน
่ คงยิง่ ขึ้น จึงถวายเกียรติยศแด่พระเจ้า ท่านเชื่อมันว
่ ่า พระองค์ทรงฤทธิส
์ ามารถ
22
กระทํา ให้สําเร็จ ได้ ตามที่ พระองค์ ตรัสส ัญญาไว้ ด้วยเหตุ นี้ เอง พระเจ้า ทรงถือว่า ความเชื่อ ของท่าน
เป็น ความชอบธรรมแก่ ท่าน 23 แต่ คํา ว่า ‘ทรงนั บ ว่า เป็น ความชอบธรรมแก่ ท่าน � นั ้น มิได้ เข ียนไว้สํา
หรับท ่านแต่ ผู้ เดียว 24 แต่ สําหรับ พวกเราด้วย จะทรงถือว่า เราเป็น คนชอบธรรม คือ เราที่ เชื่อ วางใจใน
พระองค์ผู้ทรงให้พระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฟื้ นขึ้นจากความตาย 25 คือพระองค์ผู้ทรงถูกมอบไว้
เพราะการละเมิดของเรา และได้ทรงฟื้ นขึ้นจากความตายเพื่อให้เราเป็นคนชอบธรรม

5

พระพรแห่งความชอบธรรม
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เราเป็น คนชอบธรรมเพราะความเชื่อ แล้ว เราจึ งม ี สันติ สุข กับ พระเจ้า ทางพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 2 โดยทางพระองค์ เราจึง ได้ เข ้า ในร่ม พระคุณ ที่ เรายืน อยู่ โดยความ
เชื่อ และเราชื่นชมยินดีในความหวังใจว่าจะได้มีส่วนในสง่าราศีของพระเจ้า 3 ยิง่ กว่านั ้น เราชื่นชมยินดี
ในความทุกข์ ยากด้วย เพราะเรารู ว
้ า่ ความทุกข์ ยากนั ้น ทําให้ เก ิด ความอดทน 4 และความอดทนทําให้
เก ิ ดม ี ประสบการณ์ และประสบการณ์ ทําให้ เก ิ ดม ี ความหวัง ใจ 5 และความหวัง ใจมิ ได้ ทําให้ เก ิด ความ
ละอาย เพราะเหตุ วา่ ความรัก ของพระเจ้า ได้ หลัง่ ไหลเข้า สู่ จิ ตใจของเรา โดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์
ซึ่งพระองค์ได้ประทานให้แก่เราแล้ว 6 ขณะเมื่อเรายังขาดกําลัง พระคริสต์ก็ได้ทรงสิน
้ พระชนม์เพื่อช่วย
คนอธรรมในเวลาที่ เหมาะสม 7 ไม่ ใคร่จะมีใครตายเพื่อคนชอบธรรม แต่ บางที จะมี คนอาจตายเพื่อคน
ดีก็ได้ 8 แต่พระเจ้าทรงสําแดงความรักของพระองค์แก่เราทัง้ หลาย คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั ้น
พระคริสต์ ได้ ทรงสิน
้ พระชนม์ เพื่อ เรา 9 เพราะเหตุ นั้น เมื่อ เราเป็น คนชอบธรรมแล้ว โดยพระโลหิต ของ
พระองค์ ยิง่ กว่านั ้น เราจะพ้นจากพระพิโรธโดยพระองค์ 10 เพราะว่าถ้าขณะที่เรายังเป็นศัตรู เราได้กล
ับ คืนดี กับ พระเจ้า โดยที่ พระบุตรของพระองค์ สิน
้ พระชนม์ ยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก เมื่อ เรากลับ คืนดี แล้ว เราก็ จะ
11
รอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์แน่ มิใช่เพียงเท่านั ้น เราทัง้ หลายยังชื่นชมยินดีในพระเจ้าโดยทาง
พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา เพราะโดยพระองค์นั้นเราจึงได้กลับคืนดีกับพระเจ้า
1

ความผิดบาปโดยอาดัม ความชอบธรรมโดยพระคริสต์

12 เหตุฉะนั ้นเช่นเดียวกับทบ
ี่ าปได้เข้ามาในโลกเพราะคนๆเดียว และความตายก็เกด
ิ มาเพราะบาปนั ้น

และความตายก็ได้แผ่ไปถึงมวลมนุษย์ทุกคน เพราะมนุษย์ทุกคนทําบาป 13 (บาปได้มีอยู่ในโลกแล้วก่อ
นมีพระราชบัญญัติ แต่ที่ใดไม่มีพระราชบัญญัติก็ไม่ถือว่ามีบาป 14 อย่างไรก็ตามความตายก็ได้ครอบงํา
ตลอดมาตัง้ แต่อาดัมจนถึงโมเสส แม้คนทีมิ
่ ได้ทําบาปอย่างเดียวกับการละเมิดของอาดัม ผูซึ
้ ่งเป็นแบบ
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ของผู้ที่ จะเสด็จมาภายหลัง 15 แต่ของประทานแห่งพระคุณนั ้นหาเป็นเช่นความละเมิดนั ้นไม่ เพราะว่า
ถ้าคนเป็นอันมากต้องตายเพราะการละเมิดของคนๆเดียว มากยิง่ กว่านั ้น พระคุณของพระเจ้าและของ
ประทานโดยพระคุณ ของพระองค์ ผู้ เดียวนั ้น คือ พระเยซู คริสต์ ก็ มี บริบูรณ์ แก่ คนเป็ นอ ัน มาก 16 และ
ของประทานนั ้ นก ็ ไม่ เหมือนกับ ผลซึ่ง เกิด จากบาปของคนนั ้น คนเดียว เพราะว่าการพิพากษาที่ เก ิด ขึ้น
เนื่ องจากการละเมิดเพียงครัง้ เดียวนั ้น ได้นําไปสู่การลงโทษ แต่ของประทานภายหลังการละเมิดหลาย
ครัง้ นั ้นนําไปสู่ ความชอบธรรม 17 เพราะว่าถ้าโดยการละเมิดของคนนั ้นคนเดียว เป็นเหตุ ให้ความตาย
ครอบงําอยู่โดยคนนั ้น คนเดียว มากยิง่ กว่านั ้นคนทัง้ หลายที่ รบ
ั พระคุณอันไพบูลย์และรับของประทาน
แห่งความชอบธรรม ก็จะดํารงชีวต
ิ และครอบครองโดยพระองค์ผูเ้ ดียว คือพระเยซูคริสต์) 18 ฉะนั ้นการ
พิพากษาลงโทษได้ มาถึงคนทัง้ ปวงเพราะการละเมิดของคนๆเดียวฉั นใด ความชอบธรรมของพระองค์
ผู้ เดียวก็ นํา ของประทานแห่ง พระคุณ มาถึง ทุก คนฉั น นั ้น คือ ความชอบธรรมแห่ง ชีวต
ิ 19 เพราะว่า คน
เป็ นอ ัน มากเป็น คนบาปเพราะคนๆเดียวที่ มิได้ เชื่อ ฟัง ฉั นใด คนเป็ นอ ัน มากก็ เป็น คนชอบธรรมเพราะ
พระองค์ ผู้ เดียวที่ ได้ ทรงเชื่อ ฟัง ฉั น นั ้น 20 เมื่ อม ี พระราชบัญญัติ ก็ ทําให้ มี การละเมิด พระราชบัญญั ติ
ปรากฏมากขึ้น แต่ ที่ ใดมี บาปปรากฏมากขึ้น ที่ นั ่น พระคุณ ก็ จะไพบูลย์ ยิง่ ขึ้น 21 เพื่อ ว่า บาปได้ ครอบงํา
ทําให้ถึงซึ่งความตายฉั นใด พระคุณก็ครอบงําด้วยความชอบธรรมให้ถึงซึ่งชีวตน
ิ ริ น
ั ดร์ โดยทางพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราฉั นนั ้น

6
การตายฝ่ายความบาป แต่มีชีวิตฝ่ายพระคริสต์
ถ้า เช่น นั ้น แล้ว เราจะว่า อย่างไร ควรเราจะอยู่ ในบาปต่อ ไปเพื่อ ให้ พระคุณ มี มากยิง่ ขึ้น หรือ 2 ขอ
พระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย พวกเราที่ ตายต่อ บาปแล้ว จะมี ชี วิต ในบาปต่อ ไปอย่างไรได้ 3 ท่าน
ไม่รู หรื
้ อว่า เราทัง้ หลายที่ ได้ รับบัพติศมาเข้าในพระเยซู คริสต์ ก็ได้ รับบัพติศมานั ้นเข้าในความตายของ
พระองค์ 4 เหตุฉะนั ้นเราจึงถูกฝังไว้กับพระองค์แล้วโดยการรับบัพติศมาเข้าส่วนในความตายนั ้น เหมือ
นกับทพ
ี่ ระคริสต์ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย โดยเดชพระรัศมีของพระบิดาอย่างไร เราก็จะ
ได้ดําเนิ นตามชีวต
ิ ใหม่ด้วยอย่างนั ้น 5 เพราะว่าถ้าเราเข้าสนิ ทกับพระองค์แล้วในการตายอย่างพระองค์
เราก็ จะเป็น ขึ้น มาอย่างพระองค์ ได้ ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตายด้วย 6 เราทัง้ หลายรู แล
้ ้ วว ่า มนุษย์ เก
่า ของเรานั ้น ได้ ถู กตรึง ไว้กับ พระองค์ แล้ว เพื่อ ตั วท ี่ บาปนั ้น จะถูก ทําลายให้สิ ้นไป เพื่อ เราจะไม่ เป็น ทาส
ของบาปอีกต่อไป 7 เพราะว่าผู้ที่ตายแล้วก็พ้นจากบาป 8 แต่ถ้าเราตายแล้วกับพระคริสต์ เราเชื่อว่าเรา
จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์ ด้วย 9 เราทัง้ หลายรู อยู
้ ่ว่า พระคริสต์ ที่ ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากตายแล้ วนน
ั้
จะหาตายอีกไม่ ความตายหาครอบงําพระองค์ต่อไปไม่ 10 ด้วยว่าซึ่งพระองค์ได้ทรงตายนั ้น พระองค์ได้
ทรงตายต่อบาปหนเดียว แต่ซึ่งพระองค์ทรงมีชีวิตอยูนั
่ ้น พระองค์ทรงมีชีวิตเพื่อพระเจ้า
1

ทาสแห่งความชอบธรรม

11 เหมือนกันเช่นนั ้นแหละ ท่านทัง
้ หลายจงถือว่า ท่านได้ตายต่อบาปและมีชีวิตอยูเ่ พื่อพระเจ้า ในพระ

เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 12 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้บาปครอบงํา กายที่ ต้องตายของท่าน ซึ่ง ทําให้
ต้องเชื่อฟังตัณหาของกายนั ้น 13 อย่ายกอวัยวะของท่านให้แก่บาป ให้เป็นเครือ
่ งใช้ในการอธรรม แต่จง
ถวายตัว ของท่านแด่ พระเจ้า เหมือนหนึ่ ง คนที่ เป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ว และจงให้ อวัยวะของท่าน
เป็น เครือ
่ งใช้ ในการชอบธรรมถวายแด่ พระเจ้า 14 เพราะว่า บาปจะมี อาํ นาจเหนื อ ท่านทัง้ หลายต่อ ไปก็
หามิได้ เพราะว่าท่านทัง้ หลายมิ ได้ อยู่ใต้ พระราชบัญญัติ แต่ อยู่ใต้ พระคุณ 15 ถ้า เช่น นั ้น จะเป็น อย่างไร
ต่อไป เราจะทําบาปเพราะมิได้อยูใต้
่ พระราชบัญญัติแต่อยูใต้
่ พระคุณกระนั ้นหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้
เป็นเช่นนั ้นเลย 16 ท่านทัง้ หลายไม่รู หรื
้ อว่า ท่านจะยอมตัวรับใช้เชื่อฟังคําของผู้ใด ท่านก็เป็นทาสของผู้
ที่ ท่านเชื่อฟังนั ้น คือเป็นทาสของบาปซึ่งนําไปสู่ ความตาย หรือเป็นทาสของการเชื่อฟังซึ่งนําไปสู่ ความ
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ชอบธรรม 17 แต่ จงขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะว่า เมื่ อก ่อนนั ้น ท่านเป็น ทาสของบาป แต่ บัดนี้ ท่านมี ใจ
เชื่อ ฟัง หลัก คํา สอนนั ้น ซึ่ง ทรงมอบไว้แก่ ท่าน 18 เมื่อ ท่านพ้น จากบาปแล้ว ท่านก็ ได้ กลายเป็น ทาสของ
ความชอบธรรม 19 ข้าพเจ้า ยกเอาตัวอย่างมนุษย์ มาพูด เพราะเหตุ เนื้ อ หนั ง ของท่านอ่อนกําลัง เพราะ
ท่านเคยให้อวัยวะของท่านเป็นทาสของการโสโครกและของความชัว่ ช้าซ้อนชัว่ ช้าฉั นใด บัดนี้ ท่านจงให้
อวัยวะของท่านเป็นทาสของความชอบธรรม เพื่อให้ถึงความบริสุทธิ์ฉั นนั ้น 20 เพราะเมื่อท่านทัง้ หลาย
เป็น ทาสของบาป ความชอบธรรมก็ ไม่ ได้ ครอบครองท่าน 21 ขณะนั ้น ท่านได้ ผลประโยชน์ อะไรในการ
เหล่า นั ้น ซึ่ งบ ัด นี้ ท่านทัง้ หลายก็ ละอาย ด้วยว่าที่ สุดท้ายของการเหล่านั ้ นก ็ คือ ความตาย 22 แต่ เดีย
๋ วนี้
ท่านทัง้ หลายพ้น จากการเป็น ทาสของบาป และกลับ มาเป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า แล้ว ผลที่ ท่านได้ ร บก
ั ็
คือความบริสุทธิ์ และผลสุดท้ายคือชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ 23 เพราะว่าค่าจ้างของความบาปคือความตาย แต่ของ
ประทานของพระเจ้าคือชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

7
การยอมตามพระคริสต์อย่างไม่เลิกร้าง
ท่านไม่รู หรื
้ อ (ข้าพเจ้าพูดกับคนที่รู พระราชบั
้
ญญัติแล้ว) ว่าพระราชบัญญัตินั ้นมีอาํ
นาจเหนื อมนุษย์เฉพาะในขณะที่ ยังมีชีวิตอยู่เท่านั ้น 2 เพราะว่า ผู้หญิงที่ สามียังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ใต้
พระราชบัญญัติว่าด้วยประเพณี สามีภรรยา แต่ถ้าสามีตาย ผู้หญิงนั ้ นก็พ้นจากพระราชบัญญัติว่าด้วย
ประเพณี สามีภรรยา 3 ฉะนั ้น ถ้าผู้หญิงนั ้นไปแต่งงานกับชายอื่นในเมื่อสามียังมีชีวิตอยู่ นางก็ ได้ ชื่อว่า
เป็น หญิง ล่วงประเวณี แต่ ถ้า สามี ตายแล้ว นางก็ พ้น จากพระราชบัญญั ติ นั ้น แม้ นางไปแต่งงานกับ ชา
ยอื่ นก ็ หาผิด ประเวณี ไม่ 4 เช่น นั ้น แหละ พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้ ตายจากพระราช
บัญญั ติ ทางพระกายของพระคริสต์ ด้วย เพื่อ ท่านจะตกเป็น ของผู้ อื่น คือ ของพระองค์ ผู้ ทรงฟื้ นขึ้น มา
จากความตายแล้ว เพื่อเราทัง้ หลายจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า 5 เพราะว่าเมื่อเราเคยมีชีวิตตามเนื้ อ
หนั ง ตัณหาชัว่ ซึ่งเป็นมาโดยพระราชบัญญัติ ได้ ทําให้อวัยวะของเราเกิดผลนําไปสู่ ความตาย 6 แต่ บัดนี้
เราได้ พ้นจากพระราชบัญญัติ คือได้ ตายจากพระราชบัญญัติ ที่ ได้ ผูกมัดเราไว้ เพื่อเราจะได้ ไม่ประพฤติ
ตามตัวอักษรในประมวลพระราชบัญญัติเก่า แต่จะดําเนิ นชีวต
ิ ใหม่ตามลักษณะจิตวิญญาณ
1 พี่น้ องทัง
้ หลาย

พระราชบัญญัติชีว่
้ าทุกคนต้องการความรอด
7 ถ้า เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร ว่า พระราชบัญญั ติ คือ บาปหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็ น เช่น นั ้น เลย
แต่ ว่า ถ้า มิ ใช่ เพราะพระราชบัญญั ติ แล้ว ข้าพเจ้า ก็ จะไม่ รู จั
้ ก บาป เพราะว่า ถ้า พระราชบัญญั ติ มิได้ ห้าม
ว่า “อย่าโลภ� ข้าพเจ้าก็จะไม่รู ว่้ าอะไรคือความโลภ 8 แต่ว่าบาปได้ถือเอาพระบัญญัตินั ้นเป็นช่อง ทําให้
ตัณหาชั ่วท ุ กอย่างเกิด ขึ้น ในตัว ข้าพเจ้า เพราะว่า ถ้า ไม่ มี พระราชบัญญัติ บาปก็ ตายเสีย แล้ว 9 เพราะ
ครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้า ดํารงชีวต
ิ อยู่ โดยปราศจากพระราชบัญญั ติ แต่ เมื่ อม ี พระบัญญั ติ บาปก็ กล ับ มี ข้ึ นอ ีก
และข้าพเจ้าก็ ตาย 10 พระบัญญัติ นั ้นซึ่ งมีข้น
ึ เพื่อให้มี ชว
ิ ข้าพเจ้าเห็นว่ากลับเป็นเหตุ ที่ ทําให้ถึงความ
ี ต
ตาย 11 เพราะว่าบาปได้ ถือ เอาพระบัญญั ติ นั ้น เป็น ช่องทางล่อลวงข้าพเจ้า และประหารข้าพเจ้า ให้ตาย
ด้วยพระบัญญัตินั ้น 12 เหตุฉะนั ้นพระราชบัญญัติจึงเป็นสิง่ บริสุทธิ์ และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ ยุติธรรม
และดี 13 ถ้า เช่น นั ้น สิ ่ง ที่ ดี กล ับ ทําให้ข้าพเจ้า ต้องตายหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้เป็น เช่น นั ้น เลย บาป
ต่างหาก คือบาปซึ่งอาศัยสิง่ ที่ ดีนัน
้ ทําให้ข้าพเจ้าต้องตาย เพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั ้นเป็นบาปจริงและ
โดยอาศัยพระบัญญัตินั ้น บาปก็ปรากฏว่าชัว่ ร้ายยิง่ นั ก 14 เพราะเรารูว้ า่ พระราชบัญญัตินั ้นเป็นโดยฝ่าย
จิตวิญญาณ แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นแต่เนื้ อหนั งถูกขายไว้ให้อยูใต้
่ บาป
การต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเนื้ อหนั งกับฝ่ายจิตวิญญาณ
15 ข้าพเจ้า ไม่ เข ้า ใจการกระทํา ของข้าพเจ้า เอง เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ ทํา สิง
่ ที่ ข้าพเจ้า ปรารถนาที่ จะ
ทํา แต่ กล ับ ทํา สิง่ ที่ ข้าพเจ้า เกลียดชัง นั ้น 16 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า ทํา สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ไม่ ปรารถนาที่ จะทํา
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ข้าพเจ้าก็ยอมรับว่าพระราชบัญญัตินั ้นดี 17 ฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงมใช่
ิ ผูก
้ ระทํา แต่ว่าบาปซึ่งอยูใ่ นตัวข้าพเจ้า
นั ่นเองเป็นผูทํ
้ า 18 ด้วยว่าข้าพเจ้ารูว้ า่ ในตัวข้าพเจ้า (คือในเนื้ อหนั งของข้าพเจ้า� ไม่มความดี
ี
ประการใด
อยูเลย
่
เพราะว่าเจตนาดีข้าพเจ้าก็มีอยู่ แต่ซึ่งจะกระทําการดีนั้นข้าพเจ้าหาได้กระทําไม่ 19 ด้วยว่าการดี
นั ้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทํา ข้าพเจ้าไม่ได้กระทํา แต่การชัว่ ซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทํา ข้าพเจ้ายังทําอยู่
20 ถ้า แม้ ข้าพเจ้า ยังทํา สิง
่ ซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทํา ก็ ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทํา แต่ บาปซึ่งอยู่ใน
ตัว ข้าพเจ้า นั ่นเองเป็น ผู้ กระทํา 21 ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็นว ่า เป็น กฎอย่างหนึ่ ง คือ เมื่อ ใดข้าพเจ้า ตัง้ ใจจะ
กระทําความดี ความชัวก
็ งั ติดอยใู่ นตัวข้าพเจ้า 22 เพราะว่าส่วนลึกในใจของข้าพเจ้านั ้น ข้าพเจ้าชื่นชม
่ ย
ในพระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า 23 แต่ ข้าพเจ้า เห็ นม ี กฎอีก อย่างหนึ่ ง อยู่ ในอวัยวะของข้าพเจ้า ซึ่ง ต่อสู้
กับ กฎแห่ง จิตใจของข้าพเจ้า และชักนํา ให้ข้าพเจ้า อยู่ ใต้ บังคับ กฎแห่ง บาปซึ่ง อยู่ ในอวัยวะของข้าพเจ้า
24 โอ ข้าพเจ้า เป็ น คนเข็ญใจจริง ใครจะช่วยข้าพเจ้า ให้ พ้น จากร่างกายแห่ง ความตายนี้ ได้ 25 ข้าพเจ้า
ขอบพระคุณ พระเจ้า โดยทางพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ฉะนั ้น ทางด้านจิตใจข้าพเจ้า รับ
ใช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า แต่ด้านฝ่ายเนื้ อหนั งข้าพเจ้ารับใช้กฎแห่งบาป

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 ตาม ฝ่าย พระ วิญญาณ 2 เพราะ ว่า กฎ ของ พระ วิญญาณแห่ง ชีวต
ิ ใน พระ เยซู คริสต์ ได้ ทําให้
3
ข้าพเจ้า พ้น จากกฎแห่ง บาปและความตาย เพราะสิง่ ซึ่ง พระราชบัญญั ติ ทําไม ่ ได้ เพราะเนื้ อ หนั ง ทําให้
อ่อนกําลังไปนั ้น พระเจ้าทรงใช้พระบุตรของพระองค์ มาในสภาพเสมือนเนื้ อหนั งที่ บาปและเพื่อไถ่ บาป
พระองค์ จึง ได้ ทรงปรับ โทษบาปที่ อยู่ในเนื้ อ หนั ง 4 เพื่อ ความชอบธรรมของพระราชบัญญั ติ จะได้ สําเร็จ
ในพวกเรา ผู้ไม่ดําเนิ นตามฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ตามฝ่ายพระวิญญาณ
1

อยูฝ่
่ ายพระวิญญาณหรืออยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั ง

เพราะว่า คนทัง้ หลายที่ อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั งก ็ ปักใจในสิง่ ซึ่ง เป็น ของของเนื้ อ หนั ง แต่ คนทัง้ หลายที่ อยู่
ฝ่ายพระวิญญาณก็ปักใจในสิง่ ซึ่งเป็นของของพระวิญญาณ 6 ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้ อหนั งก็คือความ
ตาย และซึ่ง ปักใจอยู่ กับ พระวิญญาณก็ คือ ชีวต
ิ และสันติ สุข 7 เหตุ ว่า ใจซึ่ง ปัก อยู่ กับ เนื้ อ หนั ง นั ้ นก ็ เป็น
ศั ตรู ต่อ พระเจ้า เพราะหาได้ อยู่ ใต้ บังคับ พระราชบัญญั ติ ของพระเจ้า ไม่ และที่ จร ิง จะอยู่ ใต้ บังคับ พระ
ราชบัญญัติ นั ้นไม่ได้ 8 เพราะฉะนั ้นคนทัง้ หลายที่ อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั งจะเป็ นที ่ชอบพระทัยพระเจ้าก็ หามิได้
9 ถ้า พระวิญญาณของพระเจ้า ทรงสถิต อยู่ ในท่านทัง
้ หลายจริงๆแล้ว ท่านก็ มิได้ อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่
อยู่ ฝ่ายพระวิญญาณ แต่ ถ้า ผู้ ใดไม่ มี พระวิญญาณของพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ ไม่ เป็น ของพระองค์ 10 และ
ถ้า พระคริสต์ อยู่ ในท่านทัง้ หลายแล้ว ร่างกายก็ ตายไปเพราะบาป แต่ จิ ตวิญญาณก็ มี ชี วิต เพราะความ
ชอบธรรม 11 แต่ถ้าพระวิญญาณของพระองค์ ผู้ทรงชุบให้พระเยซูเป็นขึ้นมาจากความตายทรงสถิตอยู่
ในท่านทัง้ หลาย พระองค์ ผู้ ทรงชุบ ให้พระคริสต์ เป็น ขึ้น มาจากความตายแล้ วน น
ั ้ จะทรงกระทํา ให้กาย
ซึ่งต้องตายของท่าน เป็นขึ้นมาใหม่ด้วย โดยพระวิญญาณของพระองค์ ซ่ึงทรงสถิตอยู่ในท่านทัง้ หลาย
12 ท่านพี่ น้องทัง
้ หลาย เหตุ ฉะนั ้นเราทัง้ หลายเป็นหนี้ แต่ มิใช่เป็นหนี้ ฝ่ายเนื้ อหนั งที่ จะดําเนิ นชีวต
ิ ตาม
เนื้ อหนั ง 13 เพราะว่าถ้าท่านทัง้ หลายดําเนิ นชีวต
ิ ตามฝ่ายเนื้ อหนั งแล้ว ท่านจะต้องตาย แต่ถ้าโดยฝ่าย
พระวิญญาณท่านได้ทําลายการของฝ่ายกายเสีย ท่านก็จะดํารงชีวต
ิ ได้
5

ผู้เชื่อเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกันกับพระคริสต์
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ด้วยว่า พระวิญญาณของพระเจ้า ได้ ทรงนําพาคนหนึ่ ง คนใด คนเหล่านั ้ นก ็ เป็น บุตรของพระเจ้า
15 เหตุว่าท่านไม่ได้รับนิสัยอย่างทาสซึ่งทําให้ตกในความกลัวอีก แต่ท่านได้รบ
ั พระวิญญาณผู้ทรงให้เป็น
บุตรซึ่งให้เราทัง้ หลายร้องเรียกพระเจ้าว่า “อับบา� คือพระบิดา 16 พระวิญญาณนั ้นเป็น พยานร่วมกับ
จิต วิญญาณของเราทัง้ หลายว่า เราทัง้ หลายเป็น บุตรของพระเจ้า 17 และถ้า เราทัง้ หลายเป็น บุตรแล้ว
เราก็เป็นทายาทคือเป็นทายาทของพระเจ้า และเป็นทายาทร่วมกับพระคริสต์ เมื่อเราทัง้ หลายทนทุกข์
ทรมานด้วยกันกับพระองค์นั ้น ก็เพื่อเราทัง้ หลายจะได้สง่าราศีด้วยกันกับพระองค์ด้วย
14

ร่างกายที่ตายได้รอคอยสง่าราศีแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตาย
ความทุกข์ลําบากแห่งสมัยปัจจุบันนี้ ไม่สมควรที่จะเอาไปเปรียบกับสง่าราศี
19
ซึ่ง จะเผยในเราทัง้ หลาย ด้วยว่า สรรพสิง่ ที่ ทรงสร้างแล้ว มี ความเพียรคอยท่า ปรารถนาให้ บุ ตรทัง้
หลายของพระเจ้า ปรากฏ 20 เพราะว่า สรรพสิง่ เหล่า นั ้น ต้องเข้า อยู่ ในอํานาจของอนิ จจัง ไม่ใช่ ตามใจ
ชอบของตนเอง แต่เป็นไปตามพระองค์ผูทรงบั
้
นดาลให้เข้าอยูน
่ ั ้นด้วยมีความหวังใจ 21 ว่าสรรพสิง่ เหล่า
นั ้น จะได้ รอดจากอํานาจแห่ง ความเปื่ อยเน่า และจะเข้า ในเสรีภาพซึ่ งม ี สง่า ราศี แห่งบ ุตรทัง้ หลายของ
พระเจ้า ด้วย 22 เรารู อยู
้ ่ ว่า บรรดาสรรพสิง่ ที่ ทรงสร้างนั ้น กําลัง ครํา่ ครวญและผจญความทุกข์ ลําบาก
เจ็บ ปวดด้วยกัน มาจนทุก วัน นี้ 23 และไม่ ใช่ สรรพสิง่ ทัง้ ปวงเท่านั ้น แต่ เราทัง้ หลายเองด้วย ผู้ ได้ รับ ผล
แรกของพระวิญญาณ ตัว เราเองก็ ยงั ครํา่ ครวญคอยจะเป็น อย่างบุตร คือ ที่ จะทรงไถ่ กายของเราทัง้
หลายไว้ 24 เหตุ ว่า เราทัง้ หลายรอดได้ เพราะความหวัง ใจ แต่ ความหวัง ใจในสิง่ ที่ เราเห็น ได้ หาได้ เป็น
ความหวังใจไม่ ด้วยว่าใครเล่าจะยังหวังในสิง่ ที่เขาเห็น 25 แต่ถ้าเราทัง้ หลายคอยหวังใจในสิง่ ที่เรายังไม่
ได้เห็น เราจึงมีความเพียรคอยสิง่ นั ้น
18 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า

พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอธิษฐานเพื่อเราด้วยกันกับเรา

พระวิญญาณก็ ทรงช่วยเราเมื่อ เราอ่อนกําลั งด ้วยเช่ นก ัน เพราะเราไม่ รู ว่
้ า เราควรจะอธิษฐานขอ
สิง่ ใดอย่างไร แต่ พระวิญญาณเองทรงช่วยขอเพื่อ เราด้วยความครํา่ ครวญซึ่ง เหลือ ที่ จะพูด ได้ 27 และ
พระองค์ ผู้ ทรง ตรวจ ค้น ใจ มนุษย์ ก็ ทรง ทราบ ความ หมาย ของ พระ วิญญาณ เพราะ ว่า พระองค์ ทรง
อธิษฐานขอเพื่อวิสุทธิชนตามที่ชอบพระทัยพระเจ้า
26

ทรงเรียก ทรงประทานความรอด ทรงให้เป็นคนชอบธรรม ทรงประทานสง่าราศี
เรารู ว่
้ า พระเจ้า ทรงร่วมมื อก ับ คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์ ให้เก ิด ผลอัน ดี ในทุก สิง่ คือ คนทัง้ ปวงที่
29
พระองค์ได้ทรงเรียกตามพระประสงค์ของพระองค์ เพราะว่าผูหน
้ ่งึ ผูใ้ ดที่พระองค์ได้ทรงทราบอยูแล้
่ ว
ผู้นั ้นพระองค์ได้ ทรงตัง้ ไว้ให้เป็นตามลักษณะพระฉายแห่งพระบุตรของพระองค์ เพื่อพระบุตรนั ้นจะได้
เป็นบุตรหัวปีท่ามกลางพวกพี่น้องเป็นอันมาก 30 ยิง่ กว่านั ้นบรรดาผู้ที่พระองค์ได้ทรงตัง้ ไว้นั ้น พระองค์
ได้ทรงเรียกมาด้วย และผู้ที่พระองค์ได้ทรงเรียกมานั ้น พระองค์ได้ทรงโปรดให้เป็นผู้ชอบธรรม และผู้ที่
พระองค์ทรงโปรดให้เป็นผูชอบธรรม
้
พระองค์ก็ทรงโปรดให้มีสง่าราศีด้วย 31 ถ้าเช่นนั ้นเราจะว่าอย่างไร
ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเราใครจะขัดขวางเรา 32 พระองค์ ผู้มิได้ ทรงหวงพระบุตรของพระองค์ เอง แต่ ได้
ทรงโปรดประทานพระบุตรนั ้นเพื่อเราทัง้ หลาย ถ้าเช่นนั ้นพระองค์จะไม่ทรงโปรดประทานสิง่ สารพัดให้
เราทัง้ หลาย ด้วยกันกับพระบุตรนั ้นหรือ 33 ใครจะฟ้องคนเหล่านั ้นที่พระเจ้าได้ทรงเลือกไว้ พระเจ้าทรง
เป็นผู้ที่ทําให้เราเป็นคนชอบธรรมแล้ว 34 ใครเล่าจะเป็นผูป
้ รับโทษอีก ก็คือพระคริสต์ผู้ทรงสิน
้ พระชนม์
แล้ว และยิง่ กว่านั ้นอีกได้ทรงคืนพระชนม์ ทรงสถิต ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า และทรงอธิษฐาน
ขอเพื่อเราทัง้ หลายด้วย
28

ผู้เชื่อได้รับความรอดนิ รน
ั ดร์
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แล ้ว ใครจะให้ เราทัง้ หลายขาดจากความรัก ของพระคริสต์ ได้ เล่า จะเป็น ความยากลําบาก หรือ
ความทุกข์ หรือการข่มเหง หรือการกันดารอาหาร หรือการเปลือยกาย หรือการถูกโพยภัย หรือการถูก
คมดาบหรือ 36 ตามที่ เข ียนไว้แล ้ วว ่า ‘เพราะเห็น แก่ พระองค์ ข้า พระองค์ ทัง้ หลายจึง ถูก ประหารวัน ยัง
คํ่า และนั บว่าเป็นเหมือนแกะสําหรับจะเอาไปฆ่า� 37 แต่ว่าในเหตุการณ์ ทัง้ ปวงเหล่านี้ เรามีชย
ั เหลือล้น
โดยพระองค์ผู้ได้ทรงรักเราทัง้ หลาย 38 เพราะข้าพเจ้าเชื่อมันว
่ ่า แม้ความตาย หรือชีวต
ิ หรือทูตสวรรค์
หรือผู้มีบรรดาศักดิ์ หรือฤทธิเ์ ดชทัง้ หลาย หรือสิง่ ซึ่งมีอยูในปั
่
จจุบันนี้ หรือสิง่ ซึ่งจะมีในภายหน้า 39 หรือ
ซึ่งสูง หรือซึ่งลึก หรือสิงอ
ื ใดๆที่ได้ทรงสร้างแล้วนน
ั ้ จะไม่สามารถกระทําให้เราทัง้ หลายขาดจากความ
่ ่น
รักของพระเจ้า ซึ่งมีอยูในพระเยซู
่
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราได้
35

9
ความห่วงใยของเปาโลที่มีต่อชาติอิสราเอล
ข้าพเจ้า พูด ตามความจริง ในพระคริสต์ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ มุสา ใจสํานึ ก ผิด ชอบของข้าพเจ้า เป็น พยาน
ฝ่ายข้าพเจ้า โดยพระวิญญาณบริ สุทธิ ์ ด้วย 2 ว่า ข้าพเจ้า มี ความทุกข์ หน ัก และเสียใจเสมอมิ ได้ ขาด
3 เพราะว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปให้ตัดขาดจากพระคริสต์ เพราะเห็นแก่ พี่น้ องของ
ข้าพเจ้า คือ ญาติ ของข้าพเจ้า ตามเนื้ อ หนั ง 4 พวกเขาเป็น คนอิสราเอล ได้ รับ การทรงให้ เป็น บุตรของ
พระเจ้า และสง่า ราศี และบรรดาพันธสัญญา และการทรงประทานพระราชบัญญั ติ และการปรนนิ บั ติ
พระเจ้า และพระสัญญาทัง้ หลาย 5 ทัง้ บรรพบุรุษ ก็ เป็น ของเขาด้วย และพระคริสต์ ก็ได้ ทรงถือ กําเนิ ด
ตามเนื้ อ หนั ง ในเชื้อ ชาติ ของเขา พระองค์ ผู้ ทรงอยู่ เหนื อ สารพัด ผู้ ซึ่ง พระเจ้า จะทรงโปรดอวยพระพร
เป็นนิ ตย์ เอเมน
1

มิใช่ชาวยิวจะอยูฝ
่ ่ายจิตวิญญาณทุกคน

6 แต่มิใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ไร้ประโยชน์ ไป

เพราะว่าเขาทัง้ หลายที่เกด
ิ มาจากอิสราเอลนั ้นหา
ได้เป็นคนอิสราเอลแท้ทุกคนไม่ 7 และมิใช่ว่าทุกคนที่เป็นเชื้อสายของอับราฮัมเป็นบุตรแท้ของท่าน แต่
ว่า ‘เขาจะเรียกเชื้อ สายของเจ้า ทางสายอิสอัค� 8 คือ ว่า เขาเหล่านั ้ นที ่ เป็น บุตรตามเนื้ อ หนั ง จะนั บ เป็น
บุตรของพระเจ้า ไม่ ได้ แต่ บุ ตรแห่ง พระสัญญานั ้น จึง จะนั บ เป็น เชื้อ สายได้ 9 เพราะพระวจนะแห่ง พระ
สัญญามีวา่ ดังนี้ ‘คราวนี้ เราจะมาและนางซาราห์จะมีบุตรชาย�
พระเจ้าทรงเลือกยาโคบ
และมิ ใช่ เท่านั ้น แต่ ว่า นางเรเบคาห์ ก็ได้ มี ครรภ์ กับ ชายคนหนึ่ งด ้วย คื ออ ิ สอัค บรรพบุรุษ ของเรา
11 (แม้ ก่อนบุตรนั ้น บังเกิด มา และยัง ไม่ ได้ กระทํา ดี หรือ ชัว
่ เพื่อ พระดําริของพระเจ้า ในการทรงเลือก
นั ้น จะตั ้งม น
ั ่ คงอยู่ ไม่ใช่ ตามการกระทํา แต่ ตามซึ่ง พระองค์ ทรงเรียก) 12 พระองค์ จึง ตรัส แก่ นางนั ้ นว
่า ‘พี่จะปรนนิ บัติ น้ อง� 13 ตามที่ มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘เราก็ ยงั รักยาโคบ แต่ เราได้ เกลียดเอซาว� 14 ถ้า
เช่น นั ้น เราจะว่า อย่างไร พระเจ้า ไม่ ทรงยุ ติ ธรรมหรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้ เป็น เช่น นั ้น เลย 15 เพราะ
พระองค์ตรัสกับโมเสสว่า ‘เราประสงค์จะกรุ ณาผู้ใด เราก็จะกรุ ณาผู้นั ้น และเราประสงค์จะเมตตาผู้ใด
เราก็ จะเมตตาผู้นั ้น � 16 เพราะฉะนั ้น จึง ไม่ ข้น
ึ แก่ ความตัง้ ใจหรือการตะเกียกตะกายของเขา แต่ ขึ้น อยู่
กับพระเจ้าผู้ทรงสําแดงพระกรุ ณา 17 เพราะมีข้อพระคัมภีรที
์ ่กล่าวแก่ฟาโรห์ว่า ‘เพราะเหตุนี้เองเราให้
เจ้ ามีตําแหน่ งสูง ก็ เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไป
ทัว่ โลก� 18 เหตุฉะนั ้นพระองค์จะทรงพระกรุ ณาแก่ผูใ้ ด ก็จะทรงพระกรุ ณาผูนั
้ ้น และพระองค์จะทรงให้
ผู้ใดมีใจแข็งกระด้าง ก็จะทรงให้ผู้นั ้ นมีใจแข็งกระด้าง 19 แล้วท่านก็จะกล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า “ถ้าเช่นนั ้น
ทําไมพระองค์จึงยังทรงติเตียน เพราะว่าผู้ใดจะขัดขืนพระทัยของพระองค์ได้� 20 โอ มนุษย์เอ๋ย ดูก่อน
ท่านคือผู้ใดเล่าซึ่งท่านจะโต้ตอบกับพระเจ้าได้ สิ่งซึ่งถูกทําขึ้นแล้วนัน
้ จะกลับว่าแก่ผู้ทําได้หรือว่า “ท่าน
10
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ได้กระทําข้าพเจ้าอย่างนี้ ทําไม� 21 ส่วนช่างปั้ นหม้อ ไม่มีสิทธิที
์ ่จะเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้ นเป็นภาชนะ
22
อันมีเกียรติอันหนึ่ ง และภาชนะอันไม่มีเกียรติอันหนึ่ งหรือ แล้วถ้าโดยทรงประสงค์จะสําแดงการลง
พระอาชญา และทรงให้ฤทธิเดชของพระองค์
ปรากฏ พระเจ้าได้ทรงอดกลัน
้ พระทัยไว้ชา้ นานต่อผู้เหล่า
์
นั ้น ที่เป็นภาชนะอันสมควรแก่พระอาชญา ซึ่งเตรียมไว้สําหรับความพินาศ 23 เพื่อจะได้ทรงสําแดงสง่า
ราศี อันอ ุ ดมของพระองค์ แก่ บรรดาผู้ ที่ เป็น ภาชนะแห่ง พระเมตตา ซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงจัด เตรียมไว้ก่อน
ให้ สมกับ สง่า ราศี 24 คือ เราทัง้ หลายที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกมาแล้ว มิใช่ จากยิว พวกเดียว แต่ จากพวก
ต่างชาติด้วย
มีชาวอิสราเอลที่เหลืออยูที
่ ่จะได้รบ
ั ความรอด

‘เราจะเรียกเขาเหล่านั ้นว่าเป็นชนชาติของเรา ซึ่งเมื่อก
่อนเขาหาได้ เป็นชนชาติ ของเราไม่ และจะเรียกเขาว่าเป็ นที ่รัก ซึ่งเมื่อก่อนเขาหาได้ เป็ นที ่รก
ั ไม่ 26 และ
ต่อ มาในสถานที่ ซ่ึง ทรงกล่าวแก่ เขาว่า “เจ้ าทัง้ หลายไม่ ใช่ ชนชาติ ของเรา� ในที่ นั้น เองเขาจะได้ ชื่อ ว่า
เป็น บุตรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ � 27 และท่านอิส ยาห์ ได้ ร้องประกาศเรือ
่ งพวกอิสราเอลด้วยว่า
‘แม้พวกลูกอิสราเอลจะมากเหมือนเม็ดทรายที่ทะเล แต่คนที่เหลืออยู่เท่านั ้นจะรอด 28 ด้วยว่าพระองค์
จะทรงให้การนั ้น สําเร็จ และจะให้สําเร็จ โดยเร็ว พลัน ในความชอบธรรม เพราะว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะ
ทรงให้การนั ้นสําเร็จโดยเร็วพลันบนพิภพนี้ � 29 และตามที่ท่านอิสยาห์ได้กล่าวไว้ก่อนว่า ‘ถ้าองค์พระผู้
เป็นเจ้าแห่งจอมโยธามิได้ทรงเหลือเชื้อสายไว้ให้เราบ้าง เราก็จะได้เป็นเหมือนเมืองโสโดม และจะเป็น
เหมือนเมืองโกโมราห์� 30 ถ้าเช่นนั ้นเราจะว่าอย่างไร จะว่าพวกต่างชาติที่ไม่ได้ใฝ่หาความชอบธรรม ก็
ยังได้รบ
ั ความชอบธรรมคือความชอบธรรมที่เกิดขึ้นโดยความเชื่อ 31 แต่พวกอิสราเอลซึ่งใฝ่หาพระราช
บัญญัติแห่งความชอบธรรม ก็ยังไม่ได้บรรลุตามพระราชบัญญัติแห่งความชอบธรรมนั ้น 32 เพราะอะไร
เพราะเหตุ ที่ เขามิ ได้ แสวงหาโดยความเชื่อ แต่ แสวงหาโดยการกระทํา ตามพระราชบัญญั ติ เขาจึง สะดุ
ดก ้อนหินที ่ ให้สะดุด นั ้น 33 ดัง ที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘จงดู เถิด เราได้ วางศิ ลาก ้อนหนึ่ ง ไว้ในศิ โยนซึ่ง จะ
ทําให้สะดุด และหินก้อนหนึ่ งซึ่งจะทําให้ล้ม แต่ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่ได้รับความอับอาย�
25 ดังที่พระองค์ตรัสไว้ในพระคัมภีรโ์ ฮเชยาว่า

10
ชนชาติอิสราเอลไม่รู จั
้ กความชอบธรรม

พี่ น้ องทัง้ หลาย ความปรารถนาในจิตใจของข้าพเจ้า และคํา วิงวอนขอต่อ พระเจ้า เพื่อ คนอิสราเอล
นั ้น คือขอให้เขารอด 2 ข้าพเจ้าเป็นพยานให้เขาว่า เขามีความกระตือรือร้นที่จะปรนนิ บัติพระเจ้า แต่หา
ได้เป็นตามปัญญาไม่ 3 เพราะว่าเขาไม่รูจั
้ กความชอบธรรมของพระเจ้า แต่อุตส่าห์จะตัง้ ความชอบธรรม
ของตนขึ้น เขาจึง ไม่ ได้ ยอมอยู่ ในความชอบธรรมของพระเจ้า 4 เพราะว่า พระคริสต์ ทรงเป็น จุดจบของ
พระราชบัญญัติ เพื่อให้ทุกคนที่มีความเชื่อได้รบ
ั ความชอบธรรม 5 โมเสสได้เขียนเรือ
่ งความชอบธรรมซึ่
งมีพระราชบัญญัติเป็นมูลฐานว่า ‘คนใดที่ประพฤติตามสิง่ เหล่านั ้นจะได้ชีวิตโดยการประพฤตินั ้น�
1

ความรอดที่ทรงให้แก่ทุกคนซึ่งเชื่อในพระคริสต์

แต่ ความชอบธรรมที่ มี ความเชื่อ เป็ นม ูล ฐานว่า อย่างนี้ ว่า “อย่า นึ ก ในใจของตั วว ่า ใครจะขึ้น ไปบน
สวรรค์� (คือจะเชิญพระคริสต์ลงมาจากเบื้องบน� 7 หรือ “ใครจะลงไปยังที่ ลึก� (คือจะเชิญพระคริสต์
ขึ้น มาจากความตายอีก� 8 แต่ ความชอบธรรมนั ้ นว ่า อย่างไร ก็ ว่า “ถ้อยคํา นั ้น อยู่ ใกล้ ท่าน อยู่ ในปาก
ของท่านและอยู่ ในใจของท่าน� คือ คํา แห่ง ความเชื่อ ที่ เราทัง้ หลายประกาศอยู่ นั ้น 9 คือ ว่า ถ้า ท่านจะรั
บด้วยปากของท่านว่าพระเยซู ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า และเชื่อในจิตใจของท่านว่าพระเจ้าได้ทรงชุบ
พระองค์ ให้ เป็น ขึ้น มาจากความตาย ท่านจะรอด 10 ด้วยว่า ความเชื่ อด ้วยใจก็ นํา ไปสู่ ความชอบธรรม
และการยอมรับด้วยปากก็นําไปสู่ความรอด 11 เพราะมีข้อพระคัมภีรว่์ า ‘ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์นั้นก็จะไม่
ได้รับความอับอาย� 12 เพราะว่าพวกยิวและพวกกรีก ไม่ทรงถือว่าต่างกัน ด้วยว่าทรงเป็นองค์พระผูเ้ ป็น
6
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เจ้าองค์เดียวกันของคนทัง้ ปวง ซึ่งทรงโปรดอย่างบริบูรณ์แก่คนทัง้ ปวงที่ทูลขอต่อพระองค์ 13 เพราะว่า
‘ผู้ใดที่จะร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็จะรอด�
ความสําคัญของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ

14 แต่ผู้ที่ยังไม่เชื่อในพระองค์จะทูลขอต่อพระองค์อย่างไรได้

และผู้ที่ยังไม่ได้ยินถึงพระองค์จะเชื่อใน
พระองค์ อย่างไรได้ และเมื่อ ไม่ มี ผู้ ใดประกาศให้เขาฟัง เขาจะได้ยน
ิ อย่างไรได้ 15 และถ้า ไม่ มี ใครใช้เขา
ไป เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ ตามที่ มี คําเขียนไว้แล้วว่า ‘เท้าของคนเหล่านั ้ นที ่ประกาศข่าวประเสริฐ
แห่ง สันติ สุข และประกาศข่าวประเสริฐ แห่ง สิ่ งอ ัน ประเสริฐ ก็ งามสัก เท่าใด� 16 แต่ มิใช่ ทุ กคนได้ เชื่อ
ฟังข่าวประเสริฐนั ้น เพราะอิสยาห์ได้กล่าวไว้ว่า ‘พระองค์เจ้าข้า ใครเล่าได้ เชื่อสิง่ ที่ เขาได้ยน
ิ จากเราทัง้
หลาย� 17 ฉะนั ้นความเชื่อเกิดขึ้นได้ก็เพราะการได้ยิน และการได้ยน
ิ เกิดขึ้นได้ก็เพราะการประกาศพระ
18
วจนะของพระเจ้า ข้าพเจ้าถามว่า “เขาทัง้ หลายไม่ได้ยินหรือ� เขาได้ยน
ิ แล้วจริงๆ ‘เสียงของพวกเขา
กระจายออกไปทัว่ แผ่นดินโลก และถ้อยคําของพวกเขาประกาศออกไปถึงที่สุดปลายพิภพ� 19 ข้าพเจ้า
จึง ถามว่า “พลอิสราเอลไม่ เข ้า ใจหรือ� ตอนแรกโมเสสกล่าวว่า ‘เราจะให้ เจ้ าทัง้ หลายอิจฉาผู้ ที่ ไม่ใช่
ชนชาติ เราจะยัว่ โทสะเจ้าด้วยประชาชาติ ที่ เขลาชาติ หนึ่ ง� 20 แล้วอิสยาห์กล้ากล่าวว่า ‘คนเหล่านั ้ นที ่
มิได้แสวงหาเราได้พบเรา เราได้ปรากฏแก่คนที่มิได้ถามหาเรา� 21 แต่ท่านได้กล่าวถึงพวกอิสราเอลว่า
‘เรายื่นมือของเราออกตลอดวันต่อชนชาติหน่งึ ซึ่งไม่เชื่อฟังและดื้อรัน
้ �

11

ชาวอิสราเอลที่เหลืออยูจะได้
่
รบ
ั ความรอด
1 เมื่อ เป็ น เช่น นี้ แล้ว ข้าพเจ้า จึง ถาม ว่า “พระเจ้า ทรง ทอด ทิง
้ ชนชาติ ของ พระองค์ แล ้ว หรือ� ขอ
พระเจ้า 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 นที ่ พระองค์ ทรงทราบล่วงหน้า แล้ว
ท่านไม่รู เรื
้ อ
่ งซึ่งเขียนไว้แล้วในพระคัมภีรกล
์ ่าวถึงท่านเอลี ยาห์หรือ ท่านได้ กล่าวโทษพวกอิสราเอลต่อ
พระเจ้าว่า 3 ‘พระองค์เจ้าข้า พวกเขาได้ฆ่าพวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ แท่นบูชาของพระองค์เขา
ก็ได้ขุดทําลายลงเสีย เหลืออยู่แต่ข้าพระองค์คนเดียวและเขาแสวงหาช่องทางที่ จะประหารชีวต
ิ ของข้า
4
พระองค์� แล ้ว พระเจ้า ทรงตอบท่านว่า อย่างไร ว่า ดังนี้ ‘เราได้ เหลือ คนไว้ สําหรับ เราเจ็ด พัน คน ซึ่ง
เป็น ผู้ ที่ มิได้ คุ กเข่า ลงต่อ รู ป พระบาอัล� 5 เช่น นั ้น แหละบัดนี้ ก็ ยังม ี พวกที่ เหลือ อยู่ตามที่ ได้ ทรงเลือกไว้
โดยพระคุ ณ 6 แต่ ถ้า เป็น ทางพระคุณ ก็ หาได้ เป็น เพราะทางการกระทํา ไม่ ฉะนั ้น แล้ว พระคุณ ก็ ไม่ เป็น
พระคุณอีกต่อไป แต่ถ้าเป็นทางการกระทําก็หาได้เป็นเพราะทางพระคุณไม่ ฉะนั ้นแล้ว การกระทําก็ไม่
เป็นการกระทําอีกต่อไป
ข่าวประเสริฐได้ไปยังคนต่างชาติ
7 ถ้า เช่น นั ้น จะเป็ น อย่างไร พวกอิสราเอลไม่ พบสิง
่ ที่ เขาแสวงหา แต่ คนที ่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือกไว้นั้น
เป็นผู้ได้พบ และคนนอกนั ้ นก็มีใจแข็งกระด้างไป 8 (ตามที่ มีคําเขียนไว้แล้วว่า ‘พระเจ้าได้ทรงประทาน
ใจที่ เซื่องซึม ประทานตาที่ มองไม่ เห็น หู ที่ ฟัง ไม่ ได้ ยิน ให้แก่ เขา) จนทุก วัน นี้ � 9 ดาว ิด ทรงกล่าวว่า ‘ขอ
ให้ สํารับ ของเขากลายเป็น บ่วงแร้ว และเครือ
่ งดัก และเป็น สิง่ ให้ สะดุด และเป็น สิง่ สนองเขา 10 ขอให้
ตาของเขามืด ไปเพื่อ เขาจะได้ มองไม่ เห็น และให้ หลัง ของเขางอค่อมตลอดไป� 11 ข้าพเจ้า จึง ถามว่า
“พวกอิสราเอลสะดุดจนหกล้ มทีเดียวหรือ� ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย แต่ การที่ เขาละเมิด
นั ้นเป็นเหตุให้ความรอดแผ่มาถึงพวกต่างชาติ เพื่อจะให้พวกอิสราเอลมีใจมานะขึ้น 12 แต่ถ้าการที่พวก
อิสราเอลละเมิดนั ้นเป็นเหตุให้ทัง้ โลกบริบูรณ์ และถ้าการพ่ายแพ้ของเขาเป็นเหตุให้คนต่างชาติบริบูรณ์
เขาจะยิง่ บริบูรณ์มากสักเท่าใด
คนต่างชาติควรที่จะรับฟังคําเตือนนั ้น
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แต่ ข้าพเจ้า กล่าวแก่ พวกท่านที่ เป็น คนต่างชาติ เพราะข้าพเจ้า เป็ นอ ัค รสาวกมายัง พวกต่างชาติ
ข้าพเจ้าจึงยกย่องหน้าที่ของข้าพเจ้า
13

ชาวอิสราเอลจะได้กลับคืนดีกับพระเจ้าอีก

14 เพื่ อด ้วยวิธ ีใดก็ตามข้าพเจ้า จะได้ เร้าใจพี่ น้องร่วมชาติ ของข้าพเจ้า ให้เขาเอาอย่าง

เพื่อให้เขารอด
ได้บ้าง 15 เพราะว่า ถ้าการที่พีน
่ ้ องร่วมชาติของข้าพเจ้าถูกพระเจ้าทรงทอดทิง้ เสียแล้วเป็นเหตุให้คนทัง้
โลกกลับคืนดี กับพระองค์ การที่ พระองค์ ทรงรับเขากลับมาอีกนั ้น ก็ เป็นอย่างไร ก็ เป็นเหมือนกับว่าเขา
ได้ตายไปแล้วและกลับฟื้ นขึ้นใหม่ 16 เพราะถ้าแป้ งก้อนแรกบริสุทธิ์ ทังอ
้ ่างก็บริสุทธิด้
์ วย และถ้ารากบ
17
ริสุทธิ์ กิง่ ทัง้ หมดก็ บริสุทธิด้
์ วย แต่ ถ้า ทรงหักก ิ่งบางกิ่งออกเสีย แล้ว และได้ ทรงนํา ท่านผู้ เป็ นก ิ่งมะ
กอกป่า มาต่ อก งิ่ ไว้แทนกิง่ เหล่า นั ้น เพื่อ ให้เข ้า เป็น ส่วนได้ ร บน
ั ้าํ เลี้ยงจากรากต้น มะกอกเทศ 18 ท่านก็
อย่า อวดดีต่ อก งิ่ เหล่า นั ้น แต่ ถ้า ท่านอวดดี ใช่ ว่า ท่านได้ เลี้ยงรากนั ้ นก ็ หาไม่ แต่ รากต่างหากเลี้ยงท่าน
19 ท่านอาจจะแย้ง ว่า “กิง
่ เหล่า นั ้น ได้ ทรงหัก ออกเสีย แล้ วก ็ เพื่อ จะได้ ต่ อก งิ่ ข้า ไว้� 20 ถู กแล้ว เขาถู กห
ัก ออกก็ เพราะเขาไม่ เชื่อ แต่ ที่ ท่านอยู่ ได้ ก็ เพราะความเชื่อ เท่านั ้น อย่า เย่อ หยิง่ ไปเลย แต่ จงเกรงกลัว
21 เพราะว่าถ้า พระเจ้ามิ ได้ ทรงงดโทษกิง
่ เหล่านั ้ นที ่เป็ นกงิ่ เดิม ก็ เกรงว่าพระองค์ จะไม่ทรงงดโทษท่าน
เหมือนกัน 22 เหตุฉะนั ้นจงพิจารณาดูทัง้ พระกรุ ณาและความเข้มงวดของพระเจ้า กับคนเหล่านั ้นทีห
่ ลง
ผิดไปก็ทรงเข้มงวด แต่สําหรับท่านก็ทรงพระกรุ ณา ถ้าท่านจะดํารงอยูใ่ นพระกรุ ณาของพระองค์นั้นต่อ
ไป มิฉะนั ้นท่านก็จะถูกตัดออกเสียด้วย 23 ส่วนเขาทัง้ หลายด้วย ถ้าเขาไม่ดํารงอยู่ในความไม่เชื่อสืบไป
เขาก็ จะได้ รบ
ั การต่ อก งิ่ เข้าไปใหม่ เพราะว่า พระเจ้า ทรงฤทธิ์ที่ จะทรงให้ เขาต่ อก งิ่ เข้า อีก ได้ 24 เพราะ
ว่าถ้าพระเจ้าทรงตัดท่านออกจากต้นมะกอกป่าซึ่งเป็นต้นไม้ตามธรรมชาติ และทรงนํามาต่อกิงก
่ ับต้น
มะกอกเทศพันธุดี
์ ซึ่งผิดธรรมชาติของมันแล้ว การที่จะเอากิง่ เหล่านั ้น ซึ่งเป็นกงิ่ เดิมมาต่อกงิ่ เข้ากับต้น
ของมันเอง ก็จะง่ายยิง่ กว่านั ้นสักเท่าใด 25 เหตุฉะนั ้น พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านทัง้ หลาย
เขลาในข้อ ความลึ กล ั บน ี้ เกล ื อกว่า ท่านจะอวดรู ้ คือ เรือ
่ งที่ บางคนในพวกอิสราเอลได้ มี ใจแข็ง กระด้าง
ไป จนถึงพวกต่างชาติได้เข้ามาครบจํานวน 26 และเมื่อเป็นดังนั ้น พวกอิสราเอลทัง้ ปวงก็จะได้รบ
ั ความ
รอด ตามที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดจะเสด็จ มาจากเมืองศิ โยน และจะทรงกําจัด อธรรม
27
ให้ สูญ สิน
้ ไปจากยาโคบ นี่ แหละเป็น พันธสัญญาของเรากับ เขาทัง้ หลาย เมื่อ เราจะยกโทษบาปของ
เขา� 28 ในเรือ
่ งข่าวประเสริฐ นั ้น เขาเหล่านั ้ นก ็ เป็น ศั ตรู เพื่อ ประโยชน์ ของพวกท่าน แต่ ถ้าว่า ตามที่ ได้
ทรงเลือกไว้ เขาทัง้ หลายก็เป็นทีร่ ก
ั เนื่ องจากบรรพบุรุษของเขา 29 เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกลับพระทัย
ในการที่ ได้ ทรงให้ของประทานและทรงเรียกไว้ 30 ท่านทัง้ หลายเมื่อก่อนมิได้ เชื่อพระเจ้า แต่ บัดนี้ ได้ รับ
พระกรุ ณาเพราะความไม่เชื่อของพวกเขาเหล่านั ้นฉั นใด 31 บัดนี้ เขาเหล่านั ้ นก็มิได้เชื่อ เพื่อว่าเขาจะได้
รับ พระกรุ ณาโดยพระกรุ ณาที่ ได้ ประทานแก่ ท่านทัง้ หลายฉั น นั ้น 32 เพราะว่า พระเจ้า ทรงปล่อยให้ คน
ทุก คนอยู่ ในฐานะที่ ไม่ เชื่อ เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงพระกรุ ณาแก่ เขาทัง้ หลายทุก คน 33 โอ พระปัญญา
และความรอบรู ข
้ องพระเจ้า นั ้น ลํ้า ลึก เท่าใด คํา ตัดสิน ของพระองค์ นั้น เหลือ ที่ จะหยัง่ รู ได้
้ และทางของ
พระองค์ก็เหลือที่จะสืบเสาะได้ 34 เพราะว่า ‘ใครเล่ารู จ
้ ักพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า หรือใครเล่าเป็นที่
ปรึกษาพระองค์ 35 หรือใครเล่าได้ถวายสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดแก่พระองค์ ที่พระองค์จะต้องประทานตอบแทนให้
แก่เขา� 36 เพราะสิง่ สารพัดมาจากพระองค์ โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ ขอสง่าราศีจงมีแด่พระองค์
สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน

12
ร่างกายของคริสเตียนเป็นเครือ
่ งบูชาที่มีชว
ิ
ี ต
1 พี่ น้ องทัง
้ หลาย ด้วยเหตุ นี้ โดยเห็น แก่ ความเมตตากรุ ณาของพระเจ้า ข้าพเจ้า จึง วิงวอนท่านทัง้
หลายให้ ถวายตัว ของท่านแด่ พระองค์ เพื่อ เป็น เครือ
่ งบูชาที่ มี ชว
ิ อัน บริสุทธิ ์ และเป็ นที ่ พอพระทัย
ี ต
2
พระเจ้า ซึ่ง เป็นการปรนนิ บั ติ อัน สมควรของท่านทัง้ หลาย อย่า ทําตามอย่างชาวโลกนี้ แต่ จงรับ การ
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เปลี่ยนแปลง จิตใจ เสีย ใหม่ เพื่อ ท่าน จะ ได้ ทราบ พระ ประสงค์ ของ พระเจ้า ว่า อะไร ดี อะไร เป็ นที ่ ชอบ
พระทัย และอะไรดียอดเยีย
่ ม
คริสเตียนทุกคนเป็นอวัยวะของร่างกายเดียวกัน

3 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่ ท่านทัง
้ หลายทุกคน

โดยพระคุณซึ่งทรงประทานแก่ ข้าพเจ้าแล้ วว่า อย่าคิดถือ
ตัว เกิ นที ่ ตนควรจะคิด นั ้น แต่ จงคิด ให้ ถ่อมสุขุม สมกับ ขนาดความเชื่อ ที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทาน
แก่ มนุษย์ทุกคน 4 เพราะว่าในร่างกายอันเดียวนั ้นเรามีอวัยวะหลายอย่าง และอวัยวะนั ้นๆมิได้ มีหน้าที่
เหมือนกัน ฉั นใด 5 พวกเราผู้ เป็น หลายคนยัง เป็น กายอัน เดียวในพระคริสต์ และเป็น อวัยวะแก่ กัน และ
กันฉั นนั ้น 6 และเราทุกคนมีของประทานที่ต่างกันตามพระคุณที่ได้ทรงประทานให้แก่เรา คือถ้าเป็นการ
พยากรณ์ ก็จงพยากรณ์ ตามกําลังของความเชื่อ 7 ถ้าเป็นการปรนนิ บติ
ั ก็จงปรนนิ บติ
ั ถ้าเป็นการสัง่ สอน
ก็จงสัง่ สอน 8 ถ้าเป็นการเตือนสติก็จงเตือนสติ ถ้าเป็นการบริจาคก็จงให้โดยเต็มใจ ผู้ที่ครอบครองก็จง
ครอบครองด้วยเอาใจใส่ ผู้ที่แสดงความเมตตาก็จงแสดงด้วยใจยินดี
คริสเตียนมีความรักและสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน
จง ให้ ความ รัก ปราศจาก มารยา จง เกลียด ชัง สิง่ ที่ ชัว่ จงยึ ดม ัน
่ ใน สิง่ ที่ ดี 10 จงรั กก ัน ฉั น พี่ น้ อง
ส่วนการที่ ให้ เกียรติ แก่ กัน และกัน นั ้น จงถือว่า ผู้ อ่น
ื ดี กว่า ตัว 11 อย่า เกียจคร้านในการงาน จงมี จิ ตใจ
กระตือรือร้น จงปรนนิ บติ
ั องค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 12 จงชื่นชมยินดีในความหวัง จงอดทนต่อความยากลําบาก
จงขะมักเขม้นอธิษฐาน 13 จงช่วยวิสุทธิชนเมื่อเขาขัดสน จงมีน้ําใจอัธยาศัยไมตรี 14 จงอวยพรแก่คนที่
ข่มเหงท่าน จงอวยพร อย่าแช่งด่าเลย 15 จงชื่นชมยินดีกับผู้ที่มีความชื่นชมยินดี จงร้องไห้กับผู้ที่ร้องไห้
16 จงเป็ นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน อย่าใฝ่สู ง แต่จงถ่อมใจลงมาหาคนที่ตํ่าต้อย อย่าถือว่าตัวฉลาด
9

การปฏิบัติต่อบุคคลภายนอก

อย่า ทํา ชัว่ ตอบแทนชัว่ แก่ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดเลย ‘แต่ จงมุ่ง กระทํา สิง่ ที่ ซื่อสัตย์ ในสายตาของคนทัง้ ปวง�
18 ถ้า เป็ น 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 จะทรงลงพระอาชญา เพราะมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า
‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “การแก้ แค้น เป็น ของเรา เราเองจะตอบสนอง� 20 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ศั ตรู ของ
ท่านหิว จงให้อาหารเขารับประทาน ถ้าเขากระหาย จงให้น้ําเขาดื่ม เพราะว่าการทําอย่างนั ้นเป็นการสุม
ถ่านที่ลุกโพลงไว้บนศีรษะของเขา� 21 อย่าให้ความชัว่ ชนะท่านได้ แต่จงชนะความชัว่ ด้วยความดี
17

13
คริสเตียนจงยอมอยูใต้
่ การปกครองของผู้มีอาํ นาจ

ทุ กคนจงยอมอยู่ ใต้ บังคับ ของผู้ ที่ มี อาํ นาจ เพราะว่า ไม่ มี อํานาจใดเลยที่ มิได้ มาจากพระเจ้า และผู้
ที่ ทรงอํานาจนั ้น พระเจ้า ทรงแต่ง ตัง้ ขึ้น 2 เหตุ ฉะนั ้น ผู้ ใดก็ ตามที่ ขัดขืน อํา นาจนั ้ นก ็ ขัดขืน ผู้ ซ่ึง พระเจ้า
ทรงแต่งตัง้ ขึ้น และผู้ที่ขัดขืนนั ้นจะนําพระอาชญามาสู่ตนเอง 3 เพราะว่าผู้ครอบครองนั ้นไม่น่ากลัวเลย
สําหรับ คนที่ ทําความดี แต่ ว่า เป็ นที ่ น่า กลัว สําหรับ คนที่ ทําความชัว่ ท่านไม่ อยากจะกลัว ผู้ มี อํานาจหรือ
ถ้าเช่นนั ้นก็จงประพฤติแต่ความดี แล้วท่านจะได้รบ
ั การสรรเสริญจากผู้มีอํานาจนั ้น 4 เพราะว่าผู้ครอบ
ครองนั ้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์ แก่ ท่าน แต่ ถ้าท่านทําการชัวก
่ ็จงกลัวเถิด เพราะว่าผู้
ครอบครองนั ้นหาได้ถือดาบไว้เฉยๆไม่ ท่านเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า จะเป็นผู้ลงพระอาชญาแทนพระเจ้า
แก่ ทุกคนที่ ประพฤติ ชัว่ 5 เหตุ ฉะนั ้นท่านจะต้องอยู่ในบังคับบัญชา มิใช่เพราะเกรงพระอาชญาสิง่ เดียว
แต่เพราะจิตที่สํานึ กผิดและชอบด้วย 6 เพราะเหตุผลอันเดียวกันท่านจึงได้เสียส่วยสาอากรด้วย เพราะ
ว่าผู้มีอํานาจนั ้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และปฏิบัติหน้าที่นี้ อยู่ 7 เหตุฉะนั ้นท่านทัง้ หลายจงให้แก่ทุกคน
1
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ตามที่ เขาควรจะได้ รับ ส่วยอากรควรจะให้ แก่ ผู้ ใด จงให้ แก่ ผู้ นั ้น ภาษี ควรจะให้ แก่ ผู้ ใด จงให้ แก่ ผู้ นั ้น
ความยําเกรงควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น เกียรติยศควรจะให้แก่ผู้ใด จงให้แก่ผู้นั ้น
“เราจะรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเอง� ได้อย่างไร
อย่า เป็น หนี้ อะไรใคร นอกจากความรัก ซึ่ งม ี ต่อ กัน เพราะว่า ผู้ ที่ รัก คนอื่ นก ็ ทําให้ พระราชบัญญัติ
สําเร็จแล้ว 9 พระบัญญัติกล่าวว่า ‘อย่าล่วงประเวณี ผัวเมียเขา อย่าฆ่าคน อย่าลักทรัพย์ อย่าเป็นพยาน
เท็จ อย่าโลภ� ทัง้ พระบัญญัติอื่นๆก็รวมอยูใ่ นข้อนี้ คือ ‘ท่านจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง� 10 ความ
รักไม่ทําอันตรายเพื่อนบ้านเลย เหตุฉะนั ้นความรักจึงเป็ นที่ให้พระราชบัญญัติสําเร็จแล้ว 11 นอกจากนี้
ท่านควรจะรู ก
้ าลสมัยว่า บัดนี้ เป็นเวลาที่ เราควรจะตื่นจากหลับแล้ว เพราะว่าเวลาที่ เราจะรอดนั ้นใกล้
กว่า เวลาที่ เราได้ เริม
่ เชื่อ นั ้น 12 กลางคืน ล่วงไปมากแล้ว และรุ ง่ เช้า ก็ ใกล้ เข้า มา เหตุ ฉะนั ้น เราจงเลิก
การกระทํา ของความมืด และจงสวมเครือ
่ งอาวุธ ของความสว่าง 13 เราจงดําเนิ น ชีวต
ิ ให้ เหมาะสมกับ
เวลากลางวัน มิใช่เลี้ยงเสพสุราเมามาย มิใช่หยาบโลนลามก มิใช่วิวาทริษยากัน 14 แต่ท่านทัง้ หลายจง
ประดับ ตัว ด้วยพระเยซู คริสต์ เจ้า และอย่า จัด เตรียมอะไรไว้บําเรอเนื้ อ หนั ง เพื่อ จะให้ สําเร็จ ตามความ
ปรารถนาของเนื้ อหนั งนั ้น
8

14

ความรักของคริสเตียนคือต้องยอมทนต่อผู้ที่มีธรรมเนี ยมต่างกัน
1 ส่วนคนที่ ยังอ่อนในความเชื่อนั ้น จงรับเขาไว้ แต่ มิใช่เพื่อให้โต้ เถียงกันในเรือ
่ งความเชื่อที่ แตกต่าง
2
กัน นั ้น คนหนึ่ ง ถือว่า จะกิน อะไรก็ ได้ ทัง้ นั ้น แต่ อีกคนหนึ่ ง ที่ ยังอ ่อนในความเชื่อ อยู่ก็ กิน แต่ ผัก เท่านั ้น
3 อย่า ให้ คนที ่ กิน นั ้น ดู หมิน
่ คนที่ ไม่ ได้ กิน และอย่า ให้ คนที ่ มิได้ กิน กล่าวโทษคนที่ ได้ กิน เหตุ ว่า พระเจ้า
ได้ทรงโปรดรับเขาไว้แล้ว 4 ท่านเป็นใครเล่าจึงกล่าวโทษผู้รับใช้ของคนอื่น ผู้รบ
ั ใช้คนนั ้นจะได้ดีหรือจะ
ล่มจมก็ สุด แล้ว แต่ นายของเขา และเขาก็ จะได้ ดี แน่ นอน เพราะว่า พระเจ้า ทรงฤทธิส
์ ามารถให้เขาได้ ดี
5
ได้ คนหนึ่ ง ถือว่า วัน หนึ่ งด ี กว่า อีก วัน หนึ่ ง แต่ อี กคนหนึ่ ง ถือว่า ทุก วัน เหมือนกัน ขอให้ ทุ กคนมี ความ
แน่ ใจในความคิด เห็น ของตนเถิด 6 ผู้ ที่ ถือ วั นก ็ ถือ เพื่อ ถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และผู้ ที่ ไม่
ถือวันก็ไม่ ถือ เพื่อถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้เป็น เจ้า ผู้ ที่ กิ นก็กิน เพื่อ ถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้ เป็นเจ้า
เพราะเขาขอบพระคุณ พระเจ้า และผู้ ที่ มิได้ กิ นก ็ มิได้ กิน เพื่อ ถวายเกียรติ แด่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และยัง
ขอบพระคุณ พระเจ้า 7 เพราะในพวกเราไม่ มี ผู้ ใดมี ชี วิตอยู่ เพื่อ ตนเองฝ่ายเดียว และไม่ มี ผู้ ใดตายเพื่อ
ตนเองฝ่ายเดียว 8 ถ้าเรามีชีวิตอยูก็
่ มีชีวิตอยูเ่ พื่อองค์พระผู้เป็นเจ้า และถ้าเราตายก็ตายเพื่อองค์พระผู้
เป็นเจ้า เหตุฉะนั ้นไม่วา่ เรามีชีวิตอยู่หรือตายไปก็ ตาม เราก็ เป็นคนขององค์ พระผู้เป็นเจ้า 9 เพราะเหตุ
นี้ เองพระคริสต์จึงได้ทรงสิน
้ พระชนม์และได้ทรงเป็นขึ้นมาและทรงพระชนม์อีก เพื่อจะได้เป็นองค์พระ
ผู้ เป็น เจ้าของทัง้ คนตายและคนเป็น 10 แต่ ตั วท ่านเล่า เหตุ ไฉนท่านจึง กล่าวโทษพี่ น้องของท่าน หรือ
เหตุไฉนท่านจึงดูหมิน
่ ้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์
่ พี่น้องของท่าน เพราะว่าเราทุกคนต้องยืนอยูหน
11 เพราะมี คํา เขียนไว้ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ได้ ตรัสว ่า “เรามี ชี วิตอยู่ ฉั นใด หัว เข่า ทุ กห ัว เข่า จะต้องคุก
กราบลงต่อเรา และลิน
ิ้ จะต้องร้องสรรเสริญพระเจ้า� ’ 12 ฉะนั ้นเราทุกคนจะต้องทูลเรือ
่ งราวของ
้ ทุกลน
ตัวเองต่อพระเจ้า
เพราะเห็นแก่ความรักคริสเตียนจึงยอมชนะตนเอง
แต่จงตัดสินใจเสียดีกว่า คืออย่าให้ผู้หน่งึ ผู้ใดวางสิง่ ซึ่ง
ให้สะดุด หรือสิง่ ซึ่งเป็นเหตุให้ล้มลงไว้ต่อหน้าพี่น้ อง 14 ข้าพเจ้ารู แ
้ ละปลงใจเชื่อเป็นแน่ ในองค์พระเยซู
เจ้ าว่า ไม่มี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดที่ เป็น มลทิน ในตัว เองเลย แต่ ถ้า ผู้ ใดถือว่า สิง่ ใดเป็น มลทิน สิ ่งนั ้ นก ็ เป็น มลทิน
สําหรับคนนั ้น 15 แต่ถ้าพีน
่ ้ องของท่านไม่สบายใจเพราะอาหารที่ท่านกิน ท่านก็ไม่ได้ดําเนิ นตามทางแห่ง
ความรักเสียแล้ว พระคริสต์ ทรงสิน
้ พระชนม์ เพื่อผู้ใด ก็ อย่าให้คนนั ้นพินาศเพราะอาหารที่ ท่านกิน เลย
13 ดังนั ้นเราอย่ากล่าวโทษกันและกันอีกเลย
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ฉะนั ้น อย่า ให้การดี ของท่านเป็ นที ่ ให้ เขาติ เตียนได้ 17 เพราะว่า อาณาจักรของพระเจ้า นั ้น ไม่ ใช่ การก
ินและการดื่ม แต่ เป็น ความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดี ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 18 ผู้ที่
ปรนนิ บัติ พระคริสต์ ในการเหล่านั ้ นก ็เป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า และเป็ นที ่ พอใจของมนุษย์ ด้วย 19 เหตุ
ฉะนั ้นให้เรามุ่งกระทําในสิง่ ซึ่งทําให้เกิดความสงบสุขแก่ กันและกัน และสิง่ เหล่านั ้นซึ่งทําให้เกิดความ
เจริญแก่กันและกัน 20 อย่าทําลายงานของพระเจ้าเพราะเรือ
่ งอาหารเลย ทุกสิง่ ทุกอย่างปราศจากมลทิ
นก็จริง แต่ผู้ใดที่กินอาหารซึ่งเป็นเหตุให้ผู้อื่นหลงผิด ก็มีความผิดด้วย 21 เป็นการดีที่จะไม่กินเนื้ อสัตว์
หรือด่ืมน้าํ องุน
่ หรือทําสิง่ ใดๆที่เป็นเหตุให้พี่น้ องสะดุด หรือสะดุดใจหรือทําให้อ่อนกําลัง 22 ท่านมีความ
เชื่อ หรือ จงยึด ไว้ให้มัน
่ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า ผู้ ใดไม่ มี เหตุ ที่ จะติ เตียนตัว เองในสิง่ ที่ ตนเห็น ชอบแล้ วน
ั ้นก ็ เป็นสุข 23 แต่ ผู้ ที่ ยัง สงสัย อยู่ นั ้น ถ้า เขากิ นก ็ จะถูก ลงพระอาชญา เพราะเขามิ ได้ กิน ด้วยความเชื่อ
ทัง้ นี้ เพราะการกระทําใดๆก็ตามที่มิได้กระทําด้วยความเชื่อก็เป็นบาปทัง้ สิน
้
16

15
จงอดทนในการประพฤติต่อพีน
่ ้ องที่ออ
่ นในความเชื่อ

1 พวกเราที่มีความเชื่อเข้มแข็งควรจะอดทนในข้อเคร่งหยุมๆหยิมๆของคนที่ออ
่ นในความเชื่อ

และไม่
ควรกระทํา สิง่ ใดตามความพอใจของตัว เอง เราทุก คนจงกระทํา ให้เพื่อนบ้านพอใจ เพื่อ นํา ประโยชน์
และความเจริญ มาให้ เขา 3 เพราะว่า พระคริสต์ ก็ มิได้ ทรงกระทํา สิง่ ที่ พอพระทัย พระองค์ ตามที่ มี คํา
เขียนไว้แล้วว่า ‘คําพูดเยาะเย้ยของบรรดาผู้ที่เยาะเย้ยพระองค์ ตกอยูแก่
่ ข้าพระองค์�
2

คริสเตียนจงยอมรับซึ่งกันและกัน
เพราะว่า สิง่ ที่ เข ียนไว้ในสมั ยก ่อนนั ้ นก ็ เข ียนไว้เพื่อ สัง่ สอนเรา เพื่อ เราจะได้ มี ความหวัง โดยความ
เพียรและความชูใจด้วยพระคัมภีร ์ 5 ขอพระเจ้าแห่งความเพียรและความชูใจทรงโปรดช่วยให้ท่านมีน้ํา
หนึ่ งใจเดียวกันตามอย่างพระเยซูคริสต์ 6 เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้มีใจและปากพร้อมเพรียงกันสรรเสริญ
พระเจ้า ผู้ เป็น พระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 7 เหตุ ฉะนั ้น จงต้อ นรับก ัน และกัน
เช่น เดีย วกั บท ี่ พระคริสต์ ได้ ทรงต้อนรับ เราทัง้ หลายเพื่อ พระเกียรติ ของพระเจ้า 8 บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอบ
อกว่า พระเยซู คริสต์ ได้ 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 ให้คนต่างชาติ ได้
ถวายพระเกียรติยศแด่ พระเจ้า เพราะพระเมตตาของพระองค์ ตามที่ มี คํา เขียนไว้ แล ้ วว ่า ‘เพราะเหตุ
นี้ ข้าพระองค์ ขอสรรเสริญพระองค์ ท่ามกลางประชาชาติ ทัง้ หลาย และร้องเพลงสรรเสริญพระนามของ
พระองค์� 10 และมี คํา กล่าวอี กว่า ‘ประชาชาติ ทัง้ หลายเอ๋ย จงชื่นชมยินดี กับ ประชาชนของพระองค์�
11 แล้วยังมีคํากล่าวอีกว่า ‘ประชาชาติทัง
้ ปวงเอ๋ย จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด และให้ชนชาติทัง้
12
หลายยกย่องพระองค์� และอิสยาห์กล่าวอีกว่า ‘รากแห่งเจสซีจะมา คือผูจ
้ ะทรงบังเกิดมาครอบครอง
บรรดาประชาชาติ ประชาชาติทัง้ หลายจะวางใจในพระองค์� 13 ขอพระเจ้าแห่งความหวังทรงโปรดให้ท่า
นบริบูรณ์ด้วยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในความเชื่อ เพื่อท่านจะได้เปี่ ยมด้วยความหวังโดยฤทธิเ์ ดช
แห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ 14 พี่น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าเชื่อแน่ วา่ ท่านบริบูรณ์ด้วยการดี และ
เปี่ ยมด้วยความรู ทุ
้ กอย่าง สามารถเตือนสติกันและกันได้ด้วย
4

การรับใช้ของเปาโลและแผนการเดินทาง
แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย การที่ ข้าพเจ้า กล้า เขียนบางเรือ
่ งถึง ท่านเพื่อ เตือนความจํา ของท่าน ก็ เพราะ
เหตุ พระคุณ ที่ พระเจ้า ได้ ทรงประทานแก่ ข้าพเจ้า 16 เพื่อ ให้ข้าพเจ้า เป็น ผู้ รับ ใช้ของพระเยซู คริสต์ ไปยัง
คนต่างชาติ โดยรับใช้ฝ่ายข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อการถวายพวกต่างชาติทัง้ หลายนั ้นจะได้เป็ นที่
ชอบพระทัย คือเป็ นที ่แยกตัง้ ไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 17 เหตุ ฉะนั ้นในพระเยซู คริสต์ ข้าพเจ้ามี สิ ่งที่
จะอวดได้ ฝ่ายพระราชกิจของพระเจ้า 18 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่กล้าจะอ้างสิง่ ใดนอกจากสิง่ ซึ่งพระคริสต์
15
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ได้ ทรงกระทํา โดยทรงใช้ข้าพเจ้าทางคําสอนและกิจการ เพื่อจะให้คนต่างชาติ เชื่อฟัง 19 คื อด้วยหมาย
สําคัญและการมหัศจรรย์อน
ั ทรงฤทธิ์ ในฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณของพระเจ้า จนข้าพเจ้าได้ประกาศ
ข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ อย่างถ้วนถี่ ตัง้ แต่ กรุ งเยรู ซาเล็ มอ ้ อมไปยัง เมือ งอิล ลี ร ิคุม 20 อั นที ่ จร ิง
ข้าพเจ้า ได้ ตัง้ เป้า ไว้อย่างนี้ ว่า จะประกาศข่าวประเสริฐในที่ ซ่ึง ไม่ เคยมี ใครออกพระนามพระคริสต์ มาก
่อน เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ ไม่ ก่อ ขึ้น บนรากฐานที่ คนอื่น ได้ วางไว้ก่อนแล้ว 21 ตามที่ มี คํา เขียนไว้ว่า ‘คนที ่ ไม่
เคยได้ รบ
ั คําบอกเล่าเรือ
่ งพระองค์ ก็ จะได้ เห็น และคนที่ ไม่เคยได้ ฟังจะได้ เข้าใจ� 22 นี่ คือเหตุที่ ขัดขวาง
ข้าพเจ้า ไว้ไม่ ให้มาหาท่าน 23 แต่ เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้า ไม่ มี กิจ ที่ จะต้องอยู่ ในแว่น แคว้น เหล่า นี้ ต่อ ไป ข้าพเจ้า
มี ความปรารถนาหลายปี แล ้ วท ี่ จะมาหาท่าน 24 เมื่อ ข้าพเจ้า จะไปประเทศสเปน ข้าพเจ้า จะแวะมาหา
ท่านทัง้ หลาย เพราะข้าพเจ้า หวัง ว่า จะได้ พบท่านขณะที่ ไปตามทางนั ้น และเมื่อ ได้ รบ
ั ความบัน เทิง ใจกั
25
บท ่า นทัง้ หลายบ้างแล้ว ข้าพเจ้า จะได้ ลาท่านไปตามทาง ขณะนี้ ข้าพเจ้า จะขึ้น ไปยัง กรุ ง เยรู ซาเล็ม
เพื่อช่วยสงเคราะห์วสุ
ิ ทธิชน 26 เพราะว่าพวกศิษย์ในแคว้นมาซิโดเนี ยและแคว้นอาคายาเห็นชอบที่ จะ
ถวายทรัพย์ ส่ง ไปให้แก่ว ิ สุทธิชนที่ ยากจนในกรุ ง เยรู ซาเล็ม 27 พวกศิษย์ เหล่ านั ้น พอใจที่ จะทํา เช่น นั ้น
จริงๆและพวกเขาก็ เป็นหนี้ วิสุทธิชนเหล่านั ้นด้วย เพราะว่าถ้าเขาได้ รบ
ั คนต่างชาติ เข้าส่วนในการฝ่าย
จิต วิญญาณ ก็ เป็นการสมควรที่ พวกต่างชาติ นั้น จะได้ ปรนนิ บัติ ศิษย์ เหล่ านั ้น ด้วยสิง่ ของฝ่ายเนื้ อ หนั ง
28 เหตุฉะนั ้น เมื่อข้าพเจ้าไปส่งผลทานนั ้นมอบให้แก่พวกเขาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ข้าพเจ้าก็จะไปประเทศ
สเปนผ่านตําบลที่ท่านอยู่นั ้น 29 และข้าพเจ้ารู แน่
้ ว่าเมื่อข้าพเจ้ามาหาท่านนั ้น ข้าพเจ้าจะมาพร้อมด้วย
พระพรอันบริบูรณข
์ องข่าวประเสริฐแห่งพระคริสต์ 30 พีน้
่ องทัง้ หลาย โดยเห็นแก่พระเยซูคริสต์เจ้าและ
โดยเห็นแก่ ความรักของพระวิญญาณ ข้าพเจ้าจึงวิงวอนขอให้ท่านช่วยอธิษฐานพระเจ้าด้วยใจร้อนรน
เพื่อข้าพเจ้า 31 เพื่อให้ข้าพเจ้าพ้นจากมือคนในประเทศยูเดียที่ไม่เชื่อ และเพื่อให้การปรนนิ บัติเนื่ องด้วย
ผลทานซึ่งข้าพเจ้านําไปยังกรุ งเยรู ซาเล็มเป็ นที ่พอใจของวิสุทธิชน 32 เพื่อข้าพเจ้าจะได้ มาหาท่านตาม
ชอบพระทัย พระเจ้า ด้วยความชื่นชมยินดี และมี ความเบิก บานแจ่มใสที่ ได้ พบท่าน 33 บัดนี้ ขอพระเจ้า
แห่งสันติสุขจงสถิตอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน

16
การทักทายต่อเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ยิง่
ข้าพเจ้า ขอฝากน้ องสาวของเราไว้ กั บท ่าน คือ เฟบี ผู้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ในคริสตจักรที่ อยู่ เมืองเคนเครีย
2 ขอท่านรับ นางไว้ในองค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ตามสมควรแก่ ว ิสุ ทธิชน และขอให้ ท่านช่วยนางในทุก สิง
่ ที่ นาง
3
ต้องการ เพราะนางได้ชว
่ ยสงเคราะห์คนหลายคนรวมทัง้ ข้าพเจ้าด้วย ขอฝากความคิดถึงมายังปริสส
ิล ลาและอาควิลลา ผู้ ร่วมงานกับ ข้าพเจ้า ในพระเยซู คริสต์ 4 ผู้ ซึ่ง ได้ ยอมพลี ชี วิต ของเขาเพื่อ ป้องกัน
ชีวต
ิ ของข้าพเจ้า ข้าพเจ้า ขอขอบคุณ เขาทัง้ สองและมิ ใช่ ข้าพเจ้า คนเดียว แต่ คริสตจักรทุก แห่ง ของ
พวกต่างชาติ ก็ ขอบคุณ เขาด้วย 5 และขอฝากความคิดถึง มายัง คริสตจักรที่ อยู่ในบ้านเขาด้วย ขอฝาก
ความคิดถึง มายัง เอเปเนทัส ที่รก
ั ของข้าพเจ้า ผู้ เป็น คนแรกที่ เข ้า มาเชื่อ ในพระคริสต์ ในแคว้น อาคายา
6 ขอฝากความคิดถึง มายัง มารีย์ ผู้ ได้ ตรากตรํา ทํางานหนั ก เพื่อ เราทัง
้ หลาย 7 ขอฝากความคิด ถึง มายั
งอันโดรนิ คัสกับยูนีอัสผู้เป็นญาติ ของข้าพเจ้า และได้ ถู กจองจําร่วมกับข้าพเจ้า เขาเป็นคนมีช่อ
ื เสียงดี
8
ในหมู่ อัครสาวก ทัง้ ได้ อยู่ ในพระคริสต์ ก่อนข้าพเจ้า ด้วย ขอฝากความคิด ถึง มายั งอ ัม พลี อส
ั ที่รก
ั ของ
9
ข้าพเจ้าในองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังอูรบานั สผู้รว่ มงานกับเราในพระคริสต์ และมา
ยังสทาคิสที่รก
ั ของข้าพเจ้า 10 ขอฝากความคิดถึงมายังอาเป็ลเลสผู้เป็ นที่พอพระทัยของพระคริสต์ ขอ
ฝากความคิดถึงมายังคนในครัวเรือนของอาริสโทบูลัส 11 ขอฝากความคิดถึงมายังเฮโรดิโอนญาติของ
ข้าพเจ้า ขอฝากความคิดถึง มายัง คนในครัว เรือนนารซิ สส ัส ที่ อยู่ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 12 ขอฝากความ
คิดถึงมายังตรีเฟนาและตรีโฟสาผู้ปฏิบัติงานในฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า ขอฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซิ
1
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สที่รก
ั ผู้ได้ปฏิบัติงานมากมายฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า 13 ขอฝากความคิดถึงมายังรู ฟัสผู้ที่ทรงเลือกไว้ใน
ฝ่ายองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า และมารดาของเขาและมารดาข้าพเจ้าด้วย 14 ขอฝากความคิดถึงมายังอาสินคร
ีทัส ฟเลโกน เฮอร์เมส ปัทโรบัส เฮอร์มาส และบรรดาพี่น้องที่อยู่กับเขาเหล่านั ้น 15 ขอฝากความคิดถึง
มายังฟีโลโลกัส ยูเลีย และเนเรอัสกับน้องสาวของเขาและโอลิมปัสกับบรรดาวิสุทธิชนที่อยู่กับคนเหล่า
นั ้น 16 จงต้อนรับกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันบริสุทธิ์ บรรดาคริสตจักรของพระคริสต์ ขอฝากความคิดถึง
มายัง ท่านทัง้ หลายด้วย 17 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า จึง ขอวิงวอนท่าน ให้ สังเกตดู คนเหล่านั ้ นที ่ ก่อ เหตุ
ทะเลาะวิวาทก ัน และทําให้ คนอื่น หลงไป ซึ่ง เป็นการผิด คํา สอนที่ ท่านทัง้ หลายได้ เรียนมา 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
เชื่อฟังกเ็ ลื่องลือไปถึงคนทัง้ ปวงแล้ว ข้าพเจ้าจึงมความยิ
ี
นดีเพราะท่านทัง้ หลาย แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่าน
ทัง้ หลายเป็นคนฉลาดฝ่ายการดี และให้เป็นคนโง่ฝ่ายการชัว่ 20 ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบ
ซาตานให้ยบ
ั เยินลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทัง้ หลาย ขอพระคุณของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
จงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน 21 ทิโมธีผู้ร่วมงานกับข้าพเจ้า ลูสิอัส ยาโสน และโสสิปาเทอร์ บรรดา
ญาติ ของข้าพเจ้า ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย 22 ข้าพเจ้าเทอร์ที อัส ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ขอ
ฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 23 กายอัส เจ้าของบ้านผู้ เลี้ยงดู ข้าพเจ้า และ
เป็น ผู้ บํารุ ง คริสตจักรทัง้ หมดฝากความคิดถึง มายัง ท่าน เอรัส ทัส สมุห บัญชี ของเมือง และควารทัส ซึ่ง
เป็น พี่ น้องฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย 24 ขอพระคุณ แห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา จงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน 25 บัดนี้ จงถวายพระเกียรติแด่พระองค์ผู้ทรงฤทธิส
์ ามารถให้ท่าน
ทัง้ หลายตังม
้ ัน
่ คง ตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั ้น และตามที่ได้ประกาศเรือ
่ งพระเยซูคริสต์
ตามการเปิดเผยข้อความอันลึกลับซึ่งได้ปิดบังไว้ตัง้ แต่สร้างโลก 26 แต่มาบัดนี้ ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว
และโดยพระคัมภีร ข
์ องพวกศาสดาพยากรณ์ ตามซึ่ง พระเจ้า ผู้ทรงดํารงถาวรได้ ทรงบัญญั ติ ไว้ ได้ เปิด
เผยออกให้ประชาชาติ ทัง้ ปวงเห็น แจ้ง เพื่อ เขาจะได้ เชื่อ 27 โดยพระเยซู คริสต์ ขอสง่า ราศี มี แด่ พระเจ้า
ผู้ทรงสัพพัญญูแต่องค์เดียว สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน [เขียนถึงชาวโรมจากเมืองโครินธ์ และส่งโดยเฟบี
ผู้เป็นผู้รับใช้ในคริสตจักรที่อยูเมื
่ องเคนเครีย�

1 โครินธ์ 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 โครินธ์

เปาโลได้ประกาศที่เมืองโครินธ์เป็นเวลา 18 เดือน และได้ตัง้ คริสตจักรที่นั ่น ท่านได้ไปเยีย
่ มพวกเขา
“เป็ นครงั ้ ที่สาม� (2 คร 13:1) เปาโลได้เขียนหนั งสือ 1 โครินธ์จากเมืองเอเฟซัสในต้นปี ค�ศ� 57 ก่อน
เทศกาลเพ็นเทคศเต (1 คร 16:8)
เมืองโครินธ์อยู่ทางทิศตะวันตกจากกรุ งเอเธนส์ประมาณ 80 กิโลเมตร ในสมัยเปาโล เมืองโครินธ์มี
พลเมืองประมาณ 400,000 คน และเป็นเมืองอันดั บที่ 4 ในอาณาจักรโรมันและเป็นศูนย์กลางสําหรับ
การนมัสการรู ปเคารพ หลังจากที่เปาโลไปตัง้ คริสตจักรที่ เมืองโครินธ์แล้ว ท่านได้ไปอยู่ที่เมืองเอเฟซัส
เป็นเวลา 2 หรือ 3 ปี
ขณะที่ เปาโลอยู่ที่ เมืองเอเฟซัส มีผู้อาวุโสบางคนจากคริสตจักรเมืองโครินธ์ได้ไปหาท่าน และเล่าให้
ท่านฟังถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในคริสตจักรที่เมืองโครินธ์
จดหมายฉบั บน ี้ ส่วนใหญ่ เก ี่ย วกับ ปัญหาในชีวต
ิ คริสเตียนและปัญหาในคริสตจักรท้องถิน
่ คือ การ
แตกแยกกัน การฟ้องกันที่ศาล การรับประทานอาหารที่ถวายแก่รู ปเคารพแล้ว การรับพิธีศีลมหาสนิ ท
ผู้สอนเท็จ การสมรสและการหย่าร้างกัน การพูดภาษาต่างๆและการเป็นขึ้นมาจากความตาย
จดหมายฉบับนี้มีสาระที่ สําคัญ 3 ประการคือ คําสอนว่าพระคัมภีรได้
์ รับการดลใจจากพระเจ้า (2:914) คําสอนเกี่ยวกับความรัก (13) และคําสอนเกี่ยวกับการเป็นขึ้นมาจากความตาย (15)
ผู้รบ
ั ใช้ที่รับการแยกตัง้ ไว้ และบุตรของพระเจ้าเป็นนิ ตย์
เปาโล ผู้ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงเรียกให้ เป็ นอ ัค รสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า
และโสสเธเนสผู้ เป็น พี่ น้องของเรา 2 เรียน คริสตจักรของพระเจ้า ที่ เมืองโคริน ธ์ ผู้ ได้ รับ การชําระให้
บริสุทธิแล
ิ ทธิชน ด้วยกันกับคนทัง้ ปวงในทุกตําบลที่
์ ้วในพระเยซูคริสต์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเรียกให้เป็นวสุ
ออกพระนามพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราและของเขา 3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดาของเราและจากพระเยซู คริสต์ เจ้า จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด 4 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ
พระเจ้า ของข้าพเจ้า ในเรือ
่ งท่านทัง้ หลายเสมอ เพราะพระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ทรงประทานแก่ ท่านทัง้
หลายโดยพระเยซูคริสต์ 5 เพราะท่านทัง้ หลายพรัง่ พร้อมด้วยทุกสิง่ ทุกอย่างโดยพระองค์ คือพร้อมด้วย
วาจาและความรู ทุ
้ กอย่าง 6 ด้วยว่าพยานเรือ
่ งพระคริสต์นั้นเป็นที่รบ
ั รองแน่ นอนในพวกท่านแล้ว 7 เพื่อ
ว่า ท่านทัง้ หลายจึ งม ิ ได้ ขาดของประทานเลย ในขณะที่ ท่านรอคอยการเสด็จ มาของพระเยซู คริสต์ องค์
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 8 พระองค์ จะทรงให้ท่านมัน
่ คงอยู่ จนถึง ที่สุด เพื่อ ให้ท่านปราศจากที่ ติ ในวัน ของ
พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 9 พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านให้สัมพันธ์สนิ
ทกับพระบุตรของพระองค์ คือพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
1

การแตกแยกในคริสตจักร
ข้าพเจ้าจึงวิงวอนท่านในพระนามของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ขอ
ให้ท่านเห็นพร้อมกัน ในทางวาจา และไม่ มี การแตกแยกกัน ระหว่างพวกท่าน แต่ ขอให้ท่านเป็น นํ้า หนึ่ ง
ใจเดียวกันในทางความคิดและตัดสินอย่างเดียวกัน 11 พี่น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า คนในครอบครัวของ
นางคะโลเอได้เล่าเรือ
่ งของท่านให้ข้าพเจ้าฟังว่า เกดม
ิ ก
ี ารทุ่มเถียงกันในระหว่างพวกท่าน 12 ข้าพเจ้าจึง
หมายความว่า พวกท่านต่างก็กล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์เปาโล� หรือ “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์อปอลโล� หรือ
“ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ เคฟาส� หรือ “ข้าพเจ้า เป็น ศิษย์ พระคริสต์� 13 พระคริสต์ แบ ่ งออกเป็น หลายองค์
แล ้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 ่งึ ผู้ ใดในพวกท่าน เว้น แต่ คริสปัส และกายอัส
10 พี่น้ องทัง
้ หลาย
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ดังนั ้น จึงไม่ มี ผู้ใดกล่าวได้ ว่า ข้าพเจ้าได้ ทําพิธีบัพติศมาในนามของข้าพเจ้าเอง 16 ข้าพเจ้าได้ ให้บัพ
ติศ มาแก่ ครอบครัว ของสเทฟานั สด ้วย แต่ นอกจากคนเหล่า นั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ไม่ ทราบว่า ข้าพเจ้า ได้ ให้
บัพติศมาแก่ ผู้ใดอีกบ้าง 17 เพราะว่าพระคริสต์ มิได้ ทรงใช้ข้าพเจ้าไปเพื่อให้เขารับบัพติศมา แต่ เพื่อให้
ประกาศข่าวประเสริฐ แต่ มิใช่ ด้วยชัน
่ งกางเขนของพระคริสต์ จะหมด
้ เชิง ฉลาดในการพูด เกรงว่า เรือ
ฤทธิเดช
์
15

พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า
18 คนทัง
้ หลายที่ กําลังจะพินาศก็ เห็นว่าการประกาศเรือ
่ งกางเขนเป็นเรือ
่ งโง่ แต่ พวกเราที่ รอดเห็นว
19
่า เป็น ฤทธานุ ภาพของพระเจ้า เพราะมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘เราจะทําลายสติ ปัญญาของคนมี ปัญญา
และจะทําให้ ความเข้าใจของคนที่ เข ้า ใจสูญ สิน
้ ไป� 20 คนมี ปัญญาอยู่ ที่ไหน บัณฑิต อยู่ ที่ไหน นั ก โต้
ปัญหาแห่งยุคนี้อยูที
่ ่ไหน พระเจ้ามิได้ทรงกระทําปัญญาของโลกนี้ ให้โฉดเขลาไปแล้วหรือ 21 เพราะตาม
เรือ
่ งที่ เป็น พระสติ ปัญญาของพระเจ้า แล้ว โลกจะรู จ
้ ัก พระเจ้า โดยปัญญาไม่ ได้ พระเจ้า ทรงพอพระทัย
ที่ จะช่วยคนที่ เชื่อ ให้ รอดโดยการเทศนาที่ โง่เขลานั ้น 22 ด้วยว่า พวกยิว เรียกร้องหมายสําคัญ และพวก
กรีกเสาะหาปัญญา 23 แต่พวกเราประกาศเรือ
่ งพระคริสต์ผูทรงถู
้
กตรึงที่กางเขนนั ้น อันเป็นสิง่ ที่ให้พวก
24
ยิวสะดุด และพวกกรีกถือว่าเป็นเรือ
่ งโง่ แต่สําหรับผู้ที่ พระเจ้าทรงเรียกนั ้น ทัง้ พวกยิวและพวกกรีก
ต่างถือว่า พระคริสต์ทรงเป็นฤทธานุภาพและพระปัญญาของพระเจ้า 25 เพราะความเขลาของพระเจ้า
ยังมป
ี ัญญายิง่ กว่าปัญญาของมนุษย์ และความอ่อนแอของพระเจ้าก็ยงั เข้มแข็งยิง่ กว่ากําลังของมนุษย์
26 พี่ น้ องทัง
้ หลาย จงพิจารณาดู ว่า พวกท่านที่ พระเจ้า ได้ ทรงเรียกมานั ้น เป็น คนพวกไหน มีน ้อยคนที่
โลกนิ ยมว่า มี ปัญญา มีน ้อยคนที่ มี อาํ นาจ มีน ้อยคนที่ มี ตระกูล สูง 27 แต่ พระเจ้า ได้ ทรงเลือกสิง่ ที่ โลก
ถือว่าโง่เขลา เพื่อจะทําให้คนมีปัญญาอับอาย และพระเจ้าได้ทรงเลือกสิง่ ที่โลกถือว่าอ่อนแอ เพื่อทําให้
คนที ่ แข ็ง แรงอับอาย 28 พระเจ้า ได้ ทรงเลือกสิง่ ที่ โลกถือว่า ตํ่าต้อย และสิง่ ที่ ถู กด ู หมิน
่ ทัง้ ทรงเลือกสิง่
เหล่านั ้นซึ่งยังมได้
ิ เกิดเป็นตัวจริงด้วย เพื่อจะได้ทําลายสิง่ ซึ่งเป็นตัวจริงอยูแล้
่ ว 29 เพื่อมให้
ิ เนื้ อหนั งใดๆ
30
อวดต่อพระพักตร์พระองค์ได้ โดยพระองค์ท่านจึงอยูใ่ นพระเยซูคริสต์ เพราะพระเจ้าทรงตัง้ พระองค์
ให้เป็นปัญญา ความชอบธรรม การแยกตัง้ ไว้ และการไถ่โทษ สําหรับเราทัง้ หลาย 31 เพื่อให้เป็นไปตาม
ที่เขียนว่า ‘ให้ผู้โอ้อวด อวดองค์พระผู้เป็นเจ้า�

2
การเทศนาเป็นมาโดยฤทธิเ์ ดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์
พี่ น้ องทัง้ หลาย เมื่อ ข้าพเจ้า มาหาท่าน ข้าพเจ้า มิ ได้ มาเพื่อ ประกาศสักขี พยานของพระเจ้า แก่ ท่าน
ทัง้ หลาย ด้วยถ้อยคํา อัน ไพเราะหรือด ้วยสติ ปัญญา 2 เพราะข้าพเจ้า ตัง้ ใจว่า จะไม่ แสดงความรู ้เรือ
่ ง
ใดๆในหมู่ พวกท่านเลยเว้น แต่ เรือ
่ งพระเยซู คริสต์ และการที่ พระองค์ ทรงถูก ตรึง ที่ กางเขน 3 และเมื่อ
ข้าพเจ้า อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ก็ อ่อนกําลัง มี ความกลัว และตัว สัน
่ เป็ นอ ัน มาก 4 คํา พูด และคํา
เทศนาของข้าพเจ้า ไม่ใช่คําที่เกลี้ยกล่อมด้วยสติปัญญาของมนุษย์ แต่เป็นคําซึ่งได้แสดงพระวิญญาณ
และพระเดชานุภาพ 5 เพื่อความเชื่อของท่านจะไม่ได้อาศัยสติปัญญาของมนุษย์ แต่อาศัยฤทธิเ์ ดชของ
พระเจ้า 6 เรากล่าวถึง เรือ
่ งปัญญาในหมู่ คนที ่ เป็น ผู้ใหญ่ แล้ว ก็ จริง แต่ มิใช่ เรือ
่ งปัญญาของโลกนี้ หรือ
7
เรือ
่ งปัญญาของอํานาจครอบครองในโลกนี้ ซึ่ง จะเสื่อมสูญ ไป แต่ เรากล่าวถึง เรือ
่ งพระปัญญาของ
พระเจ้า ซึ่ง เป็น ข้อ ลึ กลับ คือ พระปัญญาซึ่ง ทรงซ่อนไว้นั ้น ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงกําหนดไว้ก่อนสร้างโลกให้
เป็นสง่าราศีแก่เรา 8 ไม่มีอํานาจครอบครองใดๆในโลกนี้ ได้รู จั
้ กพระปัญญานั ้น เพราะว่าถ้ารู แล
้ ้วจะมิได้
เอาองค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสง่าราศีตรึงไว้ที่กางเขน
1

พระดํารัสของพระเจ้ามาจากพระองค์โดยตรง
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‘สิ ่งที่ ตาไม่เห็น หูไม่ได้ ยิน และไม่เคยได้ เข้าไปในใจมนุษย์ คือสิง่ ที่ พระเจ้าได้
ทรงจัดเตรียมไว้สําหรับคนที่รก
ั พระองค์� 10 พระเจ้าได้ทรงสําแดงสิง่ เหล่านั ้นแก่เราทางพระวิญญาณ
ของพระองค์ เพราะว่าพระวิญญาณทรงหยัง่ รูทุ
้ กสิง่ แม้เป็นความลํ้าลึกของพระเจ้า 11 อันความคิดของ
มนุษย์นั้นไม่มีผู้ใดหยัง่ รู ได้
้ เว้นแต่จิตวิญญาณของมนุษย์ผู้นั ้นเองฉั นใด พระดําริของพระเจ้าก็ไม่มีใคร
หยัง่ รู ได้
้ เว้นแต่ พระวิญญาณของพระเจ้า ฉั น นั ้น 12 เราทัง้ หลายจึง ไม่ ได้ รับ วิญญาณของโลก แต่ ได้ รับ
พระวิญญาณซึ่ง มาจากพระเจ้า เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ รู ้ถึง 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 ของจิต วิญญาณ
14 แต่ มนุษย์ ธรรมดาจะรับ สิง
่ เหล่านั ้นซึ่งเป็นของพระวิญญาณแห่งพระเจ้าไม่ ได้ เพราะเขาเห็นว่าเป็น
สิง่ โง่เขลา และเขาไม่ สามารถเข้าใจได้ เพราะว่า จะเข้าใจสิง่ เหล่า นั ้น ได้ ก็ ต้องสังเกตด้วยจิต วิญญาณ
15 แต่ มนุษย์ ฝ่ายจิต วิญญาณสังเกตสิง
้ ัก ใจคนนั ้น ได้ 16 เพราะว่า ‘ใครเล่า
่ สารพัด ได้ แต่ ไม่มี ผู้ ใดจะรู จ
รู จ
้ ักพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อจะแนะนําสัง่ สอนพระองค์ได้� แต่เราก็มีพระทัยของพระคริสต์
9 ดัง ที่ มี เข ียนไว้แล ้ วว ่า

3
การยอมอยูฝ
่ ่ายเนื้ อหนั งเป็นภัยต่อจิตวิญญาณ
1 พี่ น้ องทัง
้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ อาจจะพู ดก ั บท ่านเหมือนพู ดก ับ ผู้ ที่ อยู่ ฝ่ายจิต วิญญาณแล้ว ได้ แต่ ต้อง
พู ดก ั บท ่านเหมือนคนที่ อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง เหมือ นกั บท ่านเป็น ทารกในพระคริสต์ 2 ข้าพเจ้า เลี้ยงท่าน
ด้วยนํ้านมมิใช่ด้วยอาหารแข็ง เพราะว่าเมื่อก่อนนั ้นท่านยังไม่สามารถรับและถึงแม้เดีย
๋ วนี้ ท่านก็ยงั ไม่
3
สามารถ ด้วยว่า ท่านยัง อยู่ ฝ่ายเนื้ อ หนั ง เพราะว่า เมื่อ ท่านยั งอ ิจ ฉากั น โต้ เถียงกัน และแตกแยกกัน
ท่านไม่ได้อยู่ฝ่ายเนื้ อหนั งหรือ และไม่ได้ดําเนิ นตามมนุษย์สามัญดอกหรือ 4 เพราะเมื่อคนหนึ่ งกล่าวว่า
“ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของเปาโล� และอีกคนหนึ่ งกล่าวว่า “ข้าพเจ้าเป็นศิษย์ของอปอลโล� ท่านทัง้ หลายมิ
ได้อยูฝ่
่ ายเนื้ อหนั งหรือ
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้าที่มีหน้าที่ต่างกันก็เป็นผู้ทําการร่วมกัน
อปอลโลคือผู้ใด เขาเป็นผู้รับใช้มาแจ้งให้ท่านทัง้ หลายเชื่อ ตามซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า
ได้ทรงโปรดประทานแก่ทุกคน 6 ข้าพเจ้าได้ปลูก อปอลโลได้รดนํ้า แต่พระเจ้าทรงทําให้เติบโต 7 เพราะ
ฉะนั ้น คนที่ปลูกและคนที่รดนํ้าไม่สําคัญอะไร แต่พระเจ้าผู้ทรงโปรดให้เติบโตนั ้นต่างหากที่สําคัญ 8 ดัง
นั ้นคนที่ปลูกและคนที่รดนํ้าก็เป็นพวกเดียวกัน แต่ทุกคนก็จะได้ค่าจ้างของตนตามการที่ตนได้กระทําไว้
9 เพราะว่าเราทัง
้ หลายเป็นผู้รว่ มทําการด้วยกันกับพระเจ้า ท่านทัง้ หลายเป็นไร่นาของพระเจ้า และเป็น
ตึกของพระเจ้า
5 เปาโลคือผู้ใด

พระคริสต์เป็นรากฐานเดียว
10 โดยพระคุณของพระเจ้าซึ่งได้ ทรงโปรดประทานแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าได้ วางรากลงแล้วเหมือนนาย
ช่างผู้ชํานาญ และอีกคนหนึ่ งก็มาก่อขึ้น ขอทุกคนจงระวังให้ดี ว่าเขาจะก่อขึ้นมาอย่างไร 11 เพราะว่าผู้
ใดจะวางรากอื่นอีกไม่ได้แล้ว นอกจากที่วางไว้แล้วคือพระเยซูคริสต์ 12 แล้วบนรากนั ้นถ้าผู้ใดจะก่อขึ้น
ด้วยทองคํา เงิน เพชรพลอย ไม้ หญ้าแห้งหรือฟาง

ทรงทดลองการของเราทุกคน
13 การงานของแต่ละคนก็ จะได้ ปรากฏให้เห็น เพราะเวลาวัน นั ้น จะให้เห ็น ได้ ชัดเจน เพราะว่า จะเห็น
ชัดได้ด้วยไฟ ไฟนั ้นจะพิสูจน์ให้เห็นการงานของแต่ละคนว่าเป็นอย่างไร 14 ถ้าการงานของผู้ใดที่ก่อขึ้น
ทนอยูได้
่ ผู้นั ้นก็จะได้ค่าตอบแทน 15 ถ้าการงานของผู้ใดถูกเผาไหม้ไป ผู้นั ้นก็จะขาดค่าตอบแทนแต่ตัว
เขาเองจะรอด แต่เหมือนดังรอดจากไฟ

1 โครินธ์ 3:16

1149

1 โครินธ์ 4:17

ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระเจ้า
ท่านทัง้ หลายไม่ รู หรื
้ อ ว่า ท่านเป็ นว ิ หารของพระเจ้า และพระวิญญาณของพระเจ้า สถิต อยู่ ในท่าน
17 ถ้า ผู้ ใดทําลายวิหารของพระเจ้า พระเจ้า จะทรงทําลายผู้ นั ้น เพราะวิหารของพระเจ้า เป็ นที ่ บริสุทธิ์
และท่านทัง้ หลายเป็นวิหารนั ้น
16

การตักเตือนเกี่ยวกับการโอ้อวด
อย่า ให้ ผู้ ใดหลอกลวงตัว เอง ถ้า ผู้ ใดในพวกท่านคิด ว่า ตัว เป็น คนมี ปัญญาตามหลัก ของยุ คน ี้ จง
ให้ผู้ นั ้น ยอมเป็น คนโง่จึง จะเป็น คนมี ปัญญาได้ 19 เพราะว่า ปัญญาของโลกนี้ เป็น ความโง่เขลาจําเพาะ
พระเจ้า ด้วยมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘พระองค์ ทรงจับ คนที่ มี ปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง� 20 และยั งม ี อี
กว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงทราบความคิด ของคนมี ปัญญาว่า เป็น เพียงแต่ ไร้สาระ � 21 เหตุ ฉะนั ้น อย่า
ให้ผู้ใดยกมนุษย์ข้น
ึ อวด ด้วยว่าสิง่ สารพัดเป็นของท่านทัง้ หลาย 22 จะเป็นเปาโล อปอลโล เคฟาส โลก
ชีวต
ิ ความตาย สิ ่ง ในปัจจุบัน นี้ หรือ สิง่ ในอนาคต สิ ่ง สารพัด นั ้น เป็น ของท่านทัง้ หลาย 23 และท่านทัง้
หลายเป็นของพระคริสต์ และพระคริสต์ทรงเป็นของพระเจ้า
18

4

หน้าที่รับผิดชอบของผู้อารักขาต่อพระเจ้า
1 ให้ ทุ กคนถือว่า เราเป็ น ผู้ รับ ใช้ ของพระคริสต์ และเป็ น ผู้ อารัก ขาสิง
่ ลึ กล ับ ของพระเจ้า 2 ยิง่ กว่า นี้
ฝ่ายผู้อารักขาเหล่านั ้นต้องเป็นคนที่สัตย์ซื่อทุกคน 3 สําหรับข้าพเจ้าการที่ท่านทัง้ หลายหรือมนุษย์ผู้ใด
จะตัดสินตัวข้าพเจ้า ข้าพเจ้าถือว่าเป็นเรือ
่ งเล็กน้ อย ถึงแม้ข้าพเจ้าเองก็มิได้ตัดสินตัวข้าพเจ้า 4 เพราะ
ข้าพเจ้าไม่รู ว่
้ าข้าพเจ้ามีความผิดสถานใด ถึงกระนั ้นข้าพเจ้าก็ไม่พ้นการพิพากษา ท่านผู้ทรงพิพากษา
ตัว ข้าพเจ้า คือ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 5 เหตุ ฉะนั ้น ท่านอย่า ตัดสิน สิง่ ใดก่อนที่ จะถึง เวลาจนกว่า องค์ พระผู้
เป็น เจ้า จะเสด็จ มา พระองค์ จะทรงเปิด เผยความลั บท ี่ ซ่อนอยู่ ในความมืด ให้ แจ่ม กระจ่าง และจะทรง
เผยความในใจของคนทัง้ ปวงด้วย เมื่อนั ้นทุกคนจะได้ รบ
ั คําชมเชยจากพระเจ้า 6 พี่น้ องทัง้ หลาย สิ ่งเห
ล่านั ้นที่ข้าพเจ้าได้นํามากล่าวเปรียบเทียบถึงตัวข้าพเจ้าและอปอลโล ก็เพื่อประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย
เพื่อให้ท่านทัง้ หลายเรียนแบบของเรา มิให้ยกย่องคนหนึ่ งคนใดเกินกว่าที่ เขียนบอกไว้แล้ว มิให้ยกคน
หนึ่ ง คนใดข่ม ผู้ อื่น 7 ผู้ ใดเล่า กระทํา ให้ ท่านวิเศษกว่า คนอื่น ท่านมี อะไรที่ ท่านมิ ได้ รับ มา ก็ เมื่อ ท่านได้
รับมา เหตุไฉนท่านจึงโอ้อวดเหมือนกับว่าท่านมิได้รับเลย 8 ท่านทัง้ หลายอิม
่ ีแล
่ หนําแล้วหนอ ท่านมังม
้ว หนอ ท่านได้ ครองเหมือ นกษั ตริย์ โดยไม่ มี เราร่วมด้วยแล้ว หนอ ข้าพเจ้า มี ความปรารถนาให้ ท่านทัง้
หลายได้ข้น
ึ ครองจริงๆเพื่อเราจะได้ข้น
ึ ครองกับท่าน
สิ่งที่อค
ั รสาวกและผู้นําคริสเตียนต้องเสียสละ

9 เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตัง
้ เราผู้เป็นอัครสาวกไว้ในที่สุดปลาย

เหมือนผู้ที่ได้ถูกปรับโทษ
ให้ ถึง ตาย เพราะว่า โลกคือ ทัง้ ทูต สวรรค์ และมนุษย์ มองดู เราด้วยความพิศวง 10 เราทัง้ หลายเป็น คน
เขลาเพราะเห็นแก่ พระคริสต์ และท่านทัง้ หลายเป็นคนมีปัญญาในพระคริสต์ เราทัง้ หลายมีกําลังน้ อย
แต่ท่านทัง้ หลายมีกําลังมาก ท่านทัง้ หลายมีเกียรติยศแต่เราทัง้ หลายเป็นคนอัปยศ 11 จนถึงเวลานี้ เรา
ก็ทัง้ หิวและกระหาย เปลือยเปล่าและถูกโบยตี และไม่มีที่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 12 เราทําการหนั กด้วยมือ
ของเราเอง เมื่อถู กด่าเราก็ อวยพร เมื่อถูกข่มเหงเราก็ ทนเอา 13 เมื่อถูกใส่ รา้ ยเราก็ อ้อนวอน เรากลาย
เป็น เหมือนกากเดนของโลกและเหมือนราคี ของสิง่ สารพัด จนถึ งบ ัด นี้ 14 ข้าพเจ้า มิ ได้ เข ีย นข้อ ความ
เหล่า นี้ เพื่อ จะให้ ท่านได้ อาย แต่ เข ียนเพื่อ เตือนสติ ในฐานะที่ ท่านเป็น ลูก ที่รก
ั ของข้าพเจ้า 15 เพราะ
ในพระคริสต์ ถึง แม้ ท่านมี ครู สัก หมื่น คนแต่ ท่านจะมี บิ ดาหลายคนก็ หามิได้ เพราะว่า ในพระเยซู คริสต์
ข้าพเจ้า ได้ ให้กําเนิ ด แก่ ท่านโดยข่าวประเสริฐ 16 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอให้ท่านทําตามอย่างข้าพเจ้า
17 เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง ได้ ใช้ ทิ โมธีลูก ที่รก
ั ของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น คนสัตย์ ซ่ือ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้มา
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หาท่าน เพื่อนําท่านให้ระลึกถึงแบบการประพฤติของข้าพเจ้าในพระคริสต์ ตามที่ ข้าพเจ้าสอนอยู่ในทุก
คริสตจั กร 18 แต่ บางคนทํา ผยองราวกับ ข้าพเจ้า จะไม่ มาหาท่าน 19 แต่ ถ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงโปรด
ข้าพเจ้า จะมาหาท่านในไม่ ชา้ นี้ และข้าพเจ้า จะหยั งด
่ ู มิใช่ ถ้อยคํา ของคนที่ ผยองเหล่า นั ้น แต่ จะหยั งด
่ ู
20
21
ฤทธิอํ
่ งของคําพูดแต่เป็นเรือ
่ งฤทธิเดช
ท่าน
์ านาจของเขา เพราะว่าอาณาจักรของพระเจ้ามิใช่เรือ
์
จะเอาอย่างไร จะให้ ข้าพเจ้า ถือ ไม้ เรียวมาหาท่าน หรือ จะให้ ข้าพเจ้า มาด้วยความรัก และด้วยใจอ่อนสุ
ภาพ

5
การตัดสินลงโทษการล่วงประเวณี
มี ข่าวเล่า ลือ ว่า ในพวกท่านมี การผิด ประเวณี และการผิด ประเวณี นั้น ถึง แม้ ในพวกต่างชาติ ก็ ไม่มี
เลย คือเรือ
่ งมีวา่ คนหนึ่ งได้ เอาภรรยาของบิดามาเป็นภรรยาของตน 2 และพวกท่านยังผยองแทนที่ จะ
เป็นทุกข์เป็นร้อน ที่จะตัดคนที่กระทําผิดเช่นนี้ ออกเสียจากพวกท่าน 3 แม้ว่าตัวข้าพเจ้าไม่ได้อยูกั
่ บพวก
ท่าน แต่ใจของข้าพเจ้าก็อยู่ด้วย ข้าพเจ้าได้ตัดสินลงโทษคนที่ได้กระทําผิดเช่นนั ้นเสมือนว่าข้าพเจ้าได้
อยู่ ด้วย 4 ในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา เมื่อ ท่านทัง้ หลายประชุม กัน และใจ
ของข้าพเจ้า ร่วมอยู่ ด้วย พร ้ อมทัง้ ฤทธิเ์ ดชของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 5 พวกท่านจง
มอบคนนั ้นไว้ให้ซาตานทําลายเนื้ อหนั งเสีย เพื่อให้จิตวิญญาณของเขารอดในวันของพระเยซูเจ้า
1

ความบาปที่ไม่ได้รับการเตือนสติ ก็แพร่ขยายไปเหมือนเชื้อ
การที่ ท่านอวดอ้างนั ้น ไม่ ดี เลย ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า เชื้อ ขนมเพียงนิ ด เดียวย่อมทําให้ แป ้ งด ิบ ฟู ทั้งก ้อน
7 ดัง นั ้น จงชําระเชื้อ เก่า เสีย เพื่อ ท่านจะได้ เป็ น แป้ งด ิ บก ้อนใหม่ เหมือนขนมปั ง ไร้เชื้อ เพราะพระคริสต์
ผู้ ทรงเป็น ปัส กาของเรา ได้ ถู กฆ่า บูชาเพื่อ เราเสีย แล้ว 8 เหตุ ฉะนั ้น ให้เราถือ ปัส กานั ้น มิใช่ ด้วยเชื้อ เก่า
หรือด้วยเชื้อของความชัว่ ช้าเลวทราม แต่ ด้วยขนมปังไร้เชื้อคือความจริงใจและความจริง 9 ข้าพเจ้าได้
เข ียนจดหมายถึง ท่านว่า อย่า คบกับ คนที่ ล่วงประเวณี 10 แต่ ซึ่ง ท่านจะคบคนชาวโลกนี้ ที่ เป็น คนล่วง
ประเวณี คนโลภ คนฉ้ อโกง หรือคนถือรู ปเคารพ ข้าพเจ้ามิได้ ห้ามเสียที เดียวเพราะว่าถ้าห้ามอย่างนั ้น
แล้ว ท่านก็ต้องออกไปเสียจากโลกนี้
6

เราควรแยกตัวจากพี่น้องคริสเตียนที่กําลังดํารงชีวต
ิ อยูใ่ นความบาป

แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้า เขียนบอกท่านว่า ถ้า ผู้ ใดได้ ช่อ
ื ว่า เป็น พี่ น้องแล้ว แต่ ยัง ล่วงประเวณี เป็น คนโลภ
เป็นคนถือรู ปเคารพ เป็นคนปากร้าย เป็นคนขี้เมา หรือเป็นคนฉ้ อโกง อย่าคบกับคนอย่างนั ้นแม้จะกิน
ด้วยกันก็อย่าเลย 12 ไม่ใช่หน้าที่ของข้าพเจ้าที่จะไปตัดสินลงโทษคนภายนอก ท่านจะต้องตัดสินลงโทษ
คนภายในมิใช่หรือ 13 ส่วนคนภายนอกนั ้นพระเจ้าจะทรงตัดสินลงโทษ เหตุฉะนั ้นจงกําจัดคนชัว่ ช้านั ้น
ออกจากพวกท่านเสียเถิด
11

6
คริสเตียนไม่ควรจะเป็นความกันต่อหน้าคนไม่เชื่อ
ในพวกท่านมีผู้ใดหรือ ถ้าเป็นความกับคนอื่น จะอาจไปว่าความกันต่อหน้าคนอธรรม และไม่ไปว่า
ต่อ หน้า วิสุทธิชน 2 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า วิสุทธิชนจะพิพากษาโลก และถ้า พวกท่านจะพิพากษาโลก ท่านไม่
สมควรจะพิพากษาความเรือ
่ งเล็ก น้ อยที่สุด หรือ 3 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า เราจะต้องพิพากษาพวกทูต สวรรค์
ถ้า เช่น นั ้น จะยิง่ เป็นการสมควรสัก เท่าใดที่ เราจะพิพากษาตัดสิน ความเรือ
่ งของชีวิตน ี้ 4 ฉะนั ้น ถ้า พวก
ท่านเป็น ความกัน เรือ
่ งชี ว ิตน ี้ ท่านจะตัง้ คนที่ ค ริสตจั กรน ับ ถือ น้ อยที่สุด ให้ ตัดสิน หรือ 5 ข้าพเจ้า กล่าว
ดังนี้ ก็ เพื่อให้ท่านละอายใจ ในพวกท่านไม่มีสักคนหนึ่ งหรือที่ มีสติ ปัญญาสามารถชําระความระหว่างพี่
น้ อง 6 แต่ พี่ น้ องกับ พี่ น้องต้องไปว่า ความกัน ต่อ หน้า คนที่ ไม่ เชื่อ อย่างนั ้น หรือ 7 เหตุ ฉะนั ้น เพราะพวก
1
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ท่านไปเป็นความกัน บัดนี้ ท่านก็ตกจากระดับที่ควรแล้ว ทําไมท่านจึงไม่ทนต่อการร้ายซึ่งเขาทําแก่ท่าน
ทําไมท่านจึงไม่ยอมถูกโกง 8 แต่ท่านเองกลับทําร้ายกัน และโกงกันในระหว่างพวกพีน
่ ้ องของท่านเอง
ชีวิตเดิมก่อนถูกแยกตัง้ ไว้ และได้รบ
ั ความชอบธรรมโดยความเชื่อ

9 ท่านไม่รู หรื
้ อว่าคนอธรรมจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก

อย่าหลงเลย คนล่วงประเวณี
คนถือ รู ป เคารพ คนผิด ผัว เมีย เขา คนนิ สัย เหมือนผู้ หญิง หรือ คนที่ เป็น กะเทย 10 คนขโมย คนโลภ คน
ขี้ เมา คนปากร้าย คนฉ้ อโกง จะไม่ ได้ รับ อาณาจักรของพระเจ้า เป็น มรดก 11 แต่ ก่อนมี บางคนในพวก
ท่านเป็น คนอย่างนั ้น แต่ ท่านได้ รบ
ั ทรงชําระแล้ว และได้ ทรงแยกตัง้ ท่านไว้แล้ว แต่ พระวิญญาณแห่ง
พระเจ้าของเราได้ทรงตัง้ ท่านให้เป็นผู้ชอบธรรมในพระนามของพระเยซูเจ้า 12 ข้าพเจ้าทําสิง่ สารพัดได้
แต่ ไม่ใช่ทุ กสิ่งที่ จะทําได้ นั้นเป็นประโยชน์ ข้าพเจ้าทําสิง่ สารพัดได้ แต่ ข้าพเจ้าไม่ ยอมอยู่ใต้ อํานาจของ
สิง่ ใดเลย
จงหนี จากการล่วงประเวณี
13 อาหารมี ไว้สํา หรับท้อง และท้องก็ สําหรับอาหาร แต่ พระเจ้าจะทรงให้ทัง
้ ท้องและอาหารสิน
้ สูญไป
แล้วร่างกายนั ้นไม่ได้ มีไว้สําหรับการล่วงประเวณี แต่ มีไว้สําหรับองค์ พระผู้เป็นเจ้า และองค์ พระผู้เป็น
เจ้ามีไว้สําหรับร่างกาย 14 พระเจ้าได้ทรงชุบให้องค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นขึ้นมาใหม่ และพระองค์จะทรงชุบ
ให้ เราทัง้ หลายเป็น ขึ้น มาใหม่ โดยฤทธิ์เดชของพระองค์ ด้วย 15 ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า ร่างกายของท่านเป็น
อวัยวะของพระคริสต์ เมื่อ เป็น เช่น นั ้น จะให้ ข้าพเจ้า เอาอวัยวะของพระคริสต์ มาเป็น อวัยวะของหญิง
แพศยาได้ หรือ ขอพระเจ้า อย่า ยอมให้เป็น เช่น นั ้น เลย 16 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า คนที่ ผูก พั นก ับ หญิง แพศยาก็
เป็น กายอัน เดีย วกั นก ับ หญิง นั ้น เพราะพระองค์ ได้ ตรัสว ่า ‘เขาทัง้ สองจะเป็น เนื้ ออ ัน เดียวกัน� 17 แต่
ส่วนคนที่ ผูก พั นก ับ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ เป็ นอ ัน เดีย วกั นก ับ พระองค์ ฝ่ายจิต วิญญาณ 18 จงหลีก เลี่ยง
เสียจากการล่วงประเวณี ความบาปทุกอย่างที่มนุษย์กระทํานั ้นเป็นบาปนอกกาย แต่คนที่ล่วงประเวณี
นั ้นทําผิดต่อร่างกายของตนเอง
ร่างกายของคริสเตียนเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์
19 ท่านไม่ รู หรื
้ อว่า ร่างกายของท่านเป็ นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งสถิตอยู่ในท่าน ซึ่งท่านได้
รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้ าของตั วท่านเอง 20 พระเจ้าได้ ทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคา เหตุ ฉะนั ้นท่าน
จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่าน และด้วยจิตวิญญาณของท่าน ซึ่งเป็นของพระเจ้า

7

คําแนะนําสําหรับคู่สมรสของคริสเตียน
1 แล้วเรือ
่ งที่พวกท่านเขียนมาถึงข้าพเจ้านั ้น ขอตอบว่า การที่ผู้ชายไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงเลยก็ดีแล้ว
2 แต่ เพื่อ ป้ องกัน การล่วงประเวณี ผู้ ชายทุก คนควรมี ภรรยาเป็ น ของตนและผู้ หญิง ทุก คนมี สามี เป็ น
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
สามีไม่มีอํานาจเหนื อร่างกายของตน แต่ภรรยามีอาํ นาจเหนื อร่างกายของสามี 5 อย่าปฏิเสธการอยูร่ ว่ ม
กันเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชัว่ คราว เพื่ออท
ุ ิศตัวในการถืออดอาหารและการอธิษฐาน แล้วจึงค่อยมา
อยู่รว่ มกันอีก เพื่อมิให้ซาตานชักจูงให้ทําผิด เพราะตัวอดไม่ได้ 6 ข้าพเจ้ากล่าวเช่นนี้ โดยได้รบอน
ั
ุญาต
มิใช่เป็นพระบัญชา 7 ข้าพเจ้าปรารถนาที่ จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า แต่ทุกคนก็ได้รับของประทาน
จากพระเจ้า เหมาะกับ ตัว คนหนึ่ ง ได้ ร ับอย ่างนี้ และอีก คนหนึ่ ง ได้ ร ับอย ่างนั ้น 8 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ขอ
กล่าวแก่คนที่ยงั เป็นโสดและพวกแม่ม่ายว่า การที่เขาจะอยู่เหมือนข้าพเจ้าก็ดีแล้ว 9 แต่ถ้าเขายัง้ ใจไม่
ได้ก็จงแต่งงานเสียเถิด เพราะแต่งงานเสียก็ดีกว่ามีใจเร่าร้อนด้วยกามราคะ 10 ส่วนคนที่แต่งงานแล้ว
ข้าพเจ้าขอสัง่ มิใช่ข้าพเจ้าสัง่ เอง แต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงบัญชาว่า อย่าให้ภรรยาทิง้ สามี 11 แต่ถ้านาง

1 โครินธ์ 7:12

1152

1 โครินธ์ 7:34

ทิง้ สามี ไปอย่า ให้ นางไปมี สามี ใหม่ หรือ ไม่ ก็ ให้ นางกลับ มาคืนดี กับ สามี เก่า และขออย่า ให้ สามี หย่า ร้าง
ภรรยาเลย
คําแนะนําสําหรับคริสเตียนที่สามีหรือภรรยายังไม่เชื่อในพระเจ้า
(องค์พระผูเ้ ป็นเจ้ามิได้ตรัส) ว่า ถ้าพีน
่ ้ องคนใดมีภรรยา
ที่ ไม่ เชื่อ และนางพอใจที่ จะอยู่ กับ สามี สามี ก็ ไม่ ควรหย่า นาง 13 ถ้า หญิง คนใดมี สามี ที่ ไม่ เชื่อ และสามี
พอใจที่จะอยูก
่ ับนาง นางก็ไม่ควรหย่าสามีนั้นเลย 14 ด้วยว่าสามีที่ไม่เชื่อนั ้นได้รบ
ั การทรงชําระให้บริสุทธิ์
ทางภรรยา และภรรยาที่ไม่เชื่อก็ได้รับการทรงชําระให้บริสุทธิทางสามี
มิฉะนั ้นลูกของท่านก็เป็นมลทิน
์
15
แต่ บัดนี้ ลูกเหล่านั ้ นก็บริสุทธิ์ แต่ ถ้าคนที่ ไม่เชื่อจะแยกไป ก็ จงให้เขาไปเถิด เรือ
่ งเช่นนี้ ไม่จําเป็ นที ่พี่
น้ องชายหญิงจะผูกมัดให้จําใจอยู่ด้วยกัน เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเรียกเราให้อยู่อย่างสงบ 16 โอ ท่านผู้
เป็นภรรยา ไฉนท่านจะรู ได้
้ ว่าท่านจะช่วยสามีให้รอดได้หรือไม่ โอ ท่านผูเ้ ป็นสามี ไฉนท่านจะรูได้
้ ว่าท่าน
จะช่วยภรรยาให้รอดได้หรือไม่
12 ข้าพเจ้าขอกล่าวแก่คนอื่นๆนอกจากพวกนี้

จงพอใจในฐานะที่เป็นอยู่
17 แต่ ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงประทานฐานะแก่ แต่ ละคนอย่างไร เมื่อ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ได้ ทรงเรียกให้
เขามาแล้ว ก็ให้เขาดํารงอยูใ่ นฐานะนั ้น ข้าพเจ้าขอสัง่ ให้คริสตจักรทัง้ หมดทําตามดังนั ้น 18 มีชายคนใด
ที่ พระเจ้า ทรงเรียกเมื่อ เขาได้ ร บพิ
ั ธ ี เข ้าสุ หน ัต แล้ว หรือ อย่า ให้เขากลับ เป็น เหมือนคนที่ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต
หรือมีชายคนใดที่พระเจ้าทรงเรียกเมื่อเขามิได้เข้าสุหนัตหรือ อย่าให้เขาเข้าสุหนัตเลย 19 การเข้าสุหนัต
ไม่สําคัญอะไร และการไม่เข้าสุหนัตไม่สําคัญอะไร แต่การรักษาพระบัญญัติของพระเจ้านั ้นสําคัญ 20 ให้
ทุ กคนอยู่ ในฐานะที่ เขาอยู่ เมื่อ พระเจ้า ทรงเรียกนั ้น 21 พระเจ้า ทรงเรียกท่านเมื่อ ยัง เป็น ทาสอยู่ หรือ ก็
อย่ากระวนกระวายเพราะการเป็นทาสนั ้น แต่ถ้าท่านสามารถไถ่ตัวออกได้ก็ควรไถ่ดีกว่า 22 เพราะผูใ้ ดที่
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเรียกเมื่อยังเป็นทาสอยู่ ผู้นั ้นเป็นเสรีชนขององค์พระผู้เป็นเจ้า เช่นเดียวกันคนที่
รับการทรงเรียกเมื่อเป็นเสรีชน คนนั ้นเป็นผูรั
้ บใช้ของพระคริสต์ 23 พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วตามราคา
อย่าเข้าเป็นทาสของมนุษย์เลย 24 พี่น้ องทัง้ หลาย ท่านทุกคนดํารงอยู่ในฐานะอันใดเมื่อพระเจ้าทรงเรี
ยก ก็ให้ผู้นั ้นอยูก
่ ับพระเจ้าในฐานะนั ้น
คําแนะนําสําหรับหญิงสาวพรหมจารีและหญิงม่าย

25 แล้วเรือ
่ งหญิงสาวพรหมจารีนั ้น ข้าพเจ้าไม่ได้รับพระบัญชาจากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า แต่ข้าพเจ้าก็ขอ

ออกความเห็นในฐานะที่ เป็นผู้ได้รับพระเมตตาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าให้เป็นผู้ที่ไว้ใจได้ 26 ฉะนั ้นเพราะ
เหตุ ความยากลําบากที่ มี อยู่ ในเวลานี้ ข้าพเจ้า เห็ นว ่า ทุ กคนควรจะอยู่ อย่างที่ เขาอยู่ เดีย
๋ วนี้ 27 ท่านมี
ภรรยาแล้วหรือ อย่าหาช่องที่ จะหย่าภรรยาเลย ท่านหย่าจากภรรยาแล้วหรือ อย่าหาภรรยาเลย 28 ถ้า
ท่านจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด และถ้าหญิงสาวพรหมจารีจะแต่งงานก็ไม่มีความผิด แต่คนที ่แต่งงาน
นั ้น คงจะต้องยุง่ ยากลําบากในฝ่ายเนื้ อ หนั ง แต่ ข้าพเจ้า ปรารถนาที่ จะให้ ท่านพ้น จากความยุง่ ยากนั ้น
29 พี่น้ องทัง
้ หลาย ข้าพเจ้าหมายความว่ายุคนี้ก็สัน
้ มากแล้ว ตัง้ แต่นี้ ไปให้คนเหล่านั ้ นที ่มีภรรยาดําเนิ น
ชีวต
ิ เหมือนกับ ไม่ มี ภรรยา 30 และให้ คนที ่ เศร้า โศกเป็น เหมือนกับ มิ ได้ เศร้า โศก และผู้ ที่ ชื่นชมยินดี ให้
ได้ เป็น เหมือนกับ มิ ได้ ชื่นชมยินดี และผู้ ที่ ซื้ อก ็ ให้ดําเนิ น ชีวต
ิ เหมือนกับ ว่า เขาไม่ มี กรรมสิทธิเหนื
อ อะไร
์
เลย 31 และคนที่ ใช้ ของโลกนี้ ให้เป็น เหมือนกับ มิ ได้ ใช้ อย่างเต็ม ที่ เลย เพราะความนิ ยมของโลกนี้ กําลัง
ล่วงไป 32 ข้าพเจ้าอยากให้ท่านพ้นจากความสาละวนวุน
่ วาย ฝ่ายคนที่ ไม่มีภรรยาก็ สาละวนในการงาน
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพื่อ จะทํา สิง่ ซึ่ง เป็ นที ่ พอพระทัย องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 33 แต่ คนที ่ มี ภรรยาแล้ วก ็
สาละวนในการงานของโลกนี้ เพื่อจะทําสิง่ ที่พอใจของภรรยา 34 มีความแตกต่างกันด้วยระหว่างภรรยา
และสาวพรหมจารี หญิง ที่ ยงั ไม่ แต่ งงานก็ สาละวนในการงานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพื่อ จะได้ เป็น คน
บริสุทธิท
์ ัง้ กายและจิตใจ แต่หญิงที่มีสามีแล้วก็สาละวนในการงานของโลกนี้ เพื่อจะทําสิง่ ซึ่งเป็นทีพ
่ อใจ
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ของสามี 35 ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ ก็ เพื่อเป็น ประโยชน์ ของท่าน มิใช่จะเอาบ่วงบาศคล้องท่านแต่ เพื่อ ความ
เป็นระเบียบ ให้ท่านปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่าย 36 แต่ถ้าชายใดคิดว่าเขา
ปฏิบัติต่อสาวพรหมจารีของเขาอย่างสมควรไม่ได้ และถ้าหญิงนั ้ นมีอายุผ่านวัยหนุ่มสาวแล้ว และต้อง
ทํา อย่างใดอย่างหนึ่ งก ็ ให้ เขาทํา ตามปรารถนา จงให้ เขาแต่งงานเสีย เขาไม่ ได้ ทํา ผิด สิง่ ใด 37 แต่ ชาย
ใดที่ ตัง้ ใจแน่ว แน่ และเห็นว่า ไม่ มี ความจําเป็น แต่ เขาบังคับ ใจตนเองได้ และตัง้ ใจว่า จะให้หญิง นั ้น เป็น
พรหมจารีต่อไป เขาก็กระทําดีแล้ว 38 เหตุฉะนั ้นผู้ใดที่ให้หญิงนั ้นแต่งงานก็ทําดีอยู่ แต่ผู้ที่ไม่ให้แต่งงา
นก็ทําดีกว่า 39 ตราบใดที่สามียังมชี
ี วิตอยู่ ภรรยาก็ต้องอยูก
่ ับสามีตามกฎหมาย แต่ถ้าสามีตาย นางก็เป็
นอ ิ สระจะแต่งงานกับ ชายใดก็ ได้ ตามใจ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เท่านั ้น 40 แต่ ตามความเห็น ของข้าพเจ้า
ก็ เห็นว่าถ้านางอยู่คนเดียวจะเป็นสุขกว่า และข้าพเจ้าคิดว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงสถิตอยู่ฝ่าย
ข้าพเจ้าด้วย

8

อาหารที่ถวายแก่รู ปเคารพ
1 แล ้ว เรือ
่ งของที่ เขาบูชาแก่ รู ปเคารพนั ้น เราทัง้ หลายทราบแล้ วว่าเราทุกคนต่างก็ มี ความรู ้ ความรู ้
นั ้นทําให้ลําพอง แต่ ความรักเสริมสร้างขึ้น 2 ถ้าผู้ใดถือว่าตัวรู สิ
้ ่งใดแล้ว ผู้นั ้นยังไม่รู ตามที
้
่ ตนควรจะรู ้
3 แต่ถ้าผู้ใดรักพระเจ้า พระองค์ก็ทรงรู จ
4
้ ักผู้นั ้น ฉะนั ้นเรือ
่ งการกินอาหารที่เขาได้บูชาแก่รู ปเคารพนั ้น
เรารู อยู
้ แล
่ วว
้ ่ารู ปนัน
้ ไม่มีตัวมีตนเลยในโลกและพระเจ้าองค์อ่น
ื ไม่มี มีแต่พระเจ้าองค์เดียว 5 ถึงแม้จะมี
สิ่งต่างๆในสวรรค์และในแผ่นดินโลกที่เขาเรียกว่า “พระ� (ก็เป็นเหมือนมีพระมากและเจ้ามาก� 6 แต่
ว่าสําหรับพวกเรานั ้นมีพระเจ้าองค์เดียวคือพระบิดา และสิง่ สารพัดทัง้ ปวงบังเกิดขึ้นจากพระองค์ และ
เราอยู่ ในพระองค์ และเรามี พระเยซู คริสต์ เจ้ าองค์ เดียว และสิง่ สารพั ดก ็ เก ิด ขึ้น โดยพระองค์ และเรา
ก็เป็นมาโดยพระองค์ 7 มิใช่ว่าทุกคนมีความรู อย่
้ างนี้ เพราะมีบางคนมีจิตสํานึ กผิดชอบเรือ
่ งรู ปเคารพ
ว่า เมื่อ ได้ กิน อาหารนั ้ นก ็ ถือว่า เป็น ของบูชาแก่ รู ปเคารพจริงๆ และจิตสํานึ ก ผิด ชอบของเขายั งอ ่อ นอ
ยู่ จึง เป็น มลทิน 8 อาหารไม่ เป็น เครือ
่ งที่ ทําให้ พระเจ้า ทรงโปรดปรานเรา ถ้า เรากิน เราก็ ไม่ ได้ อะไรเป็น
พิ เศษ ถ้า เราไม่ กิน เราก็ ไม่ ขาดอะไร 9 แต่ จงระวัง อย่า ให้เสรีภาพของท่านนั ้น ทําให้คนที ่ ออ
่ นในความ
10
เชื่อหลงผิดไป เพราะว่า ถ้าผู้ใดเห็นท่านที่ มี ความรู เอนกายลงรั
้
บประทานในวิหารของรู ปเคารพ จิ ต
สํานึ กผิดชอบที่ออ
่ นของคนนั ้น จะไม่เหิมขึ้นทําให้เขาบังอาจกินของที่ได้บูชาแก่รูปเคารพนั ้นหรือ 11 โดย
ความรู ข
้ องท่าน พี่น้ องที่มีความเชื่ออ่อน ซึ่งพระคริสต์ได้ทรงยอมวายพระชนม์เพื่อเขา จะต้องพินาศไป
12 เมื่อ ท่านทํา ผิด เช่น นั ้น ต่อ พวกพี่ น้ อง และทําร้ายจิตสํานึ ก ผิด ชอบที่ ออ
่ นของเขา ท่านก็ ได้ ทํา ผิด ต่อ
พระคริสต์ 13 เหตุฉะนั ้นถ้าอาหารเป็นเหตุที่ทําให้พีน้
่ องของข้าพเจ้าหลงผิดไป ข้าพเจ้าจะไม่กินเนื้ อสัตว์
อีกต่อไป เพราะเกรงว่าข้าพเจ้าจะทําให้พี่น้ องต้องหลงผิดไป

9

เปาโลอ้างสิทธิของอัครสาวกที่เขาควรจะได้รับ

1 ข้าพเจ้ามิได้เป็นอัครสาวกหรือ ข้าพเจ้ามิได้มีเสรีภาพหรือ ข้าพเจ้ามิได้เหน
็ พระเยซูคริสต์องค์พระผู้

เป็นเจ้าของเราหรือ ท่านทัง้ หลายมิได้เป็นผลงานของข้าพเจ้าในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าหรือ 2 ถ้าข้าพเจ้ามิได้
เป็ นอัครสาวกในสายตาของคนอื่น ข้าพเจ้าก็ ยงั คงเป็ นอัครสาวกในสายตาของท่านอย่างไม่ต้องสงสัย
เพราะพวกท่านคือ ตราตํา แหน่ งอัครสาวกของข้าพเจ้า ในองค์ พระผู้เป็น เจ้า 3 ถ้าผู้ ใดสอบสวนข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าก็จะบอกว่า 4 เราไม่มีสิทธิที
่ ้ องซึ่งเป็นภรรยาไปไหนๆ
์ ่จะกินและดื่มหรือ 5 เราไม่มีสิทธิที
์ ่จะพาพีน
ด้วยกัน เหมือนอย่างอัครสาวกอื่นๆ และบรรดาน้ องชายขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าและเคฟาสหรือ 6 เฉพาะ
ข้าพเจ้าและบารนาบัสเท่านั ้นหรือที่ไม่มีสิทธิจะเลิ
กทํางานหาเลี้ยงชีพ
์
ผู้ประกาศข่าวประเสริฐก็ควรได้รบ
ั การเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั ้น
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7 ใครบ้างที่เป็ นทหารไปในการศึกสงคราม

และต้องกินเสบียงของตัวเอง หรือใครบ้างที่ทําสวนปลูกต้
นองุ่น และมิได้กินผลองุน
่ ในสวนนั ้น หรือใครบ้างที่เลี้ยงสัตว์และมิได้กินนํ้านมของฝูงสัตว์นั ้น 8 ข้าพเจ้า
กล่าวอย่างนี้ ตามอย่างมนุษย์ หรือ พระราชบัญญัติ มิได้ กล ่า วอย่างนี้ เหมือนกัน หรือ 9 เพราะว่า ในพระ
ราชบัญญั ติ ของโมเสสเขียนไว้ว่า ‘อย่า เอาตะกร้า ครอบปากวัว เมื่ อม ัน กําลัง นวดข้าวอยู�
่ พระเจ้า ทรง
เป็น ห่วงวัว หรือ 10 หรือ พระองค์ ได้ ตรัส เพื่อ ประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย แท้ จร ิง คํา นั ้น ท่านเขียนไว้ เพื่อ
ประโยชน์ ของเราทัง้ หลาย ให้คนที ่ ไถนาไถด้วยความหวัง ใจ และให้คนที ่ นวดข้าวนวดด้วยความหวัง ใจ
ว่าจะได้ประโยชน์ ตามที่เขาหวัง 11 ถ้าเราได้หว่านของสําหรับจิตวิญญาณให้แก่ท่าน แล้วจะมากไปหรือ
ที่ เราจะเกี่ยวของสําหรับเนื้ อหนั งจากท่าน 12 ถ้าคนอื่นมีสิทธิที
์ ่ จะได้ รับประโยชน์ จากท่าน เราไม่มีสิทธิ์
ที่ จะได้รบ
ั ยิง่ กว่าเขาอีกหรือ ถึงกระนั ้นเราก็มิได้ใช้สิทธินี
์ ้ เลย แต่ยอมทนทุกข์ยากสารพัด เพื่อเราจะไม่
13
เป็ นอ ุป สรรคขัด ขวางข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ ท่านไม่ รู ้หรือ ว่า คนที่ ปรนนิ บัติ เรือ
่ งสิง่ บริสุทธิ ์ ก็
กินอาหารของพระวิหาร และคนปรนนิ บัติที่แท่นบูชาก็รบ
ั ส่วนแบ่งจากแท่นบูชานน
ั ้ 14 ทํานองเดียวกัน
องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงบัญชาไว้ว่า คนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รบ
ั การเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐ
15
นั ้น แต่ ข้าพเจ้าไม่ได้ ใช้สิทธิเหล่
านี้ เลย ที่ ข้าพเจ้าเขียนเรือ
่ งนี้ ก็ มิใช่เพื่อจะให้เขากระทําอย่างนั ้นแก่
์
ข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้ายอมตายเสียดีกว่าที่จะให้ผู้ใดทําลายเกียรติอันนี้ ของข้าพเจ้า 16 เพราะถึงแม้วา่
ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ นั ้น ข้าพเจ้า ไม่ มี เหตุ ที่ จะอวดได้ เพราะจํา เป็ นที ่ ข้าพเจ้า จะต้องประกาศ
ถ้า ข้าพเจ้า ไม่ ประกาศข่าวประเสริฐ วิบั ติ จะเกิด แก่ ข้าพเจ้า 17 เพราะถ้า ข้าพเจ้า ประกาศอย่างเต็มใจ
ข้าพเจ้า ก็ จะได้ บําเหน็ จ แต่ ถ้า กระทํา การประกาศนั ้น โดยฝืน ใจ ก็ ยัง เป็นการที่ ทรงมอบหน้าที่ ประกาศ
ข่าวประเสริฐ ไว้ให้ ข้าพเจ้า กระทํา 18 แล ้ วอะไรเล่า จะเป็น บําเหน็ จ ของข้าพเจ้า คือ เมื่อ ข้าพเจ้า ประกาศ
ข่าวประเสริฐ ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์โดยไม่คิดค่าจ้าง เพื่อจะไม่ได้ใช้สิทธิในข่
าว
์
ประเสริฐนั ้นอย่างเต็มที่
เปาโลยอมทําทุกวิถีทางเพื่อจะนําจิตวิญญาณ
19 เพราะถึง แม้วา
่ ข้าพเจ้ามิได้ อยู่ในบังคับของผู้ใด ข้าพเจ้าก็ ยงั ยอมตัวเป็นทาสคนทัง้ ปวงเพื่อจะได้
ชนะใจคนมากยิง่ ขึ้น 20 ต่อพวกยิว ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือนยิว เพื่อจะได้พวกยิว ต่อพวกที่ อยู่ใต้พระราช
บัญญัติ ข้าพเจ้า ก็ เป็น เหมือนคนอยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ เพื่อ จะได้ คนที ่ อยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ นั ้น 21 ต่อ
คนที่อยู่นอกพระราชบัญญัติ ข้าพเจ้าก็ทําตัวเหมือนคนนอกพระราชบัญญัติ เพื่อจะได้คนที่อยู่นอกพระ
ราชบัญญัตินั ้น (แต่ข้าพเจ้ามิได้อยู่นอกพระราชบัญญัติของพระเจ้า แต่อยู่ใต้พระราชบัญญัติแห่งพระ
คริสต์� 22 ต่อ คนอ่อนแอ ข้าพเจ้า ก็ ทําตัว เหมือนคนอ่อนแอ เพื่อ จะได้ คนอ่อนแอ ข้าพเจ้า ยอมเป็น คน
ทุกชนิ ดต่อคนทัง้ ปวง เพื่อจะช่วยเขาให้รอดได้บ้างโดยทุกวิถีทาง 23 ข้าพเจ้าทําอย่างนี้ เพราะเห็นแก่ข่าว
ประเสริฐ เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ มี ส่วนกั บท ่านในข่าวประเสริฐ นั ้น 24 ท่านไม่ รู หรื
้ อ ว่า คนเหล่านั ้ นที ่ วงิ่ แข่ งก
ัน ก็วิงด
่ ้วยกันทุกคน แต่คนที่ได้รับรางวัลมีคนเดียว เหตุฉะนั ้นจงวิง่ เพื่อชิงรางวัลให้ได้ 25 ฝ่ายนั กกีฬา
ทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบทุกอย่าง แล้วเขากระทําอย่างนั ้นเพื่อจะได้มงกุฎใบไม้ซ่ึงร่วงโรยได้ แต่เรา
กระทําเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันรว
่ งโรยเลย 26 ดังนั ้นส่วนข้าพเจ้าวิง่ แข่งอย่างนี้ โดยมีเป้าหมาย ข้าพเจ้า
ได้ต่อสู้อย่างนี้ ไม่ใช่อย่างนั กมวยที่ชกลม 27 แต่ข้าพเจ้าระงับความปรารถนาฝ่ายเนื้ อหนั งให้อยูใต้
่ บังคับ
เพราะเกรงว่า โดยทางหนึ่ ง ทางใดเมื่อ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศแก่ คนอื่น แล้ว ตัว ข้าพเจ้า เองจะเป็น คนที่ ใช้
การไม่ได้

10
การประพฤติของอิสราเอลเป็นเครือ
่ งเตือนใจของคริสตจักร
พี่ น้ องทัง้ หลาย ยิง่ กว่า นี้ ข้าพเจ้า อยากให้ ท่านทัง้ หลายเข้าใจว่า บรรพบุรุษ ของเราทัง้ สิน
้ ได้ อยู่ ใต้
2
เมฆ และได้ ผ่านทะเลไปทุก คน ได้ รับ บัพ ติศ มาในเมฆและในทะเลเข้า ส่วนกับ โมเสสทุก คน 3 และได้
1
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รับประทานอาหารฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน 4 และได้ด่ืมน้าํ ฝ่ายจิตวิญญาณอันเดียวกันทุกคน
เพราะว่าเขาได้ด่ืมน้าํ ซึ่งไหลออกมาจากศิลาฝ่ายจิตวิญญาณที่ติดตามเขามา ศิลานัน
้ คือพระคริสต์ 5 แต่
ถึงกระนั ้ นก็ดีมีคนส่วนมากในพวกนั ้ นที ่พระเจ้าไม่ทรงพอพระทัย เพราะว่าเขาล้มตายกันเกลื่อนกลาด
ในถิน
่ งเตือนใจพวกเรา ไม่ ให้เรามี ใจโลภปรารถนาสิง่ ที่
่ ทุ รกันดาร 6 แล้วเหตุ การณ์ เหล่า นี้ จึงเป็น เครือ
ชัว่ เหมือนเขาเหล่า นั ้น 7 ท่านทัง้ หลายอย่า นั บถือ รู ป เคารพ เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ กระทํา
ตามที่ มี เข ียนไว้ แล ้ วว ่า ‘ประชาชนก็ นั่ง ลงกิน และดื่ม แล้ว ก็ ลุ กขึ้น เล่น สนุ กก ัน� 8 อย่า ให้ เรากระทํา
ล่วงประเวณี เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ กระทํา แล้ว ก็ ล้ม ลงตายในวัน เดียวสองหมื่น สามพัน
คน 9 อย่า ให้เราลองดี พระคริสต์ เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ กระทํา แล้ว ก็ ต้องพินาศด้วยงู ร้าย
10 ท่านทัง
้ หลายอย่า บ่น เหมือนอย่างที่ บางคนในพวกเขาได้ บ่น แล้ว ก็ ต้องพินาศด้วยองค์ เพชฌฆาต
11 แต่ บรรดาเหตุ การณ์ เหล่า นี้ จึง ได้ บังเกิด แก่ เขาเพื่อ เป็ น ตัวอย่าง และได้ บันทึก ไว้เพื่อ เตือนสติ เราทัง
้
หลาย ผู้ ซึ่ง กําลัง อยู่ ในกาลสุด ปลายของแผ่น ดิน โลก 12 เหตุ ฉะนั ้น คนที่ คิด ว่า ตัว เองมัน
่ คงดี แล้ว ก็ จง
ระวัง ให้ ดี กล ั วว ่า จะล้ม ลง 13 ไม่มี การทดลองใดๆเกิด ขึ้ นก ั บท ่าน นอกเหนื อ จากการทดลองซึ่ง เคยเกิ
ดกับมนุษย์ทัง้ หลาย แต่ พระเจ้าทรงสัตย์ซื่อ พระองค์ จะไม่ทรงให้ท่านต้องถูกทดลองเกินกว่าที่ ท่านจะ
ทนได้ แต่ เมื่อท่านถูกทดลองนั ้น พระองค์ จะทรงโปรดให้ท่านมีทางที่ จะหลีกเลี่ยงได้ ด้วย เพื่อท่านจะมี
กําลังทนได้ 14 พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหตุฉะนั ้นท่านจงหลีกเลี่ยงเสียจากการนั บถือรู ปเคารพ 15 ข้าพเจ้า
พูดกับท่านอย่างพูดกับคนที่มีปัญญา ท่านจงพิจารณาถ้อยคําที่ข้าพเจ้าพูดนั ้นเถิด
พิธศี
ี ลระลึกมีไว้สําหรับผู้ที่เชื่อเท่านั ้น

ถ้วยแห่ง พระพรซึ่ง เราได้ ขอพระพรนั ้น เป็ นที ่ ทําให้ เรามี ส่วนร่วมในพระโลหิต ของพระคริสต์ มิใช่
หรือ ขนมปังซึ่งเราหักนั ้นเป็ นที ่ทําให้เรามี ส่วนร่วมในพระกายของพระคริสต์ มิใช่หรือ 17 แม้เราซึ่งเป็น
บุคคลหลายคน เราก็ ยงั เป็น ขนมปั งก ้อนเดียวและเป็ นร ่า งกายเดียว เพราะว่า เราทุก คนรับ ประทานข
นมปั งก้อนเดียวกัน 18 จงพิจารณาดูพวกอิสราเอลตามเนื้ อหนั ง คนที่รบ
ั ประทานของที่บูชาแล้วนัน
้ ก็มี
ส่วนร่วมในแท่นบูชานันม
้ ิใช่หรือ 19 ถ้าอย่างนั ้นแล้วจะให้ข้าพเจ้าว่าอย่างไร รู ปเคารพนั ้นศักดิสิ
์ ทธิหรื
์ อ
เครือ
่ งบูชาที่ ถวายแก่ รู ปเคารพนั ้น เป็น ของศั กด ิ์สิทธิ์หรือ 20 แต่ ข้าพเจ้า ว่า เครือ
่ งบูชาที่ พวกต่างชาติ
ถวายนั ้น เขาถวายบูชาแก่พวกปิศาจ และไม่ได้ถวายแด่พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วม
กับ พวกปิศาจ 21 ท่านจะดื่ม จากถ้วยขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และจากถ้วยของพวกปิศาจด้วยไม่ ได้ ท่าน
จะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกปิศาจด้วยก็ไม่ได้ 22 เราจะยัว่ ยุให้องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าทรงอิจฉาหรือ เรามีฤทธิมากกว่
าพระองค์หรือ
์
16

จงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า
ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด ได้ แต่ ไม่ใช่ ทุ กสิ่ ง ที่ จะทําได้ นั้น เป็น ประโยชน์ ข้าพเจ้า ทํา สิง่ สารพัด ได้ แต่
ไม่ใช่ ทุ กสิ่ ง จะทําให้ เจริญ ขึ้น 24 อย่า ให้ ผู้ ใดเห็น แก่ ประโยชน์ ส่วนตัว แต่ จงเห็น แก่ ประโยชน์ ของคน
อื่น 25 ทุ กสิ่ ง ที่ เขาขายตามตลาดเนื้ อ นั ้ นร ับ ประทานได้ ไม่ ต้องถามอะไรโดยเห็น แก่ ใจสํานึ ก ผิด ชอบ
26 เพราะว่า ‘แผ่ นดิน โลกกับ สรรพสิง
่ ในโลกนั ้น เป็น ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 27 ถ้า คนที่ ไม่มี ความเชื่อ
จะเชิญท่านไปในงานเลี้ยงและท่านเต็มใจไป สิ่งที่เขาตัง้ ให้รบ
ั ประทานก็รบ
ั ประทานได้ ไม่ต้องถามอะไร
โดยเห็น แก่ ใจสํานึ ก ผิด ชอบ 28 แต่ ถ้า มี ใครมาบอกท่านว่า “ของนี้ เขาถวายแก่ รู ปเคารพแล้ว� ท่าน
อย่า รับ ประทาน เพราะเห็น แก่ คนที ่ บอกนั ้น และเพราะเห็น แก่ ใจสํานึ ก ผิด ชอบด้วย เพราะว่า ‘แผ่ นดิน
โลกกับ สรรพสิง่ ในโลกนั ้น เป็น ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า � 29 ข้าพเจ้า มิ ได้ หมายถึงใจสํานึ ก ผิด ชอบของ
ท่าน แต่ หมายถึงใจสํานึ ก ผิด ชอบของคนที่ บอกนั ้น ทําไมใจสํานึ ก ผิด ชอบของผู้ อ่น
ื จะต้องมาขัด ขวาง
เสรีภาพของข้าพเจ้าเล่า 30 เพราะถ้าข้าพเจ้ารับประทานโดยพระคุณ ทําไมเขาติเตียนข้าพเจ้าเพราะสิง่
ที่ ข้าพเจ้า ได้ ขอบพระคุณ แล้ว เล่า 31 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านจะรับ ประทาน จะดื่ม หรือ จะทํา อะไรก็ ตาม จง
23
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กระทําเพื่อเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้า 32 อย่าเป็นต้นเหตุที่ทําให้พวกยิว หรือพวกต่างชาติ หรือ
คริสตจักรของพระเจ้าหลงผิดไป 33 เหมือนที่ข้าพเจ้าเองได้พยายามกระทําทุกสิง่ เพื่อให้เป็นทีพ
่ อใจของ
คนทัง้ ปวง มิได้เห็นแก่ประโยชน์ ส่วนตัว แต่เห็นแก่ประโยชน์ ของคนทัง้ หลาย เพื่อให้เขารอดได้

11

“ชายเป็นศีรษะของหญิง�
ท่านทัง้ หลายก็ จงปฏิ บั ติ ตามอย่างข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ ข้าพเจ้า ปฏิ บั ติ ตามอย่างพระคริสต์ 2 พี่
น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ ข้าพเจ้า ขอชมท่านทัง้ หลายเพราะท่านได้ ระลึก ถึง ข้าพเจ้า ทุก ประการ และท่านได้
รักษากฎที่ข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท่าน 3 แต่ข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านทัง้ หลายเข้าใจว่า พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะ
ของชายทุก คน และชายเป็น ศีรษะของหญิง และพระเจ้า ทรงเป็น พระเศียรของพระคริสต์ 4 ชายทุก
คนที่ กําลังอธิษฐานหรือพยากรณ์ โดยคลุมศีรษะอยู่ ก็ทําความอัปยศแก่ ศีรษะ 5 แต่ หญิงทุกคนที่ กําลัง
อธิษฐานหรือ พยากรณ์ ถ้า ไม่ คลุม ศีรษะ ก็ ทําความอัปยศแก่ ศีรษะ เพราะเหมือนกับ ว่า นางได้ โกนผม
เสียแล้ว 6 เพราะถ้าผู้หญิงไม่ได้คลุมศีรษะ ก็ควรจะตัดผมเสีย แต่ถ้าการที่ผู้หญิงจะตัดผมหรือโกนผม
นั ้นเป็นสิง่ ที่น่าอับอาย จงคลุมศีรษะเสีย 7 เพราะการที่ผูชายไม่
้
สมควรจะคลุมศีรษะนั ้น ก็เพราะว่าผู้ชาย
เป็นพระฉายาและสง่าราศีของพระเจ้า ส่วนผู้หญิงนั ้นเป็นสง่าราศี ของผู้ชาย 8 เพราะว่าไม่ได้ทรงสร้าง
ผู้ชายจากผู้ หญิง แต่ ได้ ทรงสร้างผู้ หญิง จากผู้ ชาย 9 และไม่ ได้ ทรงสร้างผู้ชายไว้สําหรับ ผู้ หญิง แต่ ทรง
สร้างผู้หญิงไว้สําหรับผู้ชาย 10 ด้วยเหตุนี้เอง ผู้หญิงจึงควรจะเอาสัญญลักษณ์ แห่งอํานาจนี้ คลุมศีรษะ
เพราะเห็นแก่พวกทูตสวรรค์ 11 ถึงกระนั ้ นก็ดี ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้ชายก็ต้องพึ่งผู้หญิงและผู้หญิงก็
ต้องพึ่งผู้ชาย 12 เพราะว่าผู้หญิงนั ้นทรงสร้างมาจากผู้ชายฉั นใด ต่อมาผู้ชายก็เกิดมาจากผู้หญิงฉั นนั ้น
แต่สิ่งสารพัดก็มีมาจากพระเจ้า 13 ท่านทัง้ หลายจงตัดสินเองเถิดว่า เป็นการสมควรหรือไม่ที่ผู้หญิงจะ
ไม่คลุมศีรษะเมื่ออธิษฐานต่อพระเจ้า 14 ธรรมชาติ เองไม่ได้ สอนท่านหรือว่า ถ้าผู้ชายไว้ผมยาวก็เป็ นที ่
น่าอายแก่ตัว 15 แต่ถ้าผู้หญิงไว้ผมยาวก็เป็นสง่าราศีแก่ตัว เพราะว่าผมเป็นสิง่ ที่ประทานให้แก่เขาเพื่อ
คลุมศีรษะ 16 แต่ถ้าผู้ใดจะโต้แย้ง เราและคริสตจักรของพระเจ้าไม่รบ
ั ธรรมเนี ยมอย่างที่โต้แย้งนั ้น
1

พิธระลึ
ี
กถึงองค์พระผู้เป็นเจ้า
17 แล ้ว ในการให้ คํา สัง
่ ต่อ ไปนี้ ข้าพเจ้า ชมท่านไม่ ได้ คือ ว่าการประชุม ของท่านนั ้ นม ัก จะได้ ผลเสีย
18
มากกว่าผลดี ประการแรกข้าพเจ้าได้ยินว่า เมื่อท่านประชุมคริสตจักรนน
ั ้ มีการแตกก๊กแตกเหล่าใน
19
พวกท่าน และข้าพเจ้าเชื่อว่าคงมีความจริงอยูบ้
่ าง เพราะจะต้องมีการขัดแย้งกันบ้างในพวกท่าน เพื่อ
คนฝ่ายถูก ในพวกท่านจะได้ ปรากฏเด่น ขึ้น 20 เมื่อ ท่านทัง้ หลายประชุม พร้อมกัน นั ้น ท่านจึง ประชุม รับ
ประทานเป็นที่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ 21 เพราะว่าเมื่อท่านรับประทาน บ้างก็รบ
ั ประทานอาหาร
22
ของตนก่อนคนอื่น บ้างก็ยงั หิวอยู่ และบ้างก็เมา อะไรกันนี่ ท่านไม่มีเรือนที่จะกินและดื่มหรือ หรือว่า
ท่านดู ห มิ่นคร ิสตจักรของพระเจ้า และทําให้คนที ่ ขัดสนได้ รบ
ั ความอับอาย จะให้ข้าพเจ้า ว่า อย่างไรแก่
ท่าน จะให้ชมท่านหรือ ในเรือ
่ งนี้ ข้าพเจ้าจะไม่ขอชมท่านเลย 23 เพราะว่าเรือ
่ งซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้กับท
่านแล้ วนน
ั ้ ข้าพเจ้าได้ รบ
ั จากองค์ พระผู้เป็นเจ้า คือในคื นที ่เขาทรยศพระเยซู เจ้ านั ้น พระองค์ ทรงหยิบ
24
ขนมปัง ครัน
้ ขอบพระคุณแล้ว จึงทรงหักแล้วตรัสว่า “จงรับไปกินเถิด นี่ เป็นกายของเรา ซึ่งหักออก
เพื่อท่านทัง้ หลาย จงกระทําอย่างนี้ ให้เป็ นที ่ระลึกถึงเรา� 25 เมื่อรับประทานแล้ว พระองค์ จึงทรงหยิบ
ถ้วยด้วยอาการอย่างเดียวกัน ตรัสว่า “ถ้วยนี้ คือพันธสัญญาใหม่ด้วยโลหิตของเรา เมื่อท่านดื่มจากถ้วย
นี้ เวลาใด จงดื่มให้เป็นที่ระลึกถึงเรา� 26 เพราะว่าเมื่อท่านทัง้ หลายกินขนมปังนี้ และดื่มจากถ้วยนี้ เวลา
ใด ท่านก็ ประกาศการวายพระชนม์ ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า จนกว่า พระองค์ จะเสด็จ มา 27 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า
ผู้ ใดกิน ขนมปัง นี้ และดื่ม จากถ้วยขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า อย่างไม่ สมควร ผู้ นั ้ นก ็ ทํา ผิด ต่อ พระกายและ
พระโลหิต ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 28 ขอให้ทุ กคนพิจารณาตนเอง แล ้วจึ งก ิ นขนมปัง และดื่ม จากถ้วยนี้
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เพราะว่า คนที่ กิน และดื่ม อย่างไม่ สมควร ก็ กิน และดื่ม เพื่อ นํา พระอาชญามาสู่ ตนเอง เพราะมิ ได้ พินิ
จดูพระกายขององค์พระผู้เป็นเจ้า
29

ผู้รับพิธีระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่สมควร บ้างก็ป่วย บ้างก็ตาย
30 ด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกําลังและป่ วยอยูแ
่ ละที่ล่วงหลับไปแล้วกมี
็ มาก 31 เพราะถ้าเรา
จะพิจารณาตัวเราเอง เราจะไม่ต้องถูกทําโทษ 32 แต่เมื่อองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทําโทษเรานั ้น พระองค์
ทรงตีสอนเรา เพื่อมิให้เราถูกพิพากษาลงโทษด้วยกันกับโลก 33 พี่น้ องของข้าพเจ้า ด้วยเหตุนี้เมื่อท่าน
มาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั ้น จงคอยซึ่งกันและกัน 34 ถ้ามีใครหิวก็ให้เขากินที่บ้านเสียก่อน เพื่อ
เมื่อมาประชุมกันท่านจะได้ไม่ถูกพิพากษาลงโทษ ส่วนเรือ
่ งอื่นๆนั ้นเมื่อข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะแนะนําให้

12
ของประทานต่างๆฝ่ายจิตวิญญาณ
บัดนี้ ข้าพเจ้าอยากให้ท่านเข้าใจเรือ
่ งของประทานฝ่ายจิตวิญญาณนั ้น 2 ท่านรู แล
้ วว
้
่า แต่ก่อนท่านยังเป็นคนไม่เชื่อนั ้น ท่านถูกชักนําให้หลงไปนั บถือรู ปเคารพซึ่งพูดไม่ได้ตามแต่ท่านจะถูก
นําไป 3 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงบอกท่านทัง้ หลายให้ทราบว่า ไม่มีผู้ใดซึ่งพูดโดยพระวิญญาณของพระเจ้า
จะเรียกพระเยซูว่า ผูที
้ ่ถูกสาปแช่ง และไม่มีผูใดอาจพู
้
ดว่าพระเยซูเป็นองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า นอกจากผูที
้ ่พู
4
5
ดโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ แล้วของประทานนั ้ นมีต่างๆกัน แต่ มีพระวิญญาณองค์ เดียวกัน งานรับ
ใช้มีต่างๆกัน แต่มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียวกัน 6 กิจกรรมมีต่างๆกัน แต่มีพระเจ้าองค์เดียวกันที่ทรง
กระทําสารพัดในทุกคน 7 การสําแดงของพระวิญญาณนั ้ นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ ร่วมกัน 8 ด้วยพระ
วิญญาณทรงโปรดประทานให้คนหนึ่ งม ี ถ้อยคํา ประกอบด้วยสติ ปัญญา และให้อีกคนหนึ่ งม ี ถ้อยคํา อัน
ประกอบด้วยความรู ้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณองค์เดียวกัน 9 และให้อีกคนหนึ่ งมีความเชื่อ แต่เป็นโดย
พระวิญญาณองค์เดียวกัน และให้อีกคนหนึ่ งมีความสามารถรักษาคนป่วยได้ แต่เป็นโดยพระวิญญาณ
องค์ เดียวกัน 10 และให้ อี กคนหนึ่ ง ทําการอัศจรรย์ ต่างๆ และให้ อี กคนหนึ่ ง พยากรณ์ ได้ และให้ อี กคน
หนึ่ ง รู จ
้ ัก สังเกตวิญญาณต่างๆ และให้ อี กคนหนึ่ ง พูด ภาษาต่างๆ และให้ อี กคนหนึ่ ง แปลภาษานั ้นๆได้
11 สิ ่ง สารพัด เหล่า นี้ พระวิญญาณองค์ เดียวกัน ทรงบันดาลและประทานแก่ แต่ ละคนตามชอบพระทัย
พระองค์
1 พีน้
่ องทัง้ หลาย

คริสเตียนเป็นอวัยวะต่างๆของกายเดียวกัน
12 ถึงกายนั ้นเป็ นกายเดียว ก็ยังมีอวัยวะหลายส่ วน และบรรดาอวัยวะต่างๆของกายเดียวนั ้นแม้จะมี
หลายส่วนก็ยงั เป็นกายเดียวกันฉั นใด พระคริสต์ก็ทรงเป็นฉั นนั ้น 13 เพราะว่าถึงเราจะเป็นพวกยิวหรือ
พวกต่างชาติ เป็น ทาสหรือม ิ ใช่ ทาสก็ ตาม เราทัง้ หลายได้ รบ
ั บัพ ติศ มาโดยพระวิญญาณองค์ เดียวเข้า
เป็น กายอัน เดียวกัน และพระวิญญาณองค์ เดียวกัน นั ้น ซาบซ่านอยู่ 14 เพราะว่า ร่างกายมิ ได้ ประกอบ
ด้วยอวัยวะเดียวแต่ ด้วยหลายอวัยวะ 15 ถ้า เท้า จะพูด ว่า “เพราะข้าพเจ้า มิ ได้ เป็ นม ือ ข้าพเจ้า จึง ไม่ ได้
เป็น อวัยวะของร่างกายนั ้น� เท ้า จะไม่ เป็น อวัยวะของร่างกายเพราะเหตุ นั้น หรือ 16 และถ้า หู จะพูด ว่า
“เพราะข้าพเจ้า มิ ได้ เป็น ตา ข้าพเจ้า จึ งม ิ ได้ เป็น อวัยวะของร่างกายนั ้น� หู จะไม่ เป็น อวัยวะของร่างกาย
เพราะเหตุ นั้น หรือ 17 ถ้า อวัยวะทัง้ หมดในร่างกายเป็น ตา การได้ยน
ิ จะอยู่ ที่ไหน ถ้า ทัง้ ร่างกายเป็น หู
18
การดมกลิน
่ จะอยู่ ที่ไหน แต่ บัดนี้ พระเจ้า ได้ ทรงตัง้ อวัยวะทุก ส่วนไว้ในร่างกายตามชอบพระทัย ของ
พระองค์ 19 ถ้า อวัยวะทัง้ หมดเป็น อวัยวะเดียว ร่างกายจะมี ที่ไหน 20 แต่ บัดนี้ มี หลายอวัยวะแต่ ก็ ยัง เป็
นร่างกายเดียวกัน 21 และตาจะว่าแก่มือว่า “ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า� ก็ไม่ได้ หรือศีรษะจะว่าแก่เท้าว่า
“ข้าพเจ้าไม่ต้องการเจ้า� ก็ไม่ได้ 22 แต่ยิง่ กว่านี้ อวัยวะของร่างกายที่เราเห็นว่าอ่อนแอ เราก็ขาดเสียไม่
ได้ 23 และอวัยวะของร่างกายที่ เราถือว่ามีเกียรติ น้ อย เราก็ ยงั ทําให้มีเกียรติ ยิง่ ขึ้น และอวัยวะที่ ไม่น่าดู
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
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ทรงให้ อวัยวะของร่างกายเสมอภาคกัน ทรงให้ อวัยวะที่ ต่ํา ต้อยเป็ นที ่ นับถือ มากขึ้น 25 เพื่อ ไม่ ให้ มี การ
แก่งแย่งกันในร่างกาย แต่ให้อวัยวะทุกส่วนมีความห่วงใยซึ่งกันและกัน 26 ถ้าอวัยวะอันหนึ่ งเจ็บ อวัยวะ
ทัง้ หมดก็ พลอยเจ็ บด ้วย ถ้า อวัยวะอัน หนึ่ ง ได้ รบ
ั เกียรติ อวัยวะทัง้ หมดก็ พลอยชื่นชมยินดี ด้วย 27 บัดนี้
ฝ่ายท่านทัง้ หลายเป็น กายของพระคริสต์ และต่างก็ เป็น อวัยวะของพระกายนั ้น 28 และพระเจ้า ได้ ทรง
โปรดตัง้ บางคนไว้ในคริสตจักร คือหนึ่ งอัครสาวก สองผูพยากรณ์
้
สามครู บาอาจารย์ แล้วต่อจากนั ้นกมี
็
29
การอัศจรรย์ ของประทานในการรักษาโรค การช่วยเหลือ การครอบครอง การพูดภาษาต่างๆ ทุกคน
เป็ นอัครสาวกหรือ ทุกคนเป็นผู้พยากรณ์ หรือ ทุกคนเป็ นครูบาอาจารย์หรือ ทุกคนกระทําการอัศจรรย์
หรือ 30 ทุ กคนได้ รบ
ั ของประทานให้รก
ั ษาโรคหรือ ทุ กคนพูด ภาษาต่างๆหรือ ทุ กคนแปลได้ หรือ 31 แต่
ท่านทัง้ หลายจงกระตือรือร้นอย่างจริงจังบรรดาของประทานอันดีที่สุดนั ้น และข้าพเจ้ายังคงแสดงทาง
ที่ยอดเยีย
่ มกว่าแก่ท่านทัง้ หลาย
คุณความดีแห่งความรักของคริสเตียน

13

1 แม้ข้าพเจ้าพูดภาษาของมนุษย์ก็ดี และภาษาของทูตสวรรค์ก็ดี แต่ไม่มความรั
ี
ก ข้าพเจ้าเป็นเหมือน

ฆ้องหรือ ฉาบที่ กําลัง ส่ง เสียง 2 แม้ ข้าพเจ้า มี ของประทานแห่ง การพยากรณ์ และเข้าใจในความลึ กล ั
บท ัง้ ปวงและมี ความรู ้ทัง้ สิน
้ และแม้ ข้าพเจ้า มี ความเชื่อ ทัง้ หมดพอจะยกภูเขาไปได้ แต่ ไม่มี ความรัก
3
ข้าพเจ้าก็ไม่มีค่าอะไรเลย แม้ข้าพเจ้ามอบของสารพัดเพื่อเลี้ยงคนยากจน และแม้ข้าพเจ้ายอมให้เอา
ตัว ข้าพเจ้า ไปเผาไฟเสีย แต่ ไม่มี ความรัก จะหาเป็น ประโยชน์ แก่ ข้าพเจ้าไม่ 4 ความรักนั ้ นก ็อดทนนาน
และกระทําคุณให้ ความรักไม่อิจฉา ความรักไม่อวดตัว ไม่หยิง่ ผยอง 5 ไม่ทําสิง่ ที่ไม่บังควร ไม่คิดเห็นแก่
ตนเองฝ่ายเดียว ไม่ฉุ นเฉี ยว ไม่ช่างจดจําความผิด 6 ไม่ชื่นชมยินดีในความชัว่ ช้า แต่ชื่นชมยินดีในความ
จริง 7 ไม่แคะไค้คุ้ยเขี่ยความผิดของเขา และเชื่อในส่วนดีของเขาอยูเสมอ
่
และมีความหวังอยูเสมอ
่
และ
เพียรทนเอาทุกอย่าง 8 ความรักไม่มีวันสูญสิน
้ แม้คําพยากรณ์ ก็ จะเสื่อมสูญไป แม้การพูดภาษาต่างๆ
นั ้ นก็จะมี เวลาเลิกไป แม้ ความรู ก็
้ จะเสื่อมสูญไป 9 เพราะที่ เรารู น
้ ั ้ นก็รู แต่
้ ส่วนหนึ่ ง และที่ เราพยากรณ์
นั ้ นก ็ พยากรณ์ แต่ ส่วนหนึ่ ง 10 แต่ เมื่อ ความสมบู รณ ์ มาถึง แล้ว ความบกพร่องนั ้ นก ็ จะสูญ ไป 11 เมื่อ
ข้าพเจ้า ยัง เป็น เด็ก ข้าพเจ้า พู ดอย ่างเด็ก คิ ดอย ่างเด็ก ใคร่ครวญหาเหตุผลอย่างเด็ก แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า
เป็นผูใหญ่
้
ข้าพเจ้าก็เลิกอาการเด็กเสีย 12 เพราะว่าบัดนี้ เราเห็นสลัวๆเหมือนดูในกระจก แต่เวลานั ้นจะ
ได้ เห็นหน้ากันชัดเจน เดีย
๋ วนี้ ข้าพเจ้ารู แต่
้ ส่วนหนึ่ ง แต่ เวลานั ้นข้าพเจ้าจะรู แจ
้ ้งเหมือนได้ รู จั
้ กข้าพเจ้า
แล้วด้วย 13 ดังนั ้นยังตัง้ อยูส
่ ามสิง่ คือความเชื่อ ความหวังใจ ความรัก แต่ความรักใหญ่ที่สุด

14
จงแสวงหาของประทานที่จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น
1 จง มุ่ง หาความ รัก และ จง ปรารถนา ของ ประทาน ฝ่าย จิต วิญญาณ เฉพาะ อย่าง ยิง
่ การ พยากรณ์
2 เพราะว่า ผู้ หน ่ง
ึ ผู้ ใดที่ พู ดภาษาต่างๆได้ ไม่ ได้ พู ดก ับ มนุษย์ แต่ ทูล ต่อ พระเจ้า เพราะว่า ไม่ มี มนุษย์
คนใดเข้าใจได้ แต่ เขาพูด เป็น ความลึ กล ับ ฝ่ายจิต วิญญาณ 3 ฝ่ายผู้ ที่ พยากรณ์ นั ้น พู ดก ับ มนุษย์ ทําให้
เขาเจริญขึ้น เป็ นที่เตือนสติและหนุนใจ 4 ฝ่ายคนที่พูดภาษาต่างๆนั ้นก็ทําให้ตนเองเจริญฝ่ายเดียว แต่
ผู้ ที่ พยากรณ์ นั ้น ย่อมทํา ให้ค ริสตจักรจําเริญ ขึ้น 5 ข้าพเจ้า ใคร่ให้ท่านทัง้ หลายพูด ภาษาต่างๆได้ แต่ ยิง่
กว่านั ้ นอ ีก ข้าพเจ้า ปรารถนาจะให้ท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ เพราะว่าผู้ ที่ พยากรณ์ ได้ นั ้ นก ็ ใหญ่ กว่าคน
ที่ พู ดภาษาต่างๆได้ เว้นแต่ เขาสามารถแปลภาษานั ้นๆออก เพื่อคริสตจักรจะได้ รบ
ั ความจําเริญขึ้น 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 โดยคํา พยากรณ์ หรือ โดยการสัง่ สอน
7 แม้ เป็ น สิง
้ อย่างไร
่ ที่ ไม่มีชีวิตก็ยงั กระทําเสียงได้ เช่นปี่ หรือพิณเขาคู่ ถ้าเสียงนั ้นไม่ต่างกัน ใครจะรู ได้
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ว่า เขาเป่าหรือดีดอะไร 8 เพราะถ้าแตรเดี่ยวเปล่งเสียงไม่ชัดเจน ใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานได้
9 ท่านทัง
้ หลายก็เป็นเช่นนั ้น ถ้าท่านไม่ใช้ภาษาพูดที่เข้าใจได้ง่าย เขาจะเข้าใจคําพูดนั ้นได้อย่างไร ท่าน
ก็ จะพูด เพ้อ ตามลมไป 10 ในโลกนี้ มี ภาษาเป็ นอ ัน มาก และไม่ มี ภาษาใดๆที่ ปราศจากเนื้ อ ความ 11 เหตุ
ฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า ไม่ เข ้า ใจเนื้ อ ความของภาษานั ้นๆ ข้าพเจ้า จะเป็น คนต่างภาษากับ คนที่ พูด และคนที่
พู ดนั ้นจะเป็นคนต่างภาษากับข้าพเจ้าด้วย 12 เช่นเดียวกัน เมื่อท่านทัง้ หลายกําลังร้อนใจแสวงหาของ
ประทานฝ่ายจิตวิญญาณแล้ว ก็จงอุตส่าห์กระทําตัวของท่านให้สามารถที่จะทําให้คริสตจักรจําเริญขึ้น
13 เหตุฉะนั ้นให้คนทีพู
่ ดภาษาต่างๆอธิษฐานว่า เขาจะสามารถแปลได้ด้วย 14 เพราะถ้าข้าพเจ้าอธิษฐาน
เป็นภาษาต่างๆ จิตวิญญาณของข้าพเจ้าอธิษฐานก็จริง แต่ข้าพเจ้าเองก็ไม่เข้าใจ 15 ถ้าเช่นนั ้นข้าพเจ้า
ควรจะทําประการใด ข้าพเจ้าจะอธิษฐานด้วยจิตวิญญาณและจะอธิษฐานด้วยความเข้าใจด้วย และจะ
ร้องเพลงด้วยจิต วิญญาณและจะร้องเพลงด้วยความเข้าใจด้วย 16 มิ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านขอบพระคุณ ด้วย
จิตวิญญาณแล้ว คนที ่อยู่ในพวกที่ รู ไม่
้ ถึงจะว่า “เอเมน� เมื่อท่านขอบพระคุณอย่างไรได้ ในเมื่อเขาไม่
17
เข้าใจสิง่ ที่ ท่านพูด แม้ท่านขอบพระคุณอย่างไพเราะก็ ตาม แต่ คนอื่นนั ้นจะไม่จําเริญขึ้น 18 ข้าพเจ้า
ขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าพูดภาษาต่างๆมากกว่าท่านทัง้ หลายอีก 19 แต่ว่าในคริสตจักร
ข้าพเจ้า พอใจที่ จะพูด สั กห ้า คํา ด้วยความเข้าใจ เพื่อ เสียงของข้าพเจ้า จะสัง่ สอนคนอื่น ด้วย ดี กว่า ที่ จะ
พูด หมื่น คําเป็น ภาษาต่างๆ 20 พี่ น้ องทัง้ หลาย ความเข้าใจของท่านอย่า ให้เป็น อย่างเด็ก อย่างไรก็ตาม
ในเรือ
่ งความชัว่ ร้ายจงเป็นอย่างเด็ก แต่ ฝ่ายความเข้าใจจงให้เป็นอย่างผู้ใหญ่ 21 ในพระราชบัญญัติ มี
คําเขียนไว้แล้วว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่า “เราจะพูดกับชนชาตินี้ โดยคนต่างภาษาและโดยริมฝีปาก
ของคนต่างด้าว ถึง กระนั ้น เขาก็ จะไม่ ฟัง เรา� ’ 22 เหตุ ฉะนั ้น การพูด ภาษาต่างๆจึง ไม่ เป็น หมายสําคัญ
แก่คนที่เชื่อ แต่เป็นหมายสําคัญแก่คนที่ไม่เชื่อ แต่การพยากรณ์ นั้นไม่ใช่สําหรับคนที่ไม่เชื่อ แต่สําหรับ
คนที่ เชื่อแล้ว 23 เหตุ ฉะนั ้นถ้าทัง้ คริสตจั กรมีการประชุมพร้อมกัน แล้วคนทัง้ ปวงต่างก็ พู ดภาษาต่างๆ
และมีคนที่รู ไม่
้ ถึงหรือคนที่ไม่เชื่อเข้ามา เขาจะมิเห็นไปว่าท่านทัง้ หลายคลัง่ ไปแล้วหรือ 24 แต่ถ้าทุกคน
พยากรณ์ คนที ่ไม่เชื่อหรือคนที่ รู ไม่
้ ถึงเข้ามา ทุกคนก็ จะทําให้เขารู สํ
้ านึ ก และทําให้เขาพิจารณาใจของ
ตนเอง 25 ดังนั ้นความลับที่ซ่อนอยู่ในใจของเขาจะเด่นชัดขึ้น เขาก็จะกราบลงนมัสการพระเจ้ากล่าวว่า
พระเจ้าทรงสถิตอยูท
่ ่ามกลางพวกท่านอย่างแน่ นอน
ระเบียบในการประชุมนมัสการและการใช้ของประทาน

พี่ น้ องทัง้ หลาย เมื่อ ท่านประชุม กัน ทุ กคนก็ มี เพลงสดุ ดี ทุ กคนก็ มี คํา สัง่ สอน ทุ กคนก็ พู ดภาษา
ต่างๆ ทุ กคนก็ มี คํา วิวรณ์ ทุ กคนก็ แปลข้อความ จะว่า อย่างไรกัน ท่านจงกระทํา ทุก สิง่ ทุก อย่างเพื่อ ให้
จําเริญ ขึ้น 27 ถ้า ผู้ ใดจะพูด ภาษาต่างๆ จงให้ พู ดเพียงสองคนหรือ อย่างมากที่ สุ ดก ็ สามคน และให้ พู ด
ที ละคน และให้อีกคนหนึ่ ง แปล 28 แต่ ถ้า ไม่ มี ผู้ ใดแปลก็ ให้คนเหล่า นั ้น อยู่เงียบๆในที่ ประชุม คริสตจั กร
และให้พู ดกับตัว เอง และทูล ต่อ พระเจ้า 29 ฝ่ายพวกผู้ พยากรณ์ นั ้น ให้พู ดสองหรือสามคน และให้คนอื่
นวินิจฉั ยข้อความที่เขาพูดนั ้น 30 ถ้ามีสิ่งใดทรงสําแดงแก่คนอื่นที่นั่งอยู่ด้วยกัน ให้คนแรกนั ้นนิ่ งเสียก
่อน 31 เพราะว่าท่านทัง้ หลายพยากรณ์ ได้ทีละคน เพื่อให้ทุกคนได้ความรู ้ และได้รบ
ั การปลอบประโลมใจ
32 วิญญาณของพวกผู้พยากรณ์ นั ้นย่อมอยู่ในบังคับพวกผู้พยากรณ์ 33 เพราะว่าพระเจ้าไม่ใช่ผู้ก่อให้เก
ิดความสับสนวุน
่ วาย แต่ทรงเป็นผู้ก่อให้เกิดสันติสุข เหมือนที่ ได้เกิดขึ้นในบรรดาคริสตจักรแห่งวิสุทธิ
ชนนั ้น
26

ให้ผู้หญิงนิ่ งในที่ประชุมและเรียนรู จ
้ ากสามีของตน

จงให้พวกผู้หญิงนิ่ งเสียในที่ ประชุมคริสตจั กร เพราะไม่ได้ รับอนุญาตให้พูด แต่ ให้เขาอยู่ใต้ บังคับ
บัญชา เหมือนที่ พระราชบัญญัติสัง่ ไว้นั ้น 35 ถ้าเขาอยากรู สิ
้ ง่ ใด ก็ ให้เขาถามสามี ที่ บ้าน เพราะว่าการที่
34
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ผู้ หญิง จะพูด ในที่ ประชุม คริสตจั กรน ั นก
้ ็ เป็น สิง่ ที่ น่า อาย 36 อะไรกัน พระวจนะของพระเจ้า เกิด มาจาก
พวกท่านหรือ ได้ ประทานมาถึง ท่านแต่ พวกเดียวหรือ 37 ถ้า ผู้ ใดถือว่า ตนเป็น ผู้ พยากรณ์ หรือ อยู่ ฝ่าย
จิต วิญญาณ ก็ ให้ เขายอมรับ ว่า ข้อความซึ่ง ข้าพเจ้า เขียนมาถึง ท่านนั ้น เป็น พระบัญญั ติ ขององค์ พระผู้
เป็นเจ้า 38 แต่ถ้าผู้ใดเฉยเมยต่อข้อความนี้ ก็ให้เขาเฉยเมยต่อไป 39 เหตุฉะนั ้นพี่น้องทัง้ หลาย จงตัง้ ใจ
ปรารถนาที่ จะพยากรณ์ ที่ เขาพูดภาษาต่างๆก็ อย่าห้ามเลย 40 แต่ สิ ่งสารพัดซึ่งจะกระทํานั ้น จงกระทํา
ตามสมควร และให้เป็นระเบียบเรียบร้อย
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ข่าวประเสริฐแห่งการฟื้ นคืนพระชนม์ของพระคริสต์นํามาซึ่งความรอด
1 ยิง
่ กว่านี้ พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าขอให้ท่านคํานึ งถึงข่าวประเสริฐที่ ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ ท่านทัง้
หลาย ซึ่งท่านได้ยอมรับไว้ อันเป็นฐานซึ่งท่านทัง้ หลายตังม
้ น
ั ่ อยู่ 2 และซึ่งทําให้ท่านรอดด้วย ถ้าท่านยึด
หลักคําสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้แก่ท่านทัง้ หลายนั ้น เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่ออย่างไร้ประโยชน์ 3 เรือ
่ ง
ซึ่งข้าพเจ้ารับไว้นั ้น ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทัง้ หลายก่อน คือว่าพระคริสต์ได้ทรงวายพระชนม์เพราะ
บาปของเราทัง้ หลาย ตามที่ เขียนไว้ในพระคัมภีร ์ 4 และทรงถูกฝังไว้ แล้ววันที ่สามพระองค์ทรงเป็นขึ้น
มาใหม่ ตามที่ มี เข ียนไว้ในพระคัมภีร นั
์ ้น 5 พระองค์ ทรงปรากฏแก่ เคฟาส แล ้ว แก่ อค
ั รสาวกสิบ สองคน
6 ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏแก่ พวกพี่ น้องกว่า ห้า ร้อยคนในคราวเดียว ซึ่ง ส่วนมากยัง อยู่ จนถึง ทุก
วันนี้ แต่ บางคนก็ ล่วงหลับ ไปแล้ว 7 ภายหลัง พระองค์ ทรงปรากฏแก่ ยากอบ แล ้ว แก่ อค
ั รสาวกทัง้ หมด
8 ครัน
้ หลัง ที่สุด พระองค์ ทรงปรากฏแก่ ข้าพเจ้า ด้วย ผู้ เป็น เสมือนเด็ก ที่ คลอดก่อนกําหนด 9 เพราะว่า
ข้าพเจ้าเป็นผูน
้ ้ อยที่สุดในพวกอัครสาวก และไม่สมควรจะได้ช่อ
ื ว่าเป็นอัครสาวก เพราะว่าข้าพเจ้าได้ข่ม
เหงคริสตจักรของพระเจ้า 10 แต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยูอ
่ ย่างที่เป็นอยูนี
่ ้ ก็เนื่ องด้วยพระคุณของพระเจ้า และ
พระคุณของพระองค์ซ่ึงได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั ้ นมิได้ไร้ประโยชน์ แต่ข้าพเจ้ากลับทํางานมากกว่า
พวกเขาเสี ยอ ีก มิใช่ ตัว ข้าพเจ้า เองทํา แต่ เป็น ด้วยพระคุณ ของพระเจ้า ซึ่ง ดํารงอยู่ กับ ข้าพเจ้า 11 เหตุ
ฉะนั ้นแม้ตัวข้าพเจ้าก็ดี หรือพวกเขาก็ดี เราทัง้ หลายก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมานั ้น และท่านทัง้ หลาย
ก็ได้เชื่ออย่างนั ้น 12 แต่ถ้าเทศนาว่าพระคริสต์ได้ทรงฟื้ นขึ้นมาจากตายแล้ว เหตุใดพวกท่านบางคนยัง
กล่าวว่า การฟื้ นขึ้นมาจากตายไม่มี 13 แต่ถ้าการฟื้ นขึ้นมาจากตายไม่มี พระคริสต์ก็หาได้ทรงเป็นขึ้นมา
ไม่ 14 ถ้าพระคริสต์ มิได้ ทรงเป็นขึ้นมา การเทศนาของเรานั ้ นก็เปล่าประโยชน์ ทัง้ ความเชื่อของท่านทัง้
หลายก็เปล่าประโยชน์ ด้วย 15 และก็จะปรากฏว่าเราอ้างพยานเท็จในเรือ
่ งพระเจ้า เพราะเราอ้างพยาน
ถึงพระเจ้าว่าพระองค์ ได้ ทรงบันดาลให้พระคริสต์ เป็นขึ้นมา แต่ ถ้าคนตายไม่เป็นขึ้นมาแล้ว พระองค์ ก็
ไม่ ได้ ทรงบันดาลให้พระคริสต์ เป็นขึ้นมา 16 เพราะว่าถ้าคนตายไม่ เป็นขึ้นมา พระคริสต์ ก็ ไม่ ได้ ทรงเป็น
ขึ้นมา 17 และถ้าพระคริสต์ ไม่ได้ ทรงเป็นขึ้นมา ความเชื่อของท่านก็ ไร้ประโยชน์ ท่านก็ ยงั ตกอยู่ในบาป
ของตน 18 และคนทัง้ หลายที่ ล่วงหลับในพระคริสต์ ก็ พินาศไปด้วย 19 ถ้าพวกเรามี ความหวังใจในพระ
คริสต์ในชีวตน
ิ ี้เท่านั ้น เราก็เป็นพวกที่น่าสังเวชที่สุดในบรรดาคนทัง้ ปวง
ลําดับการเป็นขึ้นมาจากตาย คือพระคริสต์ก่อน แล้วผู้เชื่อทีหลัง
20 แต่ บัดนี้ พระคริสต์ ทรงเป็ น ขึ้น มาจากความตายแล้ว และทรงเป็ น ผลแรกในพวกคนทัง
้ หลายที่
ได้ ล่วงหลับไปแล้ วนัน
้ 21 เพราะว่าความตายได้ อุบัติขึ้นเพราะมนุษย์คนหนึ่ งเป็นเหตุ ฉั นใด การเป็นขึ้น
มาจากความตายก็ ได้ อุบัติ ขึ้น เพราะมนุษย์ ผู้ หน ่งึ เป็น เหตุ ฉั น นั ้น 22 เพราะว่า คนทัง้ ปวงต้องตายเกี่ยว
เนื่ องกับ อาดั ม ฉั นใด คนทัง้ ปวงก็ จะกลับ ได้ ชี วิต เกี่ยวเนื่ องกับ พระคริสต์ ฉั น นั ้น 23 แต่ ว่า ทุก คนจะเป็น
ไปตามลําดับ คือพระคริสต์ ทรงเป็นผลแรก แล้วภายหลั งก็คือคนทัง้ หลายที่ เป็นของพระคริสต์ ในเมื่อ
พระองค์จะเสด็จมา 24 ต่อจากนั ้นจะเป็นวาระที่สุด เมื่อพระองค์จะทรงมอบอาณาจักรไว้แก่พระเจ้าคือ
พระบิดา เมื่อ พระองค์ จะได้ ทรงทําลายการปกครอง และสิทธิอาํ นาจและอานุภาพหมดแล้ว 25 เพราะ
ว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อน จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศั ตรู ทัง้ สิน
้ ให้อยู่ใต้พระบาทของ
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พระองค์ 26 ศัตรู ตัวสุดท้ายที่ จะทรงทําลายนั ้ นก็คือความตาย 27 เพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิง่ สารพัด
ลงใต้ พระบาทของพระองค์ แล้ว แต่ เมื่อ พระองค์ ตรัสว ่า ทรงปราบสิง่ สารพัด ลงนั ้น ก็ เป็ นที ่ ทราบชัด ว่า
ยกเว้น องค์ พระเจ้า ผู้ทรงปราบสิง่ สารพัด ให้ อยู่ ใต้ พระองค์ 28 เมื่อ สิง่ สารพัด ถูก ปราบให้ อยู่ ใต้ พระองค์
แล้ว เมื่อ นั ้น องค์ พระบุตรก็ จะอยู่ใต้ พระเจ้า ผู้ทรงปราบสิง่ สารพัด ให้อยู่ใต้ พระองค์ เพื่อ พระเจ้า จะทรง
เป็นเอกเป็นใหญ่ในสิง่ สารพัดทัง้ ปวง
การรับบัพติศมาก็ไร้ความหมาย ถ้าไม่มีการเป็นขึ้นมาจากความตาย
มิ ฉะนั ้น คนเหล่านั ้ นที ่ รบ
ั บัพ ติศ มาสําหรับ คนตายเขาทํา อะไรกัน ถ้า คนตายจะไม่ เป็น ขึ้น มา เหตุ
ไฉนจึงมีคนรับบัพติศมาสําหรับคนตายเล่า 30 และเหตุไฉนเราจึงต้องเผชิญกับภัยอันตรายตลอดเวลา
เล่า 31 ข้าพเจ้าขอยืนยันโดยอ้างความภูมิใจซึ่งข้าพเจ้ามีอยู่ในท่านทัง้ หลายโดยพระเยซูคริสต์องค์พระ
ผู้เป็นเจ้าของเราว่า ข้าพเจ้าตายทุกวัน 32 ถ้าตามลักษณะของมนุษย์ ข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอ
เฟซั สน ัน
้ จะเป็น ประโยชน์ อะไรแก่ ข้าพเจ้า ถ้า คนตายไม่ ได้ เป็น ขึ้น มาอีก ‘ให้เรากิน และดื่ม เถิด เพราะ
ว่าพรุ ง่ นี้ เราจะตาย� 33 อย่าหลงเลย การคบกับคนชัว่ ย่อมทําให้นิสัยที่ดีเสียไป 34 จงตื่นขึ้นสู่ความชอบ
ธรรมและอย่าทําผิดอีกเลย เพราะว่าบางคนไม่ มี ความรู เรื
้ อ
่ งพระเจ้าเสียเลย ที่ ข้าพเจ้าว่านี้ ก็ ให้ท่านมี
ความละอาย
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แต่ บางคนจะถามว่า “คนตายจะเป็น ขึ้น มาอย่างไรได้ เมื่อ เขาเป็น ขึ้น มาจะมี รู ปกายเป็น อย่างไร�
ท่านคนเขลา เมล็ด ที่ ท่านหว่านลงนั ้น ถ้า ไม่ ตายเสี ยก ่อนแล้ว จะงอกขึ้น ใหม่ ไม่ ได้ 37 เมล็ด ข้าวที่
ท่านหว่านนั ้น จะเป็น ข้าวสาลี หรือ พืช อื่นๆก็ ดี ท่านมิ ได้ หว่านสิง่ ที่ เป็ นร ู ปร่า งของต้ นที ่ จะงอกขึ้น มา
แต่ได้หว่านเมล็ดเท่านั ้น 38 แต่พระเจ้าทรงประทานรู ปร่างต้นของเมล็ดนั ้นตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบ
และทรงประทานรู ป ร่างแก่ เมล็ด พืช ทุก พรรณตามชนิ ด ของมัน 39 เพราะว่า เนื้ อ นั ้น ไม่ เหมือนกัน หมด
ทุก อย่าง เนื้ อมนุษย์ ก็ อย่างหนึ่ ง เนื้ อ สัตว์ สี ่ เท ้าก็ อย่างหนึ่ ง เนื้ อ ปลาก็ อย่างหนึ่ ง เนื้ อ นกก็ อย่างหนึ่ ง
40 ร่างกายสําหรับสวรรค์ก็มี และร่างกายสําหรับโลกก็มี แต่ว่าสง่าราศีของร่างกายสําหรับสวรรค์ก็อย่าง
หนึ่ ง และสง่า ราศี ของร่างกายสําหรับ โลกก็ อย่างหนึ่ ง 41 สง่า ราศี ของดวงอาทิตย์ ก็ อย่างหนึ่ ง สง่า ราศี
ของดวงจันทร์ก็ อย่างหนึ่ ง สง่าราศี ของดวงดาวก็ อย่างหนึ่ ง แท้ ที่ จริงสง่าราศี ของดาวดวงหนึ่ งก็ต่างกั
นก ับ สง่า ราศี ของดาวดวงอื่นๆ 42 การซึ่ง จะเป็น ขึ้น มาจากความตายนั ้ นก ็ เหมือนกัน สิ ่ง ที่ หว่านลงนั ้น
เป็น ของที่ จะเปื่ อยเน่า สิ ่ง ที่ เป็น ขึ้น มาใหม่ นั้ นก ็ จะไม่ รู จั
้ ก เปื่ อยเน่า 43 สิ ่ง ที่ หว่านลงนั ้น ไร้เกียรติ สิ ่ง ที่
เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีสง่าราศี สิ่งที่ หว่านลงนั ้ นอ่อนกําลัง สิ่งที่เป็นขึ้นมาใหม่ก็จะมีอํานาจ 44 สิ่งที่หว่าน
ลงนั ้ นก ็ เป็น กายธรรมดา สิ ่ง ที่ เป็น ขึ้น มาก็ จะเป็น กายวิญญาณ กายธรรมดามี และกายวิญญาณก็ มี
45 เหมือนมีเขียนไว้แล้วว่า ‘ทรงสร้างมนุษย์คนเดิมคืออาดั มเป็ นจิตวิญญาณมีชีวิตอยู�
่ แต่อาดัมผู้ซ่ึง
46
มาภายหลังนั ้นเป็ นวิญญาณผู้ประสาทชีวต
ิ
แต่ร่างกายซึ่งเกิดก่อนนั ้นหาใช่เป็นกายวิญญาณไม่ แต่
เป็นกายธรรมดา แล้วภายหลังจึงเป็นกายวิญญาณ 47 มนุษย์เดิ มนัน
้ กําเนิ ดจากดินและเป็นมนุษย์ดิน
มนุษย์ที่สองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเสด็จมาจากสวรรค์ 48 มนุษย์ดินผู้นั้นเป็นอย่างไร มนุษย์ดินทุกคนก็
เป็นอย่างนั ้น มนุษย์สวรรค์ผู้นั ้นเป็นอย่างไร มนุษย์สวรรค์ทุกคนก็เป็นอย่างนั ้น 49 และเมื่อเราเกิดมามี
ลักษณะสมกับมนุษย์ดินแล้ว เราก็จะมีลักษณะสมกับมนุษย์สวรรค์ด้วย 50 แต่พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า
หมายความว่า เนื้ อและเลือดจะรับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดกไม่ได้ และสิง่ ซึ่งเปื่ อยเน่าจะรับสิง่ ซึ่ง
ไม่รู จั
้ กเปื่ อยเน่าเป็นมรดกก็ไม่ได้
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การเปลี่ยนแปลงรู ปกายของคริสเตียนเมื่อพระคริสต์เสด็จกลับมา

ดู ก่อน ข้าพเจ้า มี ความ ลึ กล ั บท ี่ จะ บอก แก่ ท่าน คือ ว่า เรา จะ ไม่ ล่วง หลับ หมด ทุก คน แต่ เรา จะ
ถูก เปลี่ยนแปลงใหม่ หมด 52 ในชัว่ ขณะเดียว ในพริบ ตาเดียว เมื่อ เป่า แตรครัง้ สุดท้าย เพราะว่า จะมี
51
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เสียงแตร และคนที่ ตายแล้ว จะเป็น ขึ้น มาปราศจากเปื่ อยเน่า แล ้ว เราทัง้ หลายจะถูก เปลี่ยนแปลงใหม่
53 เพราะว่าสิง
้
่ ซึ่งเปื่ อยเน่านี้ ต้องสวมซึ่งไม่เปื่ อยเน่า และซึ่งจะตายนี้ ต้องสวมซึ่งจะไม่รู ตาย
คริสเตียนทุกคนมีชย
ั ชนะเหนื อความตายโดยพระเยซูคริสต์
เมื่อ สิง่ ซึ่ง เปื่ อยเน่า นี้ จะสวมซึ่ง ไม่ เปื่ อยเน่า และซึ่ง จะตายนี้ จะสวมซึ่ง ไม่ รู จั
้ ก ตาย เมื่อ นั ้น ตามซึ่ง
เขียนไว้แลว
้ จะสําเร็จว่า ‘ความตายก็ถูกกลืนไปด้วยการมีชัย� 55 โอ ความตาย เหล็กไนของเจ้าอยูที
่ ่ไหน
โอ หลุม ฝัง ศพ ชัยชนะของเจ้า อยู่ที่ไหน 56 เหล็ก ไนของความตายนั ้น คือ บาป และฤทธิข
์ องบาปคือ พระ
57
ราชบัญญั ติ แต่ จงขอบพระคุณ แด่ พระเจ้า ผู้ ทรงประทานชัยชนะแก่ เราทัง้ หลายโดยพระเยซู คริสต์
องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 58 เหตุฉะนั ้นพี่น้องที่รก
ั ของข้าพเจ้า ท่านจงตังม
้ ัน
่ อยู่ อย่าหวัน
่ ไหว จงปฏิบัติ
งานขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ให้บริบูรณ์ ทุก เวลา ด้วยว่า ท่านทัง้ หลายรู ว่
้ า โดยองค์ พระผู้ เป็น เจ้า การของ
ท่านจะไร้ประโยชน์ ก็หามิได้
54
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การถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนในกรุ งเยรู ซาเล็ม
ข้าพเจ้าได้สัง่ คริสตจักรที่ แคว้นกาลาเทียไว้อย่างไร
2
ก็ ขอให้ ท่านจงกระทํา เหมือนกัน ด้วย ทุ กวัน ต้น สัปดาห์ ให้ พวกท่านทุก คนเก็บ ผลประโยชน์ ที่ ได้ รับ ไว้
บ้าง ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงให้ท่านจําเริญ เพื่อ จะไม่ ต้องถวายทรัพย์ เมื่อ ข้าพเจ้า มา 3 เมื่อ ข้าพเจ้า มาถึง
แล้ว พวกท่านเห็นชอบจะรับรองผู้ใดโดยจดหมายของท่าน ข้าพเจ้าจะใช้ผู้นั ้นถือของถวายของท่านไป
ยังกรุ งเยรู ซาเล็ม 4 และถ้าสมควรข้าพเจ้าจะไปด้วย คนเหล่านั ้นก็จะไปพร้อมกับข้าพเจ้า
1 แล้วเรือ
่ งการถวายทรัพย์เพื่อช่วยวิสุทธิชนนั ้น

เปาโลสัญญาว่าจะไปเยีย
่ มชาวโครินธ์ การทักทายปราศรัยและคําแนะนํา
5 เพราะเมื่อข้าพเจ้าข้ามแคว้นมาซิโดเนี ยแล้วข้าพเจ้าจะมาหาท่าน เพราะข้าพเจ้าตัง
้ ใจว่าจะไปทาง
มาซิโดเนี ย 6 และข้าพเจ้าอาจจะพักอยู่กับท่าน บางทีอาจจะอยู่จนถึงสิน
้ ฤดูหนาวก็เป็นได้ แล้วข้าพเจ้า
จะไปทางไหน พวกท่านจะได้ ส่ง ข้าพเจ้า ไปทางนั ้น 7 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ อยากจะพบท่านเมื่อ ผ่านไป
เท่านั ้น แต่ข้าพเจ้าหวังใจว่า ถ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด ข้าพเจ้าจะค้างอยูก
่ ับท่านนานๆหน่ อย 8 แต่
ข้าพเจ้าจะอยูที
่ ่เมืองเอเฟซัสจนถึงเทศกาลเพ็นเทคศเต 9 เพราะว่าที่นี่ มีประตูเปิดให้ข้าพเจ้าอย่างกว้าง
ขวางน่าจะเกิดผล ทัง้ ผู้ขัดขวางก็ มีเป็ นอันมากด้วย 10 แล้วถ้าทิ โมธีมาหาท่านจงให้เขาอยู่กับท่านโดย
ปราศจากความกลัว เพราะว่าเขาทํางานขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนกับข้าพเจ้า 11 เหตุฉะนั ้นอย่าให้ผู้
ใดประมาทเขา แต่ จงช่วยให้เขาเดินทางไปโดยสันติสุขเพื่อเขาจะมาถึงข้าพเจ้าได้ เพราะข้าพเจ้ากําลัง
คอยเขากับพวกพี่น้องอยู่ 12 อปอลโล ซึ่งเป็นพี่น้องของเรานั ้น ข้าพเจ้าได้คะยัน
้ คะยอให้ไปเยีย
่ มท่านทัง้
หลายพร้อมกับ พวกพี่ น้ อง แต่ ท่านไม่ จุ ใจที่ จะไปเดีย
๋ วนี้ เมื่ อม ี โอกาสท่านจึง จะไป 13 ท่านทัง้ หลายจง
ระมัดระวัง จงมัน
่ คงในความเชื่อ จงเป็นลูกผู้ชายแท้ จงเข้มแข็ง 14 ทุ กสิ่งซึ่งท่านกระทํานั ้น จงกระทํา
ด้วยความรัก 15 พี่ น้ องทัง้ หลาย (ท่านรู ว้ า่ ครอบครัว ของสเทฟานั ส เป็น ผลแรกในแคว้น อาคายา และ
พวกเขาได้ ถวายตัว ไว้ในการปรนนิ บั ติว ิ สุทธิชนทัง้ ปวง� 16 ข้าพเจ้า ขอให้ ท่านทัง้ หลายอยู่ ใต้ บังคับ คน
เช่น นั ้น และคนทัง้ ปวงที่ ชว
่ ยทําการด้วยกัน นั ้ นก ับ เรา 17 ที่ สเทฟานั ส และฟอร์ทู นาทั ส และอาคาย
คัส มาแล้ วน น
ั ้ ข้าพเจ้า ก็ ชื่นชมยินดี เพราะว่า สิง่ ซึ่ง ท่านทัง้ หลายขาดนั ้น เขาเหล่า นั ้น ได้ มาทําให้ ครบ
18 เพราะเขาทําให้ จิ ตใจของข้าพเจ้า และของท่านทัง
้ หลายชุม
่ ชื่น ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงรับรองคนเช่น
นั ้น 19 คริสตจักรทัง้ หลายในแคว้นเอเชียฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย อาควิลลาและปริสสิลลา
กับคริสตจักรที่อยูในบ้
่
านของเขา ฝากความคิดถึงมากมายในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้ามายังท่านทัง้ หลาย 20 พี่
น้ องทุก คนฝากความคิดถึง มายัง ท่าน ท่านจงทัก ทายปราศรัยก ัน ด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ์ 21 คํา
แสดงความนั บถือ นี้ เป็น ลายมือ ของข้าพเจ้า เปาโล 22 ถ้า ผู้ ใดไม่ รก
ั พระเยซู คริสต์ เจ้า ก็ ขอให้ ผู้ นั ้น ถูก
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สาปแช่ง องค์ พระผู้เป็นเจ้าจะเสด็จมา 23 ขอพระคุณของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราสถิต
อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด 24 ความรัก ของข้าพเจ้า มี อยู่ ต่อ ท่านทัง้ หลายในพระเยซู คริสต์ เสมอ เอเมน
[จดหมายฉบับแรกถึงชาวโครินธ์ ได้ เขียนจากเมืองฟี ลิปปี และส่งโดยสเทฟานั ส ฟอร์ทูนาทั ส อาคาย
คัสและทิโมธี�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 โครินธ์

ผู้ ที่ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ คือ เปาโล เข ียนในปี ค�ศ� 57 ในจดหมายฉบั บท ี่ 2 ซึ่ง เขียนถึง คริสตจักร
ในเมืองโคริน ธ์นี้ เปาโลมี ความชื่นชมยินดี เพราะคนที่ เคยประพฤติ ผิด ประเวณี นั ้น ได้ กล ับ ใจใหม่ แล้ว
เปาโลพูดถึงความกระวนกระวายและความทุกข์ใจของท่าน และว่าท่านได้ รบ
ั ความบรรเทาใจเมื่อทิตัส
ไปหาท่าน เปาโลอ้างอีกครัง้ ว่าท่านเป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ และบอกให้คริสตจักรเตรียมพร้อม
ที่ จะต้อนรับท่านเมื่อท่านจะไปเยีย
่ มเยียน เขาในไม่ ชา้ นี้ ดู เหมือนว่าทิตัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึง
เมืองโครินธ์
ในบทที่ 8 และ 9 มีคําสอนที่ดีมากเกี่ยวกับการถวายทรัพย์ของคริสเตียน
ภาระหนั กและความทุกข์ยากของเปาโล การปลอบประโลมใจและความช่วยเหลือจากพระเจ้า
1 เปาโล ผูเป็
้ นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทิโมธีน้องของเรา เรียน
คริ สตจักรของพระเจ้า ที่ เมืองโคริน ธ์ และบรรดาวิ สุทธิ ชนที่ อยู่ ทัว่ แคว้น อาคายา 2 ขอพระคุณ และ
สันติสุข ซึ่ง มาจากพระเจ้า พระบิดาของเรา และจากพระเยซู คริสต์ เจ้า จงมี แก่ ท่านทัง้ หลายเถิด 3 จง
สรรเสริญ พระเจ้า พระบิดาแห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา พระบิดาผู้ทรงความเมตตา
พระเจ้า แห่ง การปลอบประโลมใจทุก อย่าง 4 พระองค์ ผู้ ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ ยากทัง้ สิน
้
ของเรา เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั ้นทีมี
่ ความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่ งได้ ด้วยการ
ปลอบประโลมใจซึ่ง ตัว เราเองได้ รบ
ั จากพระเจ้า 5 เพราะว่า เรามี ส่วนทนทุกข์ กับ พระคริสต์ มากฉั นใด
การปลอบประโลมใจของเราเนื่ องจากพระคริสต์ก็มากฉั นนั ้น 6 ที่เราทนความทุกข์ยากนั ้น ก็เพื่อให้ท่าน
ทัง้ หลายได้ความชูใจและความรอด หรือที่เราได้รบ
ั การปลอบประโลมใจนั ้น ก็เพื่อให้ท่านทัง้ หลายได้รบ
ั
ความชูใจและความรอด ซึ่งทําให้ท่านทัง้ หลายเพียรสู้ทนความทุกข์เหมือนอย่างเราได้ทนนั ้น 7 เราจึงมี
ความหวังแน่ นอนในท่านทัง้ หลาย เพราะเรารู ว้ า่ ท่านทัง้ หลายได้ มีส่วนในความทุกข์ยากฉั นใด ท่านทัง้
หลายจะได้ มี ส่วนในการปลอบประโลมใจฉั น นั ้น 8 พี่ น้ องทัง้ หลาย เราอยากให้ท่า นทราบถึง ความทุกข์
ยากที่เกิดแก่เราในแคว้นเอเชีย ซึ่งทําให้เราหนั กใจจนเหลือกําลัง จนเราเกือบหมดหวังที่จะเอาชีวต
ิ รอด
9
มาได้ ที่จริงเราคาดว่าเราถึงที่ตายแล้ว แต่ที่เป็นเช่นนี้ ก็เพื่อมให้
ิ เราไว้ใจในตนเอง แต่ให้ไว้ใจในพระเจ้า
ผู้ทรงโปรดให้ คนทัง้ ปวงฟื้ นจากความตาย 10 พระองค์ ทรงช่วยเราให้ พ้น จากความตายอัน ใหญ่ หลวง
และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์ว่า พระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก 11 ท่านทัง้ หลายจะ
ช่วยเราได้ ด้วยการอธิษฐานเพื่อ เรา เพื่อ ว่า คนเป็ นอ ัน มากจะได้ ขอบพระคุณ เพราะเรา เนื่ องจากของ
ประทานที่ทรงประทานแก่เรา อันเป็นการทรงตอบคําอธิษฐานของคนเป็นอันมากนั ้น
ความจริงใจและการรับใช้อน
ั ยิง่ ใหญ่ของเปาโล
นี่ เป็น สิง่ 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 ใจบริสุทธิ ์ และด้วยความ
จริงใจซึ่งมาจากพระเจ้า และมิใช่ตามปัญญาฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่ตามพระคุณของพระเจ้า 13 เพราะว่าเรา
ไม่ ได้ เข ียนเรือ
่ งอื่น ถึง ท่าน นอกจากเรือ
่ งซึ่ง ท่านได้ อา่ นและยอมรับ แล้ว และข้าพเจ้า ก็ หวัง ว่า ท่านจะ
ยอมรับโดยตลอด 14 ตามที่ พวกท่านยอมรับเราบ้างแล้ วว่า ในวันของพระเยซู เจ้ าท่านก็ ภู มิ ใจในเราได้
เช่นเดียวกับที่เราจะภูมิใจในท่าน 15 และในความไว้ใจนี้ ข้าพเจ้าได้ประสงค์ว่าจะไปเยีย
่ มพวกท่านก่อน
เพื่อ ท่านจะได้ ประโยชน์ สองเท่า 16 ข้าพเจ้า ใคร่จะแวะเยีย
่ มพวกท่านระหว่างที่ เดิน ทางไปยัง แคว้น มา
ซิ โดเนี ย และเมื่อ ข้าพเจ้า กลับ จากแคว้น มาซิ โดเนี ย ก็ จะแวะเยีย
่ มท่านอีก ท่านก็ จะได้ ส่ง ให้ ข้าพเจ้า
12

2 โครินธ์ 1:17

1165

2 โครินธ์ 2:17

ออกเดิน ทางไปยัง แคว้น ยู เดีย 17 ฉะนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า หมายที่ จะทํา อย่างนั ้น ข้าพเจ้า โลเลหรือ หรือ สิง่ ที่
ข้าพเจ้ามุ่ง หมายไว้ข้าพเจ้ากะโครงการอย่างเนื้ อ หนั งหรือ ซึ่งพร้อมที่ จะกล่าวว่ามาไม่ 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 ผู้ ซึ่ง พวกเรา คือ ข้าพเจ้า กับ สิ ล วานั ส และทิ โมธี
ได้ ประกาศแก่ พวกท่านนั ้น ไม่ใช่ จริง ไม่ จริง ส่งๆไป แต่ โดยพระองค์ นั้น ล้วนแต่ จร ิง ทัง้ สิน
้ 20 บรรดา
พระสัญญาของพระเจ้าก็เป็นจริงโดยพระเยซู เพราะเหตุนี้เราจึงพูดว่าเอเมนโดยพระองค์ เป็ นที ่ถวาย
เกียรติยศแด่พระเจ้า 21 บัดนี้ ผู้ซึ่งทรงตัง้ เรากับท่านทัง้ หลายไว้ในพระคริสต์ และได้ทรงเจิมเราไว้นั ้น ก็
คือพระเจ้า 22 และพระองค์ทรงประทับตราเรา และประทานพระวิญญาณไว้ในใจของเราเป็นมัดจําด้วย
23 ยิง
่ กว่านั ้นขอพระเจ้าทรงเป็นพยานฝ่ายจิตใจของข้าพเจ้าว่า ที่ ข้าพเจ้ายังไม่ได้ไปถึงเมืองโครินธ์นั ้น
ก็เพื่อจะงดโทษพวกท่านไว้ก่อน 24 เราไม่ใช่เป็นนายบังคับความเชื่อของพวกท่าน แต่ว่าเราเป็นผูอุ
้ ปการ
ะความยินดีของท่าน เพราะท่านตังม
้ น
ั ่ อยูโ่ ดยความเชื่อ

2
การอภัยคนบาปที่สํานึ กผิด
แต่ ข้าพเจ้าได้ ตัง้ ใจไว้ว่า เมื่ อมีความทุกข์อยู่ จะไม่ มาหาพวกท่านอีก 2 เพราะถ้าข้าพเจ้าทําให้พวก
ท่านเป็นทุกข์ ใครเล่าจะทําให้ข้าพเจ้ามีความยินดี ก็ คือคนที่ ข้าพเจ้าทําให้มีความทุกข์นั ่นแหละ 3 และ
ข้าพเจ้า ได้ เข ีย นข้อ ความนั ้น มาถึง ท่าน เพื่อ ว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มา ข้าพเจ้า จะไม่ ได้ รับ ความทุกข์ จากคน
เหล่า นั ้น ที่ ควรจะทําให้ข้าพเจ้า มี ความชื่นชมยินดี ข้าพเจ้า ไว้ใจในพวกท่านว่า ความยินดี ของข้าพเจ้า
ก็ เป็น ความยินดี ของท่านด้วย 4 เพราะว่า ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่านเพราะข้าพเจ้า มี ความทุกข์ ระทมใจมาก
และนํ้าตาไหลมากมาย มิใช่ เพื่อ จะทําให้ท่านเป็น ทุกข์ แต่ เพื่อ จะให้ท่านรู จ
้ ัก ความรัก อย่างมากมายซึ่ง
5
ข้าพเจ้ามีต่อท่านทัง้ หลาย แต่ถ้าผูใ้ ดเป็นต้นเหตุทําให้เกิดความทุกข์ ผูนั
้ ้นกมิ
็ ได้ทําให้ข้าพเจ้าเป็นทุกข์
แต่คนเดียว แต่ได้ทําให้พวกท่านเป็นทุกข์บ้างด้วย เพราะข้าพเจ้าไม่อยากจะปรักปรําพวกท่านจนเหลือ
เกิน 6 ที่ คนส่วนมากได้ ลงโทษคนเช่น นั ้ นก ็ พอสมควรแล้ว 7 ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายควรจะยกโทษให้ผู้ นั ้น
และปลอบประโลมใจเขาต่างหาก กลัวว่าคนเช่นนั ้นจะจมลงในความทุกข์เหลือล้น 8 ดังนั ้นข้าพเจ้าขอ
วิงวอนท่านให้ ยน
ื ยัน ความรัก ต่อ คนนั ้น ใหม่ 9 นี่ คือ เหตุ ที่ ข้าพเจ้า ได้ เข ียนถึง ท่าน หวัง จะลองใจท่านดู
ว่า ท่านจะยอมเชื่อฟังทุกประการหรือไม่ 10 ถ้าพวกท่านจะยกโทษให้ผู้ใด ข้าพเจ้าก็ยกโทษให้ผู้นั ้นด้วย
เพราะถ้า ข้าพเจ้า ยกโทษให้คนใดๆ ข้าพเจ้า ได้ ยกโทษให้ผู้ นั ้น เพราะเห็น แก่ ท่านทัง้ หลายต่อ พระพักตร์
พระคริสต์ 11 เพื่อไม่ให้ซาตานมีชย
้ ลอุบายของมันแล้ว 12 นอกจากนี้ เมื่อข้าพเจ้า
ั เหนื อเรา เพราะเรารู ก
ไปถึงเมืองโตรอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ นั ้น มี ประตู เปิดให้แก่ ข้าพเจ้าโดยองค์ พระผู้
เป็นเจ้า 13 ข้าพเจ้ายังไม่มีความสบายใจเลย เพราะข้าพเจ้าไม่ได้พบทิตัสน้องของข้าพเจ้าที่นั ่น ข้าพเจ้า
จึงลาพวกนั ้นเดินทางไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย
1

คริสเตียนเป็นกลิน
ิ และกลิน
่ แห่งชีวต
่ แห่งความตาย

14 แต่ขอบพระคุณพระเจ้าผู้ทรงให้เรามีชย
ั เสมอโดยพระคริสต์

และทรงโปรดประทานกลิน
่ หอมแห่ง
ความรู ข
้ องพระองค์ ให้ปรากฏด้วยตัว เราทุก แห่ง เพราะว่า เราเป็น กลิ่ นอ ัน หอมหวานของพระคริสต์
จําเพาะพระเจ้า ในหมู่ คนที ่ รอด และในหมู่ คนที ่ พินาศ 16 ฝ่ายหนึ่ ง เป็นกลิน
่ แห่ง ความตายซึ่ง นํา ไปสู่
ความตาย และอีกฝ่ายหนึ่ งเป็นกลิน
ิ ซึ่งนําไปสู่ชีวต
ิ ใครเล่าจะมีความสามารถเหมาะสมกับ
่ หอมแห่งชีวต
17
พันธกิจเหล่า นี้ เพราะว่า เราไม่ เหมือ นคนเป็ นอันมากที่ ทําให้พระวจนะของพระเจ้าเสื่อมเสีย แต่ ว่า
เราประกาศโดยอาศัยพระคริสต์ด้วยความจริงใจ อย่างคนที่มาจากพระเจ้าและอยูใ่ นสายพระเนตรของ
พระเจ้า
15
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3
คริสเตียนเป็นหนั งสือแห่งพระคริสต์
หรือว่าเราต้องการหนั งสือแนะนําตัวให้แก่พวกท่านเหมือนอย่าง
คนบางคนหรือ เราต้องการหนั งสือ แนะนํา ตัว จากพวกท่านหรือ 2 ท่านเองเป็น หนั งสือ ของเราจารึก
ไว้ ที่ ดวงใจของเรา ให้ คนทัง้ ปวงได้ รู ้และได้ อ่าน 3 ท่านปรากฏเป็น หนั งสือ ของพระคริสต์ ซ่ึง เราเป็น ผู้
ปรนนิ บัติ และได้ เขียนไว้ มิใช่ด้วยนํ้าหมึก แต่ ด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ และมิได้เข
ียนไว้ที่แผ่นศิลา แต่เขียนไว้ที่แผ่นดวงใจมนุษย์ 4 และเรามีความไว้ใจในพระเจ้าโดยพระคริสต์อย่างนั ้น
5 มิใช่เราจะคิดถือว่าสิง
่ หนึ่ งสิง่ ใดเกิดจากความสามารถของเราเอง แต่ว่าความสามารถของเรามาจาก
พระเจ้า
1 เรากําลังจะแนะนําตัวเราเองหรือ

การเปรียบเทียบระหว่างสง่าราศีของพระราชบัญญัติและสง่าราศีของพระวิญญาณ
มิใช่ตามตัวอักษร
แต่ตามพระวิญญาณ ด้วยว่าตัวอักษรนั ้นประหารให้ตาย แต่พระวิญญาณนั ้นประทานชีวต
ิ 7 แต่ถ้าการ
ปฏิ บั ติ ที่ นํา ไปถึง ความตายตามตั วอ ักษรซึ่ง ได้ เข ียนและจารึก ไว้ ที่ แผ่ นศิ ลาน ัน
้ ยั งม ี รัศมี จนชนชาติ
อิสราเอลไม่สามารถจ้องมองหน้าของโมเสสได้ เพราะรัศมีจากใบหน้าของท่านซึ่งเป็ นรัศมีที่ กําลังเสื่อม
สูญไป 8 ดังนั ้นการปฏิบัติตามพระวิญญาณจะไม่มีรัศมียิง่ กว่านั ้นอีกหรือ 9 เพราะว่าถ้าการรับใช้สําหรับ
ปรับโทษยังมีรัศมี การรับใช้สําหรับความชอบธรรมก็ยิงม
่ ีรัศมีมากกว่านั ้นอีก 10 อันที่จริงรัศมีซ่ึงได้ทรง
ประทานให้นั้ นก ็ อบ
ั แสงไปแล้ว เพราะถู กร ัศ มี อน
ั เลิศ ประเสริฐ นั ้น ได้ ส่องข่ม เสีย หมด 11 เพราะถ้า สิง่ ที่
ได้ จางไปยังเคยมีรัศมีถึงเพียงนั ้น สิ ่งซึ่งจะดํารงอยู่ก็ จะมีรัศมีมากยิง่ กว่านั ้ นอีก 12 เมื่อเรามีความหวัง
อย่างนั ้นแล้ว เราจึงกล้ามากขึ้นที่จะพูด 13 และไม่เหมือนโมเสสที่เอาผ้าคลุมหน้าไว้ เพื่อไม่ให้ชนอิสรา
เอลเพ่ งด ู ความเสื่อมของรัศมี ที่ ค่อยๆจางไปนั ้น 14 แต่ จิ ตใจของเขาก็ มืด บอดไป เพราะตลอดมาจนถึง
ทุก วัน นี้ เมื่อ เขาอ่านพันธสัญญาเดิม ผ้า คลุ มน น
ั ้ ยัง คงอยู่ มิได้ เปิด ออก แต่ ผ้า คลุ มน น
ั ้ ได้ เปิด ออกแล้ว
15
โดยพระคริสต์ แต่ว่าตลอดมาถึงทุกวันนี้ ขณะใดที่เขาอ่านคําของโมเสส ผ้าคลุมนนก
ั้ ย
็ งั ปิดบังใจของ
16
17
เขาไว้ แต่ เมื่อ ผู้ ใดหัน กลับ มาหาองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผ้า คลุ มน ั ้นก ็ จะเปิด ออก บัดนี้ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าทรงเป็นพระวิญญาณนั ้น และพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยูที
่ ่ไหน เสรีภาพก็มีอยูที
่ ่นั่น
18 แต่เราทัง
้ หลายไม่มีผ้าคลุมหน้าไว้ จึงแลดูสง่าราศีขององค์พระผู้เป็นเจ้าเหมือนมองดูในกระจก และ
ตัวเราก็เปลี่ยนไปเป็นเหมือนพระฉายขององค์พระผู้เป็นเจ้าคือมีสง่าราศีเป็นลําดับขึ้นไป เช่นอย่างสง่า
ราศีที่มาจากพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้า
6 พระองค์ จึงทรงโปรดประทานให้เราสามารถเป็ นผู้ปฏิบัติได้ ตามพันธสัญญาใหม่

4
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้สัตย์ซื่อของพระเจ้า

1 เพราะเหตุ ที่ เรามี การรับใช้นี้ โดยได้ รบ
ั พระกรุ ณา

เราจึงไม่ย่อท้อ 2 แต่ ว่าเราได้ สละทิ้งกิจการต่างๆ
ที่ ไม่ ซื่อสัตย์ ซึ่ง ปิดบัง ซ่อนเร้น ไว้ คือ ไม่ ได้ ดําเนิ น อย่างมี เล่ห์ เหลี่ยมและไม่ ได้ พล ิก แพลงพระวจนะของ
พระเจ้าด้วยวิธก
ี ารอันล่อลวง แต่เราได้มอบตัวของเราไว้กับจิตสํานึ กผิดชอบของคนทัง้ ปวง โดยสําแดง
ความจริงในสายพระเนตรของพระเจ้า
ซาตานทําให้ตาของผู้ที่ไม่เชื่อมืดไป

แต่ ถ้า ข่าวประเสริฐ ของเราถู กบ ัง ไว้จากใคร ก็ จากคนเหล่านั ้ นที ่ กําลัง จะพินาศ 4 ส่วนคนที่ ไม่ เชื่อ
นั ้น พระของยุ คน ี้ ได้ กระทํา ใจของเขาให้มืด ไป เพื่อ ไม่ ให้ความสว่างของข่าวประเสริฐอันม ี สง่า ราศี ของ
พระคริสต์ ผู้ เป็น พระฉายของพระเจ้า ส่องแสงถึง พวกเขา 5 ด้วยว่า เราไม่ ได้ ประกาศตัว เราเอง แต่
ได้ ประกาศพระเยซู คริสต์ ว่า ทรงเป็น องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และได้ ประกาศตัว เราเองเป็น ผู้ รับ ใช้ ของท่าน
ทัง้ หลายเพราะเห็น แก่ พระเยซู 6 เพราะว่า พระเจ้า องค์ นั ้น ผู้ ได้ ตรัสส งั ่ ให้ความสว่างออกมาจากความ
3
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มืด ได้ ทรงส่องสว่างเข้า มาในจิตใจของเรา เพื่อ ให้ เรามี ความสว่างแห่ง ความรู ถ
้ ึง สง่า ราศี ของพระเจ้า
ปรากฏในพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์
“ทรัพย์สมบัติในภาชนะดิน�

7 แต่ว่าเรามีทรัพย์สมบัตินี้ อยูในภาชนะดิ
่
น

จากตัวเราเอง

เพื่อให้เหนว
็ ่าฤทธิเ์ ดชอันเลิศนั ้นเป็นของพระเจ้า ไม่ได้มา

ความทุกข์ทรมานทําให้จิตใจภายในเจริญขึ้น
8 เราถูก ขนาบรอบข้าง แต่ ก็ ไม่ ถึ งก ับ กระดิก ไม่ ไหว เราจนปั ญญา แต่ ก็ ไม่ ถึ งก ับ หมดหวัง 9 เราถูก
ข่มเหง แต่ก็ไม่ถูกทอดทิง้ เราถูกตีลงแล้ว แต่ก็ไม่ถึงตาย 10 เราแบกความตายของพระเยซูเจ้าไว้ที่กาย
เราเสมอ เพื่อ ว่า ชีวต
ิ ของพระเยซู จะปรากฏในกายของเราด้วย 11 เพราะว่า พวกเราที่ มี ชี วิตอยู่นั้น ต้อง
ถูก มอบไว้แก่ ความตายอยู่เสมอเพราะเห็น แก่ พระเยซู เพื่อ ว่า พระชนม์ ชีพของพระเยซู จะได้ ปรากฏใน
เนื้ อหนั งของเราซึ่งจะต้องตายนั ้น 12 เหตุฉะนั ้นความตายจึงกําลังออกฤทธิอยู
์ ่ในเรา แต่ชีวิตกําลังออก
13
ฤทธิอยู
์ ่ในท่านทัง้ หลาย เพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกัน ตามที่เขียนไว้ว่า ‘ข้าพเจ้าเชื่อแล้ว เหตุฉะนั ้น
ข้าพเจ้า จึง พูด� เราก็ เชื่อ เหมือนกัน เพราะฉะนั ้น เราจึง พูด 14 เรารู ว้ า่ พระองค์ ผู้ ทรงให้พระเยซู เจ้ าคืน
พระชนม์ จะทรงโปรดให้เราเป็นขึ้นมาเช่นกันโดยพระเยซู และจะทรงพาเราเข้ามาเฝ้าพร้อมกับท่านทัง้
หลาย 15 เพราะว่าสิง่ สารพัดนั ้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ ของท่านทัง้ หลาย เพื่อว่าเมื่อพระคุณมาถึงคนเป็น
จํานวนมากขึ้น ก็ จะมี การขอบพระคุณมากยิง่ ขึ้น เป็นการถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า 16 เหตุ ฉะนั ้น เรา
จึง ไม่ ย่อท้อ ถึงแม้ ว่ากายภายนอกของเรากําลัง ทรุ ด โทรมไป แต่ จิ ตใจภายในนั ้ นก็ยงั คงจําเริญขึ้น ใหม่
ทุกวัน 17 เพราะว่าการทุกข์ยากเล็กๆน้ อยๆของเรา ซึ่งเรารับอยู่ประเดีย
๋ วเดียวนั ้นจะทําให้เรามีสง่าราศี
18
ใหญ่ยิง่ นิ รน
ั ดร์ ด้วยว่าเราไม่ได้เห็นแก่สิ่งของที่เรามองเห็นอยู่ แต่เห็นแก่สิ่งของที่มองไม่เห็น เพราะ
ว่าสิง่ ของซึ่งมองเห็นอยูน
่ ั ้นเป็นของไม่ยัง่ ยืน แต่สิ่งซึ่งมองไม่เห็นนั ้นก็ถาวรนิ รน
ั ดร์

5
การเฝ้าคอยการเป็นขึ้นมาใหม่ด้วยใจจดจ่อ
ถ้าเรือนดินแห่งพลับพลาของเรานี้ จะพังทําลายเสีย เราก็ยังมีที่อาศัยซึ่งพระเจ้าทรง
โปรดประทานให้ ที่ มิได้ สร้างด้วยมื อมนุษย์ และตัง้ อยู่ เป็น นิ ตย์ ในสวรรค์ 2 เพราะว่า ในร่างกายนี้ เรา
ยังครวญครํา่ อยู่ มีความปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะสวมที่ อาศัยของเราที่มาจากสวรรค์ 3 ถ้าได้ สวมเช่นนั ้น
แล้ว เราก็จะมิได้ถูกพบเห็นว่าเปลือยเปล่าอีก 4 เพราะว่าเราผูอ
้ าศัยในพลับพลานี้ จึงครวญครํา่ เป็นทุกข์
มิใช่เพราะปรารถนาที่ จะอยู่ตัว เปล่า แต่ ปรารถนาจะสวมกายใหม่ นั ้น เพื่อ ว่า ร่างกายของเราซึ่ง จะต้อง
ตายนั ้นจะได้ถูกชีวต
ิ อมตะกลืนเสีย 5 แต่พระเจ้าทรงเป็นผู้เตรียมเราไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงนี้ และ
พระองค์ได้ทรงโปรดประทานพระวิญญาณเป็นมัดจําไว้กับเรา 6 เหตุฉะนั ้นเรามัน
่ ใจอยูเ่ สมอรูอยู
้ แล
่ วว
้ ่า
7
ขณะที่เราอยูใ่ นร่างกายนี้ เราอยูป
่ ราศจากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า (เพราะเราดําเนิ นโดยความเชื่อ มิใช่ตาม
8
ที่ตามองเห็น� เรามีความมัน
่ ใจ และเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้
9 เหตุฉะนั ้นเราตัง
้ เป้าของเราว่า จะอยูใ่ นกายนี้ ก็ดี หรือไม่อยูก็
่ ดี เราก็จะเป็นที่พอพระทัยของพระองค์
1 เพราะเรารู ว่
้ า

คริสเตียนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ (1 คร 3:10-15)

10 เพราะว่า จํา เป็ นที ่ เราทุก คนจะต้องปรากฏตั วท ี่ หน ้า บัล ลั งก ์ พิพากษาของพระคริสต์

เพื่อทุกคนจะ
ได้รบ
ั สมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ แล้วแต่จะดีหรือชัว่ 11 เพราะเหตุที่เรารู จ
้ ักความน่าเกรงขาม
ขององค์ พระผู้เป็นเจ้า เราจึงชักชวนคนทัง้ หลาย แต่ เราเป็ นที ่ประจักษ์ แก่ พระเจ้า และข้าพเจ้าหวังว่า
เราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสํานึ กผิดและชอบของท่านด้วย 12 เพราะเราไม่ได้ยกย่องตัวเองกับท่านทัง้
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หลายอีก แต่เราให้ท่านมีโอกาสที่จะนําเราออกอวดได้ เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบคนเหล่านั ้นที่ชอบอวด
ในสิง่ ซึ่งปรากฏ แต่มิได้อวดในสิง่ ซึ่งอยู่ในจิตใจ 13 เพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริต เราก็ได้
ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้า หรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติ ก็เพื่อประโยชน์ แก่ท่านทัง้ หลาย
ราชทูตของพระคริสต์
14 เพราะว่าความรักของพระคริสต์ ได้ ครอบครองเราอยู่ เพราะเราคิดเห็นอย่างนี้ ว่า ถ้าผู้หน่ง
ึ ได้ ตาย
15
เพื่อ คนทัง้ ปวง เหตุ ฉะนั ้น คนทัง้ ปวงจึง ตายแล้ว
และพระองค์ ได้ ทรงวายพระชนม์ เพื่อ คนทัง้ ปวง
เพื่อคนเหล่านั ้ นที ่มีชีวิตอยู่จะมิได้ เป็นอยู่เพื่อประโยชน์ แก่ ตัวเองอีกต่อไป แต่ จะอยู่เพื่อพระองค์ ผู้ทรง
สิน
้ พระชนม์ และทรงเป็นขึ้นมาเพราะเห็นแก่เขาทัง้ หลาย 16 เหตุฉะนั ้นตัง้ แต่นี้ ไปเราจะไม่พิจารณาผูใ้ ด
ตามเนื้ อหนั ง แม้ว่าเมื่อก่อนเราเคยพิจารณาพระคริสต์ตามเนื้ อหนั งก็จริง แต่เดีย
๋ วนี้ เราจะไม่พิจารณา
พระองค์ เช่น นั ้ นอ ีก 17 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดอยู่ ในพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ เป็น คนที่ ถู กสร้างใหม่ แล้ว สิ ่ง เก่าๆก็
ล่วงไป ดู เถิด สิ ่งสารพัดกลายเป็นสิง่ ใหม่ ทัง้ นั ้น 18 ทัง้ สิน
้ นี้ เกิดมาจากพระเจ้า ผู้ทรงให้เราคืนดีกันกับ
พระองค์ ทางพระเยซู คริสต์ และทรงโปรดประทานให้เรารับใช้ในเรือ
่ งการคืนดี กัน 19 คือพระเจ้าผู้สถิต
ในองค์ พระคริสต์ ทรงให้ โลกนี้ คืนดี กั นก ับ พระองค์ เอง มิได้ ทรงถือ โทษในการละเมิด ของเขา และทรง
มอบพระวจนะแห่งการคืนดีกันนั ้นไว้กับเรา 20 ฉะนั ้นเราจึงเป็นราชทูตของพระคริสต์ โดยที่พระเจ้าทรง
ขอร้องท่านทัง้ หลายทางเรา เราผู้ แทนของพระคริสต์ จึง ขอร้องท่านให้คืนดี กั นก ับ พระเจ้า 21 เพราะว่า
พระเจ้า ได้ ทรงกระทํา พระองค์ ผู้ ทรงไม่ มี บาป ให้ เป็น ความบาปเพราะเห็น แก่ เรา เพื่อ เราจะได้ เป็น คน
ชอบธรรมของพระเจ้าทางพระองค์

6

สิ่งที่เราต้องยอมสละในการรับใช้พระคริสต์
ฉะนั ้น เรา ผู้ เป็น คน ทําการ ร่วม กับ พระองค์ ขอ วิงวอน ท่าน ว่า อย่า สัก แต่ รับ พระคุณ ของ พระเจ้า
เป็นการหาประโยชน์ มิได้ 2 (เพราะพระองค์ ตรัสว ่า ‘ในเวลาอัน ชอบ เราได้ ฟัง เจ้า ในวัน แห่ง ความรอด
เราได้ ชว
่ ยเจ้า� ดู เถิด บัดนี้ เป็นเวลาอันชอบ ดู เถิด บัดนี้ เป็ นวันแห่งความรอด� 3 เรามิได้ ให้ผู้ใดมีเหตุ
สะดุดในสิง่ หนึ่ งสิง่ ใดเลย เพื่อมิให้การที่เรารับใช้ปฏิบัตินั ้นเป็ นที่เขาจะติเตียนได้ 4 แต่ว่าในการทัง้ ปวง
เราได้กระทําตัวให้เป็นทีชอบ
่
เหมือนผูรั
้ บใช้ของพระเจ้า โดยความเพียรอดทนเป็นอันมาก ในความทุกข์
ในความขัดสน ในเหตุ วิบัติ 5 ในการถูก เฆี่ยน ในการที่ ถู กจํา คุก ในการวุน
่ วาย ในการงานต่างๆ ในการ
6
อดหลับอดนอน ในการอดอาหาร โดยความบริสุทธิ์ โดยความรู ้ โดยความอดกลัน
้ ไว้นาน โดยใจกรุ ณา
7
โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ โดยความรักแท้ โดยพระวจนะแห่งความจริง โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า โดย
ใช้เครือ
่ งอาวุธแห่งความชอบธรรมด้วยมือขวาและมือซ้าย 8 โดยมีเกียรติยศและไร้เกียรติยศ โดยเล่าลื
อก ั นว ่า ชัว่ และเล่าลื อก ั นว ่าดี เหมือนถูก เขาหาว่า เป็น คนที่ ล่อลวงเขาให้ หลง แต่ ยัง เป็น คนสัตย์ จริง
9 เหมือนถูก เขาหาว่า เป็ น คนไม่ มี ใครรู จั
้ ก แต่ ยัง เป็น คนที่ เขาทัง้ หลายรู จ
้ ั กด ี เหมือนคนตาย แต่ ดู เถิด
10
เรายังเป็นอยู่ เหมือนคนถูกเฆี่ยน แต่ยังไม่ตาย เหมือนคนที่มีความทุกข์ แต่ยังมีความชื่นชมยินดีอยู่
เสมอ เหมือนคนยากจน แต่ยังทําให้คนเป็นอันมากมังม
่ ี เหมือนคนไม่มีอะไรเลย แต่ยังมสิ
ี ่งสารพัดบริบู
รณ์
1

คริสเตียนต้องไม่เทียมแอกด้วยกันกับคนที่ไม่เชื่อ
โอ ท่านชาวโคริน ธ์ เราพู ดก ั บท ่า นอย่างไม่ ปิดบัง เลย และใจของเราก็ เปิด รับท ่าน 12 ใจของท่าน
ทัง้ หลายไม่ได้ปิดเพราะเรา แต่ปิดเพราะความรู ส
้ ึกของตนเอง 13 ดังนั ้นในการตอบสนองอย่างเดียวกัน
(ข้าพเจ้าขอพูดกบท
ั ่านเหมือนอย่างพูดกับบุตร� คือจงเปิดจิตใจของท่านด้วย 14 ท่านอย่าเข้าเทียมแอก
กับคนที่ไม่เชื่อ เพราะว่าความชอบธรรมจะมีหุน
้ ส่วนอะไรกับความอธรรม และความสว่างจะเข้าสนิ ทกับ
15
ความมืดได้ อย่างไร พระคริสต์ กับเบลี อล
ั จะลงรอยกันอย่างไรได้ หรือคนที่ เชื่อจะมีส่วนอะไรกับคนที่
11
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ไม่เชื่อ 16 วิหารของพระเจ้าจะตกลงอะไรกับรู ปเคารพได้ เพราะว่าท่านเป็นวิหารของพระเจ้าผู้ทรงดํารง
พระชนม์ ดัง ที่ พระเจ้า ตรัส ไว้ว่า ‘เราจะอยู่ ในเขาทัง้ หลาย และจะดําเนิ น ในหมู่ พวกเขา และเราจะเป็น
พระเจ้า ของเขา และเขาจะเป็น ประชาชนของเรา� 17 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า ‘เหตุ ฉะนั ้น เจ้า จงออก
จากหมูพ
่ วกเขาเหล่านั ้น และจงแยกตัวออกจากเขาทัง้ หลาย อย่าแตะต้องสิง่ ซึ่งไม่สะอาด แล้วเราจึงจะ
รับ พวกเจ้า ทัง้ หลาย 18 เราจะเป็น บิดาของพวกเจ้า และพวกเจ้า จะเป็น บุตรชายบุตรสาวของเรา� องค์
พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพทัง้ สิน
้ ได้ตรัสดังนั ้น
1 ท่านที่รัก

7

เมื่อเรามีพระสัญญาเช่นนี้ แล้ว ให้เราชําระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้ อหนั ง
และจิตวิญญาณ และจงทําให้มีความบริสุทธิครบถ้
วนโดยความเกรงกลัวพระเจ้า
์
ความชื่นชมยินดีของเปาโลต่อการตอบสนองของชาวโครินธ์
ขอรับ เราเถิด เรามิ ได้ ทําร้ายผู้ ใด เรามิ ได้ ชวนผู้ ใดให้ ทํา ชัว่ เรามิ ได้ โกงผู้ ใดเลย 3 ข้าพเจ้า พูด เช่น
นี้ มิใช่ เพื่อ จะปรักปรํา ท่าน เพราะข้าพเจ้า บอกแล้ วว ่า ท่านทัง้ หลายอยู่ในใจของเราที เดียว จะตายหรือ
จะเป็ นก ็ อยู่ ด้วยกัน 4 ข้าพเจ้า พู ดอย ่างไว้ใจท่านมาก และข้าพเจ้า ภู มิ ใจเพราะท่านทัง้ หลายอย่างมาก
ข้าพเจ้า ได้ รบ
ั ความชูใจอย่า งบริบู รณ ์ และในความยากลําบากของเราทุก อย่าง ข้าพเจ้า ก็ยั งม ี ความปี
ติ ยินดี อย่างเหลือ ล้น 5 เพราะแม้วา่ เมื่อ เรามาถึง แคว้น มาซิ โดเนี ย แล้ว เนื้ อ หนั ง ของเราไม่ ได้ พัก ผ่อน
เลย เรามี ความลําบากอยู่รอบข้าง ภายนอกมี การต่อสู้ ภายในมี ความกลัว 6 แต่ ถึง กระนั ้ นก ็ ดี พระเจ้า
ผู้ทรงหนุน นํ้าใจคนที่ ท้อใจ ได้ ทรงหนุน นํ้าใจเราโดยทรงให้ ทิตั สมาหาเรา 7 และมิ ใช่ เพียงการมาของ
ทิตัสเท่านั ้น แต่ โดยการที่ ท่านได้ หนุนนํ้าใจทิตัสด้วย ตามที่ ทิตัสได้ มาบอกเราถึงความปรารถนาอย่าง
ยิง่ และความโศกเศร้า ของท่าน และใจจดจ่อ ของท่านที่ มีต ่อ ข้าพเจ้า ทําให้ ข้าพเจ้า มี ความชื่นชมยินดี
มากยิง่ ขึ้น 8 เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า ได้ ทําให้ท่านเสียใจเพราะจดหมายฉบั บน ัน
้ ข้าพเจ้า ก็ ไม่ เสียใจ ถึง
แม้ว่าเมื่อก่อนนั ้นข้าพเจ้าจะเสียใจบ้าง เพราะข้าพเจ้าเห็นว่า จดหมายฉบับนัน
้ ทําให้ท่านมีความเสียใจ
เพียงชัว่ ขณะเท่านั ้น 9 แต่ บัดนี้ ข้าพเจ้ามีความชื่นชมยินดี มิใช่เพราะท่านเสียใจ แต่ เพราะความเสียใจ
นั ้นทําให้ท่านกลับใจใหม่ เพราะว่าท่านได้รบ
ั ความเสียใจอย่างที่ชอบพระทัยพระเจ้า ท่านจึงไม่ได้ผลร้าย
จากเราเลย 10 เพราะว่า ความเสียใจอย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า ย่อมกระทํา ให้ กล ับ ใจใหม่ ซึ่ง นํา ไปถึง
ความรอดและไม่ เป็ นที ่ น่า เสียใจ แต่ ความเสียใจอย่างโลกนั ้น ย่อมนํา ไปถึง ความตาย 11 จงพิจารณาดู
ว่า ความเสียใจอย่างที่ ชอบพระทัย พระเจ้า กระทํา ให้เก ิด ความกระตือรือร้น มากที เดียว ทําให้เก ิด ความ
ขวนขวายที่จะแก้ตัวใหม่ และการโกรธแทน ความกลัว ความปรารถนาอย่างยิง่ ความกระตือรือร้น การ
แก้แค้น ในทุกสิง่ เหล่านั ้นท่านได้พิสูจน์ ให้เห็นแล้ วว่าท่านก็หมดจดในการนี้ แล้ว 12 เหตุฉะนี้ ที่ ข้าพเจ้า
เขียนถึง ท่านก็ มิใช่ เพราะเห็น แก่ คนที ่ ได้ ทํา ผิด หรือ เพราะเห็น แก่ คนที ่ ต้องทนต่อ การร้าย แต่ เพื่อ ให้
ความห่วงใยของเราที่ มีต่อท่านปรากฏแก่ ท่านในสายพระเนตรพระเจ้า 13 โดยเหตุ นี้ เราจึ งมีความชูใจ
เมื่อเห็นว่าพวกท่านได้รบ
ั ความชูใจ เรามีความชื่นชมยินดีมากยิง่ ขึ้นเพราะความยินดีของทิตัส ในการที่
พวกท่านได้กระทําให้จิตใจของทิตัสชื่นบาน 14 เพราะถ้าข้าพเจ้าได้อวดเรือ
่ งพวกท่านแก่ทิตัส ข้าพเจ้าก็
ไม่ต้องละอายใจเลย ทุกสิง่ ที่เราได้กล่าวแก่ท่านเป็นความจริงฉั นใด สิ่งที่เราได้อวดเรือ
่ งพวกท่านแก่ทิตั
สเมื่อก่อนนั ้น ก็ปรากฏเป็นจริงเหมือนกันฉั นนั ้น 15 และเมื่อทิตัสระลึกถึงความเชื่อฟังของพวกท่านทัง้
หลาย และการที่ พวกท่านต้อนรับ เขาด้วยความเกรงกลัว จนตัว สัน
่ เขาก็ เพิม
่ ความรัก ในพวกท่านมาก
ยิง่ ขึ้น 16 ข้าพเจ้าชื่นชมยินดี เพราะว่าข้าพเจ้าไว้ใจท่านได้ทุกอย่าง
2

8
ตัวอย่างการถวายด้วยใจร้อนรนของชาวมาซิโดเนี ย
พีน้
่ องทัง้ หลาย เราใคร่ให้ท่านทราบถึงพระคุณของพระเจ้า โดยที่พระองค์ได้ทรงโปรดประ
ทานแก่ ค ริสตจักรต่างๆในแคว้น มาซิ โดเนี ย 2 เพราะว่า เมื่อ คราวที่ พวกเขาถูก ทดลองอย่างหนั ก ได้ รบ
ั
1 ยิง
่ กว่านี้
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ความทุกข์ยาก ความยินดี ล้นพ้นของเขาและความยากจนแสนเข็ญของเขานั ้น ก็ ล้นออกมาเป็นใจโอบ
อ้อมอารีของเขา 3 เพราะข้าพเจ้า เป็น พยานได้ ว่า เขาถวายโดยสุด ความสามารถของเขา ที่ จร ิ งก ็ เก ิน
ความสามารถของเขาเสี ยอ ีก 4 และเขายัง ได้ วงิ วอนเรามากมายขอให้เรายอมรับ ของถวายนั ้น และให้
เขามีส่วนในการช่วยวิสุทธิชนด้วย 5 ไม่เหมือนที่เราได้คาดหมายไว้ แต่ได้ถวายตัวเขาเองแด่องค์พระผู้
เป็นเจ้าก่อน แล้วได้ มอบตัวให้เราตามพระประสงค์ ของพระเจ้า 6 จนถึ งกับเราได้ เตือนทิตัสว่า เมื่อเขา
ได้เริม
่ แล้วฉั นใด ก็ให้เขาทําให้สําเร็จกับท่านทัง้ หลายในพระคุณนี้ ด้วยเช่นกัน
คําตักเตือนเกี่ยวกับการถวายเพื่อกันและกัน
เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ ท่านมี พร ้ อมบริบู รณ ์ ทุก สิง่ คือ ความเชื่อ ถ้อยคํา ความรู ้ ความกระตือรือร้น ทัง้ ปวง
และความรัก ต่อ เรา ท่านทัง้ หลายก็ จงประกอบพระคุณ นี้ อย่างบริบูรณ์ เหมือนกัน เถิด 8 ข้าพเจ้า พู ดอย
่างนี้ มิได้หมายว่าให้เป็นคําบัญชา แต่ได้นําเรือ
่ งของคนอื่นที่มีความกระตือรือร้นมาทดลองความรักของ
9
ท่าน ดู ว่า แท้ หรือ ไม่ เพราะท่านทัง้ หลายรู จ
้ ัก พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราว่า
แม้พระองค์มัง่ คัง่ พระองค์ก็ยังทรงยอมเป็นคนยากจน เพราะเห็นแก่ท่านทัง้ หลายเพื่อท่านทัง้ หลายจะ
ได้เป็นคนมังม
่ ี เนื่ องจากความยากจนของพระองค์ 10 และข้าพเจ้าจะออกความเห็นในเรือ
่ งนี้ เพราะจะ
เป็นประโยชน์ แก่ท่าน เรือ
่ งที่ท่านได้ตัง้ ต้นเมื่อปีกลายนี้ และมิใช่ตัง้ ต้นจะกระทําเท่านั ้น แต่ว่ามีน้ําใจจะ
กระทําด้วยนั ้น 11 ฉะนั ้นบัดนี้ ก็ควรแล้วที่ท่านจะกระทําเรือ
่ งนั ้นให้สําเร็จเสีย เพื่อว่าเมื่อท่านมีใจพร้อม
อยูแล้
่ ว ท่านก็จะได้ทําให้สําเร็จตามความสามารถของท่าน 12 เพราะว่าถ้ามีน้ําใจพร้อมอยูแล้
่ ว พระเจ้า
13
ก็พอพระทัยที่ จะทรงรับตามที่ ทุกคนมีอยู่ มิใช่ตามที่ เขาไม่มี ข้าพเจ้าไม่ได้หมายความว่า ให้การงาน
ของคนอื่น เบาลงและให้การงานของพวกท่านหนั ก ขึ้น 14 แต่ เป็นการให้ กัน ไปให้ กัน มา ในยามที่ พวก
ท่านมี บริบูรณ์ เช่น เวลานี้ ท่านก็ ควรจะช่วยคนเหล่านั ้ นที ่ ขัดสน และในยามที่ เขามี บริบูรณ์ เขาก็ จะได้
ช่วยพวกท่านเมื่อขัดสน เพื่อเป็นการให้กันไปให้กันมา 15 ตามที่มีเขียนไว้ว่า ‘คนทีเก
่ ็บได้มากก็ไม่มีเหลือ
และคนที่เก็บได้น้อยก็หาขาดไม่�
7

การแสดงออกอย่างซื่อสัตย์ต่อเงินถวายของคริสตจักร
แต่ ขอขอบพระคุณพระเจ้า ผู้ทรงโปรดให้ทิตัสมีใจกระตือรือร้นอย่างนั ้นเพื่อท่านทัง้ หลายเหมือน
กัน 17 เพราะไม่ เพียงแต่ เขาได้ รบ
ั คํา เตือนเท่านั ้น แต่ เขาได้ ไปหาท่านเพราะเขาเองมี ใจพร้อมอยู่ แล ้ว
ด้วย 18 เราให้พีน้
่ องคนหนึ่ งที่มีชื่อเสียงในการประกาศข่าวประเสริฐตามคริสตจักรทัง้ หลายไปกับทิตัสด
19
้วย และมิ ใช่ แต่ เท่านั ้น คริสตจักรได้ ตัง้ คนนั ้น ไว้ให้เป็น เพื่อนเดิน ทางด้ว ยกั นก ับ เราในพระคุณ นี้ ซ่ึง
เราได้ รับใช้อยู่ เพื่อให้เป็ นที ่ถวายเกียรติยศแด่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า และเป็ นที ่แสดงนํ้าใจพรักพร้อมของ
ท่าน 20 เราเจตนาจะไม่ให้คนหนึ่ งคนใดติเตียนเราได้ ในเรือ
่ งของถวายเป็ นอันมากซึ่งเรารับมาแจกนั ้น
21 เพราะเรามุ่งที่จะกระทําสิง
่ ที่ซื่อสัตย์ มิใช่เฉพาะแต่ในสายพระเนตรขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเท่านั ้น แต่
22
ในสายตาของมนุษย์ด้วย เราได้ ส่ง พี่ น้องอีก คนหนึ่ ง ไปกับ เขาทัง้ สองด้วย ผู้ ซึ่ง เราได้ ทดสอบแล้ วว ่า
มีความกระตือรือร้นในหลายสิง่ และเดีย
๋ วนี้ เขามีความกระตือรือร้นมากยิง่ ขึ้น เพราะเรามีความไว้ใจใน
23
ท่านมาก ถ้ามีคนใดถามถึงทิตัส ทิตัสก็เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า และเป็นผู้ชว
่ ยในการของท่าน
ทัง้ หลาย หรือถ้ามีคนใดถามถึงพี่น้องสองคนนั ้น เขาก็เป็นทูตรับใช้ของคริสตจักรทัง้ หลายและเป็นสง่า
ราศี ของพระคริสต์ 24 เหตุฉะนั ้นจงให้ความรักของท่านประจั กษ์แก่คนเหล่านั ้น และแสดงให้แก่ คริสต
จักรทัง้ หลายด้วย ให้สมกับที่ข้าพเจ้าได้อวดเรือ
่ งพวกท่านให้เขาฟัง
16

9

1 ข้าพเจ้า ไม่ จําเป็ น ต้องเขียนถึง ท่านในเรือ
่ งการสงเคราะห์วสุ
ิ ทธิชน 2 เพราะข้าพเจ้ารู ว้ า่ ใจของท่าน

พร้อมอยู่ แล้ว ข้าพเจ้า จึง พูด อวดเรือ
่ งพวกท่านกับ พวกมาซิ โดเนี ย ว่า พวกอาคายาได้ จัด เตรียมไว้พร ้
อมแล้ว ตัง้ แต่ ปีกลาย และความกระตือรือร้น ของพวกท่านก็ เร้า ใจคนเป็ นอ ัน มาก 3 แต่ ข้าพเจ้า ได้ ให้พี่
น้ องเหล่านั ้นไป เพื่อมิให้การอวดของเราเรือ
่ งท่านในข้อนั ้นเป็นการเปล่าประโยชน์ และเพื่อให้ท่านจัด
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เตรียมไว้ให้พร้อมตามที่ข้าพเจ้าได้กล่าวแล้วนัน
้ 4 มิฉะนั ้นแล้ว ถ้าชาวมาซิโดเนี ยบางคนมากับข้าพเจ้า
และเห็ นว ่า ท่านมิ ได้ เตรียมพร้อมตามที่ เราได้ อวดไว้นั ้น (อย่า ว่า แต่ ท่านจะขายหน้า เลย� เราเองก็ จะ
ขายหน้า ด้วย 5 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง เห็นว ่า สมควรจะวิงวอนให้พี่ น้ องเหล่า นั ้น ไปหาท่านก่อนข้าพเจ้า
และให้จัดเตรียมของถวายของท่านไว้ ตามที่ ท่านได้สัญญาไว้แล้ว เพื่อของถวายนั ้นจะมีอยู่พร้อม และ
จะเป็นของถวายที่ให้ด้วยใจศรัทธา มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ
พระเจ้าทรงรักผู้ที่ให้ด้วยใจยินดี
6 นี่ แหละ คนที ่ หว่านเพียงเล็ก น้ อยก็ จะเกี่ยวเก็บ ได้ เพียงเล็ก น้ อย คนที ่ หว่านมากก็ จะเกี่ยวเก็บ ได้
มาก 7 ทุกคนจงให้ตามที่ เขาได้ คิดหมายไว้ในใจ มิใช่ให้ด้วยนึ กเสียดาย มิใช่ให้ด้วยการฝืนใจ เพราะว่า
พระเจ้าทรงรักคนนั ้นที่ให้ด้วยใจยินดี 8 และพระเจ้าทรงฤทธิส
์ ามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่าง
แก่ ท่านทัง้ หลาย เพื่อ ให้ ท่านมี ทุ กสิ่ ง ทุก อย่างเพียงพอสําหรับ ตัว เสมอ ทัง้ จะมี สิ ่ง ของบริบู รณ ์ สําหรับ
งานที่ ดี ทุกอย่างด้วย 9 (ตามที่ เขียนไว้ว่า ‘เขาแจกจ่าย เขาได้ ให้แก่ คนยากจน ความชอบธรรมของเขา
ดํารงเป็น นิ ตย์� 10 ฝ่ายพระองค์ ผู้ ประทานพืช แก่ คนที ่ หว่าน และประทานอาหารแก่ คนที ่ กิน จะทรง
โปรดให้พืชของท่านที่ หว่านนั ้นทวีข้น
ึ เป็ นอันมาก และจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญ
11
ยิง่ ขึ้น� โดยทรงให้ ท่านทัง้ หลายมี สิ ่ง สารพั ดม ัง่ คัง่ บริบู รณ ์ ขึ้น เพื่อ ให้ ท่านมี แจกจ่ายอย่างใจกว้าง
ขวาง ซึ่งจะให้เกด
ิ การขอบพระคุณพระเจ้า 12 เพราะว่าการรับใช้ในการปรนนิ บติ
ั นั ้นมใช่
ิ จะช่วยวิสุทธิชน
ซึ่ง ขัดสนเท่านั ้น แต่ ยัง เป็น เหตุ ให้มี การขอบพระคุณ พระเจ้า เป็ นอ ัน มากด้วย 13 และเนื่ องจากผลแห่ง
การรับ ใช้ นั ้น เขาจึง ถวายเกียรติยศแด่ พระเจ้า โดยเหตุ ที่ ท่านทัง้ หลายยอมฟัง และตัง้ ใจอยู่ ในอํานาจ
ข่าวประเสริฐของพระคริสต์ และเพราะเหตุ ท่านได้ แจกจ่ายแก่ เขาและแก่ คนทัง้ ปวงด้วยใจกว้างขวาง
14 เขาก็ จะวิงวอนขอพระพรให้ แก่ ท่านทัง
้ หลายและปรารถนาท่านเป็ นอ ัน มาก เพราะเหตุ พระคุณ ของ
พระเจ้า ซึ่ง สถิต อยู่ ในท่านอย่างเหลือ ล้น 15 จงขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะของประทานซึ่ง พระองค์ ทรง
ประทานนั ้นที่เหลือจะพรรณนาได้

10

เปาโล พิสูจน์ ถึงความเป็นอัครสาวกของตัวเองอีกครัง้
1 บัดนี้ ข้าพเจ้า เปาโล ขอวิงวอนต่อ ท่านเป็ น ส่วนตัว โดยเห็น แก่ ความอ่อนสุ ภาพและพระทัย กรุ ณา
ของพระคริสต์ ข้าพเจ้า ผู้ ซ่ึง ท่านว่า เป็น คนสุภาพถ่อมตนเมื่อ อยู่ กั บท ่า นทัง้ หลาย แต่ เมื่อ อยู่ ต่างหาก
ก็ เป็น คนใจกล้า ต่อ ท่านทัง้ หลาย 2 คือ ข้าพเจ้า ขอร้องท่านว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มาอยู่ กั บท ่า นอย่า ให้ข้าพเจ้า
ต้องแสดงความกล้าหาญด้วยความแน่ ใจ อย่างที่ข้าพเจ้าคิดสําแดงต่อบางคนที่นึกเห็นว่าเรายังดําเนิ น
ตามเนื้ อ หนั ง นั ้น 3 เพราะว่า ถึง แม้ เรายัง ดําเนิ น อยู่ ในเนื้ อ หนั งก ็ จริง แต่ เราก็ ไม่ ได้ สู้ รบตามฝ่ายเนื้ อ
หนั ง 4 (เพราะว่าศาสตราวุธแห่งการสงครามของเราไม่เป็นฝ่ายเนื้ อหนั ง แต่มีอานุภาพอันยิง่ ใหญ่จาก
พระเจ้า ที่ จะทลายป้อมอัน แข็งแกร่ง ลงได้� 5 คือ ทําลายความคิด และทิฐิ มานะทุก ประการที่ ตัง้ ตัว ขึ้น
ขัด ขวางความรู ข
้ องพระเจ้า และน้ อมนํา ความคิด ทุก ประการให้เข ้า อยู่ใต้ บังคับ จนถึง เชื่อ ฟัง พระคริสต์
6 และพร้อมที่ จะแก้ แค้น การไม่ เชื่อ ฟัง ทุก อย่าง ในเมื่อ ความเชื่อ ฟัง ของท่านทัง
้ หลายจะสําเร็จ 7 ท่าน
แลดู สิ ่ง ที่ ปรากฏภายนอกหรือ ถ้า ผู้ ใดมัน
่ ใจว่า ตนเป็น คนของพระคริสต์ ก็ ให้ ผู้ นั ้น คํานึ ง ถึง ตนเองอี
กว่า เมื่อเขาเป็นคนของพระคริสต์ เราก็เป็นคนของพระคริสต์เหมือนกัน 8 ถึงแม้ข้าพเจ้าจะโอ้อวดมาก
ไปสัก หน่ อยในเรือ
่ งอํานาจ ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงประทานให้ ไว้เพื่อ สร้างท่าน มิใช่ เพื่อ ทําลายท่าน
ข้าพเจ้าก็จะไม่ละอาย 9 เพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่คิดเห็นว่า ข้าพเจ้าอยากให้ท่านกลัวเพราะจดหมายของ
ข้าพเจ้า 10 เพราะมีบางคนพูดว่า “จดหมายของเปาโลนั ้นมีน้ําหนั กและมีอาํ นาจมากก็จริง แต่ว่าตัวเขา
ดูอ่อนกําลัง และคําพูดของเขาก็ใช้ไม่ได้� 11 จงให้คนเหล่านั ้นเข้าใจอย่างนี้ ว่า เมื่อเราไม่อยู่เราพูดไว้ใน
จดหมายของเราว่าอย่างไร เมื่อเรามาแล้วเราก็ จะกระทําอย่างนั ้นด้วย 12 เราไม่ ต้องการที่ จะจัดอันดับ
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หรือเปรียบเทียบตัวเราเองกับบางคนที่ยกย่องตัวเอง แต่เมื่อเขาเอาตัวของเขาเป็นเครือ
่ งวัดกันและกัน
13
และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกัน เขาก็เป็นคนขาดปัญญา ฝ่ายเราจะไม่โอ้อวดในสิง่ ใดเกินขอบเขต
แต่ ว่าจะอวดในขอบเขตที่ พระเจ้าทรงจัดไว้ให้เรา และพวกท่านก็ อยู่ในขอบเขตนั ้น 14 การที่มาถึงท่าน
นั ้น มิใช่โดยการล่วงขอบเขตอันควร เรามาจนถึงท่านทัง้ หลายเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์
15 เรามิได้โอ้อวดเกินขอบเขต ไม่ได้อวดในการงานที่คนอื่นได้กระทํา แต่เราหวังใจว่า เมื่อความเชื่อของ
ท่านจําเริญมากขึ้นแล้ว ท่านจะช่วยเราให้ขยายเขตกว้างขวางออกไปอีกเป็ นอันมากตามขนาดของเรา
16 เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในเขตที่อยูนอกท้
่
องถิน
่ งการงานที่
่ ของพวกท่าน โดยไม่โอ้อวดเรือ
17
18
คนอื่นได้ ทําไว้พร้อมแล้ วนัน
้
ถ้าผู้ใดจะอวด ก็ จงอวดองค์ พระผู้เป็นเจ้า เพราะคนที่ ยกย่องตัวเอง
ไม่เป็นที่นับถือของผู้ใด คนที่น่านับถือนั ้นคือคนที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงยกย่อง

11

ข้าพเจ้า อยากจะขอให้ท่านทนฟัง ความเขลาของข้าพเจ้า สัก หน่ อยหนึ่ ง และให้ทนกับ ข้าพเจ้า จริงๆ
2 เพราะ ว่า ข้าพเจ้า หวงแหน ท่าน อย่าง ที่ พระเจ้า ทรง หวงแหน เพราะ ว่า ข้าพเจ้า ได้ หมัน
้ พวก ท่าน ไว้
3
สําหรับ สามี ผู้ เดียว เพื่อ ถวายพวกท่านให้ แก่ พระคริสต์ เป็น พรหมจารีบริสุทธิ์ แต่ ข้าพเจ้า เกรงว่า งู
นั ้นได้ล่อลวงนางเอวาด้วยอุบายของมันฉั นใด จิตใจของท่านก็จะถู กล่อลวงให้หลงไปจากความบริสุทธิ
์ ซึ่งมีอยู่ในพระคริสต์ โดยวิธีหน่งึ วิธีใดฉั นนั ้น 4 เพราะว่าถ้าคนใดจะมาเทศนาสัง่ สอนถึงพระเยซู อีกอง
ค์ หนึ่ ง ซึ่งแตกต่างกั บที่เราได้ เทศนาสัง่ สอนนั ้น หรือถ้าท่านจะรับวิญญาณอื่นซึ่งแตกต่างกั บที่ท่านได้
รับแต่ก่อน หรือรับข่าวประเสริฐอื่นซึ่งแตกต่างกับที่ท่านได้รบ
ั ไว้แล้ว แหมท่านทัง้ หลายช่างอดทนสนใจ
5
ฟังเขาเสียจริงๆ เพราะข้าพเจ้าคิดว่า ข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครสาวกชัน
้ ผู้ใหญ่เหล่ านั ้นแม้แต่ น้ อยเลย
6 แม้ว ่า ข้าพเจ้า พูด ไม่ เก่ง แต่ ข้าพเจ้า ก็ยั งม ี ความรู ้ ที่ จร ิง เราก็ ได้ แสดงข้อ นี้ ให้ ประจักษ์ แก่ พวกท่าน
ในกิจการทุก สิง่ แล้ว 7 ข้าพเจ้า ได้ กระทํา ผิด หรือ ในการที่ ข้าพเจ้า ได้ ถ่อมใจลงเพื่อ ยกชู ท่านขึ้น เพราะ
ข้าพเจ้า ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า แก่ พวกท่านโดยไม่ ได้ คิด ค่า หรือ 8 ข้าพเจ้า ได้ ปล้ นคร ิสตจั
กรอ่น
ื ด้วยการรับเงินบํารุ งจากเขา เพื่อจะได้ ปรนนิ บัติพวกท่าน 9 และเมื่อข้าพเจ้าอยู่กับพวกท่านและ
กําลัง ขาดแคลนนั ้น ข้าพเจ้า ก็ มิได้ เป็น ภาระแก่ ผู้ ใด เพราะว่า พี่ น้ องที่มาจากแคว้น มาซิ โดเนี ย ได้ เจ ือ
จานให้พอแก่ ความต้องการของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าระวังตัวไม่ ให้เป็นภาระแก่ พวกท่านในทางหนึ่ งทางใด
ทุก 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 อวดเรือ
่ งนี้ ได้ ฉั น นั ้น 11 เพราะเหตุ ใด
เพราะข้าพเจ้าไม่รก
ั พวกท่านหรือ พระเจ้าทรงทราบดีวา่ ข้าพเจ้ารักพวกท่าน 12 แต่สิ่งที่ข้าพเจ้ากระทํา
นั ้น ข้าพเจ้าจะกระทําต่อไป เพื่อข้าพเจ้าจะตัดโอกาสคนเหล่านั ้ นที่คอยหาโอกาส เพื่อว่าเมื่อเขาโอ้อวด
นั ้นเขาจะได้ปรากฏว่ามีสภาพเหมือนกับเรา
1

ซาตานปลอมเป็น “ทูตสวรรค์แห่งความสว่าง�

เพราะคนอย่างนั ้น เป็ นอ ัค รสาวกเที ยม เป็น คนงานที่ หลอกลวง ปลอมตัว เป็ นอ ัค รสาวกของพระ
คริสต์ 14 การกระทําเช่นนั ้นไม่แปลกประหลาดเลย ถึงซาตานเองก็ยงั ปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความ
สว่างได้ 15 เหตุฉะนั ้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่ผู้รบ
ั ใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นผูรั
้ บใช้ของความชอบ
ธรรม ท้ายที่สุดของเขาจะเป็นไปตามการกระทําของเขา
13

การเผชิญภัยและการทนทุกข์ของเปาโล

16 ข้าพเจ้าขอกล่าวซํ้าอีกว่า

อย่าให้ใครเห็นไปว่าข้าพเจ้าเป็นคนเขลา แต่ถ้ามี ก็ให้เขาต้อนรับข้าพเจ้า
อย่างต้อนรับ คนเขลาเถิด เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ อวดตัว เองได้ บ้าง 17 การที่ ข้าพเจ้า พู ดอย ่างนั ้น ข้าพเจ้า มิ
ได้พูดตามอย่างองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พูดอย่างคนเขลา ด้วยไว้ใจตัวในการอวดนั ้น 18 เพราะเมื่อเห็นว่า
หลายคนเคยอวดตามเนื้ อหนั ง ข้าพเจ้าก็จะอวดบ้าง 19 เพราะว่าการที่ท่านทนฟังคนเขลาพูดด้วยความ
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ยินดี นั ้น น่าจะเป็นเพราะท่านช่างฉลาดเสียนี่ กระไร 20 เพราะท่านทนเอา ถ้ามี ผู้นําท่านไปเป็นทาส ถ้า
มีผู้ล้างผลาญท่าน ถ้ามีผู้มายึดของของท่านไป ถ้ามีผู้ยกตัวเองเป็นใหญ่ ถ้ามีผู้ตบหน้าท่าน 21 ข้าพเจ้า
ต้องพูดด้วยความละอายว่า ดูเหมือนเราอ่อนแอเกินไปในเรือ
่ งนี้ ไม่ว่าใครกล้าอวดในเรือ
่ งใด (ข้าพเจ้าพู
22
ดอย่างคนเขลา� ข้าพเจ้าก็กล้าอวดเรือ
่ งนั ้นเหมือนกัน เขาเป็นชาติฮีบรูหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน
เขาเป็นชนชาติ อส
ิ ราเอลหรือ ข้าพเจ้าก็เป็นเหมือนกัน เขาเป็นเชื้อสายของอับราฮัมหรือ ข้าพเจ้าก็ เป็น
เหมือนกัน 23 เขาเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์หรือ ข้าพเจ้าเป็นดีกว่าเขาเสียอีก (ข้าพเจ้าพูดอย่างคนโง่�
ข้าพเจ้า ทํางานมากยิง่ กว่า เขาอีก ข้าพเจ้า ถูก โบยตี เกิน ขนาด ข้าพเจ้า ติด คุก มากกว่า เขา ข้าพเจ้า หวิด
ตายบ่อยๆ 24 พวกยิวเฆี่ยนข้าพเจ้าห้าครัง้ ๆละสามสิบเก้าที 25 เขาตีข้าพเจ้าด้วยไม้เรียวสามครัง้ เขาเอา
ก้อนหินขว้างข้าพเจ้าครัง้ หนึ่ ง ข้าพเจ้าเผชิญภัยเรือแตกสามครัง้ ข้าพเจ้าลอยอยูใ่ นทะเลคืนหนึ่ งกับวัน
หนึ่ ง 26 ข้าพเจ้าต้องเดินทางบ่อยๆ เผชิญภัยอันน่ากลัวในแม่นํ้า เผชิญโจรภัย เผชิญภัยจากชนชาติของ
ข้าพเจ้าเอง เผชิญภัยจากคนต่างชาติ เผชิญภัยในนคร เผชิญภัยในป่า เผชิญภัยในทะเล เผชิญภัยจาก
พี่น้องเทียม 27 ต้องทํางานเหน็ ดเหนื่ อยและยากลําบาก ต้องอดหลับอดนอนบ่อยๆ ต้องหิวและกระหาย
ต้องอดข้าวบ่อยๆ ต้องทนหนาวและเปลือยกาย 28 และนอกจากสิง่ เหล่านั ้ นที ่อยู่ภายนอกแล้ว ยังมีกา
รอื่นที ่ บีบ ข้าพเจ้า อยู่ทุ กวันๆ คือ การดู แลคริสตจักรทัง้ ปวง 29 มี ใครบ้างเป็น คนอ่อนกําลัง และข้าพเจ้า
ไม่ออ
่ นกําลั งด้วย มี ใครบ้างที่ ถู กทําให้สะดุดและข้าพเจ้าไม่เป็นทุกข์เป็ นร้อนด้วย 30 ถ้าข้าพเจ้าจําเป็น
ต้องอวด ข้าพเจ้าก็จะอวดสิง่ ที่แสดงว่า ข้าพเจ้าเป็นคนอ่อนกําลัง 31 พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาของพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ที่ ควรแก่ การสรรเสริญ เป็น นิ ตย์ พระองค์ ทรง
ทราบว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ มุสา 32 ผู้ ว่า ราชการเมืองของกษั ตริย์ อาเรทั ส ในนครดามัสกัส ให้ทหารเฝ้า นคร
ดามัสกัสไว้ เพื่อจะจับตัวข้าพเจ้า 33 แต่เขาเอาตัวข้าพเจ้าใส่กระบุงใหญ่หย่อนลงทางช่องที่กําแพงนคร
ข้าพเจ้าจึงพ้นจากเงื้อมมือของท่านผู้ว่าราชการ

12
เปาโลได้รบ
ั การสําแดงอันยิง่ ใหญ่
1 ข้าพเจ้าจําจะต้องอวด ถึงแม้จะไม่มีประโยชน์ อะไร แต่ ข้าพเจ้าจะเล่าต่อไปถึงนิ มิตและการสําแดง
ต่างๆซึ่งมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้า 2 สิบสี่ปี มาแล้วข้าพเจ้าได้รู จั
้ กชายคนหนึ่ งในพระคริสต์ เขาถูกรับขึ้น
ไปยังสวรรค์ ชันที
้ ่สาม (แต่ จะไปทัง้ กาย ข้าพเจ้าไม่ ทราบ หรือไปโดยไม่ มี กาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้า
3
ทรงทราบ� ข้าพเจ้ารู จ
้ ักชายผู้นั ้น (แต่จะไปทัง้ กายหรือไม่มีกาย ข้าพเจ้าไม่ทราบ พระเจ้าทรงทราบ�
4 คือ ว่า คนนั ้น ถู กร ับ ขึ้น ไปยัง เมืองบรมสุ ข เกษม และได้ยน
ิ วาจาซึ่ง จะพูด เป็น คํา ไม่ ได้ และมนุษย์ จะ
พูดออกมาก็ ต้องห้าม 5 สําหรับชายนั ้น ข้าพเจ้า อวดได้ แต่ สําหรับตัว ข้าพเจ้าเอง ข้าพเจ้า จะไม่ อวดเลย
นอกจากจะอวดถึง เรือ
่ งการอ่อนแอของข้าพเจ้า 6 เพราะถึง แม้วา่ ข้าพเจ้า อยากจะอวด ข้าพเจ้า ก็ ไม่ใช่
คนเขลา เพราะข้าพเจ้าพูดตามความจริง แต่ข้าพเจ้าระงับไว้ ก็เพราะเกรงว่า บางคนจะยกข้าพเจ้าเกิน
กว่าที่เขาได้เห็นและได้ฟังเกี่ยวกับข้าพเจ้า
หนามใหญ่ในเนื้ อของเปาโล
7 และเพื่อ ไม่ ให้ ข้าพเจ้า ยกตัว จนเกิน ไป เนื่ องจากที่ ได้ เห ็ นการสํา แดงมากมายนั ้น ก็ ทรงให้ มี หนาม
ในเนื้ อของข้าพเจ้า หนามนั ้นเป็นทูตของซาตานคอยทุบตีข้าพเจ้า เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ายกตัวเกินไป 8 เรือ
่ ง
9
หนามนั ้น ข้าพเจ้าวิงวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าถึงสามครัง้ เพื่อขอให้มันหลุดไปจากข้าพเจ้า แต่พระองค์
ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “พระคุณ ของเราก็ มี พอสําหรับ เจ้า แล้ว เพราะความอ่อนแอมี ที่ไหน เดชของเราก็ มี
ฤทธิขึ
์ ้นเต็มขนาดที่นั ่น� เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงยินดีโอ้อวดในบรรดาความอ่อนแอของข้าพเจ้า เพื่อฤทธิ์
เดชของพระคริสต์ จะได้ อยู่ ในข้าพเจ้า 10 เหตุ ฉะนั ้น เพราะเห็น แก่ พระคริสต์ ข้าพเจ้า จึง ชื่น ใจในความ
อ่อนแอของข้าพเจ้า ในการถูก ว่า กล่าวต่างๆ ในการขัดสน ในการถูก ข่มเหง ในการยากลําบาก เพราะ
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ว่า ข้าพเจ้า อ่อนแอเมื่อ ใด ข้าพเจ้า ก็ จะแข็ง แรงมากเมื่อ นั ้น 11 ในการอวดนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เป็น คนเขลาไป
แล้วซี ท่านบังคับข้าพเจ้าให้เป็น เพราะว่าสมควรแล้วที่ท่านจะยกย่องข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ด้อย
กว่า อัครสาวกชัน
้ ผู้ ใหญ่ เหล่ านั ้น แต่ ประการใดเลย ถึง แม้ ข้าพเจ้า จะไม่ วเิ ศษอะไรเลยก็ จริง 12 แท้ จร ิง
หมายสําคัญต่างๆของอัครสาวกก็ได้สําแดงให้ประจักษ์ แจ้งในหมู่พวกท่านแล้ว ด้วยบรรดาความเพียร
โดยหมายสําคัญ โดยการมหัศจรรย์ และโดยการอิทธิฤทธิ์ 13 เพราะว่าพวกท่านเสียเปรียบคริสตจักรอ
่ืนๆในข้อ ใดเล่า เว้น ไว้ ในข้อ นี้ คือ ที่ ข้าพเจ้า ไม่ ได้ เป็น ภาระแก่ พวกท่าน การผิด นั ้น ขอท่านให้ อภัย แก่
ข้าพเจ้าเถิด 14 ดู เถิด ข้าพเจ้าเตรียมพร้อมที่ จะมาเยีย
่ มพวกท่านเป็ นครัง้ ที่ สาม และข้าพเจ้าจะไม่เป็น
ภาระแก่พวกท่าน เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ต้องการสิง่ ใดจากท่าน แต่ต้องการตัวท่าน เพราะว่าที่ลูกจะสะสม
ไว้สําหรับพ่อแม่ก็ ไม่สมควร แต่ พ่อแม่ควรสะสมไว้สําหรับลู ก 15 และข้าพเจ้ามีความยินดี ที่ จะเสียและ
สละแรงหมดเพื่อท่านทัง้ หลาย แม้ว่าข้าพเจ้ารักท่านมากขึ้นๆ ท่านกลับรักข้าพเจ้าน้ อยลง 16 ถึงแม้เป็น
เช่น นั ้น ข้าพเจ้า ก็ มิได้ เป็น ภาระแก่ พวกท่าน แต่ เหมือนเป็น ผู้ ชาญฉลาด ข้าพเจ้า ใช้ อุ บายดัก จั บท ่าน
17 ข้าพเจ้า ได้ ผลประโยชน์ อะไรจากพวกท่านในการที่ ส่ง คนเหล่า นั ้น ไปเยีย
่ มพวกท่านหรือ 18 ข้าพเจ้า
ขอให้ ทิตั ส ไป และพี่ น้องอีก คนหนึ่ ง ไปด้วย ทิตั ส ได้ ผลประโยชน์ จากพวกท่านบ้างหรือ เราทัง้ สองมิ ได้
ดําเนิ นการด้วยนํ้าใจอย่างเดียวกันหรือ เรามิได้เดินตามรอยเดียวกันหรือ
เปาโลปรารถนาให้ชาวโครินธ์กลับใจ
ท่านทัง้ หลายยังคิดว่าเรากําลังกล่าวแก้ตัวต่อท่านอีกหรือ ที่ จริงเราพูดในพระคริสต์ ดังเราอยู่ต่อ
พระพักตร์พระเจ้า และท่านที่รัก สิ่งสารพัดที่เราได้กระทํานั ้น เรากระทําเพื่อท่านจะจําเริญขึ้น 20 เพราะ
ว่า ข้าพเจ้า เกรงว่า เมื่อ ข้าพเจ้า มาถึง ข้าพเจ้า อาจจะไม่ เห ็ นพวกท่านเป็น เหมือนอย่างที่ ข้าพเจ้า อยาก
เห็น และท่านจะไม่ เห ็ นข้าพเจ้า เหมือนอย่างที่ ท่านอยากเห็น คือ เกรงว่า ไม่ เหตุ ใดก็ เหตุ หนึ่ ง จะมี การวิ
วาทกัน ริษยากัน โกรธกัน มักใหญ่ใฝ่สูง นิ นทากัน ซุบซิบส่อเสียดกัน จองหองพองตัว และเกะกะวุน
่ วาย
21
กัน ข้าพเจ้าเกรงว่า เมื่อข้าพเจ้ากลับมา พระเจ้าของข้าพเจ้าจะทรงให้ข้าพเจ้าตํ่าต้อยในหมู่พวกท่าน
และข้าพเจ้า จะต้องเศร้า ใจ เพราะเหตุ หลายคนที่ ได้ ทํา ผิด มาก่อนแล้ว และมิ ได้ กล ับ ใจทิง้ การโสโครก
การผิดประเวณี และการลามก ซึ่งเขาได้กระทําอยูนั
่ ้น
19

13
คําตักเตือนก่อนอําลา
ครัง้ นี้ จะเป็ นคร ัง้ ที่ สามที่ ข้าพเจ้า มาเยีย
่ มพวกท่าน ‘คํา พูด ทุกๆคํา ต้องมี พยานสองหรือ สามปาก
2
จึงจะเป็ นที ่เชื่อถือได้� ข้าพเจ้าได้บอกท่านแต่ก่อน และข้าพเจ้าจึงบอกท่านอีกเหมือนเมื่อข้าพเจ้าได้
อยู่กับท่านครัง้ ที่ สองนั ้น เดีย
๋ วนี้ ถึงข้าพเจ้าไม่ได้อยู่กับท่าน ข้าพเจ้าก็ยงั เขียนฝากถึงเขาเหล่านั ้นซึ่งได้
กระทําผิดแต่ก่อน และถึงคนอื่นทัง้ ปวงว่า ถ้าข้าพเจ้ามาอีก ข้าพเจ้าจะไม่เว้นการติโทษใครเลย 3 เพราะ
ว่าท่านทัง้ หลายต้องการที่จะเห็นหลักฐานว่าพระคริสต์ตรัสทางข้าพเจ้า พระองค์มิได้ทรงอ่อนกําลังต่อ
ท่าน แต่ทรงฤทธิม
์ ากในหมู่พวกท่าน 4 เพราะถึงแม้วา่ พระองค์ทรงถูกตรึงโดยทรงอ่อนกําลัง พระองค์
ยังทรงพระชนม์อยู่โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้า เพราะว่าเราก็ออ
่ นกําลังด้วยกันกับพระองค์ แต่เราจะยังมี
ชีวิตเป็นอยู่กับพระองค์โดยฤทธิเ์ ดชของพระเจ้าที่มีต่อท่านทัง้ หลาย 5 ท่านจงพิจารณาดูตัวของท่านว่า
ท่านตัง้ อยู่ในความเชื่อหรือไม่ จงพิสูจน์ตัวของท่านเองเถิด ท่านไม่รู เองหรื
้
อว่า พระเยซู คริสต์ทรงสถิต
อยู่ ในท่านทัง้ หลาย นอกจากท่านจะเป็น ผู้ ถู กทอดทิง้ 6 แต่ ข้าพเจ้า หวัง ว่า ท่านคงรู ว้ า่ เรามิ ได้ เป็น ผู้ ถู ก
ทอดทิง้ 7 บัดนี้ ข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่กระทําชัว่ ใดๆ มิใช่ว่าเราจะให้ปรากฏ
ว่าเราเป็ นที ่ทรงชอบพระทัย แต่เพื่อท่านจะประพฤติเป็ นที ่ชอบ ถึงแม้จะดูเหมือนเราเองเป็นผู้ถู กทอด
ทิง้ 8 เพราะว่าเราจะกระทําสิง่ ใดขัดกับความจริงไม่ได้ ได้แต่ทําเพื่อความจริงเท่านั ้น 9 เพราะว่าเมื่อเรา
อ่อนแอ และท่านเข้ม แข็ง เราก็ ยินดี เราปรารถนาสิง่ นี้ ด้วย คือ ขอให้ ท่านทัง้ หลายบรรลุ ถึง ความบริบู
รณ์ 10 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงเขียนข้อความนี้ เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ ด้วยเพื่อเมื่อข้าพเจ้ามาแล้ว จะได้ไม่ต้อง
1
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กวดขันท่านโดยใช้อํานาจ ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรดประทานให้แก่ข้าพเจ้า เพื่อการก่อขึ้นมิใช่เพื่อ
การทําลายลง 11 ในที่สุดนี้ พี่น้ องทัง้ หลาย ขอลาก่อน ท่านจงปรับปรุ งตัวให้ดี จงมีกําลังใจอันดี จงเป็น
นํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน จงอยูร่ ว่ มกันอย่างสันติ และพระเจ้าแห่งความรักและสันติสุขจะทรงสถิตอยูก
่ ับท่าน
12 จงทักทายปราศรัยกันด้วยธรรมเนี ยมจุบอันบริสุ ทธิ์ 13 วิสุ ทธิชนทุกคนฝากความคิดถึงมายังท่านทัง
้
หลาย 14 ขอให้พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ เจ้า ความรักแห่งพระเจ้า และความสนิ ท สนมซึ่ง มาจากพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบั บท ี่ สองถึง ชาวโคริน ธ์ ได้ เข ียน
จากเมืองฟีลิปปี แคว้นมาซิโดเนี ย และส่งโดยทิตัสและลูกา]
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

กาลาเทีย

ผูที
้ ่เขียนจดหมายฉบับนค
ี้ ือเปาโลเขียนในปีค�ศ� 57 เปาโลได้ออกประกาศเที่ยวแรกที่เมืองอันทิโอก
ในแคว้น ปิ สิ เดีย เมือ งอิ โคน ิ ยู ม เมืองลิ ส ตรา เมืองเดอร์บี เมืองปัมฟี เลีย และเมืองอัททาลิ ยา มี หลาย
คนได้ รบ
ั ความรอดที่ เมืองเหล่า นั ้น และเปาโลได้ รับ ใช้ ที่ นั ่ นอ ีก ในการประกาศเที่ยวที่ สองและสามของ
ท่าน แต่ มี พวกยิว ได้ ให้ พวกคริสเตียนชาวกาลาเทีย ถือ พิธีสุ หน ัต และพิธี ต่างๆของโมเสสเข้า ในความ
เชื่อของเขาด้วย (กจ 15:1) คําสอนที่ผิดนี้ ได้ขยายออกไปทัว่ แคว้นนั ้น และทําให้พวกคริสเตียนต้องเข้า
ส่วนในศาสนายิว ทําให้พวกคริสเตียนที่เคยรับเชื่อกับเปาโลได้ละทิง้ ท่าน และได้ปฏิเสธการเป็ นอัครสา
วกแท้ของท่าน จดหมายฉบับนี้เป็นคําว่ากล่าวจากเปาโลถึงคริสตจักรทัง้ หลายที่แคว้นกาลาเทีย (1:2)
เปาโลขอให้เขากลับไปเชื่อข่าวประเสริฐอันบริสุทธิ์ จดหมายฉบับนี้ได้ อธิบายถึงข้อผิดพลาดในคําสอน
ของพวกยิว และได้ยกย่องคําสอนว่าเราเป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
คําคํานั บ
เปาโล ผู้ เป็ นอ ัค รสาวก (มิใช่ มนุษย์ แต่ง ตัง้ หรือมนุษย์ เป็น ตัวแทนแต่ง ตัง้ แต่ พระเยซู คริสต์ และ
พระเจ้าพระบิดา ผู้ได้ทรงโปรดให้พระเยซู เป็นขึ้นมาจากความตายได้ทรงแต่งตัง้ � 2 และบรรดาพี่น้อง
ที่อยู่กับข้าพเจ้า เรียน คริสตจักรทัง้ หลายแห่งแคว้นกาลาเทีย 3 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดา และพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ดํารงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด 4 พระเยซู ทรง
สละพระองค์เองเพราะบาปของเราทัง้ หลาย เพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชัว่ ร้ายตามนํ้าพระทัย
พระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา 5 ขอให้พระองค์ทรงมีสง่าราศีตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
1

สาเหตุที่เปาโลเขียนจดหมายนี้

ข้าพเจ้า ประหลาดใจนั ก ที่ ท่านทัง้ หลายได้ ผิน หน้า หนี โดยเร็ว จากพระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรียกท่านให้ เข
้า ในพระคุณ ของพระคริสต์ และได้ ไปหาข่าวประเสริฐ อื่น 7 ซึ่ งม ิ ใช่อย่างอื่น ดอก แต่ ว่า มี บางคนที่ ทําให้
ท่านยุง่ ยาก และปรารถนาที่ จะบิดเบือนข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ 8 แต่ แม้ว ่า เราเองหรือ ทูต สวรรค์
ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ ท่าน ซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่ เราได้ ประกาศแก่ ท่านไปแล้ วก็ให้ผู้นั ้นถูก
สาปแช่ง 9 ตามที่เราได้พูดไว้ก่อนแล้ว บัดนี้ ข้าพเจ้าพูดอีกว่า ถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านที่
ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่ง ท่านได้ รบ
ั ไว้แล้ว ผู้นั ้น จะต้องถูกสาปแช่ง 10 บัดนี้ ข้าพเจ้ากําลัง พูด เอาใจมนุษย์
หรือ หรือให้เป็นทีช
่ อบพระทัยพระเจ้า ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือ เพราะถ้าข้าพเจ้ากําลัง
ประจบประแจงมนุษย์อยูข้
่ าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รบ
ั ใช้ของพระคริสต์
6

ข่าวประเสริฐของเปาโลได้รบ
ั การสําแดงจากพระเจ้าโดยตรง
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า อยากให้ท่า นทราบว่า ข่าวประเสริฐ ที่ ข้าพเจ้า ได้ ประกาศไปแล้ วน น
ั ้ ไม่ ใช่
ของมนุษย์ 12 เพราะว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ รับ ข่าวประเสริฐ นั ้น จากมนุษย์ ไม่มี มนุษย์ คนใดสอนข้าพเจ้า แต่
ข้าพเจ้าได้รบ
ั ข่าวประเสริฐนั ้นโดยพระเยซูคริสต์ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้า 13 เพราะท่านก็ได้ยินถึงชีวต
ิ ใน
หนหลังของข้าพเจ้า เมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในลัทธิยว
ิ แล้ วว่า ข้าพเจ้าได้ ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่าง
ร้ายแรงเหลือเกิน และพยายามที่จะทําลายเสีย 14 และเมื่อข้าพเจ้าอยูใ่ นลัทธิยวน
ิ น
ั ้ ข้าพเจ้าได้ก้าวหน้า
เกิน กว่า เพื่อนหลายคนที่ มีอายุ รุ น
่ ราวคราวเดียวกัน และที่ เป็น ชนชาติ เดียวกัน เพราะเหตุ ที่ ข้าพเจ้า มี
ใจร้อนรนมากกว่า เขาในเรือ
่ งขนบธรรมเนี ยมของบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้า 15 แต่ เมื่อ เป็ นที ่ ชอบพระทัย
พระเจ้า ผู้ ได้ ทรงสรรข้าพเจ้า ไว้แต่ ครรภ์ มารดาของข้าพเจ้า และได้ ทรงเรียกข้าพเจ้า โดยพระคุณ ของ
11
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พระองค์ 16 ที่ จะทรงสําแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ ชน
ต่างชาตินั ้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 แต่ ข้าพเจ้า
ได้ ออกไปยัง ประเทศอาระเบีย แล้ว ก็ กล ับ มายัง เมืองดามัสกัส อีก 18 แล ้ วสามปี ต่อ มา ข้าพเจ้า ขึ้น ไป
หาเปโตรที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม และพัก อยู่ กั บท ่านสิบ ห้า วัน 19 แต่ ว่า ข้าพเจ้า ไม่ ได้ พบอัครสาวกคนอื่น เลย
นอกจากยากอบน้ องชายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 20 แต่ เรือ
่ งที่ ข้าพเจ้า เขียนมาถึง ท่านนี้ ดู เถิด ต่อ พระ
21
พักตร์พระเจ้า ข้าพเจ้า ไม่ มุ สาเลย หลัง จากนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เข ้า ไปในเขตแดนซีเรีย และซี ลี เซ ีย 22 และ
คริสตจักรทัง้ หลายในแคว้น ยู เดีย ซึ่ง อยู่ ในพระคริสต์ ก็ ยัง ไม่ รู จั
้ ก หน้า ข้าพเจ้า เลย 23 เขาเพียงแต่ ได้ ยิ
นว่า “ผู้ที่แต่ก่อนเคยข่มเหงเรา บัดนี้ ได้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทําลาย� 24 พวกเขาได้
สรรเสริญพระเจ้าก็เพราะข้าพเจ้าเป็นเหตุ
17
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แล้วสิบสี่ ปี ต่อมา ข้าพเจ้ากับบารนาบัสได้ ข้น
ึ ไปยังกรุ งเยรู ซาเล็ มอีกและพาทิตัสไปด้วย 2 ข้าพเจ้า
ขึ้นไปตามที่ พระเจ้าได้ ทรงสําแดงแก่ ข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้เล่าข่าวประเสริฐที่ ข้าพเจ้าประกาศแก่ชน
ต่างชาติให้เขาฟัง แต่ได้เล่าให้คนสําคัญฟังเป็นส่วนตัวเกรงว่าข้าพเจ้าอาจจะวิง่ แข่งกัน หรือวิง่ แล้วโดย
ไร้ประโยชน์ 3 แต่ถึงแม้ทิตัสซึ่งอยู่กับข้าพเจ้าจะเป็นชาวกรีก เขาก็ ไม่ได้ถู กบังคับให้เข้าสุหนั ต 4 เพราะ
เหตุ ของพี่ น้องจอมปลอมที่ ได้ ลอบเข้า มา เพื่อ จะสอดแนมดู เสรีภาพซึ่ง เรามี ในพระเยซู คริสต์ เพราะ
พวกเขาหวัง จะเอาเราไปเป็น ทาส 5 แต่ เราไม่ ได้ ยอมอ่อนข้อ ให้ กับ เขาแม้ สัก ชัว่ โมงเดียว เพื่อ ให้ ความ
จริงของข่าวประเสริฐนั ้นดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายต่อไป 6 แต่จากพวกเหล่านั ้นที่เขาถือว่าเป็นคนสําคัญ
(เขาจะเคยเป็นอะไรมาก่อนก็ตาม ก็ไม่สําคัญอะไรสําหรับข้าพเจ้าเลย พระเจ้ามิได้ทรงเห็นแก่หน้าผู้ใด)
คนเหล่า นั ้น ซึ่ง เขาถือว่า เป็น คนสําคัญ ไม่ ได้ เพิม
่ เติ มสิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดให้ แก่ ข้าพเจ้า เลย 7 แต่ ตรงกัน ข้าม
เมื่อเขาเห็นว่า ข้าพเจ้าได้ รบ
ั มอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่ คนเหล่านั ้ นที ่ไม่ ถือพิธีเข้าสุหนั ต เช่นเดีย
วกับเปโตรได้รบ
ั มอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต 8 (เพราะว่า พระองค์ผู้ได้ทรงดล
ใจเปโตรให้เป็ นอัครสาวกไปหาพวกที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต ก็ได้ทรงดลใจข้าพเจ้าให้ไปหาคนต่างชาติเหมือน
กัน) 9 เมื่อยากอบ เคฟาสและยอห์น ผูที
้ ่เขานั บถือว่าเป็นหลักได้เหน
็ พระคุณซึ่งประทานแก่ข้าพเจ้าแล้ว
ก็ได้ จับ มือขวาของข้าพเจ้า กับ บารนาบัส แสดงว่า เราเป็น เพื่อนร่วมงานกัน เพื่อ ให้เราไปหาคนต่างชาติ
และท่านเหล่า นั ้น จะไปหาพวกที่ ถือ พิธีเข้า สุหนั ต 10 ท่านเหล่า นั ้น ขอแต่ เพียงไม่ ให้ เราลื มน ึก ถึง คนจน
ซึ่งเป็นสิง่ ที่ข้าพเจ้ากระตือรือร้นที่จะกระทํา
1

เปาโลคัดค้านเปโตร

11 แต่เมื่อเปโตรมาถึงอันทิโอกแล้ว

ข้าพเจ้าก็ได้คัดค้านท่านซึ่งๆหน้า เพราะว่าท่านทําผิดแน่ 12 ด้วย
ว่าก่อนที่คนของยากอบมาถึงนั ้น ท่านได้กินอยูด
่ ้วยกันกับคนต่างชาติ แต่พอคนพวกนั ้นมาถึง ท่านก็ปลี
กตัวออกไปอยู่เสียต่างหาก เพราะกลัวพวกที่ ถือพิธีเข้าสุหนั ต 13 และพวกยิวคนอื่นๆก็ ได้ แสร้งทําตาม
ท่านเช่นก ัน แม้แต่ บารนาบัส ก็ หลงแสร้ง ทํา ตามคนเหล่า นั ้น ไปด้วย 14 แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า เห็นว ่า เขาไม่ ได้
ดําเนิ นในความเที่ยงธรรมตามความจริงของข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึงว่าแก่เปโตรต่อหน้าคนทัง้ ปวง
ว่า “ถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติ มิใช่ตามอย่างพวกยิว เหตุไฉนท่านจึงบัง
คับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า�
คนทัง้ ปวงจะเป็นคนชอบธรรมได้โดยความเชื่อในพระคริสต์
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เราผู้มี สัญชาติ เป็นยิว และไม่ ใช่คนบาปในพวกชนต่างชาติ 16 ก็ ยังรู ว้ า่ ไม่ มี ผู้ใดเป็นคนชอบธรรม
ได้โดยการกระทําตามพระราชบัญญัติ แต่โดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์เท่านั ้น ถึงเราเองก็มีความเชื่อ
ในพระเยซู คริสต์ เพื่อเราจะได้ เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อในพระคริสต์ ไม่ใช่โดยการกระทําตามพ
ระราชบัญญัติ เพราะว่าโดยการกระทําตามพระราชบัญญัตินั ้น ‘ไม่มีผู้หน่งึ ผู้ใดเป็นคนชอบธรรมได้เลย
� 17 แต่ถ้าในขณะที่เรากําลังขวนขวายจะเป็นคนชอบธรรมโดยพระคริสต์นั ้น เราเองยังปรากฏเป็นคน
บาปอยู่ พระคริสต์ จึงทรงเป็นผู้ส่งเสริมบาปหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั ้นเลย 18 เพราะว่าถ้า
ข้าพเจ้าก่อสิง่ ซึ่งข้าพเจ้าได้รอ
้ื ทําลายลงแล้วขึ้นมาอีก ข้าพเจ้าก็ส่อตัวเองว่าเป็นผู้ละเมิด
15

การพึ่งพระราชบัญญัติทําให้พระคุณไร้ประโยชน์
19 เหตุ ว่าโดยพระราชบัญญัติ นั ้นข้าพเจ้าได้ ตายจากพระราชบัญญัติ แล้ว เพื่อข้าพเจ้าจะได้ มีชีวิตอยู่
เพื่อพระเจ้า 20 ข้าพเจ้าถูกตรึงไว้กับพระคริสต์แล้ว แต่ข้าพเจ้าก็ยังมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่ข้าพเจ้าเองมีชีวิตอยู่
ต่อไป แต่ พระคริสต์ ต่างหากที่ ทรงมีชีวิตอยู่ในข้าพเจ้า และชีวต
ิ ซึ่งข้าพเจ้าดําเนิ นอยู่ในร่างกายขณะนี้
ข้าพเจ้าดําเนิ นอยูโ่ ดยความเชื่อในพระบุตรของพระเจ้า ผูได้
้ ทรงรักข้าพเจ้า และได้ทรงสละพระองค์เอง
เพื่อข้าพเจ้า 21 ข้าพเจ้าไม่ได้กระทําให้พระคุณของพระเจ้าไร้ประโยชน์ เพราะว่าถ้าความชอบธรรมเกิด
จากพระราชบัญญัติแล้ว พระคริสต์ก็ทรงสิน
้ พระชนม์โดยเปล่าประโยชน์

3
ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์โดยความเชื่อ
ชาวกาลาเทียคนเขลา ใครสะกดดวงจิตของท่านเพื่อท่านจะไม่เชื่อฟังความจริง ทัง้ ๆที่ ภาพการ
ถูก ตรึง ของพระเยซู คริสต์ ปรากฏอยู่ต่อ หน้า ต่อตาท่านแล้ว 2 ข้าพเจ้า ใคร่รู ข้
้ อ เดียวจากท่านว่า ท่านได้
รับพระวิญญาณโดยการกระทําตามพระราชบัญญัติหรือ หรือได้รบ
ั โดยการฟังด้วยความเชื่อ 3 ท่านเขลา
ถึง เพียงนั ้ นที เดียวหรือ เมื่อ ท่านเริม
่ ต้น ด้วยพระวิญญาณแล้ว บัดนี้ ท่านจะให้สํา เร็จด ้วยเนื้ อ หนั ง หรือ
4 ท่านได้ ทนทุกข์มากมายโดยไร้ประโยชน์ หรือ ถ้า เป็ นการไร้ประโยชน์ จริงๆแล้ว 5 เหตุ ฉะนั ้นพระองค์ ผู้
ทรงประทานพระวิญญาณแก่ท่าน และทรงกระทําการอัศจรรย์ท่ามกลางพวกท่าน ทรงกระทําการเช่น
นั ้นโดยการกระทําตามพระราชบัญญัติหรือ หรือโดยการฟังด้วยความเชื่อ
1 โอ

ทุกคนที่เชื่อเป็นบุตรของอับราฮัม
6 ดัง ที่ อับ ราฮัม ‘ได้ เชื่อ พระเจ้า� และ ‘และพระองค์ ทรงนั บ ว่า เป็ น ความชอบธรรมแก่ ท่าน � 7 เหตุ
ฉะนั ้น ท่าน จง รู ้ เถิด ว่า คนที ่ เชื่อ นั ่น แหละ ก็ เป็น บุตร ของ อับ รา ฮัม 8 และ พระ คัมภีร ์ นั้ นร ู้ ล่วง หน้า ว่า
พระเจ้าจะทรงให้คนต่างชาติ เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ จึง ได้ ประกาศข่าวประเสริฐแก่ อบ
ั ราฮัมล่
วงหน้า ว่า ‘ชนชาติ ทัง้ หลายจะได้ รบ
ั พระพรเพราะเจ้า� 9 เหตุ ฉะนั ้น คนที่ เชื่อ จึง ได้ รบ
ั พระพรร่วมกับ อับ
ราฮัมผู้ซ่ึงเชื่อ
ผู้ที่พึ่งพระราชบัญญัติก็ถูกสาปแช่ง
10 เพราะว่าคนทัง
้ หลายซึ่งพึ่งการกระทําตามพระราชบัญญัติก็ถู กสาปแช่ง เพราะมีคําเขียนไว้ว่า ‘ทุ
กคนที่ มิได้ ประพฤติ ตามทุก ข้อความที่ เข ียนไว้ ในหนั งสือ พระราชบัญญั ติ ก็ ถู กสาปแช่ง� 11 แต่ เป็ นที ่
ประจักษ์ ชัดอยู่แล้วว่า ไม่มีมนุษย์คนใดเป็นผู้ชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าด้วยพระราชบัญญั
ติได้เลย เพราะว่า ‘คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยูโ่ ดยความเชื่อ� 12 แต่พระราชบัญญัติไม่ได้อาศัยความ
เชื่อ เพราะ ‘ผู้ที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติ ก็จะได้ชีวิตดํารงอยูโ่ ดยพระราชบัญญัตินั ้น�
พระคริสต์ทรงไถ่เราจากการสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ
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13 พระคริสต์ ทรงไถ่ เราให้พ้นความสาปแช่งแห่งพระราชบัญญัติ

โดยการที่ พระองค์ทรงยอมถูกสาป
แช่งเพื่อเรา เพราะมีคําเขียนไว้ว่า ‘ทุกคนที่ต้องถูกแขวนไว้บนต้นไม้ก็ต้องถูกสาปแช่ง� 14 เพื่อพระพร
ของอับราฮัมจะได้ มาถึงคนต่างชาติ ทัง้ หลายเพราะพระเยซู คริสต์ เพื่อเราจะได้ รบ
ั พระสัญญาแห่งพระ
15
วิญญาณโดยความเชื่อ
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอพูด ตามอย่างมนุษย์ ถึง แม้ เป็น คํา สัญญาของ
มนุษย์ เมื่อ ได้ รบ
ั รองกัน แล้ว ไม่ มี ผู้ ใดจะล้ม เลิก หรือ เพิม
่ เติม ขึ้ นอ ีก ได้ 16 แล ้ว บรรดาพระสัญญาที่ ได้
ประทานไว้แก่อับราฮัมและเชื้อสายของท่านนั ้น พระองค์มิได้ตรัสว่า ‘และแก่เชื้อสายทัง้ หลาย� เหมือน
อย่างกับ 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 จะทําลายพันธสัญญาซึ่ง
พระเจ้าได้ทรงตัง้ ไว้ในพระคริสต์เมื่อก่อนนั ้น ให้พระสัญญานั ้นขาดจากประโยชน์ ไม่ได้ 18 เพราะว่าถ้าได้
รับมรดกโดยพระราชบัญญัติ ก็ไม่ใช่ได้โดยพระสัญญาอีกต่อไป แต่พระเจ้าทรงโปรดประทานมรดกนั ้น
ให้แก่อับราฮัมโดยพระสัญญา
พระราชบัญญัติเป็นครูซ่ึงนําคนบาปให้ไปถึงพระคริสต์

ถ้า เช่น นั ้ นม ี พระราชบัญญัติ ไว้ทําไม ที่ เพิม
่ พระราชบัญญั ติ ไว้ก็ เพราะเหตุ จากการละเมิด จนกว่า
เชื้อ สายที่ ได้ รับ พระสัญญา นั ้น จะมาถึง และพวกทูต สวรรค์ ได้ ตัง้ พระราชบัญญั ติ นั ้น ไว้ โดยมือ ของ
คนกลาง 20 เพราะฉะนั ้น คนที่ เป็น คนกลางก็ ไม่ ได้ เป็น คนกลางของฝ่ายเดียว แต่ พระเจ้า นั ้น ทรงเป็น
เอกพระเจ้า 21 ถ้าเช่นนั ้นพระราชบัญญัติขัดแย้งกับพระสัญญาของพระเจ้าหรือ พระเจ้าไม่ยอมให้เป็น
เช่นนั ้นเลย เพราะว่าถ้าทรงตัง้ พระราชบัญญัติ อันสามารถทําให้คนมี ชีวิตอยู่ได้ ความชอบธรรมก็ จะมี
ได้โดยพระราชบัญญัตินั ้นจริง 22 แต่พระคัมภีรได้
์ บ่งว่า ทุกคนอยู่ในความบาป เพื่อจะประทานตามพระ
สัญญาแก่ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ โดยอาศัย ความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ เป็น หลัก 23 แต่ ก่อนที่ ความเชื่อ มานั ้น
เราถูก พระราชบัญญั ติ กักตัว ไว้ ถู กก ัน
้ เขตไว้จนความเชื่อ จะปรากฏภายหลัง 24 เพราะฉะนั ้น พระราช
บัญญัติจึงเป็นครูของเราซึ่งนําเรามาถึงพระคริสต์ เพื่อเราจะได้เป็นคนชอบธรรมโดยความเชื่อ
19

ทุกคนที่เชื่อก็เป็นบุตรของพระเจ้า

25 แต่ หลังจากความเชื่อนั ้นได้ มาแล้ว

เราจึงมิได้อยู่ใต้บังคับครู นั้นอีกต่อไปแล้ว 26 เพราะว่าท่านทัง้
หลายเป็นบุตรของพระเจ้าโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ 27 เพราะเหตุว่า ทุกคนในพวกท่านที่รบ
ั บัพติศ
28
มาเข้าร่วมในพระคริสต์แล้ว ก็ได้สวมชีวต
ิ พระคริสต์ จะไม่เป็นยิวหรือกรีก จะไม่เป็นทาสหรือไทย จะ
ไม่เป็นชายหรือหญิง เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระเยซูคริสต์ 29 และถ้าท่านเป็น
ของพระคริสต์แล้ว ท่านก็เป็นเชื้อสายของอับราฮัม คือเป็นผู้รบ
ั มรดกตามพระสัญญา
1 แล้วข้าพเจ้าขอพูดว่า

4

ตราบใดที่ทายาทยังเป็นเด็กอยู่เขาก็ไม่ต่างอะไรกับทาสเลย ถึงแม้เขาจะเป็น
เจ้าของทรัพย์สมบัติทัง้ ปวง 2 แต่เขาก็อยูใต้
่ บังคับของผู้ปกครองและผู้ดูแล จนถึงเวลาที่บิดาได้กําหนด
ไว้ 3 ฝ่ายเราก็เหมือนกัน เมื่อเป็นเด็กอยู่ เราก็เป็นทาสอยูใต้
่ บังคับโลกธรรม
ทรงไถ่ผู้เชื่อออกจากพระราชบัญญัติให้เป็นบุตรของพระเจ้า

4 แต่ เมื่อ ครบกําหนดแล้ว

พระเจ้าก็ ทรงใช้พระบุตรของพระองค์ มาประสู ติ จากสตรีเพศ และทรงถือ
กําเนิ ดใต้พระราชบัญญัติ 5 เพื่อจะทรงไถ่ คนเหล่านั ้ นที ่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ เพื่อให้เราได้รบ
ั ฐานะเป็น
บุตร 6 และเพราะท่านเป็นบุตรแล้ว พระเจ้าจึงทรงใช้พระวิญญาณแห่งพระบุตรของพระองค์ เข้ามาใน
ใจของท่าน ร้องว่า “อับบา� คือพระบิดา 7 เหตุฉะนั ้นท่านจึงไม่ใช่ทาสอีกต่อไป แต่เป็นบุตร และถ้าเป็น
บุตรแล้วท่านก็เป็นทายาทของพระเจ้าโดยทางพระคริสต์
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การปฏิเสธอิสรภาพและกลับเป็นทาสอีก
8 แต่ ก่อนนี้ เมื่อ ท่านทัง
้ หลายยัง ไม่ รู จั
้ ก พระเจ้า ท่านเป็น ทาสของสิง่ ซึ่ง โดยสภาพแล้ว ไม่ ใช่ พระเลย
9 แต่บัดนี้ เมื่อท่านรู จ
้ ักพระเจ้าแล้ว หรือที่ถูกกค
็ ือพระเจ้าทรงรู จ
้ ักท่านแล้ว เหตุไฉนท่านจึงจะกลับไปหา
โลกธรรมซึ่งอ่อนแอและอนาถา และอยากจะเป็นทาสของสิง่ เหล่านั ้ นอีก 10 ท่านถือวัน เดือน ฤดู และ
ปี 11 ข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ทําเพื่อท่านนั ้นจะไร้ประโยชน์ 12 พี่น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้าวิงวอนให้
ท่านเป็นเหมือนข้าพเจ้า เพราะว่าข้าพเจ้าก็ได้เป็นอย่างท่านแล้วเหมือนกัน ท่านไม่ได้ทําผิดต่อข้าพเจ้า
เลย 13 ท่านรู ว้ า่ ตอนแรกที่ ข้าพเจ้า ประกาศข่าวประเสริฐ แก่ ท่านนั ้น ก็ ทํา โดยความอ่อนกําลัง แห่ง เนื้ อ
หนั ง 14 และการทดลองของข้าพเจ้าซึ่งอยู่ในเนื้ อหนั งของข้าพเจ้า ท่านก็ ไม่ได้ ดู หมิน
่ หรือปฏิเสธ แต่ ได้
ต้อนรับข้าพเจ้าเหมือนกับว่าเป็นทูตสวรรค์องค์หน่งึ ของพระเจ้า หรือเหมือนกับพระเยซูคริสต์ 15 ความ
ปลื้ม ใจที่ ท่านได้ กล ่าวไว้ไปอยู่ ที่ ไหนเสีย แล้ว เพราะข้าพเจ้า เป็น พยานให้ ท่านได้ ว่า ถ้า เป็น ไปได้ ท่านก็
คงจะควัก ตาของท่านออกให้ข้าพเจ้า 16 ข้าพเจ้า จึง ได้ กลายเป็น ศั ตรู ของท่านเพราะข้าพเจ้า บอกความ
จริง แก่ ท่านหรือ 17 คนเหล่า นั ้น เอาอกเอาใจท่าน แต่ ไม่ใช่ด้วยความหวังด ี เลย เขาอยากจะกี ดก ัน พวก
ท่านเพื่อ ท่านจะได้ เอาอกเอาใจพวกเขา 18 การเอาอกเอาใจด้วยความหวังด ี ก็ เป็นการดี ตลอดไป ไม่ใช่
เฉพาะแต่เมื่อข้าพเจ้าอยูก
่ ับพวกท่านเท่านั ้น
การเปรียบเทียบระหว่างนางฮาการ์กับนางซาราห์
ลูก น้ อยของข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า ต้องเจ็บ ปวดเพราะท่านอีก จนกว่า พระคริสต์ จะได้ ทรงก่อ ร่างขึ้น
ในตั วท ่าน 20 ข้าพเจ้า ปรารถนาจะอยู่ กับ พวกท่านเดีย
๋ วนี้ และเปลี่ยนนํ้า เสียงของข้าพเจ้า เพราะว่า
21
ข้าพเจ้า มี ข้อ สงสัย ในตั วท ่าน ท่านที่ อยากอยู่ ใต้ พระราชบัญญัติ ท่านไม่ ได้ ฟัง พระราชบัญญั ติ หรือ
จงบอกข้าพเจ้าเถิด 22 เพราะมีเขียนไว้ว่า อับราฮัมมีบุตรชายสองคน คนหนึ่ งเกิดจากหญิงทาสี อีกคน
หนึ่ ง เกิด จากหญิง ที่ เป็น ไทย 23 บุ ตรที่ เก ิด จากหญิง ทาสี นั้ นก ็ เก ิด ตามเนื้ อ หนั ง แต่ ส่วนบุตรที่ เก ิด จาก
หญิง ที่ เป็น ไทยนั ้น เกิด ตามพระสัญญา 24 ข้อ ความนี้ เป็ นอ ุปไมย ผู้ หญิง สองคนนั ้น ได้ แก่ พันธสัญญา
สองอย่าง คนหนึ่ ง มาจากภูเขาซี นาย คลอดลูก เป็น ทาส คือ นางฮาการ์ 25 นางฮาการ์นั้น ได้ แก่ ภู เขาซี
นายในประเทศอาระเบีย ตรงกับ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ปัจ จุ บัน เพราะกรุ ง นี้ กับ พลเมืองเป็น ทาสอยู่ 26 แต่ ว่า
กรุ ง เยรู ซาเล็ม ซึ่ง อยู่ เบื้องบนนั ้น เป็น ไทย เป็น มารดาของเราทัง้ ปวง 27 เพราะมี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘จง
ชื่นชมยินดีเถิด หญิงหมันผูไม่
้ คลอดบุตร จงเปล่งเสียงโห่ร้อง เจ้าผูไม่
้ ได้เจ็บครรภ์ ด้วยว่าหญิงที่ต้องอยู่
อย่างโดดเดี่ยวก็ยังม ี บุ ตรมากกว่า หญิง ที่ ยังม ี สามี อยู่กับ นางมากมายนั ก� 28 พี่ น้ องทัง้ หลาย บัดนี้ เรา
เป็นบุตรแห่งพระสัญญาเช่นเดียวกับอิสอัค 29 แต่ในครัง้ นั ้นผูที
้ ่เกิดตามเนื้ อหนั งได้ข่มเหงผูที
้ ่เกิดตามพ
30
ระวิญญาณฉั นใด ปัจจุบันนี้ ก็เหมือนกันฉั นนั ้น แต่พระคัมภีรว์ า่ อย่างไร ก็ว่า ‘จงไล่ หญิงทาสีกับบุตร
ชายของนางไปเสียเถิด เพราะว่าบุตรชายของหญิงทาสีจะเป็นผู้รบ
ั มรดกร่วมกับบุตรชายของหญิงที่เป็น
ไทยไม่ได้� 31 เหตุฉะนั ้น พี่น้ องทัง้ หลาย เราไม่ใช่บุตรของหญิงทาสี แต่เป็นบุตรของหญิงที่เป็นไทย
19

5
การพึ่งในพระราชบัญญัติก็ทําให้ขาดจากพระคริสต์และหลุดไปจากพระคุณ

เพื่อ เสรีภาพนั ้น เองพระคริสต์ จึง ได้ ทรงโปรดให้เราเป็น ไทย เหตุ ฉะนั ้น จงตั ้งม ัน
่ และอย่า เข้า เทียม
2
แอกเป็นทาสอีกเลย ดูเถิด ข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านว่า ถ้าท่านรับพิธีเข้าสุ หนัตพระคริสต์จะทรงทํา
ประโยชน์ อะไรให้ แก่ ท่านไม่ ได้ เลย 3 ข้าพเจ้า เป็น พยานให้ ทุ กคนที่ ร บพิ
ั ธ ี เข ้าสุ หน ัต ทราบอี กว่า เขาถูก
ผูกมัดให้ประพฤติตามพระราชบัญญัติทัง้ สิน
้ 4 ผู้ใดในหมู่พวกท่านที่เห็นว่าตัวเองเป็นคนชอบธรรมโดย
พระราชบัญญัติ ท่านก็หล่นจากพระคุณไปเสียแล้ว พระคริสต์ยอ
่ มไม่ได้มีผลอันใดต่อท่านเลย 5 เพราะ
ว่า โดยพระวิญญาณและความเชื่อ เราก็รอคอยความชอบธรรมที่ เราหวังว่าจะได้รับ 6 เพราะว่าในพระ
1
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เยซูคริสต์นั ้น การที่รบพิ
ั ธเข
ี ้าสุหนัตหรือไม่รบพิ
ั ธเข้
ี าสุหนั ต ก็หาเกิดประโยชน์ อน
ั ใดไม่ แต่ความเชื่อต่าง
หากซึ่งกระทํากิจด้วยความรัก 7 ท่านวิง่ แข่งดีอยู่แล้ว ใครเล่าขัดขวางท่านไม่ให้เชื่อฟังความจริง 8 การ
เกลี้ยกล่อมอย่างนี้ ไม่ได้มาจากพระองค์ผู้ทรงเรียกท่านทัง้ หลาย 9 เชื้อขนมเพียงนิ ดหน่ อยย่อมทําให้แป
้ งด ิบ ฟู ข้น
ึ ได้ ทั้งก ้อน 10 ข้าพเจ้า ไว้ใจท่านในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ว่า ท่านจะไม่ เชื่อ ถือ อย่างอื่น เลย ฝ่ายผู้
ที่ มารบกวนท่านนั ้น จะเป็น ใครก็ตามจะต้องได้ รับ โทษ 11 พี่ น้ องทัง้ หลาย ถ้า ข้าพเจ้า ยัง เทศนาชัก ชวน
ให้รบพิ
ั ธีเข้าสุหนั ต เหตุใดข้าพเจ้าจึงยังถูกข่มเหงอยู่อีกเล่า ถ้าเช่นนั ้นกางเขนก็ไม่ใช่สิ ่งที่ ให้สะดุดแล้ว
12 ข้าพเจ้าอยากให้คนเหล่านั ้นทีร
่ บกวนท่านถูกตัดออกเสียเลย 13 พีน้
่ องทัง้ หลาย ที่ทรงเรียกท่านก็เพื่อ
ให้มีเสรีภาพ อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่ จะปล่อยตัวไปตามเนื้ อหนั ง แต่จงรับใช้ซ่ึงกันและ
กันด้วยความรักเถิด 14 เพราะว่า พระราชบัญญัติทัง้ สิน
้ นั ้นสรุ ปได้ เป็นคําเดียว คือว่า ‘จงรักเพื่อนบ้าน
15
เหมือนรักตนเอง� แต่ ถ้าท่านกัดและกินเนื้ อกันและกัน จงระวังให้ดี เกรงว่าท่านจะทําให้กันและกัน
ย่อยยับไป
การดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณ สงครามระหว่างเนื้ อหนั งกับพระวิญญาณ
16 แต่ ข้าพเจ้าขอบอกว่า จงดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณและท่านจะไม่สนองความต้องการของเนื้ อ
หนั ง 17 เพราะว่าความต้องการของเนื้ อหนั งต่อสู้พระวิญญาณ และพระวิญญาณก็ต่อสู้เนื้ อหนั ง เพราะ
ทัง้ สองฝ่ายเป็นศัตรู กัน ดังนั ้นสิง่ ที่ท่านทัง้ หลายปรารถนาทําจึงกระทําไม่ได้ 18 แต่ถ้าพระวิญญาณทรง
นําท่าน ท่านก็ไม่อยู่ใต้พระราชบัญญัติ 19 แล้วการงานของเนื้ อหนั งนั ้นเห็นได้ชัด คือการเล่นชู้ การล่วง
ประเวณี การโสโครก การลามก 20 การนั บถือ รู ป เคารพ การนั บถือ พ่อ มดหมอผี การเป็น ศั ตรู กัน การ
วิวาทก ัน การริษยากัน การโกรธกัน การทุ่ม เถียงกัน การใฝ่ สูง การแตกก๊ กก ัน 21 การอิจฉากัน การ
ฆาตกรรม การเมาเหล้า การเล่น เป็น พาลเกเร และการอื่นๆในทํานองนี้ อีก เหมือนที่ ข้าพเจ้า ได้ เตือน
ท่านมาก่อน บัดนี้ ข้าพเจ้าขอเตือนท่านเหมือนกับที่เคยเตือนมาแล้วว่า คนที่ประพฤติเช่นนั ้นจะไม่ได้รับ
อาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก
ผลของพระวิญญาณ
22 ฝ่ายผลของพระวิญญาณนั ้นคือ ความรัก ความปลาบปลื้มใจ สันติสุข ความอดกลัน
้ ใจ ความปรานี
23
ความดี ความเชื่อ ความสุภาพอ่อนน้ อม การรูจ
้ ักบังคับตน เรือ
่ งอย่างนี้ ไม่มพระราชบั
ี
ญญัติห้ามไว้เลย
24 ผู้ที่เป็ นของพระคริสต์ได้เอาเนื้ อหนั งกับความอยากและราคะตัณหาของเนื้ อหนั งตรึงไว้ที่กางเขนเสีย
แล้ว 25 ถ้าเรามีชีวิตอยู่โดยพระวิญญาณ ก็ จงดําเนิ นชีวต
ิ ตามพระวิญญาณด้วย 26 เราอย่าถือตัว อย่า
ยัว่ โทสะกัน และอย่าอิจฉาริษยากันเลย

6

1 พีน้
่ องทัง้ หลาย ถ้าผูใ้ ดถูกครอบงําอยูใ่ นความผิดบาป ท่านซึ่งอยูฝ
่ ่ายพระวิญญาณ จงช่วยผูน
้ ั ้นด้วย

ใจอ่อนสุภาพให้เขากลับตัง้ ตัวใหม่ โดยคิดถึงตัวเอง เกรงว่าท่านจะถูกชักจูงให้หลงไปด้วย
จงช่วยรับภาระซึ่งกันและกัน

2 จงช่วยรับภาระของกันและกัน

ท่านจึงจะทําให้พระราชบัญญัติของพระคริสต์สําเร็จ 3 เพราะว่าถ้าผู้
ใดถือตั วว่าเป็นคนสําคัญ ทัง้ ๆที่ เขาไม่สําคัญอะไรเลย ผู้นั ้ นก็หลอกตัวเอง 4 แต่ ให้ทุกคนสํารวจกิจการ
ของตนเองจึง จะมี อะไรๆที่ จะอวดได้ ในตนเองผู้ เดียว ไม่ใช่ เปรียบกับ ผู้ อื่น 5 เพราะว่า ทุก คนต้องแบก
ภาระของตนเอง
ผู้สอนย่อมจะได้รบ
ั เจือจานจากผู้รบ
ั คําสอน
6 ส่วนผู้ที่รับคําสอนในพระวจนะแล้ว จงแบ่งสิง
่ ที่ดีทุกอย่างให้แก่ผู้ที่สอนตนเถิด
การเกี่ยวเก็บหลังจากการหว่านสองแบบ
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อย่า หลงเลย ท่านจะหลอกลวงพระเจ้า ไม่ ได้ เพราะว่า ผู้ ใดหว่านอะไรลง ก็ จะเกี่ยวเก็บ สิง่ นั ้น 8 ผู้
ที่ หว่านในย่านเนื้ อ หนั ง ของตน ก็ จะเกี่ยวเก็บ ความเปื่ อยเน่า จากเนื้ อ หนั ง นั ้น แต่ ผู้ ที่ หว่านในย่านพระ
วิญญาณ ก็ จะเกี่ยวเก็บ ชีวิตน ิ รน
ั ดร์จากพระวิญญาณนั ้น 9 อย่า ให้เราเมื่อยล้า ในการทํา ดี เพราะว่า ถ้า
เราไม่ ท้อใจแล้ว เราก็ จะเกี่ยวเก็บ ในเวลาอัน สมควร 10 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เรามี โอกาสให้เราทํา ดี ต่อ คนทัง้
ปวง และเฉพาะอย่างยิง่ ต่อคนที่อยูในครอบครั
่
วของความเชื่อ
7

คําสรุ ปของเปาโล
ท่านจงสังเกตดูตั วอ ักษรที่ ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่านด้วยมือ ของข้าพเจ้า เองว่า ตัว โตเพียงใด 12 คนที
่ ปรารถนาได้ หน ้า ตามเนื้ อ หนั ง เขาบังคับ ให้ท่า นรับพิธ ี เข้า สุหนั ต เพื่อ เขาจะได้ ไม่ ถู กข่มเหงเพราะเรือ
่ ง
กางเขนของพระคริสต์เท่านั ้น 13 ถึงแม้คนทีเข
่ ้าสุหนัตแล้วกมิ
็ ได้รักษาพระราชบัญญัติ แต่เขาปรารถนา
ที่ จะให้ ท่านเข้า สุ หน ัต เพื่อ เขาจะได้ เอาเนื้ อ หนั ง ของท่านไปอวด 14 แต่ พระเจ้า ไม่ ทรงโปรดให้ ข้าพเจ้า
อวดตัวนอกจากเรือ
่ งกางเขนของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ซึ่งโดยกางเขนนั ้นโลกตรึงไว้
แล้วจากข้าพเจ้า และข้าพเจ้าก็ตรึงไว้แล้วจากโลก 15 เพราะว่าในพระเยซูคริสต์ การที่ถือพิธเข
ี ้าสุ หนัต
หรือไม่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต ไม่เป็นของสําคัญอะไร แต่การที่ถูกสร้างใหม่นั้นสําคัญ
11

คําอําลาของเปาโล

16 สันติสุ ขและพระกรุ ณาจงมีแก่ทุกคนที่ดําเนิ นตามกฎนี้

และแก่ชนอิสราเอลของพระเจ้า 17 ตัง้ แต่
นี้ ไป ขออย่า ให้ ผู้ ใดมารบกวนข้าพเจ้า เลย เพราะว่า ข้าพเจ้า มี รอยประทับ ตราของพระเยซู เจ้ าติ ดอย ู่ ที่
กายของข้าพเจ้า 18 พี่น้ องทัง้ หลาย ขอให้พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา จงสถิต
อยูก
่ ับจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายด้วยเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวกาลาเทียจากกรุ งโรม�
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

เอเฟซัส

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ในปีค�ศ� 62 ขณะที่ท่านติดคุกอยู่ที่กรุ งโรม ทีคิกัสเป็นผู้ส่งจดหมายฉบั
บนไี้ ปถึงชาวเอเฟซัส (6:20-21) จดหมายอื่นๆที่เปาโลเขียนขณะที่ ท่านติดคุกอยูคื
่ อ ฟีลิปปี โคโลสี และ
ฟีเลโมน เปาโลเคยสัง่ สอนที่เมืองเอเฟซัสเป็นเวลา 3 ปี ซึ่งในเมืองนั ้นมว
ี ห
ิ ารและรู ปของนางพระอารเท
มิส (กจ 20:31) เป็นศูนย์กลางทางศาสนาของประชาชน
จดหมายฉบั บน ี้ ได้ เน้ น ถึง พระกายของพระคริสต์ คือ ทุ กคนที่ เชื่อ ในพระเยซู คริสต์ แต่ จดหมายถึง
ชาวโคโลสีเน้ นถึงศีรษะของพระกายนั ้น คือ พระคริสต์ผู้เป็นศีรษะของคริสตจักร
เนื้ อ เรือ
่ งที่ สําคัญ ในจดหมายฉบั บน ี้ ก็ คือ ค่า แห่ง การไถ่ บาป ความรอดโดยความเชื่อ ความเป็ นอ ัน
หนึ่ งอันเดียวกันของพวกคริสเตียน การทําลายสิงก
้ ระหว่างชาวยิวกับชาวต่างชาติ และการเตรียม
่ ีดกัน
พร้อมสําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูคริสต์
คําคํานั บ
ผู้เป็นอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามนํ้าพระทัยของพระเจ้า เรียน วิสุทธิชนซึ่งอยูที
่ ่เมืองเอ
เฟซัส และผู้สัตย์ซื่อในพระเยซู คริสต์ 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจาก
พระเยซูคริสต์เจ้า ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายด้วยเถิด
1 เปาโล

พระประสงค์นิ รน
ั ดร์ของพระเจ้าที่มีต่อคริสเตียน
จงถวายสรรเสริญ แด่ พระเจ้า พระบิดาแห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ทรงโปรด
ประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่ เราทุกๆประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ 4 ในพระเยซู คริสต์ นั ้น
พระองค์ ได้ ทรงเลือกเราไว้ ตัง้ แต่ ก่อนที่ จะทรงเริม
่ สร้างโลก เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตําหนิ ต่อ
5
พระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก พระองค์ทรงกําหนดเราไว้ก่อนตามที่ชอบพระทัยพระองค์ให้เป็น
บุตรโดยพระเยซูคริสต์ 6 เพื่อจะให้เป็นทีส
่ รรเสริญสง่าราศีแห่งพระคุณของพระองค์ ซึ่งโดยพระคุณนั ้น
พระองค์ ทรงบันดาลให้เราเป็ นที ่ ชอบพระทัย ในผู้ ทรงเป็ นที ่ รก
ั ของพระองค์ 7 ในพระเยซู นั ้น เราได้ รบ
ั
การไถ่ โดยพระโลหิตของพระองค์ คือ ได้ รบ
ั การอภัยโทษบาปของเรา โดยพระคุณ อันอ ุ ดมของพระองค์
8 ซึ่งได้ทรงประทานแก่เราอย่างเหลือล้น ให้มีปั ญญาสุ ขุมและมีความรู รอบคอบ
9 พระองค์ได้ทรงโปรด
้
ให้ เรารู ค
้ วามลึ กล ับ ในพระทัย ของพระองค์ ตามพระเจตนารมณ์ ของพระองค์ ซ่ึง พระองค์ ทรงดําริไว้ใน
พระองค์ เอง 10 ประสงค์ ว่า เมื่อ เวลากําหนดครบบริบู รณ ์ แล้ว พระองค์ จะทรงรวบรวมทุก สิง่ ทัง้ ที่ อยู่ ใน
สวรรค์ และในแผ่น ดิน โลกไว้ในพระคริสต์ 11 และในพระองค์ นั้น เราได้ รบ
ั มรดกที่ ทรงดําริไว้ตามพระ
ประสงค์ ของพระองค์ ผู้ทรงกระทําทุกสิง่ ตามที่ ได้ ทรงตริตรองไว้สมกับพระทัยของพระองค์ 12 เพื่อเรา
ทัง้ 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 ตราไว้ด้วย
พระวิญญาณบริสุทธิ์ แห่ งพระสัญญา 14 ผู้ ทรงเป็ นม ัด จํา แห่ง มรดกของเรา จนกว่า เราจะได้ รบ
ั การที่
พระองค์ทรงไถ่ไว้แล้วนน
ั ้ มาเป็นกรรมสิทธิเ์ ป็นที่ถวายสรรเสริญแด่สง่าราศีของพระองค์
3

คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
15 เหตุฉะนั ้นเช่นกันครัน
้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ถึงความเชื่อของท่านในพระเยซูเจ้า และความรักใคร่ต่อวิสุทธิ
ชนทัง้ ปวง 16 ข้าพเจ้า จึง ได้ ขอบพระคุณ เพราะท่านทัง้ หลายไม่ หยุด เลย คือ เอ่ย ถึง ท่านในคํา อธิษฐาน
ของข้าพเจ้า 17 เพื่อพระเจ้าแห่งพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา คือพระบิดาผู้ทรงสง่าราศี จะ
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ทรงโปรดประทานให้ ท่านทัง้ หลายมี จิ ตใจอัน ประกอบด้วยสติ ปัญญา และความประจั กษ ์ แจ ้ง ในเรือ
่ ง
ความรู ถ
้ ึงพระองค์ 18 และขอให้ตาใจของท่านสว่างขึ้นเพื่อท่านจะได้รู ว่้ า ในการที่พระองค์ทรงเรียกท่าน
นั ้น พระองค์ ได้ประทานความหวังอะไรแก่ท่าน และรู ว้ า่ มรดกของพระองค์ สําหรับวิสุทธิชนมีสง่าราศี อั
นอุดมบริบูรณ์เพียงไร 19 และรู ว้ า่ ฤทธานุภาพอันใหญ่ของพระองค์มีมากยิง่ เพียงไรสําหรับเราทัง้ หลาย
ที่เชื่อ ตามการกระทําแห่งฤทธานุภาพอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ 20 ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทําในพระคริสต์
เมื่อ ทรงบันดาลให้พระองค์ เป็น ขึ้น มาจากความตาย และให้สถิต เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระองค์ เองใน
สวรรคสถาน 21 สูงยิง่ เหนื อบรรดาเทพผู้ครอง เหนื อศักดิเทพ เหนื ออิทธิเทพ เหนื อเทพอาณาจักร และ
เหนื อนามทัง้ ปวงที่เขาเอ่ยขึ้น มิใช่ในยุคนี้เท่านั ้นแต่ในยุคที่จะมาถึงด้วย
พระคริสต์ ประมุขแห่งคริสตจักร

22 พระเจ้าได้ทรงปราบสิง
่ สารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์

และได้ทรงตัง้ พระองค์ไว้เป็นประมุข
เหนื อ สิง่ สารพัด แห่ง คริสตจั กร 23 ซึ่ง เป็น พระกายของพระองค์ คือ ซึ่ง เต็ม บริบู รณ ์ ด้วยพระองค์ ผู้ ทรง
อยูเ่ ต็มทุกอย่างทุกแห่งหน

2
รอดโดยความเชื่อ

1 พระองค์ทรงกระทําให้ท่านทัง
้ หลายมีชีวิตอยู่

แม้ว่าท่านตายแล้วโดยการละเมิดและการบาป 2 ครัง้
เมื่อก่อนท่านเคยดําเนิ นตามวิถีของโลกนี้ ตามเจ้าแห่งอํานาจในย่านอากาศ คือวิญญาณที่ ครอบครอง
อยูใ่ นบุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง 3 เมื่อก่อนเราทัง้ ปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั ้นที่ประพฤติ
ตามตัณหาของเนื้ อ หนั ง เช่ นก ัน คือ กระทํา ตามความปรารถนาของเนื้ อ หนั ง และความคิด ในใจ ตาม
สันดานเราจึง เป็น บุตรแห่ง พระอาชญาเหมือนอย่างคนอื่น 4 แต่ พระเจ้า ผู้ ทรงเปี่ ยมด้วยพระกรุ ณา
เพราะเหตุ ความรักอ ัน ใหญ่ หลวง ซึ่ง พระองค์ ทรงรัก เรานั ้น 5 ถึง แม้ ว่า เมื่อ เราตายไปแล้ว ในการบาป
พระองค์ยังทรงกระทําให้เรามีชีวิตอยู่กับพระคริสต์ (ซึ่งท่านทัง้ หลายรอดนั ้ นก็รอดโดยพระคุณ) 6 และ
พระองค์ทรงให้เราเป็นขึ้นมากับพระองค์ และทรงโปรดให้เรานั ่งในสวรรคสถานกับพระองค์ในพระเยซู
คริสต์ 7 เพื่อว่าในยุคต่อๆไป พระองค์ จะได้ ทรงสําแดงพระคุณของพระองค์ อันอุดมเหลือล้น ในการซึ่ง
พระองค์ ได้ ทรงเมตตาเราในพระเยซู คริสต์ 8 ด้วยว่า ซึ่ง ท่านทัง้ หลายรอดนั ้ นก ็ รอดโดยพระคุณ เพราะ
ความเชื่อ และมิใช่โดยตัวท่านทัง้ หลายเอง แต่พระเจ้าทรงประทานให้ 9 ความรอดนั ้นจะเนื่ องด้วยการก
ระทําก็หามิได้ เพื่อมิให้คนหนึ่ งคนใดอวดได้ 10 เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ ของพระองค์ ที่ ทรงสร้างขึ้น
ในพระเยซูคริสต์ เพื่อให้ประกอบการดีซ่ึงพระเจ้าได้ทรงดําริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดําเนิ นตามนั ้น
พวกต่างชาติคืนดีกับพระเจ้าได้โดยพระโลหิตของพระคริสต์

11 เหตุฉะนั ้นท่านจงระลึกว่า เมื่อก่อนท่านเคยเป็ นคนต่างชาติตามเนื้ อหนั ง และพวกที่รบพิ
ั ธเข
ี ้าสุหน

ัตซึ่งกระทําแก่เนื้ อหนั งด้วยมือเคยเรียกท่านว่า เป็นพวกที่มิได้เข้าสุหนั ต 12 จงระลึ กว่า ครัง้ นั ้นท่านทัง้
หลายเป็นคนอยู่นอกพระคริสต์ ขาดจากการเป็นพลเมืองอิสราเอลและไม่ มี ส่วนในบรรดาพันธสัญญา
ซึ่ง ทรงสัญญาไว้ นั ้น ไม่มี ที่ หวัง และอยู่ ในโลกปราศจากพระเจ้า 13 แต่ บัดนี้ ในพระเยซู คริสต์ ท่านทัง้
หลายซึ่งเมื่อก่อนอยูไ่ กลได้เข้ามาใกล้โดยพระโลหิตของพระคริสต์
ในพระคริสต์ ผู้เชื่อทุกคนก็เป็นหนึ่ งเดียวกัน
14 เพราะว่า พระองค์ ทรงเป็ น สันติสุข ของเรา เป็ น ผู้ทรงกระทํา ให้ทัง
้ สองฝ่ายเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกัน
และทรงรือ
้ กําแพงที่ กัน
้ ระหว่างสองฝ่ายลง 15 และได้ ทรงกําจัด การซึ่ง เป็น ปฏิ ปักษ์ กัน ในเนื้ อ หนั ง ของ
พระองค์ คือ กฎของพระบัญญั ติ ซึ่ง ให้ถือศีล ต่างๆนั ้น เพื่อ จะกระทํา ให้ทัง้ สองฝ่ายเป็น คนใหม่ คนเดียว
ในพระองค์ เช่นนั ้นแหละจึงทรงกระทําให้เกิดสันติสุข 16 และเพื่อพระองค์จะทรงกระทําให้ทัง้ สองพวก
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คืนดี กับ พระเจ้า เป็น กายเดียวโดยกางเขนซึ่ง เป็นการทําให้ การเป็น ปฏิ ปักษ์ ต่ อก ัน หมดสิน
้ ไป 17 และ
18 เพราะว่าพระองค์ทรงทําให้
พระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยูไกล
่
และแก่คนที่อยูใกล้
่
เราทัง้ สองพวกมีโอกาสเข้าเฝ้าพระบิดา โดยพระวิญญาณองค์ เดียวกัน 19 เหตุ ฉะนั ้นบัดนี้ ท่านจึงไม่ใช่
คนต่างด้าวต่างแดนอีก ต่อ ไป แต่ ว่า เป็น พลเมืองเดีย วกั นก ับวิสุทธิ ชนและเป็น ครอบครัว ของพระเจ้า
20 ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์ พระเยซูคริสต์เองทรง
เป็นศิลามุมเอก 21 ในพระองค์นั ้น ทุกส่วนของโครงร่างต่อกันสนิ ท และเจริญขึ้นเป็นวิหารอันบริสุทธิ์ใน
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า 22 และในพระองค์ นั ้น ท่านก็ กําลัง จะถู กก ่อ ขึ้น ให้เป็ นที ่ สถิต ของพระเจ้า ในฝ่ายพระ
วิญญาณด้วย

3
ข้อลึกลับของชนต่างชาติกับชนอิสราเอลที่จะรวมเข้าในคริสตจักรเดียวกัน
เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า เปาโล ผู้ ที่ ถู กจองจํา เพราะเห็น แก่ พระเยซู คริสต์ เพื่อ ท่านซึ่ง เป็น คนต่างชาติ
2 ถ้าแม้ท่านทัง
้ หลายได้ยน
ิ ถึงพระคุณของพระเจ้าอันเป็นพันธกิจ ซึ่งทรงโปรดประทานแก่ข้าพเจ้าเพื่อ
3
ท่านทัง้ หลายแล้ว และรูว้ า่ พระองค์ได้ทรงสําแดงให้ข้าพเจ้ารูข
้ ้อลึกลับ (ตามที่ข้าพเจ้าได้เขียนไว้แลว
้ อ
4
ย่างย่อๆ และโดยคําเหล่านั ้น เมื่อท่านอ่านแล้ว ท่านก็รู ถึ
้ งความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรือ
่ งความลึกลับ
ของพระคริสต์� 5 ซึ่ง ในสมั ยก่อน ไม่ ได้ ทรงโปรดสําแดงแก่ บุ ตรทัง้ หลายของมนุษย์ เหมือนอย่างบัดนี้
ซึ่ง ทรงโปรดเผยแก่ พวกอัครสาวกผู้ บริสุทธิ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ ของพระองค์ โดยพระวิญญาณ
6 คือ ว่า คนต่างชาติ จะเป็ น ผู้รบ
ั มรดกร่วมกัน และเป็น อวัยวะของกายอัน เดียวกัน และมี ส่วนได้ รบ
ั พระ
7
สัญญาของพระองค์ในพระคริสต์โดยข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าได้รบ
ั การแต่งตัง้ ให้เป็นผู้รับใช้แห่งข่าว
ประเสริฐ ตามพระคุณ ซึ่ง เป็น ของประทานจากพระเจ้า ซึ่ง ทรงโปรดประทานแก่ ข้าพเจ้า โดยการกระ
ทํา แห่ง ฤทธิ์เดชของพระองค์ 8 ทรงโปรดประทานพระคุณ นี้ แก่ ข้าพเจ้า ผู้ เป็น คนเล็ก น้ อยกว่า คนเล็ก
น้ อยที่สุดในพวกวิสุทธิชนทัง้ หมด ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์
อันหาที่สุดมิได้ 9 และทําให้คนทัง้ ปวงเห็นว่า อะไรคือความเป็ นอันหนึ่ งอันเดียวกันแห่งความลึ กลับ ซึ่ง
ตัง้ แต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้า ผูทรงสร้
้
างสารพัดทัง้ ปวงโดยพระเยซูคริสต์ 10 ประสงค์จะให้
เทพผู้ปกครองและศั กดิเทพในสวรรคสถานรู จ
้ ักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจั กร ณ บัดนี้
11 ทัง
้ นี้ ก็เป็นไปตามพระประสงค์นิ รน
ั ดร์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงตัง้ ไว้ในพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของ
เรา 12 ในพระองค์ นั ้น เราจึ งม ี ใจกล้า และมี โอกาสที่ จะเข้ าไปถึง พระองค์ ด้วยความมัน
่ ใจเพราะความ
13
เชื่อในพระองค์ เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงขอร้องท่านว่า อย่าท้อถอย เพราะความยากลําบากของข้าพเจ้า
เพราะเห็นแก่ท่านซึ่งเป็นสง่าราศีของท่านเอง
1

การอธิษฐานอันยิง่ ใหญ่ของเปาโลเพื่อคริสเตียนชาวเอเฟซัส
14 เพราะเหตุ นี้ ข้าพเจ้า จึง คุกเข่า ต่อ พระบิดาของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของเรา 15 ครอบ
ครัวทงั ้ หมดในสวรรค์และแผ่นดินโลกก็ได้ชื่อมาจากพระองค์ 16 ขอให้พระองค์ทรงโปรดประทานกําลัง
เรีย
่ วแรงมากฝ่ายจิตใจแก่ ท่าน โดยเดชพระวิญญาณของพระองค์ ตามความไพบูลย์ แห่ งสง่า ราศี ของ
พระองค์ 17 เพื่อ พระคริสต์ จะทรงสถิต ในใจของท่านโดยความเชื่อ เพื่อ ว่า เมื่อ ทรงวางรากฐานท่านไว้
อย่างมัน
่ คงในความรัก แล้ว 18 ท่านก็ จะหยัง่ รู ได้
้ ว่า อะไรคือ ความกว้าง ความยาว ความลึก และความ
19
สูง พร้อมกับ บรรดาวิสุทธิชนทัง้ ปวง และให้เข ้า ใจถึง ความรัก ของพระคริสต์ ซ่ึง เกิน ความรู ้ เพื่อ ท่าน
จะได้ รบ
ั ความไพบูลย์ ของพระเจ้า อย่างเต็ม เปี่ ยม 20 บัดนี้ ขอให้ พระเกียรติ จงมี แด่ พระองค์ ผู้ ทรงฤทธิ์
สามารถกระทําสารพัดมากยิง่ กว่าที่ เราจะทูลขอหรือคิดได้ ตามฤทธิเ์ ดชที่ ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา
21 ขอให้พระเกียรติจงมีแด่พระองค์ในคริสตจักร โดยพระเยซูคริสต์ตลอดทุกชัว
่ อายุคนเป็นนิ ตย์ เอเมน
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4
ความเป็นอันหนึ่ งอันเดียวกันในพระวิญญาณ
1 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ผู้ ถู กจองจํา เพราะเห็น แก่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ขอวิงวอนท่านให้ ดําเนิ น ชี วต
ิ สมกั
2
บที่ท่านทัง้ หลายถูกเรียกแล้ วนน
ั้
คือจงมีใจถ่อมลงทุกอย่างและใจอ่อนสุ ภาพ อดกลัน
้ ไว้นาน และอด
3
ทนต่ อก ัน และกัน ด้วยความรัก จงเพียรพยายามเอาสันติสุข ผูกมัด ความเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวของพระ
วิญญาณ 4 มีกายเดียวและมีพระวิญญาณองค์เดียว เหมือนมีความหวังใจอันเดียวที่ เนื่ องในการที่ ทรง
เรียกท่าน 5 มีองค์พระผู้เป็นเจ้าองค์เดียว ความเชื่อเดียว บัพติศมาเดียว 6 พระเจ้าองค์เดียวผู้เป็นพระ
บิดาของคนทัง้ ปวง ผู้ทรงอยูเ่ หนื อคนทัง้ ปวง และทัว่ คนทัง้ ปวง และในท่านทัง้ ปวง
ของประทานของพระคริสต์สําหรับคริสตจักร
แต่ ว่า พระคุณ นั ้น ทรงโปรดประทานแก่ เราทุกๆคนตามขนาดที่ พระคริสต์ ทรงประทานให้ 8 เหตุ
ฉะนั ้น พระองค์ ตรัส ไว้แล ้ วว ่า ‘ครัน
้ พระองค์ เสด็จ ขึ้น สู่ เบื้องสูง พระองค์ ทรงนํา พวกเชลยไปเป็น เชลย
อีก และประทานของประทานแก่ มนุษย์ � 9 (ที่ กล ่าวว่า พระองค์ เสด็จ ขึ้น ไปนั ้น จะหมายความอย่างอื่น
ประการใดเล่า นอกจากว่าพระองค์ได้เสด็จลงไปสู่เบื้องตํ่าของแผ่นดินโลกก่อนด้วย 10 พระองค์ผู้เสด็จ
ลงไปนั ้น ก็คือพระองค์ผู้ที่ เสด็จขึ้นไปสู่ เบื้องสูงเหนื อฟ้าสวรรค์ทัง้ ปวงนั ่นเอง เพื่อจะได้ทําให้สิ่งสารพัด
สําเร็จ� 11 พระองค์จึงให้บางคนเป็ นอัครสาวก บางคนเป็นศาสดาพยากรณ์ บางคนเป็นผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐ บางคนเป็นศิษยาภิบาล และอาจารย์ 12 เพื่อเตรียมวิสุทธิชนให้ดีรอบคอบ เพื่อช่วยในการรับ
ใช้ เพื่อเสริมสร้างพระกายของพระคริสต์ให้จําเริญขึ้น
7

อวัยวะทุกส่วนทํางานเพื่อเป้าหมายเดียวกัน
จนกว่า เราทุก คนจะบรรลุ ถึง ความเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ในความเชื่อ และในความรู ้ถึง พระบุตร
ของพระเจ้า จนกว่าเราจะโตเป็นผู้ใหญ่เต็มที่ คือเต็มถึงขนาดความไพบูลย์ของพระคริสต์ 14 เพื่อเราจะ
ไม่เป็นเด็กอีกต่อไปถูกซัดไปซัดมาและหันไปเหมาด้วยลมปากแห่งคําสัง่ สอนทุกอย่าง และด้วยเล่ห์กล
ของมนุษย์ตามอุบายฉลาดอัน เป็นการล่อลวง 15 แต่ ให้เราพูด ความจริงด ้วยใจรัก เพื่อ จะจําเริญ ขึ้น ทุก
อย่างสู่ พระองค์ ผู้ เป็น ศีรษะคือ พระคริสต์ 16 คือ เนื่ องจากพระองค์ นั ้น ร่างกายทัง้ สิ้นที ่ ติ ดต่อ สนิ ท และ
ผูก พั นก ัน โดยที่ ทุ กๆข้อ ต่อ ได้ ชว
่ ยชู กําลัง ตามขนาดแห่ง อวัยวะทุก ส่ วน ร่างกายนั ้น จึง ได้ จําเริญ เติบโต
ขึ้นเองด้วยความรัก
13

จงทิง้ มนุษย์เก่าและสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ขอยืนยัน และเป็น พยานในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า ว่า ตัง้ แต่ บัดนี้ เป็นต้น ไป ท่าน
อย่า ดําเนิ น ตามอย่างคนต่างชาติ ที่ เขาดํา เนิ นก ัน นั ้น คื อม ี ใจจดจ่อ อยู่ กับ สิง่ ที่ ไม่มี สาระ 18 โดยที่ ความ
เข้าใจของเขามืดมนไปและเขาอยู่หา่ งจากชีวต
ิ ซึ่งมาจากพระเจ้า เพราะเหตุความโง่ซ่ึงอยู่ในตัวเขา อัน
19
เนื่ องจากใจที่แขง็ กระด้างของเขา เขามีใจปราศจากความสะดุ้งต่อบาป ปล่อยตัวทําการลามก ทําการ
โสโครกทุก อย่างด้วยความละโมบ 20 แต่ ว่า ท่านไม่ ได้ เรียนรู จั
้ ก พระคริสต์ อย่างนั ้น 21 ถ้า แม้ ท่านได้ ฟัง
เรือ
่ งพระองค์ และได้รบ
ั การสอนโดยพระองค์ตามความจริงซึ่งมีอยู่ในพระเยซูแล้ว 22 ท่านจงทิง้ มนุษย์
เก ่า ของท่านซึ่ง คู่ กับ วิถี ชี วิตเดิ มน ัน
้ เสีย อัน จะเสื่อมเสีย ไปตามตัณหาอัน เป็ นที ่ หลอกลวง 23 และจงให้
จิตใจของท่านเปลี่ยนใหม่ 24 และให้ท่านสวมมนุษย์ใหม่ซึ่งทรงสร้างขึ้นใหม่ตามแบบอย่างของพระเจ้า
ในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์ที่แท้จริง 25 เหตุฉะนั ้นท่านจงเลิกพูดมุสาเสีย และ ‘จงต่างคนต่าง
พูด ความจริงก ับ เพื่อนบ้าน� เพราะว่า เราต่างก็ เป็น อวัยวะของกัน และกัน 26 ‘โกรธก็ โกรธเถิด แต่ อย่า
ทําบาป� อย่า ให้ถึง ตะวัน ตกท่านยัง โกรธอยู่ 27 และอย่า ให้โอกาสแก่ พญามาร 28 คนที ่ เคยขโมยก็ อย่า
ขโมยอีก แต่จงใช้มือทํางานที่ดีๆกว่า เพื่อจะได้มีอะไรๆแจกให้แก่คนทีขั
่ ดสน 29 อย่าให้คําหยาบคายออก
17
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มาจากปากท่านเลย แต่จงกล่าวคําที่ดี และเป็นประโยชน์ ให้เกิดความจําเริญเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่
ได้ยินได้ฟัง
อย่าทําให้พระวิญญาณเสียพระทัย
30 และอย่าทําให้พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ของพระเจ้าเสียพระทัย เพราะโดยพระวิญญาณนั ้นท่านได้ ถู ก
ประทับตราหมายท่านไว้จนถึงวันที่ทรงไถ่ให้รอด 31 จงให้ใจขมขื่น และใจขัดเคือง และใจโกรธ และการ
ทะเลาะเถียงกัน และการพูด เสียดสี กับ การคิด ปองร้ายทุก อย่าง อยู่ ห่างไกลจากท่านเถิด 32 และท่าน
จงเมตตาต่ อก ัน มี ใจเอ็นดู ต่อ กัน และอภัยโทษให้ กัน เหมือนดัง ที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดอภัยโทษให้ ท่าน
เพราะเห็นแก่พระคริสต์

5

จงดําเนิ นชีวต
ิ ในความรัก
เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงเลียนแบบของพระเจ้า ให้ สมกับ เป็น บุตรที่ รัก 2 และจงดําเนิ น ชีวต
ิ ในความรัก
เหมือนดังที่พระคริสต์ได้ทรงรักเรา และทรงประทานพระองค์เองเพื่อเราให้เป็นเครือ
่ งถวาย และเครือ
่ ง
3
บูชาแด่ พระเจ้า เพื่อ เป็นกลิน
่ สุคนธรสอัน หอมหวาน แต่ การเอ่ย ถึง การล่วงประเวณี การลามกต่างๆ
และความโลภ อย่า ให้มี ขึ้น ในพวกท่านเลยจะได้ สมกั บท ี่ ท่านเป็ นว ิ สุทธิชน 4 ทัง้ อย่า พูด หยาบคาย พู ด
เล่นไม่เป็นเรือ
่ ง และพูดตลกหยาบโลนเกเร ซึ่งเป็นการไม่สมควร แต่ให้ขอบพระคุณดีกว่า 5 เพราะท่าน
รู แน่
้ ว่า คนล่วงประเวณี คนโสโครก คนโลภ ที่เป็นคนไหว้รู ปเคารพ จะได้อาณาจักรของพระคริสต์และ
ของพระเจ้า เป็น มรดกก็ หามิได้ 6 อย่า ให้ ผู้ ใดล่อลวงท่านด้วยคํา ที่ ไม่มี สาระ เพราะการกระทํา เหล่า นั ้น
เอง พระเจ้า จึง ทรงลงพระอาชญาแก่ บุ ตรแห่ง การไม่ เชื่อ ฟัง 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านอย่า คบหาสมาคมกับ คน
เหล่า นั ้น เลย 8 เพราะว่า เมื่ อก ่อ นท่านเป็น ความมืด แต่ บัดนี้ ท่านเป็น ความสว่างแล้ว ในองค์ พระผู้ เป็น
เจ้า จงดําเนิ นชีวต
ิ อย่างลูกของความสว่าง 9 (ด้วยว่าผลของพระวิญญาณคือ ความดีทุกอย่างและความ
ชอบธรรมทัง้ มวลและความจริงทัง้ สิน
้ � 10 ท่านจงพิสูจน์ดูว่า ทําประการใดจึงจะเป็ นที่ชอบพระทัยองค์
พระผู้ เป็น เจ้า 11 และอย่า เข้า ส่วนกั บก ิ จการของความมืด อัน ไร้ผล แต่ จงติ เตียนกิจการเหล่า นั ้น ดี กว่า
12 เพราะว่าแม้แต่จะพูดถึงการเหล่านั ้น ซึ่งพวกเขากระทําในที่ลับกย
็ งั เป็นทีน่
่ าละอาย 13 แต่สิ่งสารพัดที่
ถูกติเตียนแล้ว ก็จะปรากฏแจ้งโดยความสว่าง เพราะว่าทุกๆสิง่ ที่ให้ปรากฏแจ้งก็คือความสว่าง 14 เหตุ
ฉะนั ้นพระองค์ตรัสแล้วว่า ‘คนที่หลับอยู่จงตื่นขึ้นและจงฟื้ นขึ้นมาจากความตาย และพระคริสต์จะทรง
ส่องสว่างแก่ ท่าน � 15 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงระมัดระวัง ในการดําเนิ น ชีวต
ิ ให้ ดี อย่า ให้ เหมือนคนไร้ปัญญา
16
แต่ ให้ เหมือนคนมี ปัญญา จงฉวยโอกาสเพราะว่า ทุก วัน นี้ เป็น กาลที่ ชัว่ 17 เหตุ ฉะนั ้น อย่า เป็น คนโง่
เขลา แต่จงเข้าใจนํ้าพระทัยขององค์พระผู้เป็นเจ้าว่าเป็นอย่างไร
1

จงประกอบด้วยพระวิญญาณ
และอย่า เมาเหล้า องุน
่ ซึ่ง จะทําให้เสียคน แต่ จงประกอบด้วยพระวิญญาณ 19 จงปราศรัยก ัน ด้วย
เพลงสดุ ดี เพลงนมัสการและเพลงฝ่ายจิต วิญญาณ คือ ร้องเพลงสรรเสริญ และสดุ ดี จากใจของท่าน
ถวายองค์ พระผู้เป็นเจ้า 20 จงขอบพระคุณ พระเจ้าคือพระบิดาสําหรับสิง่ สารพัดเสมอ ในพระนามพระ
เยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
18

ความรักของพระเยซูต่อคริสตจักรและสามีต่อภรรยา

21 จงยอมฟังกันและกันด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า 22 ฝ่ายภรรยาจงยอมฟังสามีของตนเหมือนยอม
ฟังองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 23 เพราะว่าสามีเป็นศีรษะของภรรยา เหมือนพระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจั

กร และพระองค์ ทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของกายนั ้น 24 เหตุ ฉะนั ้ นคริสตจักรยอมฟังพระคริสต์ ฉั นใด
ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉั นนั ้น 25 ฝ่ายสามีก็จงรักภรรยาของตน เหมือนอย่างที่ พระคริสต์
ทรงรักคริสตจักร และทรงประทานพระองค์เองเพื่อคริสตจักร 26 เพื่อพระองค์จะได้ทรงแยกตัง้ ไว้ และ
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ชําระคริสตจักรนัน
้ ให้บริสุทธิโดยการล้
างด้วยนํ้าโดยพระวจนะ 27 เพื่อพระองค์จะได้ทรงมอบคริสตจักร
์
ที่ มี สง่า ราศี แด่ พระองค์ เอง ไม่มี จุด ด่างพร้อย ริว้ รอย หรือ มลทิน ใดๆเลย แต่ บริสุทธิ์ปราศจากตําหนิ
28 เช่น นั ้น แหละ สามี จึง ควรจะรัก ภรรยาของตนเหมือนรัก กายของตนเอง ผู้ ที่ รัก ภรรยาของตนก็ รก
ั
29
ตนเอง เพราะว่าไม่มีผู้ใดเกลียดชังเนื้ อหนั งของตนเอง มีแต่เลี้ยงดูและทะนุถนอม เหมือนองค์พระผู้
เป็นเจ้าทรงกระทําแก่คริสตจักร 30 เพราะว่าเราเป็นอวัยวะแห่งพระกายของพระองค์ แห่งเนื้ อหนั งของ
พระองค์ และแห่งกระดูกของพระองค์ 31 ‘เพราะเหตุนี้ผู้ชายจะจากบิดามารดาของเขา จะไปผูกพันอยู่
กับภรรยา และเขาทัง้ สองจะเป็นเนื้ ออันเดียวกัน� 32 ข้อนี้เป็นข้อลึ กลับที่สําคัญมาก แต่ว่าข้าพเจ้าพูด
ถึงพระคริสต์กับคริสตจักร 33 ถึงอย่างไรก็ดี ท่านทุกคนจงต่างก็รก
ั ภรรยาของตนเหมือนรักตนเอง และ
ภรรยาก็จงยําเกรงสามีของตน

6
หน้าที่ของบุตรและบิดามารดา ทาสและนาย

ฝ่ายบุตรจงนบนอบเชื่อฟั งบิดามารดาของตนในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เพราะกระทํา อย่างนั ้น เป็นการ
ถูก
(นี่ เป็นพระบัญญัติ ข้อแรกที่ มีพระสัญญาไว้ด้วย) 3 ‘เพื่อเจ้า
จะอยูเ่ ย็นเป็นสุข และมีอายุยืนนานที่แผ่นดินโลก� 4 ฝ่ายท่านผูเ้ ป็นบิดาอย่ายัว่ บุตรของตนให้เกิดโทสะ
แต่ จงอบรมบุตรด้วยการสัง่ สอนและการตัก เตือนตามหลัก ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 5 ฝ่ายพวกทาสจง
เชื่อฟังผู้ที่ เป็นนายฝ่ายเนื้ อหนั งด้วยใจเกรงกลัวจนตัวสัน
่ ด้วยนํ้าใสใจจริงเหมือนกระทําแก่ พระคริสต์
6 ไม่เหมือนอย่างคนที่ทําแต่ต่อหน้า อย่างคนที่ทําให้ชอบใจคน แต่จงทําเหมือนอย่างทาสของพระคริสต์
คือกระทําตามชอบพระทัยพระเจ้าด้วยความเต็มใจ 7 จงปรนนิ บัตินายด้วยจิตใจชื่นบาน เหมือนกับปรน
นิ บัติองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่ปรนนิ บัติมนุษย์ 8 เพราะท่านรู อยู
้ ่แล้วว่าผู้ใดกระทําความดีประการใด ผู้นั ้
นก ็ จะได้ รบ
ั บําเหน็ จ อย่างนั ้น จากองค์ พระผู้ เป็น เจ้า อีก ไม่ ว่า เขาจะเป็น ทาสหรือ เป็น ไทย 9 ฝ่ายนายจง
กระทําต่อทาสในทํานองเดียวกัน คืออย่าขู่เข็ญเขา เพราะท่านก็รู แล
้ ้วว่านายของท่านทรงประทับอยู่ใน
สวรรค์ และพระองค์ไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดเลย
1

2 ‘จงให้เกียรติ แก่ บิดามารดาของเจ้า�

ยุทธภัณฑ์ของคริสเตียน

พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า สุดท้ายนี้ ขอท่านจงมี กําลัง ขึ้น ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า และในฤทธิ์เดช
อัน มหันต์ ของพระองค์ 11 จงสวมยุทธภัณฑ์ ทัง้ ชุด ของพระเจ้า เพื่อ จะต่อ ต้านยุทธอุบายของพญามาร
ได้ 12 เพราะว่าเราไม่ได้ต่อสู้กับเนื้ อหนั งและเลือดแต่ต่อสู้ กับเทพผู้ครอง ศักดิเทพ เทพผู้ครองพิภพใน
โมหะความมืดแห่งโลกนี้ ต่อสู้กับเหล่าวิญญาณที่ชว
ั ่ ในสถานฟ้าอากาศ 13 เหตุฉะนั ้นจงรับยุทธภัณฑ์ทัง้
ชุดของพระเจ้าไว้ เพื่อท่านจะได้ ต่อต้านในวันอันชัว่ ร้ายนั ้นและเมื่อเสร็จแล้ วจะยืนมน
ั ่ ได้ 14 เหตุฉะนั ้น
ท่านจงยืนมัน
่ เอาความจริงคาดเอว เอาความชอบธรรมเป็นทับทรวงเครือ
่ งป้องกั นอก 15 และเอาข่าว
ประเสริฐแห่งสันติสุข ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดความพรัง่ พร้อมมาสวมเป็นรองเท้า 16 และพร้อมกับสิง่ ทัง้ หมด
นี้ จงเอาความเชื่อ เป็น โล่ ด้วยโล่ นั้น ท่านจะได้ ดั บลู กศรเพลิง ของผู้ ชว
ั ่ ร้ายนั ้น เสีย 17 จงเอาความรอด
เป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ คือพระวจนะของพระเจ้า
10

จงอธิษฐานโดยพระวิญญาณทุกเวลา

18 จงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างและจงขอโดยพระวิญญาณทุกเวลา ทัง
้ นี้ จงระวังตัวด้วยความเพียรทุก

อย่าง จงอธิษฐานเพื่อวิสุทธิชนทุกคน 19 และอธิษฐานเพื่อข้าพเจ้าด้วย เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามี
คําพูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้ 20 เพราะข่าวประเสริฐนี้ เองทําให้ข้าพเจ้า
เป็นทูตผู้ต้องติดโซ่อยู่ เพื่อข้าพเจ้าจะเล่าข่าวประเสริฐด้วยใจกล้าตามที่ข้าพเจ้าควรจะกล่าว 21 แต่เพื่อ
ให้ ท่านได้ รู ้เหตุการณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้า ว่า ข้าพเจ้า เป็น อยู่ อย่างไร ที คิก ัส ซึ่ง เป็น น้ องที่รก
ั และเป็น

เอเฟซัส 6:22
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ผู้ รับ ใช้ อัน สัตย์ ซ่ือ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะได้ บอกท่านให้ ทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวง 22 ข้าพเจ้า ให้ ผู้ นี้
ไปหาท่าน ก็ เพราะเหตุ นี้ เอง คือ ให้ ท่านได้ ทราบถึง เหตุ การณ์ ทัง้ ปวงของเรา และเพื่อ ให้ เขาหนุน นํ้าใจ
ของท่าน 23 ขอให้พวกพี่ น้องได้ รบ
ั สันติสุข และความรัก โดยความเชื่อ มาจากพระเจ้า พระบิดาและจาก
24
พระเยซูคริสต์เจ้า ขอพระคุณดํารงอยู่กับบรรดาคนที่รก
ั พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราด้วย
ความจริงใจ เอเมน [เขียนถึงชาวเอเฟซัสจากกรุ งโรม และส่งโดยทีคิกัส�

ฟีลิปปี 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ฟีลิปปี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ในปีค�ศ� 62 ขณะที่ท่านติดคุกอยู่ที่กรุ งโรม (1:13; 4:22) เปาโลมีความ
รัก 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 พวกคริสเตียนเมืองฟี ลิ ป ปี เพราะพวกเขา
เคยส่ง ความช่วยเหลือ ให้ แก่ เปาโลขณะที่ ท่านติด คุก อยู่ พวกเขาเคยส่ง เงิน และของใช้ ไปให้ เปาโลโดย
เอปาโฟรดิทัส (4:10, 16-18) โปรดสังเกตความรัก ของเปาโลต่อ พวกคริสเตียนที่ นี่ (1:3, 7-8; 2:12;
4:1) เปาโลได้ รบ
ั ประสบการณ์ แห่งชัยชนะขณะที่ ท่านติดคุ กคือ มีความยินดี ในการขัดสนและความหิว
กระหาย และมีใจชื่นชมยินดีเสมอ เปาโลได้ขอให้พวกคริสเตียนที่เมืองฟีลิปปีมีนิสัยเช่นเดียวกับท่านใน
ทุกสถานการณ์ ในจดหมายฉบับนี้พระเจ้าทรงเปิดเผยผ่านเปาโลเพื่อให้เราเห็นว่าเรา “กระทําทุกสิง่ ได้
โดยพระคริสต์� (ฟป 4:13)
ความรักและความยินดีอน
ั ยิง่ ใหญ่ต่อชาวฟีลิปปี
ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซู คริสต์ เรียน บรรดาวิสุทธิชนในพระเยซู คริสต์ ซึ่งอยู่ในเมืองฟี
ลิปปี ทัง้ บรรดาศิษยาภิบาลและผู้ช่วย 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจาก
พระเยซู คริสต์เจ้า จงดํารงอยู่กับท่านเถิด 3 ข้าพเจ้าระลึกถึงท่านเมื่อใด ข้าพเจ้าก็ขอบพระคุณพระเจ้า
ของข้าพเจ้า ทุก ครัง้ 4 และทุก เวลาที่ ข้าพเจ้า อธิษฐานเพื่อ ท่านทุก คน ข้าพเจ้า ก็ ทูล ขอด้วยความยินดี
5 เพราะเหตุ ที่ ท่านทัง
้ หลายมี ส่วนในข่าวประเสริฐ ด้วยกัน ตัง้ แต่ วัน แรกมาจนกระทั ่ งบ ัด นี้ 6 ข้าพเจ้า
แน่ ใจในสิง่ นี้ ว่า พระองค์ผู้ทรงตัง้ ต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทําให้สําเร็จจนถึงวันแห่งพระ
เยซู คริสต์ 7 การที่ ข้าพเจ้า คิ ดอย ่างนั ้น เนื่ องด้วยท่านทัง้ หลายก็ สมควรแล้ว เพราะว่า ข้าพเจ้า มี ท่านใน
ใจของข้าพเจ้า ท่านทัง้ หลายได้รบ
ั ส่วนในพระคุณด้วยกันกับข้าพเจ้า ในการที่ข้าพเจ้าถูกจองจํา และใน
การกล่าวแก้ และหนุนให้ข่าวประเสริฐนั ้นตังม
้ น
ั ่ คงอยู่ 8 เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่า
ข้าพเจ้า เป็น ห่วงท่านทัง้ หลายเพียงไรตามพระทัย เมตตาของพระเยซู คริสต์ 9 และข้าพเจ้า อธิษฐานขอ
ให้ความรักของท่านจําเริญยิง่ ๆขึ้นในความรูแ
้ ละในวิจารณญาณทุกอย่าง 10 เพื่อท่านทัง้ หลายจะสังเกต
ได้ วา่ สิง่ ใดประเสริฐ ที่ สุด และเพื่อ ท่านจะได้ เป็น คนซื่ อสัตย์ และไม่ เป็ นที ่ ติ ได้ จนถึง วัน ของพระคริสต์
11 จะได้ เป็ น ผู้ ที่ บริบูรณ์ ด้วยผลของความชอบธรรม ซึ่ง เกิด ขึ้น โดยพระเยซู คริสต์ เพื่อ ถวายพระเกียรติ
และความสรรเสริญแด่พระเจ้า
1 เปาโลและทิ โมธี

การเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์ของชาวฟีลิปปี
พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ปรารถนาให้ท่า นทราบว่า การทัง้ ปวงที่ อุบัติ ขึ้ นก ับ ข้าพเจ้า นั ้น ได้ กล ับ
เป็น เหตุ ให้ ข่าวประเสริฐ แผ่ แพร่กว้างออกไป 13 จนการที่ ข้าพเจ้า ถูก พันธนาการเพราะพระคริสต์ นั ้น
ก็ ปรากฏทัว่ ตลอดกองผู้ คุ มและทัว่ สถานที่ แห่งอ่น
ื ๆทัง้ สิน
้ 14 และพี่ น้องมากมายในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ที่ ได้ เก ิด ความเชื่ อม ัน
่ เนื่ องด้วยเครือ
่ งพันธนาการทัง้ หลายของข้าพเจ้า และพวกเขาก็ มี ใจกล้า ขึ้ นที ่ จะ
กล่าวพระวจนะนั ้น โดยปราศจากความกลัว 15 ความจริงม ี บางคนประกาศพระคริสต์ ด้วยจิตใจริษยา
และทุ่มเถียงกัน แต่ก็มีคนอื่นที ่ประกาศด้วยใจหวังดี 16 ฝ่ายหนึ่ งประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดีชิงเด่
นกัน ไม่ใช่ด้วยความจริงใจ จงใจจะเพิม
่ งพันธนาการของข้าพเจ้า 17 แต่ ฝ่าย
่ ความทุกข์ยากให้แก่ เครือ
หนึ่ งประกาศด้วยใจรัก โดยรู แล
้ ้วว่าทรงตัง้ ข้าพเจ้าไว้ป้องกันข่าวประเสริฐนั ้นไว้ 18 ถ้าเช่นนั ้นจะแปลก
อะไร แม้ เขาจะประกาศด้วยประการใดก็ ตาม จะเป็น ด้วยการแกล้ง ทํา ก็ ดี หรือด ้วยใจจริงก ็ ดี แต่ เขาก็
ได้ประกาศพระคริสต์ ในการนี้ ทําให้ข้าพเจ้ามีความยินดี และจะมีความชื่นชมยินดีต่อไปด้วย 19 เพราะ
ข้าพเจ้ารู ว่
้ า โดยคําอธิษฐานของท่าน และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณแห่งพระเยซู คริสต์ นี้ จะ
12
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เป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้น 20 เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังของข้าพเจ้า
ว่า ข้าพเจ้าจะไม่ได้รับความละอายใดๆเลย แต่เมื่อก่อนทุกครังม
้ ีใจกล้าเสมอฉั นใด บัดนี้ ก็ขอให้เป็นเช่น
เดียวกันฉั นนั ้น พระคริสต์จะได้ทรงรับเกียรติในร่างกายของข้าพเจ้าเสมอ แม้จะโดยชีวต
ิ หรือโดยความ
ตาย
เปาโลลังเลใจ

21 เพราะว่าสําหรับข้าพเจ้านั ้น

การมีชีวิตอยู่ก็เพื่อพระคริสต์ และการตายก็ได้กําไร 22 แต่ถ้าข้าพเจ้า
ยัง จะมี ชี วิ ตอยู่ ในร่างกาย ข้าพเจ้า ก็ จะทํางานให้ เกิด ผล แต่ ข้าพเจ้า บอกไม่ ได้ ว่า จะเลือกฝ่ายไหนดี
23 ข้าพเจ้า ลังเลใจอยู่ ในระหว่างสองฝ่ายนี้ คือ ว่า ข้าพเจ้า มี ความปรารถนาที่ จะจากไปเพื่อ อยู่ กับ พระ
คริสต์ ซึ่งประเสริฐกว่ามากนั ก 24 แต่การที่ข้าพเจ้ายังมชี
ี วิตอยูใ่ นร่างกายนี้ ก็มีความจําเป็นสําหรับพวก
ท่านมากกว่า 25 เมื่อข้าพเจ้าแน่ ใจอย่างนี้ แล้ว ข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่ และคงอยู่กับท่านทัง้
หลายเพื่อให้ท่านจําเริญขึ้นและชื่นชมยินดีในความเชื่อ 26 เพื่อความปลาบปลื้มของท่านจะมากยิง่ ขึ้นใน
พระเยซูคริสต์เนื่ องด้วยข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้าจะมาหาท่านอีก 27 ขอแต่เพียงให้ท่านดําเนิ นชีวต
ิ ให้สม
กับ ข่าวประเสริฐ ของพระคริสต์ เพื่อ ว่า แม้ ข้าพเจ้า จะมาหาท่านหรือ ไม่ ก็ตาม ข้าพเจ้า ก็ จะได้ รู ข่
้ าวของ
ท่านว่า ท่านตั ้งม ัน
่ คงอยู่ เป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน ต่อสู้ เหมือนอย่างเป็น คนเดียวเพื่อ ความเชื่อ แห่ง ข่าว
ประเสริฐ นั ้น 28 และไม่ เกรงกลัว ผู้ ที่ ขัด ขวางท่านแต่ ประการใดเลย เมื่อ เป็น เช่น นี้ ก็ จะเป็ นที ่ ประจักษ์
แก่ เขาว่า พวกเขาจะถึง ซึ่ง ความพินาศ แต่ พวกท่านก็ จะถึง ซึ่ง ความรอด และการนั ้น มาจากพระเจ้า
29 เพราะว่าได้ทรงโปรดแก่ท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ มิใช่ให้ท่านเชื่อถือในพระองค์เท่านั ้น แต่ให้ท่าน
ทนความทุกข์ ยากเพราะเห็น แก่ พระองค์ ด้วย 30 คือ ให้ท่านต้องต่อสู้ เช่น เดีย วกั บท ี่ ท่านได้ เห ็ นข้าพเจ้า
ต่อสู้ และซึ่งท่านได้ยนว
ิ ่าข้าพเจ้ากําลังสู้อยูในขณะนี
่
้

2
คําเตือนให้มีความรัก ความสามัคคีและการถ่อมใจ
เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ได้ รบ
ั การเร้าใจประการใดในพระคริสต์ ถ้า มี การหนุน ใจประการใดในความรัก ถ้า มี
ส่วนประการใดกับ พระวิญญาณ ถ้า มี การรัก ใคร่เอ็นดู และเห็นอกเห็นใจประการใด 2 ก็ ขอให้ท่านทําให้
ความยินดี ของข้าพเจ้า เต็ม เปี่ ยม ด้วยการมี ความคิ ดอย ่างเดียวกัน มี ความรัก อย่างเดียวกัน มี ใจรู ส
้ ึก
3
และคิดพร้อมเพรียงกัน อย่าทําสิง่ ใดในทางทุ่มเถียงกันหรืออวดดี แต่จงมีใจถ่อมถือว่าคนอื่นดีกว่าตัว
4 อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ ของตนฝ่ายเดียว แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ ของคนอื่นๆด้วย
1

พระคริสต์เป็นแบบอย่างของเราในการถ่อมใจ
ท่านจงมีน้ําใจอย่างนี้ เหมือนอย่างที่ พระเยซู คริสต์ ทรงมีด้วย 6 พระองค์ ผู้ทรงอยู่ในสภาพพระเจ้า
มิ ได้ ทรงเห็ นว ่า การเท่า เที ยมก ับ พระเจ้า นั ้น เป็นการแย่ง ชิง เอาไปเสีย 7 แต่ ได้ ทรงกระทํา พระองค์ เอง
ให้ ไม่มี ชื่อ เสียง ใดๆ และ ทรง รับ สภาพ อย่าง ผู้ รับ ใช้ ทรง ถือ กําเนิ ด ใน ลักษณะ ของ มนุษย์ 8 และ เมื่อ
ทรงปรากฏพระองค์ ในสภาพมนุษย์ แล้ว พระองค์ ก็ ทรงถ่อมพระองค์ ลง ยอมเชื่อ ฟัง จนถึง ความมรณ
า กระทัง่ ความมรณาที่กางเขน
5

พระคริสต์ทรงได้รบ
ั การยกขึ้นอย่างสูง
9 เหตุฉะนั ้นพระเจ้าจึงได้ทรงยกพระองค์ข้น
ึ อย่างสูงที่สุดด้วย และได้ทรงประทานพระนามเหนื อนาม
ทัง้ ปวงให้แก่ พระองค์ 10 เพื่อ ‘หัวเข่าทุกหัวเข่า� ในสวรรค์ ก็ดี ที่ แผ่นดินโลกก็ ดี ใต้ พื้นแผ่นดินโลกก็ ดี
‘จะต้องคุกกราบลง� นมัสการในพระนามแห่งพระเยซูนั ้น 11 และเพื่อ ‘ลิน
ิ้ จะยอมรับ� ว่าพระเยซู
้ ทุกลน
คริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า อันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดา
คํากําชับให้เป็นดวงสว่างของโลก
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เหตุ ฉะนี้ พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า เหมือนท่านทัง้ หลายได้ ยอมเชื่อ ฟัง ทุก เวลา และไม่ ใช่ เมื่อ ข้าพเจ้า
อยู่ด้วยเท่านั ้น แต่ เดีย
๋ วนี้ เมื่อข้าพเจ้าไม่อยู่ด้วย ท่านทัง้ หลายจงให้ความรอดของตนเกิดผลด้วยความ
เกรงกลัว ตัว สัน
่ 13 เพราะว่าพระเจ้าเป็น ผู้ทรงกระทํา กิจอยู่ภายในท่าน ทัง้ ให้ท่านมี ใจปรารถนาและให้
ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ 14 จงกระทําสิง่ สารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน
15 เพื่อ ท่านทัง
้ หลายจะปราศจากตําหนิ และไม่มีความผิด เป็น ‘บุ ตรที่ ปราศจากตําหนิ ของพระเจ้า� ใน
ท่ามกลาง ‘ยุคที่คดโกงและวิปลาส� ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลก 16 โดยการป่าว
ประกาศยกพระวจนะอันมีชีวิตไว้อยู่เสมอ เพื่อข้าพเจ้าจะได้ชื่นชมยินดีในวันของพระคริสต์ว่า ข้าพเจ้า
ไม่ได้วิง่ เปล่าๆ และไม่ได้ทํางานโดยเปล่าประโยชน์
12

เปาโลกล่าวถึงทิโมธีและเอปาโฟรดิทัส

17 แท้ จริงถ้าแม้ ข้าพเจ้าต้องถวายตัวเป็ นเครือ
่ งบูชา

และเป็นการปรนนิ บัติเพราะความเชื่อของท่าน
ทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ยัง จะมี ความชื่นชมยินดี ด้วยกั นก ั บท ่า นทัง้ หลาย 18 ซึ่ง ท่านก็ ควรจะยินดี และชื่น ชม
ด้วยกันกับข้าพเจ้าด้วยเช่นเดียวกัน 19 แต่ข้าพเจ้าหวังใจในพระเยซูเจ้าว่า ในไม่ชา้ ข้าพเจ้าจะให้ทิโมธีไป
หาพวกท่าน เพื่อข้าพเจ้าจะได้รบ
ั ความชูใจเช่นกันเมื่อได้รบ
ั ข่าวของท่าน 20 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่มีผู้ใดที่
มีน้าํ ใจเหมือนทิโมธี ซึ่งจะเอาใจใส่ในทุกข์สุขของท่านอย่างแท้จริง 21 เพราะว่าคนทัง้ หลายย่อมแสวงหา
ประโยชน์ ของตนเอง ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ ของพระเยซูคริสต์ 22 แต่ท่านก็รู ถึ
้ งคุณค่าของทิโมธีแล้วว
่า เขาได้ รับ ใช้ ร่วมกับ ข้าพเจ้า ในการประกาศข่าวประเสริฐ เสมือนบุตรรับ ใช้ บิดา 23 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า
หวัง ใจว่า พอจะเห็น ได้ วา่ จะเกิด การอย่างไรแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะใช้ เขาไปโดยเร็ว 24 แต่ ข้าพเจ้า ไว้
วางใจในองค์ พระผู้เป็นเจ้าว่า ในไม่ ชา้ ข้าพเจ้าเองจะมาหาท่านด้วย 25 ข้าพเจ้าคิดแล้ วว่า จะต้องให้เอ
ปาโฟรดิทั สน ้ องชายของข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น เพื่อนร่วมงานและเพื่อนทหารของข้าพเจ้า และเป็น ผู้นํา ข่าว
ของพวกท่าน และได้ ปรนนิ บัติ ข้าพเจ้า ในยามขัดสน มาหาท่านทัง้ หลาย 26 เพราะว่า เขาคิดถึง ท่านทุก
คน และเป็นทุกข์มากเพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วย 27 เขาป่วยจริงๆ ป่วยจนเกือบจะตาย แต่พระเจ้าทรง
พระกรุ ณาโปรดเขา และไม่ใช่ทรงโปรดเขาคนเดียว แต่ทรงโปรดข้าพเจ้าด้วย เพื่อไม่ให้ข้าพเจ้ามีความ
ทุกข์ ซ้อนทุกข์ 28 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง รีบ ร้อนใช้ เขาไป หวัง ว่า เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ เห ็น เขาอีก ท่านจะ
ได้ ชื่นชมยินดี และความทุกข์ ของข้าพเจ้า จะเบาบางไปสัก หน่ อย 29 เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงต้อนรับ เขาไว้ใน
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ด้วยความยินดี ทุก อย่าง และจงนั บถือ คนอย่างนี้ 30 ด้วยว่า เขาเกือบจะตายเสีย แล้ว
เพราะเห็นแก่การของพระคริสต์ คือได้เสี่ยงชีวต
ิ ของตน เพื่อการปรนนิ บัติของท่านทัง้ หลายที่บกพร่อง
ต่อข้าพเจ้าอยูน
่ ั ้นจะได้เต็มบริบูรณ์

3
จงระวังผู้สอนเท็จ เปาโลสรุ ปชีวต
ิ ในอดีตของตน

สุดท้ายนี้ พวกพี่ น้องของข้าพเจ้า จงชื่นชมยินดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า การที่ ข้าพเจ้า เขียนข้อความ
เหล่านี้ ถึงท่านซํ้าอีก ก็ หาเป็นการลําบากแก่ ข้าพเจ้าไม่ แต่ เป็นการปลอดภัยสําหรับท่านทัง้ หลาย 2 จง
ระวังพวกสุนัข จงระวังบรรดาคนที่ ทําชัว่ จงระวังพวกถือการเชือดเนื้ อเถือหนั ง 3 เพราะว่าเราทัง้ หลาย
เป็น พวกถือ พิธีเข้า 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 อ่น
ื คิด ว่า เขามี เหตุ ผล
ที่ จะไว้ใจในเนื้ อ หนั ง ข้าพเจ้า ก็ มี มากกว่า เขาเสี ยอ ีก 5 คือ เมื่อ ข้าพเจ้า เกิด มาได้ แปดวันก ็ ได้ เข้า สุหนั ต
ข้าพเจ้าเป็นชนชาติอิสราเอล ตระกูลเบนยามิน เป็นชาติฮีบรู เกิดจากชาวฮีบรู ในด้านพระราชบัญญัติก็
อยู่ในคณะฟาริสี 6 ในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ ข่มเหงคริสตจั กร ในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่โดย
พระราชบัญญัติ ข้าพเจ้าก็ไม่มีที่ติได้
1
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เปาโลยินดีสละทุกสิง่ เพื่อพระคริสต์

7 แต่ว่าสิง
่ ใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์ แก่ข้าพเจ้า

ข้าพเจ้าถือว่าสิง่ นั ้นไร้ประโยชน์ แล้วเพื่อเห็นแก่พระ
คริสต์ ที่ จร ิง ข้าพเจ้า ถือว่า สิง่ สารพัด ไร้ประโยชน์ เพราะเห็น แก่ ความประเสริฐ แห่ง ความรู ถ
้ ึง พระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมสละสิง่ สารพัด และถือว่าสิง่
เหล่านั ้นเป็นเหมือนหยากเหยื่อ เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์ 9 และจะได้ปรากฏอยูใ่ นพระองค์ ไม่มความ
ี
ชอบธรรมของข้าพเจ้า เองซึ่ง ได้ มาโดยพระราชบัญญั ติ แต่ มี มาโดยความเชื่อ ในพระคริสต์ เป็น ความ
ชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ
8

จงปรารถนาที่จะเป็นอย่างพระคริสต์
เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ รู จั
้ ก พระองค์ และฤทธิ์เดชแห่ง การฟื้ นคืน พระชนม์ ของพระองค์ และร่วมทุกข์
กับ พระองค์ คือ ยอมตัง้ อารมณ์ ตายเหมือนพระองค์ 11 ถ้า โดยวิธี หน ่งึ วิธี ใดข้าพเจ้า ก็ จะได้ เป็น ขึ้น มา
จากความตายด้วย 12 มิใช่ว่าข้าพเจ้าได้แล้ว หรือสําเร็จแล้ว แต่ข้าพเจ้ากําลังบากบันม
่ ุ่งไป เพื่อข้าพเจ้า
จะได้ ฉวยเอาตามอย่างที่ พระเยซู คริสต์ ได้ ทรงฉวยข้าพเจ้า ไว้เป็น ของพระองค์ แล้ว 13 พี่ น้ องทัง้ หลาย
ข้าพเจ้าไม่ ถือว่าข้าพเจ้าได้ ฉวยไว้ได้ แล้ว แต่ ข้าพเจ้าทําอย่างหนึ่ ง คือลื มสิ ่งที่ ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และ
โน้ มตัวออกไปหาสิง่ ที่อยู่ข้างหน้า 14 ข้าพเจ้ากําลังบากบันม
่ ุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รบ
ั รางวัลซึ่งพระเจ้า
15
ได้ทรงเรียกจากเบื้องบนให้เราไปรับในพระเยซูคริสต์ เหตุฉะนั ้นให้เราซึ่งเป็นผู้ใหญ่แล้วมีใจคิดอย่าง
นั ้น และถ้าท่านคิดอย่างอื่น พระเจ้าก็จะทรงโปรดสําแดงสิง่ นี้ ให้แก่ท่านด้วย 16 แต่เราได้แค่ไหนแล้ว ก็
ให้เราดําเนิ นตรงตามนั ้นต่อไป คือให้เราคิดเห็นอย่างเดียวกัน
10

แบบอย่างที่ดีของเปาโลและศัตรู ของพระคริสต์ (1 คร 11:1)

17 พีน้
่ องทัง้ หลาย ท่านจงดําเนิ นตามอย่างข้าพเจ้า และคอยดูคนทัง้ หลายเหล่านั ้นทีด
่ ําเนิ นตามอย่าง

เดียวกัน เหมือนท่านทัง้ หลายได้พวกเราเป็นตัวอย่าง 18 (เพราะว่ามีคนหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรู
ต่อกางเขนของพระคริสต์ ซึ่งข้าพเจ้าได้บอกท่านถึงเรือ
่ งของเขาหลายครัง้ แล้ว และบัดนี้ ยงั บอกท่านอี
กด้วยนํ้าตาไหล 19 ปลายทางของคนเหล่านั ้นคือความพินาศ พระของเขาคือกระเพาะ เขายกความที่น่า
อับอายของเขาขึ้นมาโอ้อวด เขาสนใจในวัตถุทางโลก)
จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
เรารอคอยพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดซึ่งจะเสด็จมาจากสวรรค์ คือพระเยซูคริสต์เจ้า
21 พระองค์ จะทรงเปลี่ยนแปลงกายอัน ตํ่าต้อยของเรา ให้ เหมือนพระกายอัน ทรงสง่า ราศี ของพระองค์
ด้วยฤทธานุภาพซึ่งพระองค์ทรงสามารถปราบสิง่ สารพัดลงใต้อาํ นาจของพระองค์
20 ฝ่ายเราเป็ นชาวสวรรค์

4
การเตือนสติให้มีใจยินดีและเป็นนํ้าหนึ่ งใจเดียวกัน
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ผู้ เป็ นที ่ รัก เป็ นที ่ ปรารถนา เป็ นที ่ ยินดี และเป็น มงกุฎ ของ
ข้าพเจ้า พวกที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงยื นม ัน
่ ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 2 ข้าพเจ้า ขอเตือนนางยู โอเดีย และขอ
เตือนนางสินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 3 ข้าพเจ้าขอร้องท่านด้วย ผูเป็
้ นเพื่อนร่วม
แอกแท้ๆของข้าพเจ้า ให้ท่านช่วยผู้หญิงเหล่านั ้น ผู้ซึ่งได้ทํางานในข่าวประเสริฐด้วยกันกับข้าพเจ้าและ
กับเคลเมด้วย รวมทัง้ คนอื่นที่เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ซึ่งชื่อของเขาเหล่านั ้นมีอยู่ในหนั งสือแห่ง
ชีวต
ิ แล้ว 4 จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลา ข้าพเจ้าขอยํ้าอีกครัง้ ว่า จงชื่นชมยินดีเถิด
1

วิธขจั
ี ดความกระวนกระวาย
จงให้ จิ ตใจที่ ออ
่ นสุภาพของท่านประจั กษ ์ แก่ คนทัง้ ปวง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงอยู่ ใกล้ แล้ว 6 อย่า
ทุกข์ รอ
้ นในสิง่ ใดๆเลย แต่ จงทูล เรือ
่ งความปรารถนาของท่านทุก อย่างต่อ พระเจ้า ด้วยการอธิษฐาน
5
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การวิงวอน กับ การขอบพระคุ ณ 7 แล ้ว สันติสุข แห่ง พระเจ้า ซึ่ง เกิน ความเข้าใจทุก อย่าง จะคุ้มครอง
จิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริสต์
จะมีสันติสุขจากพระเจ้าได้อย่างไร
8 พี่ น้ องทัง
้ หลาย ในที่สุด นี้ สิ ่ง ใดที่ จริง สิ ่ง ใดที่ น่า นั บถือ สิ ่ง ใดที่ ยุติธรรม สิ ่ง ใดที่ บริสุทธิ์ สิ ่ง ใดที่ น่า
รัก สิ่งใดที่น่าฟัง คือถ้ามีสิ่งใดที่ลํ้าเลิศ สิ่งใดที่ควรแก่การสรรเสริญ ก็ขอจงใคร่ครวญดูสิ่งเหล่านี้ 9 จง
กระทําทุกสิง่ ที่ ท่านได้ เรียนรู ้ และได้ รบ
ั ไว้ ได้ ยินและได้ เห็นในข้าพเจ้าแล้ว และพระเจ้าแห่งสันติสุขจะ
ทรงสถิตกับท่าน
ชัยชนะอันน่าอัศจรรย์ของเปาโล
แต่ ข้าพเจ้า มี ใจชื่นชมยินดี ในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า อย่างยิง่ เพราะว่า ในที่สุด ท่านก็ ได้ ฟื้ นการระลึก
ถึงข้าพเจ้าอีก ท่านคิดถึงข้าพเจ้าจริงๆ แต่ ยังหาโอกาสไม่ได้ 11 ข้าพเจ้าไม่ได้ กล่าวถึงเรือ
่ งความขัดสน
เพราะข้าพเจ้าจะมี ฐานะอย่างไรก็ ตาม ข้าพเจ้าก็ เรียนรู แล
้ ้วที่จะพอใจอยู่อย่างนั ้น 12 ข้าพเจ้ารู จ
้ ักที่ จะ
เผชิญกับความตกตํ่า และรู จ
้ ักที่ จะเผชิญกับความอุดมสมบูรณ์ ไม่ว่าที่ ไหนหรือในกรณี ใดๆ ข้าพเจ้าได้
รับ การสัง่ สอนให้ เผชิญ กับ ความอิ่ มท ้ องและความอดอยาก ทัง้ ความสมบู รณ ์ พู นสุข และความขัดสน
13 ข้าพเจ้า กระทํา ทุก สิง
่ ได้ โดยพระคริสต์ ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้า 14 ถึงกระนั ้นท่านทัง้ หลายได้ กระทํา
ดี อยู่แล้ว ที่ ท่านได้ ร่วมทุกข์ กับ ข้าพเจ้า 15 และพวกท่านชาวฟี ลิ ป ปี ก็ ทราบอยู่แล ้ วว ่า การประกาศข่าว
ประเสริฐ ในเวลาเริม
่ แรกนั ้น เมื่อ ข้าพเจ้า ออกไปจากแคว้น มาซิ โดเนี ย ไม่มี คริสตจักรใดมี ส่วนร่วมกับ
ข้าพเจ้าในการให้ทานและรับทานนั ้นเลย นอกจากพวกท่านพวกเดียวเท่านั ้น 16 เพราะเมื่อข้าพเจ้าอยู่
ที่ เมืองเธสะโลนิ กา พวกท่านก็ ได้ ฝากของมาช่วยหลายครัง้ หลายหน สําหรับ ความขัดสนของข้าพเจ้า
17 มิใช่ ว่า ข้าพเจ้า ปรารถนาจะได้ รบ
ั ของให้ แต่ ว่า ข้าพเจ้า อยากให้ท่านได้ ผลกําไรในบัญชี ของท่านมาก
18
ขึ้น แต่ข้าพเจ้ามีของสารพัด และมีบริบูรณ์ อยู่แล้ว ข้าพเจ้าก็อม
ิ่ อยู่เพราะได้รบ
ั ของซึ่งเอปาโฟรดิทัส
ได้ นํา มาจากพวกท่าน เป็นกลิน
่ งบูชาที่ ทรงโปรดและพอพระทัย ของพระเจ้า 19 และ
่ หอม เป็น เครือ
พระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิง่ สารพัดตามที่ ท่านต้องการนั ้นจากทรัพย์อันรุ่งเรืองของพระองค์โดย
พระเยซูคริสต์ 20 บัดนี้ ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระเจ้าพระบิดาของเราสืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 21 ข้าพเจ้า
ขอฝากความคิดถึง มายัง วิสุทธิชนทุก คนในพระเยซู คริสต์ พี่ น้ องทัง้ หลายที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า ก็ ฝากความ
คิดถึง มายัง ท่าน 22 พวกวิสุทธิชนทัง้ ปวงฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย โดยเฉพาะอย่างยิง่ พวก
ข้าราชการของซี ซาร์ 23 ขอให้พระคุณแห่งพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา ดํารงอยู่กั บท่านทัง้
หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงชาวฟีลิปปีจากกรุ งโรม และส่งโดยเอปาโฟรดิทัส�
10
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

โคโลสี

เปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ในปี ค�ศ� 62 ขณะที่ ท่านติดคุกอยู่ที่ กรุ งโรม (1:24; 4:18) ที คิกัสเป็นผู้
ส่งจดหมายฉบับนี้ไปถึงชาวโคโลสี (4:7-8) เป็นไปได้ว่าทีคิกัสได้ส่งจดหมายฉบับนี้และจดหมายถึงชาว
เอเฟซัสในช่วงเวลาเดียวกัน และโอเนสิมัสไปกับเขาด้วย (4:9)
เปาโลเขียนจดหมายฉบั บน ี้ เพื่อ แก้ไขปัญหาบางอย่างในคริสตจักรที่ เมืองโคโลสี เช่น การไหว้ ทูต
สวรรค์ การตามพิธก
ี รรมต่างๆของมนุษย์ เป็นต้น เปาโลต้องการให้คริสตจักรที่ เมืองเลาดี เซียอ่านจด
หมายฉบับนด้
ี้ วย (2:1; 4:16) เปาโลทราบถึงปัญหาในคริสตจักรนโี้ ดยเอปาฟรัสซึ่งอยูใ่ นกรุ งโรมในเวลา
นั ้น (1:7-8) ไม่มีการบันทึกว่าเปาโลเคยไปที่เมืองโคโลสี แต่ถึงกระนั ้นท่านก็รู จั
้ กคริสเตียนบางคนที่นั ่น
ในจดหมายฉบั บน ี้ เปาโลเน้ น ถึง ความเป็น พระเจ้า และความยิง่ ใหญ่ ของพระคริสต์ ความครบบริบู รณ ์
ของผู้ที่เชื่อในพระองค์ และหน้าที่ต่างๆของครอบครัว รวมทัง้ นายกับทาสด้วย
คําคํานั บของเปาโลด้วยใจยินดี
อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ตามพระประสงค์ของพระเจ้า และทิโมธีน้องชายของเรา 2 เรียน
วิสุทธิชนและพี่ น้องที่ สัตย์ ซื่อ ในพระคริสต์ ณ เมืองโคโลสี ขอให้ พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระ
บิดาของเรา และพระเยซูคริสต์เจ้าดํารงอยู่กับท่านเถิด 3 เราขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาของพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา เราอธิษฐานเพื่อท่านทัง้ หลายเสมอ 4 ตัง้ แต่ เราได้ยน
ิ ถึงความเชื่อของ
5
ท่านในพระเยซู คริสต์และเรือ
่ งความรักซึ่งท่านมีต่อวิสุทธิชนทัง้ ปวง โดยเหตุซึ่งมีความหวังอันสะสม
ไว้สํา หรับท ่านในสวรรค์ ซ่ึง เมื่ อก ่อ นท่านเคยได้ยน
ิ มาแล้ว ในพระวจนะแห่ง ความจริง ของข่าวประเสริฐ
6 ซึ่งแผ่แพร่มาถึงท่านดังที่กําลังเกิดผลและทวีข้น
ึ ทัว่ โลก เช่นเดียวกับทก
ี่ ําลังเป็นอยูใ่ นตัวท่านทัง้ หลาย
ด้วย ตัง้ แต่วันที่ท่านได้ยน
ิ และได้รู จั
้ กพระคุณของพระเจ้าตามความจริง 7 ดังที่ท่านได้เรียนจากเอปาฟ
รัสซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานที่รก
ั ของเรา เขาเป็นผู้รับใช้อันสัตย์ซ่ือของพระคริสต์เพื่อพวกท่าน 8 ผู้ได้เล่าให้
เราฟังถึงความรักที่ท่านมีอยูในพระวิ
่
ญญาณด้วย
1 เปาโล

คําอธิษฐานของเปาโลเพื่อวิสุทธิชนชาวโคโลสี

เพราะเหตุ นี้ พวกเราเหมือนกัน นั บ ตัง้ แต่ วัน ที่ เราได้ ยิน ก็ ไม่ ได้ หยุด ในการที่ จะอธิษฐานขอเพื่อ
ท่าน และปรารถนาให้ท่านเต็มไปด้วยความรู ถ
้ ึงพระประสงค์ ของพระองค์ ในสรรพปัญญาและในความ
10
เข้าใจ ฝ่าย จิต วิญญาณ
เพื่อ ท่าน จะ ได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่าง สมควร ต่อ องค์ พระ ผู้ เป็น เจ้า ตาม บรรดา
ความชอบ ให้ เก ิด ผลในการดี ทุก อย่าง และจําเริญ ขึ้น ในความรู ถ
้ ึง พระเจ้า 11 มี กําลัง มากขึ้น ทุก อย่าง
โดยฤทธิ์เดชแห่ง สง่า ราศี ของพระองค์ ให้ มี บรรดาความเพียร และความอดทนไว้นานด้วยความยินดี
12 ให้ ขอบพระคุณ พระบิดา ผู้ ทรงทําให้ เราทัง
้ หลายสมกั บท ี่ จะเข้ าส่วนได้ รบ
ั มรดกด้วยกั นก ับวิ สุทธิ
13
ชนในความสว่าง พระองค์ ได้ ทรงช่วยเราให้ พ้น จากอํานาจของความมืด และได้ ทรงย้ายเรามาตัง้
ไว้ในอาณาจักรแห่ง พระบุตรที่รก
ั ของพระองค์ 14 ในพระบุตรนั ้น เราจึง ได้ รบ
ั การไถ่ โดยพระโลหิต ของ
พระองค์ คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทัง้ หลายของเรา
9

พระคริสต์ทรงเป็นศีรษะของคริสตจักร
พระองค์ ทรงเป็น พระฉายของพระเจ้า ผู้ ซึ่ง ไม่ ประจักษ์ แก่ ตา ทรงเป็น บุตรหัวปี เหนื อ สรรพสิง่ ทัง้
ปวง 16 เพราะว่าโดยพระองค์สรรพสิง่ ได้ถูกสร้างขึ้น ทัง้ ในท้องฟ้าและที่แผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่
ตาและซึ่งไม่ประจักษ์ แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นเทวบัลลังก์ หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพผู้ครอง หรือศั
15

โคโลสี 1:17

1196

โคโลสี 2:7

กดิเทพ สรรพสิง่ ทัง้ สิน
้ ถูกสร้างขึ้นโดยพระองค์และเพื่อพระองค์ 17 พระองค์ทรงดํารงอยู่ก่อนสรรพสิง่
ทัง้ ปวง และสรรพสิง่ ทัง้ ปวงเป็น ระเบียบอยู่โดยพระองค์ 18 พระองค์ ทรงเป็น ศีรษะของกายคือ คริสตจั
กร พระองค์ ทรงเป็ นที ่ เริม
่ ต้น เป็น บุตรหัวปี ที่ ทรงเป็น ขึ้น มาจากความตาย เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงเป็น
19
เอกในสรรพสิง่ ทัง้ ปวง ด้วยว่าเป็นที่ชอบพระทัยพระบิดาที่จะให้ความบริบูรณ์ทัง้ สินม
่
้ ีอยูในพระองค์
พระคริสต์ทําให้เกิดสันติภาพและการคืนดี

20 และโดยพระองค์นั้นให้สิ่งสารพัดกลับคืนดีกับพระองค์เอง

โดยพระองค์นั้นข้าพเจ้าพูดได้ว่า ไม่ว่า
สิง่ นั ้นจะอยู่ในแผ่นดินโลกหรือในท้องฟ้า พระองค์ทรงทําให้มีสันติภาพโดยพระโลหิตแห่งกางเขนของ
พระองค์ 21 และพวกท่านซึ่งเมื่อก่อนนี้ ไม่ถู กกันและเป็นศั ตรู ในใจด้วยการชัว่ ต่างๆ บัดนี้ พระองค์ ทรง
โปรดให้คืนดีกับพระองค์ 22 โดยความตายแห่งพระกายเนื้ อหนั งของพระองค์เพื่อจะได้ถวายท่านให้เป็น
ผู้ บริสุทธิ์ ไร้ตําหนิ และไร้ข้อ กล่าวหาในสายพระเนตรของพระองค์ 23 คือ ถ้า ท่านดํา รงและตั ้งม ั น
่ อยู่ใน
ความเชื่อ และไม่ โยกย้ายไปจากความหวัง ในข่าวประเสริฐ ซึ่ง ท่านได้ยน
ิ แล้ว และที่ ได้ ประกาศแล้ว แก่
มนุษย์ทุกคนที่อยูใต้
่ ฟ้า ซึ่งข้าพเจ้าเปาโลเป็นผู้รับใช้ในการนั ้น
พระคริสต์สถิตอยูภายใน
่

บัดนี้ ข้าพเจ้า มี ความยินดี ในการที่ ได้ รับ ความทุกข์ ยากเพื่อ ท่าน ส่วนการทนทุกข์ ของพระคริสต์ ที่
ยัง ขาดอยู่ นั ้น ข้าพเจ้า ก็ รบ
ั ทนจนสําเร็จ ในเนื้ อ หนั ง ของข้าพเจ้า เพราะเห็น แก่ พระกายของพระองค์ คือ
คริสตจั กร 25 ข้าพเจ้า ได้ ถู กตัง้ ให้ เป็น ผู้ รับ ใช้ ตามที่ พระเจ้า ได้ ทรงโปรดมอบภาระให้ ข้าพเจ้า เพื่อ ท่าน
เพื่อ จะให้ พระวจนะของพระเจ้า สําเร็จ 26 คือ ข้อ ความลึ กล ับ ซึ่ง ซ่อนเร้น อยู่ หลายยุค และหลายชัว่ อายุ
นั ้น แต่บัดนี้ ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์ แก่วิสุทธิชนของพระองค์แล้ว 27 พระเจ้าทรงชอบพระทัยที่จะ
สําแดงให้คนต่างชาติ รู ว่
้ า อะไรเป็น ความมัง่ คัง่ ของสง่า ราศี แห่งข้อ ลึ กล ั บน ี้ คือ ที่ พระคริสต์ ทรงสถิต ใน
ท่านอันเป็ นที ่หวังแห่งสง่าราศี 28 พระองค์นั ้นแหละเราประกาศอยู่ โดยเตือนสติ ทุกคนและสัง่ สอนทุก
คนโดยใช้สติปัญญาทุกอย่าง เพื่อเราจะได้ถวายทุกคนให้เป็นผู้ใหญ่แล้วในพระเยซูคริสต์ 29 เพราะเหตุ
นั ้นข้าพเจ้าจึงกระทําการงานด้วย โดยความอุตสาหะตามการกระทําของพระองค์ผูทรงออกฤทธิ
้
ก
์ ระทํา
อยูใ่ นตัวข้าพเจ้า
24

2
พระคริสต์เป็นคลังแห่งปัญญาและความรู ทั
้ ง้ ปวง

1 เพราะข้าพเจ้าใคร่ให้ท่านรู ว่
้ า ข้าพเจ้าสู้อุตส่าห์มากเพียงไรเพื่อท่าน เพื่อชาวเมืองเลาดีเซียและเพื่อ

คนทัง้ ปวงที่ ยงั ไม่เห็นหน้าของข้าพเจ้าในฝ่ายเนื้ อหนั ง 2 เพื่อเขาจะได้ รบ
ั ความชู ใจ และเข้าติดสนิ ทกัน
ในความรัก และมัน
่ ใจในความอุดมสมบูรณ์แห่งความเข้าใจ และเข้าในความรู ค
้ วามลึกลับของพระเจ้า
และของพระบิดาและของพระคริสต์ 3 ซึ่งคลังสติ ปัญญาและความรู ทุ
้ กอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์
4 ข้าพเจ้า กล่าวเช่น นี้ เพื่ อม ิ ให้ผู้ ใดล่อลวงท่านด้วยคํา ชักชวนอัน น่า ฟัง 5 เพราะถึง แม้วา
่ ตัวของข้าพเจ้า
ไม่อยูกั
่ บท่าน แต่ใจของข้าพเจ้ายังอยูก
่ ับท่าน และมีความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นท่านอยูก
่ ันอย่างเรียบร้อย
6
และเห็น ความเชื่ อม น
ั ่ คงของท่านในพระคริสต์ เหตุ ฉะนั ้น ตามที่ ท่านได้ ต้อนรับ เอาพระเยซู คริสต์ เจ้ า
มาแล้ว อย่างไร ก็ ให้ดําเนิ น ชีวต
ิ ในพระองค์ อย่างนั ้น ต่อ ไป 7 โดยท่านได้ ถู กวางรากลงไว้แล้ว และถู กก ่
อร่างสร้างขึ้นในพระองค์ ให้สมบูรณ์ และถูกตัง้ ให้มัน
่ คงอยู่ในความเชื่อตามที่ ท่านได้ รบ
ั การสอนมาแล้
วนัน
้ จึงเต็มล้นด้วยการขอบพระคุณอยูใ่ นนั ้น
จงหลีกเลี่ยงธรรมเนี ยมต่างๆและปรัชญาของมนุษย์
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8 จงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีผูใดทํ
้
าให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคําล่อลวงอันไม่มีสาระ

ตามธรรมเนี ยมของมนุษย์ ตามหลักการต่างๆที่เป็นของโลก ไม่ใช่ตามพระคริสต์ 9 เพราะว่าในพระองค์
นั ้น สภาพของพระเจ้า ดํารงอยู่ อย่างบริบูรณ์ 10 และท่านได้ ความครบบริบู รณ ์ ในพระองค์ ผู้ เป็น ศีรษะ
แห่งปวงเทพผู้ครองและศักดิเทพ

บัพติศมาคือความตายและการฟื้ นขึ้น
ท่านได้รบ
ั เข้าสุ หนัต ซึ่งเป็นการเข้าสุ หนัตที่มือมนุษย์มิได้กระทํา โดยที่ท่านได้สละ
กายแห่งความบาปของเนื้ อหนั งเสีย โดยการเข้าสุ หนัตแห่งพระคริสต์ 12 ได้ ถู กฝังไว้กับพระองค์ ในบัพ
ติศมา ซึ่งท่านได้เป็นขึ้นมากับพระองค์ด้วย โดยความเชื่อในการกระทําของพระเจ้า ผู้ได้ทรงบันดาลให้
พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย 13 และท่านที่ตายแล้วด้วยความบาปทัง้ หลายของท่านและด้วยเหตุที่
เนื้ อหนั งของท่านมิได้ เข้าสุหนั ต พระองค์ ได้ ทรงให้ท่านมีชีวิตด้วยกั นกับพระองค์ และทรงโปรดยกโทษ
การละเมิดทัง้ หลายของท่าน
11 ในพระองค์ นั ้น

พระราชบัญญัติแห่งพิธต
ี ่างๆถูกตรึงไว้ที่กางเขนนั ้น
พระองค์ ทรงลบกรมธรรม์ ในข้ อบ ัญญั ติ ต่างๆที่ ต่อ ต้านเราอยู่ ซึ่ง ขัด ขวางเราและได้ ทรงหยิบ เอา
ไปเสีย ให้ พ้น โดยทรงตรึง ไว้ที่ กางเขนของพระองค์ 15 พระองค์ ทรงปลดเทพผู้ ครองและศั กด ิ เทพเสีย
พระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั ้น 16 เหตุฉะนั ้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรําท่าน
ในเรือ
่ งการกิน การดื่ม ในเรือ
่ งการถือ เทศกาล วัน ต้น เดือน หรือ วัน สะบาโต 17 สิ ่ง เหล่า นี้ เป็น เพียงเงา
ของเหตุการณ์ ที่จะมีมาในภายหลัง แต่กายนั ้นเป็นของพระคริสต์
14

จงหลีกเลี่ยงหลักการฝ่ายโลก
อย่า ให้ ผู้ ใดโกงบําเหน็ จ ของท่านด้วยการจงใจถ่อมตัว ลงและกราบไหว้ทูต สวรรค์ ใฝ่ ฝัน ในสิง่ เห
ล่านั ้ นที ่ เขาไม่ ได้ เห็น ผยองขึ้น เปล่าๆตามความคิด ของเนื้ อ หนั ง 19 และไม่ ได้ ยึ ดม ัน
่ ในพระองค์ ผู้ ทรง
เป็นศีรษะ ศีรษะนั ้น เป็นเหตุ ให้กายทัง้ หมดได้ รบ
ั การบํารุ งเลี้ยงและติด ต่ อกันด้วยข้อและเอ็นต่างๆ จึง
ได้เจริญขึ้นตามที่ พระเจ้าทรงโปรดให้เจริญขึ้นนั ้น 20 ถ้าท่านตายกับพระคริสต์พ้นจากหลักการต่างๆที่
เป็นของโลกแล้ว เหตุไฉนท่านจึ งมีชีวิตอยู่เหมือนกับว่าท่านยังอยู่ฝ่ายโลก ยอมอยู่ใต้ กฎต่างๆ 21 (เช่น
“อย่า แตะต้อง� “อย่า ชิม� “อย่า เอามือ หยิบ� 22 ซึ่ง ทัง้ หมดจะพินาศเมื่อ ทํา ดัง นั ้น� อัน เป็น หลัก ธรรม
และคําสอนของมนุษย์ 23 จริงอยู่สิ ่งเหล่านี้ ดู ท่าที มี ปัญญา คือการเต็มใจนมัสการ การถ่อมตัวลง และ
การทรมานกาย แต่ไม่มีประโยชน์ อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้ อหนั ง
18

3
จงแสวงหาสิง่ ที่อยูเบื
่ ้องบน
1 ถ้าท่านรับการทรงชุบให้เป็ นขึ้นมาด้วยกั นกับพระคริสต์ แล้ว ก็ จงแสวงหาสิง
่ ซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ ซ่ึง
พระคริสต์ทรงประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า 2 จงฝังความคิดของท่านไว้กับสิง่ ทัง้ หลายที่อยูเบื
่ ้อง
3
บน ไม่ใช่กับสิง่ ทัง้ หลายซึ่งอยู่ที่แผ่นดินโลก เพราะว่าท่านได้ตายแล้วและชีวต
ิ ของท่านซ่อนไว้กับพระ
คริสต์ในพระเจ้า 4 เมื่อพระคริสต์ผูทรงเป็
้
นชีวต
ิ ของเราจะทรงปรากฏ ขณะนั ้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับ
พระองค์ในสง่าราศีด้วย
จงสวมมนุษย์ใหม่ทุกวัน
5 เหตุฉะนั ้นจงประหารอวัยวะของท่านซึ่งอยู่ฝ่ายโลกนี้ คือการล่วงประเวณี การโสโครก ราคะตัณหา
ความปรารถนาชัว่ และความโลภ ซึ่งเป็นการนั บถือรู ปเคารพ 6 เพราะสิง่ เหล่านี้ พระอาชญาของพระเจ้า
ก็ลงมาแก่บุตรแห่งการไม่เชื่อฟัง 7 ครัง้ หนึ่ งท่านเคยดําเนิ นตามสิง่ เหล่านี้ ด้วย ครัง้ เมื่อท่านยังดํารงชีวต
ิ
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อยูก
่ ับสิง่ เหล่านี้ 8 แต่บัดนี้ สารพัดสิง่ เหล่านี้ ท่านจงเปลื้องทิง้ เสียด้วย คือความโกรธ ความขัดเคือง การ
คิดปองร้าย การหมิน
่ ประมาท คํา พูด หยาบโลนจากปากของท่าน 9 อย่าพู ดมุสาต่ อกันเพราะว่าท่านได้
ถอดทิง้ มนุษย์ เก ่า กับ การปฏิ บั ติ ของมนุษย์ นั้น เสีย แล้ว 10 และได้ สวมมนุษย์ ใหม่ ที่ กําลัง ทรงสร้างขึ้น
ใหม่ ในความรู ต
้ ามแบบพระฉายของพระองค์ ผู้ ได้ ทรงสร้างขึ้น นั ้น 11 อย่างนี้ ไม่ เป็น พวกกรีก หรือ พวก
ยิว ไม่ เป็น ผู้ ที่ เข ้าสุ หน ัต หรือ ไม่ ได้ เข้า สุหนั ต พวกคนต่างชาติ หรือ ชาวสิ เธีย ทาสหรือ ไทยก็ ไม่ เป็น แต่
ว่าพระคริสต์ทรงเป็นสารพัดและทรงดํารงอยูใ่ นสารพัด 12 เหตุฉะนั ้นในฐานะที่เป็นพวกซึ่งพระเจ้าทรง
เลือกไว้ เป็น พวกที่ บริสุทธิ์และเป็น พวกที่ ทรงรัก จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่ อม ใจอ่อนสุ ภาพ ใจ
อดทนไว้นาน 13 จงผ่อนหนั กผ่อนเบาซึ่งกันและกัน และถ้าแม้วา่ ผู้ใดมีเรือ
่ งราวต่อกันก็จงยกโทษให้กัน
และกัน พระคริสต์ ได้ ทรงโปรดยกโทษให้ ท่านฉั นใด ท่านจงกระทํา อย่างนั ้น เหมือนกัน 14 แล ้ว จงสวม
ความรัก ทับ สิง่ เหล่า นี้ ทัง้ หมด เพราะความรัก ย่อมผูกพัน ทุก สิง่ ไว้ให้ ถึง ซึ่ง ความสมบู รณ ์ 15 และจงให้
สันติสุขแห่งพระเจ้าครอบครองอยูใ่ นใจของท่านทัง้ หลาย ในสันติสุขนน
ั ้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายไว้ให้เป็น
กายอันเดี ยวด ้วย และท่านทัง้ หลายจงขอบพระคุ ณ 16 จงให้พระวาทะของพระคริสต์ ดํารงอยู่ ในตั วท ่า
นอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทัง้ สิน
้ จงสัง่ สอนและเตือนสติ กันด้วยเพลงสดุ ดี เพลงสรรเสริญและเพลง
ฝ่ายจิตวิญญาณด้วย จงร้องเพลงด้วยพระคุณจากใจของท่านถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า 17 และเมื่อท่าน
จะกระทํา สิง่ ใดด้วยวาจาหรือด ้ว ยการประพฤติ ก็ตาม จงกระทํา ทุก สิง่ ในพระนามของพระเยซู เจ้ าและ
ขอบพระคุณพระเจ้าพระบิดาโดยพระองค์นั ้น
หน้าที่ต่อครอบครัว และทาสกับนาย
ฝ่ายภรรยาจงยอมฟัง สามี ของตน ซึ่ง เป็นการสมควรในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า 19 ฝ่ายสามี ก็ จงรัก
ภรรยาของตนและอย่า มี ใจขมขื่น ต่อ นาง 20 ฝ่ายบุตรทัง้ หลายจงเชื่อ ฟั งบ ิ ดามารดาของตนทุก อย่าง
เพราะการนี้ เป็นทีช
่ อบพระทัยขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้า 21 ฝ่ายบิดากอ
็ ย่ายัว่ บุตรของตนให้ขัดเคืองใจ เกรง
22
ว่าเขาจะท้อใจ ฝ่ายพวกทาสจงเชื่อฟังผู้ที่เป็นนายของตนตามเนื้ อหนั งทุกอย่าง ไม่ใช่ตามอย่างคนที่
ทําแต่ ต่อหน้า อย่างคนประจบสอพลอ แต่ ทําด้วยนํ้าใสใจจริงด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า 23 ไม่ว่าท่าน
จะทําสิง่ ใดก็จงทําด้วยความเต็มใจ เหมือนกระทําถวายองค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่ใช่เหมือนกระทําแก่มนุษย์
24 ด้วยรู แล
้ วว
้ ่าท่านจะได้รบ
ั มรดกจากองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเป็นบําเหน็ จเพราะท่านปรนนิ บติ
ั พระคริสต์เจ้า
25
อยู่ ส่วนผูที
้ ่ทําความผิดกจ
็ ะได้รบ
ั ผลตามความผิดที่เขาได้ทํานั ้นและไม่มีการทรงเห็นแก่หน้าผูใ้ ดเลย
18

4

ฝ่ายนายก็ จงทํา แก่ เหล่ าทาสของตนตามความยุ ติ ธรรมและสมํ่าเสมอกัน เพราะท่านรู ว
้ า่ ท่านก็ มี
นายองค์หน่งึ ในสวรรค์ด้วย
1

หน้าที่ของคริสเตียน
จงขะมักเขม้น ในการอธิษฐาน จงเฝ้า ระวัง อยู่ ในการนั ้น ด้วยขอบพระคุ ณ 3 และอธิษฐานเผื่อ เรา
ด้วย เพื่อ พระเจ้า จะได้ ทรงโปรดเปิด ประตู ไว้ ให้ เราสําหรับ พระวาทะนั ้น ให้ เรากล่าวความลึ กล ับ ของ
พระคริสต์ ที่ ข้าพเจ้า ถูก จองจํา อยู่ ก็ เพราะเหตุ นี้ 4 เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล ่าวชีแ
้ จงข้อความตามสมควรที่
ข้าพเจ้า ควรจะกล่าวนั ้น 5 จงดําเนิ น ชี วิตก ับ คนภายนอกด้วยใช้ สติ ปัญญา จงฉวยโอกาส 6 จงให้ วาจา
ของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ ปรุ งด้วยเกลือให้มีรส เพื่อท่านจะได้รู ว่้ าควรตอบทุกคนอย่างไร
2

ครอบครัวแห่งความเชื่อในกรุ งโรม
7 ที คิก ัส ผู้ เป็ น น้ องชายที่ รัก และเป็ น ผู้ รับ ใช้ที่ สัตย์ซ่ ือ และเป็ น เพื่อนร่วมงานกับ ข้าพเจ้า ในองค์ พระ
ผู้เป็นเจ้า จะบอกให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงของข้าพเจ้า 8 ข้าพเจ้าใช้ผู้นี้ ไปหาท่านก็เพราะเหตุนี้
เอง คือให้เขาทราบถึงความเป็นอยูข
่ องท่าน และเพื่อให้เขาหนุนนํ้าใจของท่าน 9 ให้โอเนสิมัส ผู้เป็นน้ อง
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ชายที่รก
ั และสัตย์ซื่อ ซึ่งเป็นคนหนึ่ งในพวกท่านไปด้วย เขาทัง้ สองจะเล่าให้ท่านทราบถึงเหตุการณ์ ทัง้
ปวงที่นี่ 10 อาริสทารคัส เพื่อนร่วมในการถูกจองจํากับข้าพเจ้าและมาระโก ลูกชายของน้ องสาวบารนา
บัส ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย (ท่านก็ได้รับคําสัง่ ถึงเรือ
่ งมาระโกแล้วว่า ถ้าเขามาหาท่าน ก็จง
รับรองเขา� 11 และเยซู ซ่ึงมีช่ืออีกว่า ยุสทัส ก็ เช่นกัน ซึ่งอยู่ในคณะที่ เข้าสุหนั ต จําเพาะคนเหล่านี้ เท่ า
นั ้นเป็นเพื่อนร่วมการกับข้าพเจ้าในอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเป็นทีหน
่ ุนใจของข้าพเจ้า 12 เอปาฟรัส คน
หนึ่ งในพวกท่านและเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์ ฝากความคิดถึงมายังท่าน ด้วยเขาสู้ อธิษฐานเผื่อท่าน
อยู่เสมอ หวังจะให้ท่านเจริญเป็นผู้ใหญ่และบริบูรณ์ในการซึ่งชอบพระทัยของพระเจ้าทุกสิง่ 13 ข้าพเจ้า
เป็น พยานให้ เขาว่า เขาตรากตรํา ทํางานมากเพื่อ ท่านและเพื่อ คนที่ อยู่ ในเมืองเลาดี เซ ีย และเพื่อ คนที่
อยู่ในเมืองฮิเอราบุรี 14 ลูกาแพทย์ที่รักกับเดมาสฝากความคิดถึงมายังพวกท่าน 15 ขอฝากความคิดถึง
มายังพวกพีน
่ ้ องที่อยูในเมื
่
องเลาดีเซยก
ี บน
ั ิมฟัสและคริสตจักรที่อยูในเรื
่
อนของเขาด้วย 16 และเมื่อพวก
ท่านได้อา่ นจดหมายฉบับนี้แล้ว จงส่งไปให้อา่ นในคริสตจักรที่อยู่เมืองเลาดีเซียด้วย และจดหมายที่มา
จากเมืองเลาดีเซียฉบับนัน
้ ท่านก็จงอ่านด้วย 17 และจงบอกอารคิปปัสว่า “การรับใช้ซึ่งท่านได้รบ
ั ในองค์
พระผู้เป็นเจ้านั ้น จงระวังกระทําให้สําเร็จ� 18 คําแสดงความคิดถึงนี้ เป็นลายมือของข้าพเจ้า เปาโล ขอ
ท่านจงระลึกถึงโซ่ตรวนของข้าพเจ้า ขอให้พระคุณดํารงอยู่กับท่านด้วยเถิด เอเมน [เขียนจากกรุ งโรม
ถึงชาวโคโลสี และส่งโดยทีคิกัสและโอเนสิมัส�

1 เธสะโลนิ กา 1:1
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1 เธสะโลนิ กา 1:10

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เธสะโลนิ กา

เปาโล สิลาสและทิโมธี เขียนจดหมายฉบับนี้ในปีค�ศ� 52 และพวกคริสเตียนที่เมืองเธสะโลนิ กาก็รู ้
จักท่านทัง้ สามนี้ ด้วย (1:1) เปาโลเป็นผู้ก่อตัง้ คริสตจักรที่ เมืองเธสะโลนิ กา (กจ 17:1-10) เรารู ไม่
้ มาก
เกี่ยวกับการประกาศของเปาโลในเมือง เธสะโลนิ กา แต่เราทราบจากกิจการ 17:2 ว่าเปาโลได้ประกาศ
อยู่ที่นั ่นเป็นเวลาไม่น้ อยกว่า 3 สัปดาห์ หรือ 3 วันสะบาโต จดหมายสองฉบับนี้ (1 และ 2 เธสะโลนิ กา)
ดู เหมือนว่า เป็นจดหมายฉบับแรกๆของเปาโลมีเหตุ ผลบางอย่างที่ ทําให้เราเชื่อว่าจดหมายสองฉบับน
ี้ เข ีย นขึ้น ในเวลาไม่ หา่ งกัน เท่าไร และเขียนขึ้น ขณะที่ เปาโล สิ ลาสและทิ โมธี ยัง อยู่ ที่ เมืองโคริน ธ์ (กจ
18:5) และเป็นเวลาที่เปาโลพึ่งออกมาจากเมืองเธสะโลนิ กานัน
่ เอง
ในขณะที่ เปาโลอยู่ ที่ เมืองเธสะโลนิ กาไม่ นานเท่าไร ก็ มี ฝูง ชนชุ มนุ มกัน ข่มขู่ ท่าน และท่านได้ หนี ไป
(กจ 17:1-9) แต่ หลังจากนั ้นเปาโลได้ ส่งสิ ลาสและทิ โมธี ให้กลับไปที่ นั่นอีก (3:1-2) และคริสตจักรที่ ดี
ก็ได้เกิดขึ้น
เป้าหมายของจดหมายฉบับนี้ก็คือ เพื่อให้พวกคริสเตียนนี้ ได้เข้าใจถึงความจริงของการเสด็จกลับมา
ครัง้ ที่สองของพระเยซูและเพื่อหนุนใจเขาให้มีการดําเนิ นชีวต
ิ อย่างบริสุทธิ์
โปรดสังเกตว่า ในตอนสุดท้ายของแต่ละบทได้ พู ดถึง การเสด็จ กลับ มาของพระเยซู (1:9-10; 2:1920; 3:13; 4:14-18; 5:23)

แบบอย่างที่ดีของคริสเตียนชาวเธสะโลนิ กา
สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กา ในพระเจ้าพระบิดาและพระ
เยซู คริสต์ เจ้า ขอให้พระคุณ และสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของเราและจากพระเยซู คริสต์ เจ้า ดํารง
อยู่กับท่านทัง้ หลายเถิด 2 เราขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทัง้ หลายเสมอ และเมื่ออธิษฐานเราก็เอ่ย
ถึงท่าน 3 ในสายพระเนตรของพระเจ้าและพระบิดาของเรา เราระลึกถึงอย่างไม่หยุดหย่อนในกิจการที่
เก ิด จากความเชื่อ ของท่าน และการงานที่ เนื่ องมาจากความรัก และความพากเพียรซึ่ง เกิด จากความ
หวัง ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา 4 พี่ น้ องทัง้ หลาย ผู้ เป็ นที ่ รัก เราทราบแน่ วา่ พระเจ้า ได้
ทรงสรรท่านทัง้ หลายไว้ แล้ว 5 เพราะข่าวประเสริฐ ของเรามิ ได้ มาถึง ท่านด้วยถ้อยคํา เท่านั ้น แต่ ด้วย
ฤทธิ์เดช และด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ และด้วยความไว้ใจอัน เต็ม เปี่ ยม ตามที่ ท่านทัง้ หลายรู อยู
้ ่ แล
6
้ วว ่า เราเป็น คนอย่างไรในหมู่ พวกท่านเพราะเห็น แก่ ท่าน และท่านก็ ทําตามอย่างของเรา และของ
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า โดยที่ ท่านได้ รบ
ั ถ้อยคํา นั ้น ด้วยความยากลํา บากเป็ นอ ัน มาก พร ้ อมด้วยความยินดี
ในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 7 เพราะเหตุ นั้นท่านจึงเป็นแบบอย่างแก่ ทุ กคนที่ เชื่อแล้วในแคว้นมาซิ โดเนี ย
และแคว้นอาคายา 8 เพราะว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้เลื่องลือออกไปจากพวกท่าน ไม่ใช่แต่
ในแคว้นมาซิโดเนี ยและแคว้นอาคายาเท่านั ้น แต่ความเชื่อของท่านในพระเจ้าได้เลื่องลือไปทุกแห่งหน
จนเราไม่จําเป็นต้องพูดอะไรอีก 9 เพราะคนเหล่านั ้นกได้
็ รายงานเกี่ยวกับเราว่า ที่เราได้เข้ามาหาท่านทัง้
หลายนั ้นเป็นอย่างไร และกล่าวถึงการที่ ท่านได้ ละทิง้ รู ปเคารพและหันมาหาพระเจ้า เพื่อรับใช้พระเจ้า
ผู้ทรงพระชนม์อยู่และเที่ยงแท้ 10 และรอคอยพระบุตรของพระองค์ จากสวรรค์ ซึ่งพระองค์ ทรงให้เป็น
ขึ้นมาจากความตาย คือพระเยซูผู้ทรงช่วยให้เราพ้นจากพระอาชญาที่จะมีมาภายหน้านั ้น
1 เปาโล

2
ความรับผิดชอบของเปาโลต่อข่าวประเสริฐ

1 เธสะโลนิ กา 2:1
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พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านเองก็ ทราบว่า การที่ เรามาหาท่านนั ้น ไม่ ได้ ไร้ประโยชน์ เลย 2 แต่ ถึง แม้ ว่า เรา
ต้องทนการยากลําบากและได้ รบ
ั การอัปยศต่างๆมาแล้ วท ี่ เมืองฟี ลิ ป ปี ซึ่ง ท่านก็ ทราบอยู่ เราก็ยั งม ี ใจ
กล้า ในพระเจ้า ของเราที่ ได้ ประกาศข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า แก่ ท่านทัง้ หลาย โดยเผชิญ กับ อุปสรรค
มากมาย 3 เพราะว่า คําเตือนสติ ของเรามิ ได้ เกิดมาจากการหลอกลวง หรือการโสโครก หรืออุบายใดๆ
4 แต่ ว่า พระเจ้า ทรงเห็น ชอบที่ จะมอบข่าวประเสริฐ ไว้กับ เรา เราจึง ประกาศไป ไม่ใช่ เพื่อ ให้ เป็ นที ่ พอใจ
ของมนุษย์ แต่ ให้ เป็ นที ่ พอพระทัย ของพระเจ้า ผู้ ทรงชันสูตรใจเรา 5 เพราะว่า เราไม่ ได้ ใช้ คํา ยกยอใน
เวลาใดเลย ซึ่ง ท่านก็ รู อ
้ ยู่ หรือม ิ ได้ ใช้ คํา พูด เคลือบคลุม เพื่อ ความโลภเลย พระเจ้า ทรงเป็น พยานฝ่าย
6
เรา และแม้ในฐานะเป็ นอัครสาวกของพระคริสต์ เราจะเรียกร้องให้เป็นภาระก็ได้ แต่เราก็ไม่แสวงหา
สง่าราศี จากมนุษย์ ไม่ว่าจะเป็นจากท่านหรือจากคนอื่น 7 แต่ ว่าเราอยู่ในหมู่พวกท่านด้วยความสุภาพ
อ่อนโยน เหมือนพี่เลี้ยงที่เลี้ยงดูลูกของตน 8 เมื่อเรารักท่านอย่างนี้ แล้ว เราก็มีใจพร้อมที่จะเผื่อแผ่เจือ
จาน มิใช่แต่เพียงข่าวประเสริฐของพระเจ้าเท่านั ้น แต่อุทิศจิตใจเราให้แก่ท่านด้วย เพราะท่านเป็ นที่รก
ั
9
ยิง่ ของเรา พี่ น้ องทัง้ หลาย ท่านคงจํา ได้ ถึง การทํางานอัน เหน็ ดเหนื่ อย และความยากลําบากของเรา
เมื่อ เราประกาศข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า ให้ แก่ ท่าน เราทํางานทัง้ กลางคืน และกลางวัน เพื่อ เราจะไม่
เป็นภาระแก่ผู้ใดในพวกท่าน 10 ท่านทัง้ หลายเป็นพยานฝ่ายเรา และพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเรา
ได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์ เที่ยงธรรม และปราศจากข้อตําหนิ ในหมู่พวกท่านที่เชื่อ 11 ดังที่ท่านรู แล
้ ้วว่า เรา
12
ได้เตือนสติ หนุนใจและกําชับท่านทุกคน ดังบิดากระทําต่อบุตร เพื่อให้ท่านดําเนิ นชีวต
ิ อย่างสมควร
ต่อพระเจ้า ผู้ทรงเรียกท่านให้เข้ามาในอาณาจักรและสง่าราศีของพระองค์
1

จงระวังการข่มเหงเหมือนที่พวกยิวได้เคยกระทํา
เพราะเหตุ นี้ เราจึง ขอบพระคุณ พระเจ้า ไม่ หยุด หย่อน เพราะว่า เมื่อ ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั พระวจนะ
ของพระเจ้าซึ่งท่านได้ยน
ิ จากเรา ท่านไม่ ได้ รับไว้อย่างเป็น คําของมนุษย์ แต่ ได้ รับไว้ตามความเป็น จริง
คือ เป็น พระวจนะของพระเจ้า ซึ่ง กําลัง ทํางานอยู่ ภายในท่านทัง้ หลายที่ เชื่ อด ้วย 14 ด้วยว่า พี่ น้ องทัง้
หลาย ท่านได้ ปฏิบัติ ตามอย่างคริสตจักรของพระเจ้า ในแคว้น ยู เดีย ที่ อยู่ ฝ่ายพระเยซู คริสต์ เพราะว่า
ท่านได้ รบ
ั ความลําบากจากพลเมืองของตนเหมือนอย่างที่ เขาเหล่า นั ้น ได้ รบ
ั จากพวกยิว 15 พวกยิว ได้
ปลงพระชนม์ พระเยซู เจ้า และได้ ประหารชีวต
ิ พวกศาสดาพยากรณ์ ของเขาเอง และได้ ข่มเหงพวกเรา
และขัดพระทัยพระเจ้า และเป็นปฏิปักษ์ ต่อคนทัง้ ปวง 16 โดยที่ขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติ
เพื่อจะให้พวกนั ้นรอดได้ เพื่อ ‘ให้การบาปของเขาเต็มเปี่ ยมเสมอ� แต่ในที่สุดพระพิโรธได้ตกลงบนเขา
17 พี่ น้ องทัง
้ หลาย แต่ เมื่อเราถูกพรากไปจากท่านชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง พรากไปแต่ กายเท่านั ้น ไม่ใช่จิตใจ
เราจึง ขวนขวายปรารถนาอย่างยิง่ ที่ จะเห็น หน้า ท่านอีก 18 เพราะเหตุ นั้น เราอยากมาหาท่านทัง้ หลาย
ข้าพเจ้าคือเปาโลอยากมาหนแล้วหนเล่า แต่ซาตานได้ขัดขวางเราไว้ 19 เพราะอะไรเล่าจะเป็นความหวัง
หรือความยินดี หรือมงกุฎแห่งความชื่นชมยินดีของเรา จําเพาะพระพักตร์พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเรา เมื่อพระองค์จะเสด็จมา ก็มิใช่ท่านทัง้ หลายดอกหรือ 20 เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นสง่าราศี
และความยินดีของเรา
13

3
คําแนะนํา ความรัก และคําอธิษฐานของเปาโล
เราจึงเห็นชอบที่ จะถูกปล่อยไว้ที่ กรุ งเอเธนส์ ตามลําพัง
2 และได้ ให้ทิ โมธีน้องชายของเรา ซึ่งเป็ นผู้รับใช้ของพระเจ้า และเป็ นเพื่อนร่วมงานของเราในเรือ
่ งข่าว
ประเสริฐของพระคริสต์ไปหาพวกท่าน เพื่อจะได้ตัง้ พวกท่านไว้ให้มัน
่ คง และเพื่อจะได้ปลอบประโลมใจ
3
พวกท่านในเรือ
่ งความเชื่อของท่าน เพื่อจะได้ ไม่มีใครหวัน
่ ไหวด้วยการยากลําบากเหล่านี้ ท่านเองก็ รู ้
4
แล้วว่า เราถูกทรงกําหนดไว้แล้วสําหรับการนั ้น ด้วยว่าเมื่อเราได้อยู่กับท่านทัง้ หลาย เราได้บอกท่าน
1 เหตุ ฉะนั ้น เมื่อ เราทนอยู่ต่อ ไปอีก ไม่ ได้ แล้ว
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ไว้ก่อนแล้วว่า เราจะต้องทนการยากลําบาก แล้วก็เป็นจริงอย่างนั ้น ตามที่ท่านก็รูอ
้ ยูแล้
่ ว 5 เพราะเหตุนี้
เมื่อข้าพเจ้าอดทนต่อไปอีกไม่ได้ ข้าพเจ้าจึงได้ใช้คนไปเพื่อจะได้รูถึ
้ งความเชื่อของท่าน เกรงว่าผูท
้ ดลอง
นั ้น ได้ ทดลองท่านด้วยประการหนึ่ ง ประการใด แล ้ วงานของเราก็ จะเป็นการเสีย เปล่า 6 แต่ บัดนี้ เมื่อ ทิ
โมธีได้ จากพวกท่านมาถึงพวกเราแล้ว และได้ นําข่าวดี มาบอกเราเรือ
่ งความเชื่อและความรักของท่าน
ทัง้ หลาย และว่าท่านได้ระลึกถึงเราอยูเ่ สมอด้วยความหวังดี และใฝ่ฝันจะเห็นเราเหมือนอย่างเราใฝ่ฝัน
จะเห็นท่านดุจกัน 7 พี่น้ องทัง้ หลาย โดยเหตุนี้ ความเชื่อของท่านได้ทําให้เราบรรเทาจากความทุกข์ยาก
และความลําบากของเรา 8 เพราะว่าถ้าท่านมัน
่ คงอยู่ในองค์พระผู้เป็นเจ้า ชีวิตของเราก็สดชื่น 9 เราจะ
ขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านอย่างไรอีกจึงจะเหมาะ สําหรับบรรดาความชื่นชมยินดีซ่ึงเรามีอยูเพราะ
่
ท่าน จําเพาะพระพักตร์พระเจ้าของเรา 10 เราอธิษฐานมากมายทัง้ กลางวันกลางคืน เพื่อจะได้เห็นหน้า
ท่านอีก และจะได้เพิม
่ บริบูรณ์ 11 บัดนี้ ขอพระเจ้าเองและ
่ เติมความเชื่อของท่านส่วนที่ยงั บกพร่องอยูให้
พระบิดาของเรา และพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็นเจ้าของเรา ทรงนําทางเราไปถึงท่าน 12 และขอองค์
พระผู้ เป็นเจ้าทรงให้ท่านทัง้ หลายจําเริญและบริบูรณ์ไปด้วยความรักซึ่ งกันและกัน และแก่ คนทัง้ ปวง
เหมือนเรารัก ท่านทัง้ หลายดุจ กัน 13 เพื่อ ในที่สุด พระองค์ จะทรงให้ ใจของท่านตั ้งม น
ั ่ คงอยู่ ในความบริ
สุทธิ์ ปราศจากข้อ ตําหนิ ต่อ พระพักตร์พระเจ้า คือ พระบิดาของเรา ในเมื่อ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเราจะเสด็จมากับวิสุทธิชนทัง้ ปวงของพระองค์

4
จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์
1 พี่ น้ องทัง
้ หลาย ในที่สุดนี้ เราขอวิงวอนและเตือนสติ ท่านในพระเยซู เจ้ าว่า ท่านได้ เรียนจากเราแล้
วว่าควรจะดําเนิ นชีวต
ิ อย่างไร จึงจะเป็ นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ขอให้ท่านดําเนิ นตามอย่างนั ้นยิง่ ๆขึ้นไป
2 เพราะท่านทัง
้ หลายทราบคําบัญชาซึ่งเราได้ให้ไว้กับท่านโดยพระเยซูเจ้าแล้ว 3 เพราะนี่ แหละเป็นพระ
ประสงค์ของพระเจ้า คือให้ท่านเป็นคนบริสุทธิ์ เว้นเสียจากการล่วงประเวณี 4 เพื่อให้ทุกคนในพวกท่าน
รู จ
้ ัก ที่ จะรักษาภาชนะของตนในทางบริสุทธิ์ และในทางที่ มี เกียรติ 5 มิใช่ ด้วยราคะตัณหาเหมือนอย่าง
คนต่างชาติ ที่ ไม่รู จั
้ ก พระเจ้า 6 เพื่อ ไม่ ให้ผู้ ใดทํา ล่วงเกิน และลักลอบต่อ พี่ น้องในเรือ
่ งใดๆเลย เพราะว่า
องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงเป็น ผู้ทรงสนองโทษต่อ บรรดาคนที่ กระทํา อย่างนั ้น เหมือนอย่างที่ เราได้ บอกไว้
ก่อนแล้วและได้ เป็นพยานแล้วด้วย 7 เพราะพระเจ้ามิ ได้ ทรงเรียกเราให้เป็นคนลามก แต่ ทรงเรียกเรา
ให้ เป็น คนบริสุทธิ์ 8 เหตุ ฉะนั ้น คนที่ ปัด ทิง้ มิได้ ปัด ทิง้ มนุษย์ แต่ ได้ ปัด ทิง้ พระเจ้า ผู้ ทรงโปรดประทาน
พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ ให้แก่ เราทัง้ หลายด้วย 9 ส่วนเรือ
่ งการรักพี่น้องทัง้ หลายนั ้น ไม่จําเป็
นที ่ จะให้ข้าพเจ้า เขียนถึง ท่าน เพราะว่า ตั วท ่านเองก็ รบ
ั คํา สอนจากพระเจ้า แล้ วว ่า ให้รก
ั ซึ่ งก ัน และกัน
10 ความจริง ท่านได้ ประพฤติ ต่อ บรรดาพี่ น้องทัว
่ แคว้นมาซิโดเนี ยเช่นนั ้นอยู่ แต่ พี่น้ องทัง้ หลาย เราขอ
11
วิงวอนท่านให้มี ความรัก ทวีข้ึ นอ ีก และจงตัง้ เป้า ว่า จะอยู่อย่างสงบ และทํา กิจ ธุระส่วนของตน และ
ทําการงานด้วยมือของตนเอง เหมือนอย่างที่ เรากําชับท่านแล้ว 12 เพื่อท่านจะได้ ดําเนิ นชีวต
ิ ตามอย่าง
ที่สมควรต่อหน้าคนเหล่านั ้นที่อยูภายนอก
่
และเพื่อท่านจะไม่ขาดสิง่ ใดเลย
การเสด็จกลับมาและการรับขึ้นของคริสเตียน
ข้าพเจ้าไม่อยากให้ท่านไม่ทราบถึงเรือ
่ งคนเหล่านั ้ นที่ล่วงหลับไปแล้ว เพื่อท่าน
จะไม่ เป็น ทุกข์ โศกเศร้า อย่างคนอื่นๆที่ ไม่มี ความหวัง 14 เพราะถ้า เราเชื่อ ว่า พระเยซู ทรงสิน
้ พระชนม์
และทรงคืนพระชนม์แล้ว เช่นเดียวกันบรรดาคนที่ล่วงหลับไปในพระเยซูนั ้น พระเจ้าจะทรงนําคนเหล่า
นั ้น มากับ พระองค์ ด้วย 15 ในข้อ นี้ เราขอบอกให้ท่า นทราบตามพระวจนะขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ว่า เรา
ผู้ ยงั เป็น อยู่ และเหลือ อยู่ จนถึง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เสด็จ มา จะล่วงหน้า ไปก่อนคนเหล่านั ้ นที ่ ล่วงหลับ ไป
แล้ วก ็ หามิได้ 16 ด้วยว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า เองจะเสด็จ มาจากสวรรค์ ด้วยเสียงกู่ ก้อง ด้วยสําเนี ยงของ
13 แต่พี่น้ องทัง
้ หลาย
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เทพบดี และด้วยเสียงแตรของพระเจ้า และคนทัง้ ปวงที่ตายแล้วในพระคริสต์จะเป็นขึ้นมาก่อน 17 หลัง
จากนั ้นเราทัง้ หลายซึ่งยังเป็นอยู่และเหลืออยู่ จะถู กรับขึ้นไปในเมฆพร้อมกับคนเหล่านั ้น เพื่อจะได้ พบ
องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าในฟ้าอากาศ อย่างนั ้นแหละเราก็จะอยูก
่ ับองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเป็นนิ ตย์ 18 เหตุฉะนั ้นจง
ปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคําเหล่านี้ เถิด

5

คริสเตียนจะไม่ถูกละไว้ในความมืดและพระพิโรธ
เรือ
่ งวันและเวลาที่ทรงกําหนดไว้นั ้น ไม่จําเป็นจะต้องเขียนบอกให้ท่านรู ้ 2 เพราะ
ท่านเองก็รูด
้ ีแลวว
้ ่า วันขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะมาเหมือนอย่างขโมยที่มาในเวลากลางคืน 3 เมื่อเขาพูด
ว่า “สงบสุขและปลอดภัยแล้ว� เมื่อนั ้นแหละความพินาศก็ จะมาถึงเขาทั นที เหมือนกับความเจ็บปวด
มาถึงหญิงที่มีครรภ์ เขาจะหนี ก็ไม่พ้น 4 แต่พีน้
่ องทัง้ หลาย ท่านไม่ได้อยูในความมื
่
ดแล้ว เพื่อวันนั ้นจะไม่
มาถึงท่านอย่างขโมยมา 5 ท่านทัง้ หลายเป็นบุตรของความสว่าง และเป็นบุตรของกลางวัน เราทัง้ หลาย
ไม่ ได้ เป็น ของกลางคืน หรือ ของความมืด 6 เหตุ ฉะนั ้น อย่า ให้เราหลับ เหมือนอย่างคนอื่น แต่ ให้เราเฝ้า
ระวัง และไม่ เมามาย 7 เพราะว่า คนนอนหลั บก ็ ยอ
่ มหลับในเวลากลางคืน และคนเมาก็ ยอ
่ มเมาในเวลา
กลางคืน 8 แต่เมื่อเราเป็นของกลางวันแล้ว ก็อย่าให้เราเมามาย จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะ
ป้องกันอก และสวมความหวังที่จะได้ความรอดเป็นหมวกเหล็ก 9 เพราะว่าพระเจ้ามิได้ทรงกําหนดเราไว้
สําหรับพระอาชญา แต่ สําหรับให้ได้ รับความรอดโดยพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 10 ผู้ทรง
สิน
่ รือจะหลับ เราจะได้มีชีวิตกับพระองค์
้ พระชนม์เพื่อเรา เพื่อว่าถึงเราจะตื่นอยูห
1 แต่พีน้
่ องทัง้ หลาย

การอําลาด้วยคําแนะนําและคําปลอบประโลมใจ
เหตุ ฉะนั ้น จงหนุน ใจกัน และต่างคนต่างจงก่ อก ัน ขึ้น ตามอย่างที่ ท่านกําลัง ทํา อยู่ นั ้น 12 พี่ น้ อง
ทัง้ หลาย เราขอวิงวอนท่านให้ รู จั
้ ก คนที่ ทํางานอยู่ ในพวกท่าน และปกครองท่านในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า
13
และตัก เตือนท่าน จงเคารพเขาให้ มากในความรัก เพราะงานที่ เขาได้ กระทํา และจงอยู่ อย่างสงบสุ
ขด ้ว ยกัน 14 แต่ พี่ น้ องทัง้ หลาย เราขอเตือนสติ พวกท่านให้ ตัก เตือนคนที่ เกะกะ หน ุน นํ้าใจผู้ ที่ ท้อใจ ชู
กําลังคนที่อ่อนกําลัง และมีใจอดเอาเบาสู้ต่อคนทัง้ ปวง 15 ระวังให้ดีอย่าให้คนใดทําชัว่ ตอบแทนการชัว่
ต่อ คนอื่น แต่ จงหาทางทํา ดี เสมอต่อ พวกท่านเอง และต่อ คนทัง้ ปวงด้วย 16 จงชื่นบานอยู่ เสมอ 17 จง
อธิษฐานอย่างสมํ่าเสมอ 18 จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่ แหละเป็นนํ้าพระทัยของพระเจ้าในพระ
เยซูคริสต์เพื่อท่านทัง้ หลาย 19 อย่าดับพระวิญญาณ 20 อย่าประมาทคําพยากรณ์ 21 จงพิสูจนทุ
์ กสิง่ สิ่งที่
ดีนน
ั ้ จงยึดถือไว้ให้มัน
่ 22 จงเว้นเสียจากสิง่ ที่ดูเหมือนชัวท
่ ุกอย่าง 23 และขอให้องค์พระเจ้าแห่งสันติสุข
ทรงตัง้ ท่านเป็นคนบริสุทธิ์หมดจด และข้าพเจ้าอธิษฐานต่อพระเจ้าให้ทรงรักษาทัง้ วิญญาณ จิตใจและ
ร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน จนถึงวันที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเสด็จมา
24 พระองค์ ผู้ ทรงเรียกท่านนั ้น สัตย์ ซื่อ และพระองค์ จะทรงทําให้ สําเร็จ 25 พี่ น้ องทัง
้ หลาย จงอธิษฐาน
เพื่อ เราด้วย 26 จงทักทายปราศรัย พวกพี่ น้องด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน บริสุทธิ ์ 27 ข้าพเจ้า บัญชาท่านทัง้
หลายโดยองค์พระผู้เป็นเจ้า ให้ท่านอ่านจดหมายฉบับนี้ให้บรรดาพี่น้องอันบริสุทธิ์ฟัง 28 ขอให้พระคุณ
ของพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [จดหมายฉบับแรกถึง
ชาวเธสะโลนิ กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์�
11

2 เธสะโลนิ กา 1:1

1204

2 เธสะโลนิ กา 1:12

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เธสะโลนิ กา

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับที่ 2 นี้ ในปี ค�ศ� 53 ภายหลังที่ท่านเขียนจดหมายฉบับแรกไม่นาน ท่าน
ได้ยน
ิ ข่าวว่าพวกคริสเตียนที่เมืองเธสะโลนิ กาได้เข้าใจว่า “วันของพระคริสต์� (2:2) หรือ “วันขององค์
พระผู้เป็นเจ้า� คือการเสด็จกลับมาครัง้ ที่ 2 ของพระเยซู นั้นใกล้จะถึงแล้ว และเปาโลต้องการจะแก้ไข
คํา สอนอื่นๆที่ ผิด ไป และต้องการจะอธิบายคํา สอนอื่น เพิม
่ เติม เปาโลบอกเขาว่า เริม
่ แรกพระเยซู จะ
เสด็จ มาในเมฆเพื่อ รับ พวกคริสเตียนให้ ขึ้น อยู่ บนสวรรค์ ก่อน และหลัง จากนั ้น “ลูก แห่ง ความพินาศ�
(2:3) จะปรากฏขึ้น และต่อ ไป “คนนอกกฎหมาย� จะปรากฏในยุค 7 ปี แห่ งความทุกข์ ยิง่ ใหญ่ แล้ว
เปาโลได้ยน
ิ ข่าวว่า บางคนที่ ชอบยุ่ งก ับ ธุระของคนอื่น ได้ กิน อาหารที่ โต ๊ะ ของคริสตจั กร โดยไม่ ยอม
ทํางานหรือเขาประพฤติอย่างไม่ถูกต้อง เปาโลบอกเขาว่า ถ้าใครไม่ยอมทํางานก็ อย่าให้เขากิน
คําคํานั บ
เปาโล สิ ลวานั ส และทิ โมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิ กาในพระเจ้า พระบิดาของเรา
และพระเยซู คริสต์ เจ้า 2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และพระเยซู คริสต์ เจ้า
ดํารงอยูกั
่ บท่านทัง้ หลายเถิด
1

เปาโล สิลวานั ส และทิโมธียกย่องชาวเธสะโลนิ กา

3 พีน้
่ องทัง้ หลาย เราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะท่านทัง้ หลายอยูเสมอ
่
และเป็นการสมควร เพราะ

ความเชื่อของท่านก็จําเริญยิง่ ขึ้น และความรักของท่านทุกคนที่ มีต่อกันทวีข้น
ึ มากด้วย 4 ฉะนั ้นเราเอง
จึงอวดท่านทัง้ หลายต่อบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าในเรือ
่ งความเพียรและความเชื่อของท่าน ในการ
ที่ท่านถูกข่มเหงทุกอย่างและการยากลําบากที่ท่านอดทนอยูนั
่ ้น
การลงโทษต่อผู้ข่มเหง

5 ซึ่งเป็ นทีแ
่ สดงให้เห็นชัดถึงการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้า

ซึ่งจะพิสูจนว
์ า่ ท่านเป็นผู้สมควร
กับอาณาจักรของพระเจ้า ด้วยเหตุนั้นท่านทัง้ หลายจึงกําลังทนทุกข์อยูด้
่ วย 6 เพราะว่าเป็นการยุติธรรม
แล้วซึ่งพระเจ้าจะทรงเอาความยากลําบาก ไปตอบแทนให้กับคนเหล่านั ้นที่ก่อความยากลําบากให้กับท
่านทัง้ หลาย 7 และที่ จะทรงให้ท่านทัง้ หลายที่ รบ
ั ความยากลําบากนั ้น ได้รับความบรรเทาด้วยกันกับเรา
8 ในเปลวเพลิง
เมื่อพระเยซู เจ้ าจะปรากฏองค์ จากสวรรค์ พร้อมกับหมู่ ทูตสวรรค์ ผู้มี ฤทธิของพระองค์
์
จะลงโทษสนองคนเหล่านั ้นที่ไม่รูจั
้ กพระเจ้า และแก่คนที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์
9
พระผู้ เป็น เจ้าของเรา คนเหล่า นั ้น จะได้ รบ
ั โทษอัน เป็น ความพินาศนิ รน
ั ดร์ พ้น ไปจากพระพักตร์องค์
พระผู้เป็นเจ้า และจากสง่าราศีแห่งพระอานุภาพของพระองค์ 10 ในวันนั ้น เมื่อพระองค์จะเสด็จมาเพื่อ
รับ เกียรติ ในพวกวิสุทธิชนของพระองค์ และเพื่อ ให้ เป็ นที ่ อัศจรรย์ ใจแก่ คนทัง้ ปวงที่ เชื่อ (เพราะท่านก็
ได้ เชื่อคําพยานของเรา� 11 เหตุฉะนั ้นเราจึงอธิษฐานเพื่อท่านทัง้ หลายเสมอ ว่าพระเจ้าของเราจะทรง
ถือว่า ท่านเป็น ผู้ ที่ สมควรแก่ การที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียกนั ้น และทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์
ให้ ความประสงค์ ดี ทุ กประการ และกิจการแห่ง ความเชื่อ ทุก อย่างสําเร็จ 12 เพื่อ พระนามของพระเยซู
คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะได้เกียรติเพราะท่านทัง้ หลาย และท่านจะได้รบ
ั เกียรติเพราะพระองค์
ตามพระคุณแห่งพระเจ้าของเราและแห่งพระเยซูคริสต์เจ้า

2
ชาวเธสะโลนิ กาเข้าใจผิดในเรือ
่ งวันของพระคริสต์

2 เธสะโลนิ กา 2:1
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2 เธสะโลนิ กา 3:7

1 บัดนี้

พีน้
่ องทัง้ หลาย เรือ
่ งการซึ่งพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา และที่พระองค์
จะทรงรวบรวมเราทัง้ หลายไปเป็นของพระองค์นั ้น เราขอวิงวอนท่านว่า 2 อย่าให้ใจของท่านหวัน
่ ไหวง่าย
หรือเป็นทุกข์รอ
้ นไป ไม่ว่าจะเป็นโดยทางวิญญาณ หรือโดยทางคําพูด หรือโดยทางจดหมายเป็นเชิงว่า
มาจากเรา อ้างว่า วัน ของพระคริสต์ มาถึง แล้ว 3 อย่า ให้ ผู้ หน ่งึ ผู้ ใดล่อลวงท่านโดยทางหนึ่ ง ทางใดเลย
เพราะว่าวันนั ้นจะไม่มาถึง เว้นแต่ จะมีการล้มลงเสี ยก่อน และคนแห่งการบาปนั ้นจะประจั กษ์แจ้ง คือ
ลูก แห่ง ความพินาศ 4 ผู้ กี ดก ั น
้ ขัด ขวางและยกตัว ขึ้น ต่อ สู้ อะไรๆที่ ได้ ชื่อ ว่า เป็น พระเจ้า หรือ อะไรๆที่ เขา
ไหว้นม ัส การนั ้น แล ้วมั นก ็ นั่ง ในพระวิหารของพระเจ้า เหมือนอย่างพระเจ้า ประกาศตั วว ่า เป็น พระเจ้า
5 ท่านทัง
้ หลายจําไม่ได้ หรือว่าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่กับท่าน ข้าพเจ้าได้ บอกเรือ
่ งนี้ ให้ท่านทราบแล้ว 6 และ
ท่านก็ รู จั
้ ก ผู้ นั้ นที ่ กําลัง หน่วงเหนี่ ยวมัน ไว้ในขณะนี้ เพื่ อม ัน จะปรากฏออกมาได้ ต่อ เมื่อ ถึง เวลาของมัน
7 เพราะว่า อํา นาจลึ กล ับ นอกกฎหมายนั ้ นก ็ เริม
๋ วนี้ นั้น
่ ทํางานอยู่แล้ว เพียงแต่ ผู้ที่ คอยหน่วงเหนี่ ยวเดีย
จะยัง หน่วงเหนี่ ยวอยู่ จนกว่า ผู้ ที่ คอยหน่วงเหนี่ ยวนั ้น จะถูก พาออกไปเสีย 8 ขณะนั ้น คนนอกกฎหมาย
นั ้นจะปรากฏตัวขึ้น และองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ และจะทรง
ผลาญให้ สูญ ไปด้วยการปรากฏแห่ง การเสด็จ มาของพระองค์ 9 คือ ผู้ นั้ นที ่ มาโดยการดลบันดาลของ
ซาตาน พร้อมกับบรรดาการอิทธิฤทธิและหมายสํ
าคัญ และการมหัศจรรย์แห่งความเท็จ 10 และอุบาย
์
อธรรมทัง้ หลายสําหรับคนเหล่านั ้นที่พินาศอยู่ เพราะเขาทัง้ หลายไม่ได้รับความรักแห่งความจริงไว้เพื่อ
จะรอดได้ 11 เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงให้ความลุ่มหลงมาครอบงําเขา ให้เขาเชื่อสิง่ ที่เท็จ 12 เพื่อคนทัง้
หลายที่ไม่เชื่อความจริง แต่ยินดีในการไม่ชอบธรรม จะได้ถูกลงพระอาชญาทุกคน
การปลอบประโลมใจและการเตือนสติ
พี่ น้ องทัง้ หลาย ผู้ เป็ นที ่ รก
ั ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เราจํา ต้องขอบพระคุณ พระเจ้า เพราะท่านอยู่
เสมอ เพราะว่าพระเจ้าได้ทรงเลือกท่านไว้ตัง้ แต่เริม
่ แรกให้ถึงที่รอด โดยพระวิญญาณทรงชําระตัง้ ท่าน
ไว้ให้ บริสุทธิ์ และโดยท่านได้ เชื่อ ความจริง 14 พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านทัง้ หลายโดยทางข่าวประเสริฐ
ของเรา เพื่อจะได้รบ
ั สง่าราศี ของพระเยซู คริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา 15 เหตุฉะนั ้น พี่น้ องทัง้ หลาย
จงมัน
่ คงไว้ และยึดถือโอวาทที่ท่านได้เรียนแล้ว ไม่ว่าจะด้วยคําพูด หรือด้วยจดหมายของเรา 16 บัดนี้ ขอ
ให้พระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าของเรา และพระเจ้าคือพระบิดาของเรา ผูทรงรั
้
กเรา และประทานให้
เรามีความชูใจนิ รน
ั ดร์ และความหวังอันดีโดยพระคุณ 17 ทรงชูใจและตัง้ ใจของท่านไว้ให้มัน
่ คง ในวาจา
และในการกระทําอันดีทุกอย่าง
13

3
คําหนุนใจ ให้อดทนในการรอคอยพระคริสต์

1 พีน้
่ องทัง้ หลาย ในที่สุดนี้ จงอธิษฐานเพื่อเรา เพื่อว่าพระวจนะขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าจะได้แผ่ไป และ

จะได้รบ
ั เกียรติยศเหมือนอย่างที่ได้เป็นไปในหมู่พวกท่านแล้ว 2 และเพื่อเราจะได้พ้นจากคนพาลชัว่ ร้าย
เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนเชื่อ 3 แต่ว่าองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ จะทรงเสริมกําลังท่านทัง้ หลาย และทรง
ป้องกัน ท่านไว้ให้พ้น จากการชัว่ ร้าย 4 เรามี ความมัน
่ ใจในองค์ พระผู้ เป็น เจ้า เกี่ยวกั บท ่า นว่า ท่านกําลัง
ประพฤติและจะประพฤติต่อไปตามที่เรากําชับท่าน 5 ขอองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงนําใจของท่านทัง้ หลายให้
เข้าในความรักของพระเจ้า และอดทนในการรอคอยพระคริสต์
จงปลีกตัวจากคนเกียจคร้าน
บัดนี้ พี่ น้ องทัง้ หลาย เราขอกําชั บท ่านในพระนามของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราว่า
จงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่ อยู่อย่างเกะกะ และไม่ ดําเนิ นตามโอวาทซึ่งเขาได้ รบ
ั จาก
7
เรา เพราะว่าตัวท่านเองก็รู อ
้ ยู่ว่าท่านควรจะทําตามเราอย่างไร เพราะเรามิได้ประพฤติเกะกะเลยเมื่อ
6

2 เธสะโลนิ กา 3:8

1206

2 เธสะโลนิ กา 3:18

เราอยู่ในหมู่พวกท่าน 8 และเรามิได้ทานอาหารผู้ใดเปล่าๆ แต่เราได้ทําการหนั กด้วยความพากเพียรทัง้
กลางคืนและกลางวัน เพื่อเราจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่ งคนใดในพวกท่าน 9 มิใช่เพราะเราไม่มีสิทธิ์ แต่
ว่า เพื่อ ทําตัว เป็น แบบอย่างให้ ท่านทัง้ หลายทํา ตามเรา 10 แม้ เมื่อ เราอยู่ กับ พวกท่าน เราก็ ได้ กําชั บท ่า
นอย่างนี้ ว่า ถ้า ผู้ ใดไม่ ยอมทํางาน ก็ อย่า ให้เขากิน 11 เพราะเราได้ ยิ นว ่า มี บางคนในพวกท่านอยู่ อย่าง
เกะกะ ไม่ทํางานอะไรเลย แต่ชอบยุ่งกับธุระของคนอื่น 12 เราจึงกําชับและเตือนสติคนเช่นนั ้นโดยพระ
เยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราว่า ให้เขาทํางานด้วยใจสงบ และกินอาหารของตนเอง 13 พี่น้ องทัง้
หลาย ท่านอย่า อ่อนใจที่ จะกระทํา การดี เลย 14 ถ้า ผู้ ใดไม่ เชื่อ ฟัง ถ้อยคํา ของเราในจดหมายฉบั บน ี้ จง
จดจํา คนนั ้น ไว้ อย่า สมาคมกับ เขาเลย เพื่อ เขาจะได้ อาย 15 อย่า ถือว่า เขาเป็น ศั ตรู แต่ จงเตือนสติ เขา
ฉั นพี่น้องคนหนึ่ ง 16 บัดนี้ ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุข ทรงโปรดประทานสันติสุขให้แก่ท่านทัง้
หลายทุก เวลาและทุก ทาง ขอให้องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ดํา รงอยู่ กั บท ่า นทุก คนเถิด 17 นี่ แหละเป็น คํา คํานั บ
ของข้าพเจ้าคือ เปาโล ที่ เขียนด้วยมือของข้าพเจ้าเอง ซึ่งเป็นเครือ
่ งหมายในจดหมายทุกฉบับ ข้าพเจ้า
จึง เขียนเช่น นี้ 18 ขอให้ พระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ดํารงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลาย
เถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงชาวเธสะโลนิ กา ได้เขียนจากกรุ งเอเธนส์�

1 ทิโมธี 1:1
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1 ทิโมธี 1:14

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ทิโมธี

เปาโลได้เขียนจดหมายฉบับนี้ในปี ค�ศ� 65 ยูนิ เกมารดาของทิโมธีเป็นชาวยิว บิดาของท่านเป็นชาว
กรีก และโลอิส ยายของท่านก็เป็นคริสเตียนด้วย (2 ทธ 1:5)
ทิ โมธีได้ รับ เชื่อ ที่ เมืองลิ ส ตราโดยการประกาศของเปาโล แล ้ วท ิ โมธีได้ รับพิธ ีสุ หน ัต จากเปาโล (กจ
16:3) หลังจากนั ้นเปาโลได้พาทิโมธีรว่ มทางไปประกาศกับท่านด้วย
จดหมายสามฉบับของเปาโลคือ 1 และ 2 ทิ โมธี และทิตัสถูกเรียกโดยทัว่ ไปว่า “จดหมายสําหรับศิษ
ยาภิ บาล� จดหมายสามฉบั บน ี้ ได้ ชื่อ นั ้น เพราะว่า ได้ เข ียนถึง ผู้ รับ ใช้ ของพระคริสต์ ซ่ึง เป็น ผู้ เลี้ยงดู คน
ของพระเจ้าในสถานที่ต่างๆ จดหมายฉบับแรกจากเปาโลถึงทิโมธีนี้ อาจจะเขียนขึ้นหลังจากเปาโลออก
จากเมืองเอเฟซัสไปยังแคว้นมาซิโดเนี ย (1:3; กจ 20:1) หรืออาจจะเขียนขึ้นหลังจากที่เปาโลได้รบ
ั การ
ปลดปล่อยจากคุกที่กรุ งโรม ทิโมธีอาจจะเป็นศิษย์ที่สนิทที่สุดกับเปาโล เพราะเปาโลได้เรียกท่านว่า “ผู้
เป็น บุตรแท้ ของข้าพเจ้า� (1:2) ในจดหมายฉบั บน ี้ เปาโลได้ สอนทิ โมธีเก ี่ย วกับ หน้า ที่ ของศิษ ยาภิ บาล
ของคริสตจักรท้องถิน
ื ๆและเกี่ยวกับการสอนพวกคริสเตียน
่ คือ เกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคริสตจักรอ่น
คําคํานั บ
อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระบัญชาของพระเจ้าผู้ทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา
2
และพระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงเป็นความหวังของเรา ถึง ทิโมธี ผูเป็
้ นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อ ขอ
พระคุณ และพระกรุ ณาและสันติสุข จากพระเจ้า พระบิดาของเราและจากพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าของเรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านเถิด
1 เปาโล

คําเตือนเรือ
่ งคําสอนเท็จและการใช้พระราชบัญญัติอย่างผิดๆ
3 เมื่อ ข้าพเจ้า ได้ ไปยัง แคว้น มาซิ โดเนี ย ตามที่ ข้าพเจ้า ได้ ขอร้องให้ท่านคอยอยู่ ในเมืองเอเฟซัส เพื่อ
ท่านจะได้ กําชับ บางคนไม่ ให้เขาสอนคํา สอนอื่นๆ 4 ทัง้ ไม่ ให้เขาใส่ใจในเรือ
่ งนิ ยายต่างๆและเรือ
่ งลําดับ
วงศ์ตระกูลอันไม่รูจบ
้ ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากกว่าให้เกิดความจําเริญในทางของพระเจ้า อันดําเนิ น
ไปด้วยความเชื่อ ก็จงกระทําดังนั ้น 5 แต่จุดประสงค์แห่งพระบัญญัตินั ้ นก็คือ ความรักซึ่งเกิดจากใจอัน
บริสุทธิ์ และจากจิต สํานึ กอ ันดี และจากความเชื่ ออ ัน จริงใจ 6 บางคนก็ ได้ ผิด จุด ประสงค์ เลี่ยงไปจาก
สิง่ เหล่า นี้ หลงไปในทางพูด เหลวไหล 7 และแม้วา่ เขาไม่ เข ้า ใจคํา ที่ เขากล่าวทัง้ สิง่ ที่ เขายืนยัน เขาก็ ยงั
ปรารถนาเป็นอาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติ 8 แต่เราทัง้ หลายรูอยู
้ ว่
่ าพระราชบัญญัตินั ้นดี ถ้าผูใ้ ดใช้ให้ถูก
ต้อง 9 คือ โดยรู ว้ า่ พระราชบัญญั ติ นั ้ นม ิ ได้ ทรงบัญญั ติ ไว้สําหรับ คนชอบธรรม แต่ ทรงบัญญั ติ ไว้สําหรับ
คนอยู่ นอกพระราชบัญญั ติ และคนดื้ อด ้าน คนอธรรมและคนบาป คนไม่ บริสุทธิและคนหมิ
น
์
่ ประมาท
10
คนฆาตกรรมพ่อ คนฆาตกรรมแม่ คนฆ่าคน คนล่วงประเวณี พวกกะเทย ผู้ร้ายลักคน คนโกหก คน
ทวนสบถ และอะไรๆที่ขดก
ั ับคําสอนอันถูกต้อง 11 ตามที่มีอยูในข่
่
าวประเสริฐอันมส
ี ง่าราศีของพระเจ้าผู้
เสวยสุข คือข่าวประเสริฐที่ได้ทรงมอบไว้กับข้าพเจ้านั ้น
คําพยานของเปาโล

12 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเยซูคริสต์องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเรา ผูทรงชู
้
กําลังข้าพเจ้า ด้วยว่าพระองค์

ทรงถือว่าข้าพเจ้าเป็นคนสัตย์ซื่อ จึงทรงตัง้ ข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ 13 ถึงแม้ว่าเมื่อก
่อนนั ้นข้าพเจ้าเป็นคนหมิน
ั พระกรุ ณา
่ ประมาท ข่มเหง และเป็นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้า แต่ข้าพเจ้าได้รบ
เพราะว่าที่ ข้าพเจ้า ได้ กระทํา อย่างนั ้ นก ็ ได้ กระทํา ไปโดยความเขลาเพราะความไม่ เชื่อ 14 และพระคุณ
แห่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ของเรานั ้ นม ี มากเหลือ ล้น พร ้ อมด้วยความเชื่อ และความรัก ซึ่ งม ี อยู่ ในพระเยซู

1 ทิโมธี 1:15
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1 ทิโมธี 3:5

คริสต์ 15 คํานี้ เป็นคําสัตย์จริงและสมควรที่คนทัง้ ปวงจะรับไว้ คือว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาในโลกเพื่อ
จะได้ทรงช่วยคนบาปให้รอด และในพวกคนบาปนั ้นข้าพเจ้าเป็นตัวเอก 16 แต่ว่าเพราะเหตุนี้ เองข้าพเจ้า
จึงได้รบ
ั พระกรุ ณา คือว่าเพื่อพระเยซู คริสต์จะได้ทรงสําแดงความอดกลัน
้ พระทัยทุกอย่างให้เห็นในตัว
ข้าพเจ้า ซึ่ง เป็น ตัวเอกนั ้น ให้เป็น แบบอย่างแก่ คนทัง้ ปวงที่ ภายหลัง จะเชื่อ วางใจในพระองค์ แล ้ว รับ ชี ว ิ
ตนิรน
ั ดร์ 17 บัดนี้ พระเกียรติและสง่าราศีจงมีแด่พระมหากษั ตริยผู
์ ้ทรงพระเจริญอยูนิ
่ รน
ั ดร์ ผู้ทรงเป็น
องค์อมตะ ซึ่งมได้
ิ ปรากฏแก่ตา พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่พระองค์เดียว สืบๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน 18 ทิ
โมธีบุตรเอ๋ย คํากําชับนี้ข้าพเจ้าได้ให้ไว้กับท่านตามคําพยากรณ์ ซ่ึงมาล่วงหน้าเล็งถึงท่าน เพื่อข้อความ
เหล่า นั ้น ท่านจะได้ เข ้า สู้ รบได้ ดี 19 จงยึด ความเชื่อ ไว้และมี จิ ตสํานึ กอ ันดี ซึ่ง ข้อ นี้ บางคนได้ ละทิง้ เสีย
ความเชื่อของเขาจึงอับปางลง 20 ในคนเหล่านั ้นมีฮีเมเนอัสและอเล็กซานเดอร์ ซึ่งข้าพเจ้าได้มอบไว้แก่
ซาตานแล้ว เพื่อเขาจะได้เรียนรู ที
้ ่จะไม่หมิน
่ ประมาท

2
คริสเตียนควรอธิษฐานเพื่อกษั ตริย์ ผู้นําประเทศ และคนทัง้ ปวง

1 เหตุฉะนั ้นก่อนสิงอ
ื ใด ข้าพเจ้าขอเตือนสติท่านทัง้ หลายให้วงิ วอนอธิษฐานทูลขอ และขอบพระคุณ
่ ่น

เพื่อ คนทัง้ ปวง 2 เพื่อ กษั ตริย์ ทัง้ หลายและคนทัง้ ปวงที่ มี ตําแหน่ ง สูง เพื่อ เราจะได้ ดําเนิ น ชีวต
ิ อย่าง
เงียบๆและสงบสุข ในทางที่ เป็นอย่างพระเจ้าและอย่างซื่อสัตย์ 3 การเช่นนี้ เป็นการดี และเป็ นที ่ชอบใน
สายพระเนตรของพระเจ้า พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา 4 ผู้ทรงมีพระประสงค์ ให้คนทัง้ ปวงรอด และให้มา
ถึงความรู ใ้ นความจริงนั ้น 5 ด้วยเหตุว่า มีพระเจ้าองค์เดียวและมีคนกลางแต่ผู้เดียวระหว่างพระเจ้ากับ
มนุษย์ คือพระเยซูคริสต์ผูทรงสภาพเป็
้
นมนุษย์ 6 ผูทรงประทานพระองค์
้
เองเป็นค่าไถ่สําหรับคนทัง้ ปวง
เหตุการณ์ นี้ เป็นพยานในเวลาอันเหมาะ 7 และสําหรับการนี้ ข้าพเจ้าจึงได้ ถู กตัง้ ไว้เป็นนั กเทศน์ และเป็
นอัครสาวก (ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์และไม่ปดเลย� และเป็นครส
ู อนความเชื่อและความจริง
แก่ คนต่างชาติ 8 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ปรารถนาให้ผู้ ชายทัง้ หลายอธิษฐานในที่ ทุก แห่ง โดยยกมื ออ ัน บริ
สุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน
คําแนะนําสําหรับสตรีในคริสตจักร
ฝ่ายพวกผู้ หญิ งก ็ เหมือนกัน ให้ แต่ งตัว สุภาพเรียบร้อยพร้อมด้วยความรู จ
้ ัก ละอาย และความมี
สติสัมปชัญญะ ไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครือ
่ งทองและไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพง 10 แต่ให้ประ
ดับด้วยการกระทําดี (ซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัวว่าถือพระเจ้า� 11 ให้ผู้หญิงเรียนอย่างเงียบๆและด้วย
ใจนอบน้ อมทุกอย่าง 12 ข้าพเจ้าไม่อนุญาตให้ผู้หญิงสัง่ สอนหรือใช้อาํ นาจเหนื อผู้ชาย แต่ให้เขานิ่ งๆอยู่
13 ด้วยว่า พระเจ้า ทรงเนรมิต สร้างอาดั มก่อน แล ้ว จึง ทรงสร้างเอวา 14 และอาดั ม ไม่ ได้ ถู กหลอกลวง
แต่ผู้หญิงนั ้นได้ถูกหลอกลวงจึงได้ละเมิด 15 แต่ถึงกระนั ้นเธอก็จะรอดได้ด้วยการคลอดบุตร ถ้าเขาทัง้
หลายยังดํารงอยูใ่ นความเชื่อ ในความรัก และในความบริสุทธิ์ ด้วยความมีสติสัมปชัญญะ
9

3

คุณสมบัติของผู้ปกครองดูแล
1 คํา นี้ เป็ น คํา จริง คือ ว่า ถ้า ชายคนใดปรารถนาหน้า ที่ ศิษ ยาภิ บาล คนนั ้ นก ็ ปรารถนากิจการงานที่
ประเสริฐ 2 ศิษ ยาภิ บาลนั ้น จึง ต้องเป็น คนที่ ไม่มี ใครติ ได้ เป็น สามี ของหญิง คนเดียว เป็น คนรอบคอบ
เป็นคนรู จ
้ ักประมาณตน เป็นคนมีความประพฤติดี มีอัชฌาสัยรับแขกดี เหมาะที่จะเป็นครู 3 ไม่ดื่มเหล้า
องุน
่ ไม่ เป็น นั กเลง ไม่ เป็น คนโลภมักได้ แต่ เป็น คนสุ ภาพ ไม่ เป็น คนชอบวิวาท ไม่ เป็น คนเห็น แก่ เงิน
4 ต้องเป็ น คนครอบครองบ้านเรือนของตนได้ ดี บังคับ บัญชาบุตรทัง
้ หลายของตนด้วยความสง่าผ่าเผย
5
ทุก อย่าง (เพราะว่า ถ้า ชายคนใดไม่ รู ้จัก ครอบครองบ้านเรือนของตน คนนั ้น จะดู แลคริสตจักรของ
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พระเจ้า อย่างไรได้� 6 อย่า ให้ ผู้ ที่ กล ับ ใจใหม่ๆ เป็น ศิษ ยาภิ บาล เกรงว่า เขาอาจจะเย่อ หยิง่ และก็ จะถูก
ปรับ โทษเหมือนอย่างพญามาร 7 นอกนั ้น เขาจะต้องมีช่อ
ื เสียงดี ในคนภายนอก เกรงว่า เขาจะเป็ นที ่ ติ
เตียน และจะติดบ่วงแร้วของพญามาร
คุณสมบัติของผู้ช่วย

8 ฝ่ายผู้ชว
่ ยนั ้นก็เช่นเดียวกัน

คือต้องเป็นคนสง่าผ่าเผย ไม่เป็นคนสองลิน
่ มาก ไม่
้ ไม่สนใจเหล้าองุน
เป็น คนโลภมักได้ 9 และเป็น คนยึ ดม ัน
่ ในข้อ ลึ กล ับ แห่ง ความเชื่ อด ้วยจิตสํานึ ก ผิด และชอบอัน บริสุทธิ
์ 10 จงลองดู คนเหล่า นี้ เสี ยก ่อนด้วย และเมื่อ เห็ นว ่า ไม่ มี ข้อ ตําหนิ แล้ว จึง ตัง้ เขาไว้ ในตําแหน่ ง ผู้ ช่วย
11 ฝ่ายพวกภรรยาของเขาก็ เหมือนกัน ต้องเป็ น คนสง่า ผ่าเผย ไม่ ใส่ ร้ายผู้ อื่น เป็ น คนรู จ
้ ักประมาณตน
และเป็นคนสัตย์ซ่ือในสิง่ ทัง้ ปวง 12 จงให้ผู้ช่วยนั ้นเป็นสามีของหญิงคนเดียว และบังคับบัญชาบุตรของ
ตน และปกครองบ้านเรือนของตนได้ ดี 13 เพราะว่า คนที่ กระทํา การในหน้าที่ ผู้ ช่วยได้ ดี ก็ได้ ตํา แหน่ งอ ั
นมีหน้ามีตา และมีใจกล้าเป็นอันมากในความเชื่อซึ่งมีในพระเยซูคริสต์
ทางของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่
14 ข้อความเหล่า นี้ ข้าพเจ้า เขียนฝากมายัง ท่าน หวัง ใจว่า ไม่ ชา
้ ไม่ นานข้าพเจ้า จะมาหาท่าน 15 แต่
หากว่า ข้าพเจ้า มาช้า ท่านก็ จะได้ รู ว่
้ า ควรประพฤติ อย่างไรในครอบครัว ของพระเจ้า คือ คริสตจักรของ
พระเจ้าผู้ดํารงพระชนม์ เป็นหลักและรากแห่งความจริง 16 ทางของพระเจ้าอันยิง่ ใหญ่และลึกลับซึ่งไม่
มีใครปฏิเสธได้ก็คือ พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้ อหนั ง พระวิญญาณได้ทรงพิสูจน์แล้ว หมู่ทูตสวรรค์ก็เห็น
และมีผู้ประกาศพระองค์ แก่ ชนต่างชาติ มีชาวโลกเชื่อถือพระองค์ และพระองค์ ทรงถู กรับขึ้นไปในสง่า
ราศี

4

พระวิญญาณเตือนเรือ
่ งคนจะละทิง้ ความเชื่อ
1 บัดนี้ พระวิญญาณได้ ตรัสไว้อย่างชัดแจ้งว่า ในกาลภายหลังจะมี บางคนละทิง
้ ความเชื่อ โดยหันไป
เชื่อฟังวิญญาณที่ ล่อลวง และฟังคําสอนของพวกผีปิศาจ 2 การหน้าซื่อใจคดของคนที่ พูดโกหก คือทํา
ไปทัง้ รู ๆ้ เหมือนอย่างกับเอาเหล็กแดงนาบลงไปบนจิตสํานึ กผิดชอบของเขา 3 เขาห้ามทําการสมรส ไม่
ให้ รับ ประทานอาหารซึ่ง พระเจ้า ทรงสร้างไว้ให้ ผู้ ที่ เชื่อ และรู จ
้ ัก ความจริง รับ ประทานด้วยขอบพระคุ ณ
4 ด้วยว่าสิง
่ สารพัดซึ่งพระเจ้าได้ ทรงสร้างไว้นั้นเป็นของดี ถ้าแม้รับประทานด้วยขอบพระคุณ ก็ไม่ห้าม
เลยสักสิง่ เดียว 5 เพราะว่าสิง่ เหล่านั ้นเป็นของที่ชาํ ระไว้แล้วโดยพระวจนะของพระเจ้าและคําอธิษฐาน
ผู้รบ
ั ใช้ที่ดีของพระคริสต์
6 ถ้าท่านจะให้พวกพี่น้องระลึกถึงสิง
่ เหล่านี้ ท่านก็จะเป็นผู้รับใช้ที่ดีของพระเยซูคริสต์ เจริญด้วยพระ
วจนะแห่งความเชื่อ และด้วยหลักคําสัง่ สอนอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั ้น 7 แต่จงหลีกเลี่ยงจากนิ ยาย
อันหยาบคาย และนิ ยายซึ่งยายเคยเล่าให้ฟังนั ้น จงฝึกตนในทางที่เป็นอย่างพระเจ้า 8 เพราะว่าการฝึก
ทางกายนั ้ นมีประโยชน์ อยู่บ้าง แต่ทางของพระเจ้าก็ มีประโยชน์ ในทุกทาง คื อมีพระสัญญาสําหรับชีวต
ิ
ปัจจุบันและชีวต
ิ อนาคตด้วย 9 คํานี้ เป็นคําสัตย์จริงและสมควรที่คนทัง้ ปวงจะรับไว้ 10 ด้วยเหตุนี้ เราจึง
ตรากตรําทํางานและทนสู้ ก็เพราะเรามีความหวังใจในพระเจ้าผู้ดํารงพระชนม์ ผู้ทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยให้
11
รอดของคนทัง้ ปวง โดยเฉพาะของผู้ที่เชื่อ จงบัญชาและสัง่ สอนสิง่ เหล่านี้
จงเป็นแบบอย่างที่ดีโดยพึ่งฤทธิอ
์ าํ นาจของพระเจ้า
12 อย่า ให้ ผู้ ใดดู หมิน
่ ความหนุ่ม แน่ น ของท่าน แต่ จงเป็น แบบอย่างของคนทัง้ หลายที่ เชื่อ ทัง้ ในทาง
วาจา ในการประพฤติ ในความรัก ในนํ้าใจ ในความเชื่อ และในความบริสุทธิ์ 13 จงใฝ่ใจในการอ่าน ใน
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การเทศนา และในการสัง่ สอน จนกว่า เราจะมา 14 อย่า ละเลยของประทานที่ มี อยู่ ในตั วท ่าน ซึ่ง ได้ ทรง
ประทานแก่ ท่านตามคําพยากรณ์ เมื่อคณะเพรสไบเตรีได้ เอามือวางบนท่าน 15 จงเอาใจใส่ ในข้อความ
เหล่านี้ ฝังตัวท่านไว้ในการนี้ ทีเดียว เพื่อความจําเริญของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทัง้ ปวง 16 จงระวัง
ตัวท่านและคําสอนของท่าน จงยึดข้อที่กล่าวนี้ ให้มัน
่ เพราะเมื่อกระทําดังนั ้น ท่านจะช่วยทัง้ ตัวท่านเอง
และคนทัง้ ปวงที่ฟังท่านให้รอดได้

5

อย่า พูด สบ ประมาท คน มี อาวุโส แต่ จง ตัก เตือน เขา เสมือน เป็น บิดา และ คน หนุ่มๆ ทัง้ หลาย เป็น
เสมือนพี่ หรือ น้ อง 2 และผู้ หญิง ผู้ มี อาว ุโสเป็น เสมือนมารดา และส่วนหญิง สาวๆก็ ให้เป็น เสมือนพี่ สาว
น้ องสาว ด้วยความบริสุทธิ์ทัง้ หมด
1

คําสอนเกี่ยวกับหญิงม่ายคริสเตียน
3 จงให้ เกียรติ แก่ แม่ ม่ายไร้ที่ พ่ง
ึ 4 แต่ ถ้า แม่ ม่ายคนใดมี ลูก หลานก็ ให้ ลูก หลานนั ้น เรียนเพื่อ ให้ รู จั
้ ก
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 ตาม
ลําพัง แต่ ผู้ เดียวนั ้น จงวางใจในพระเจ้า และดํารงอยู่ ในการวิงวอนและการอธิษฐานทัง้ กลางคืน และ
กลางวัน 6 ส่วนผู้ หญิง ที่ ปล่อยตัว ในการสนุกสนานนั ้น ก็ ตายแล้ วท ัง้ เป็นๆอยู่ 7 จงกําชับ ข้อความเหล่า
นี้ เพื่อเขาจะไม่ ถู กตําหนิ 8 แต่ ถ้าแม้ ผู้ใดไม่ เลี้ยงดู วงศ์ ญาติ ของตน และโดยเฉพาะอย่างยิง่ คนในบ้าน
เรือนของตน ผู้นั ้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อเสียแล้ว และชัว่ ยิง่ กว่าคนที่ไม่ได้เชื่อเสียอีก 9 อย่าให้แม่ม่ายคน
ใดที่อายุตํ่ากว่าหกสิบปี ลงชื่อในทะเบียนแม่ม่าย จะต้องเป็นภรรยาของชายคนเดียว 10 และจะต้องเป็น
ผูที
้ ่ได้ชื่อว่าได้กระทําดี เช่นได้เอาใจใส่เลี้ยงดูลูก ได้มีน้าํ ใจรับรองแขก ได้ล้างเท้าวิสุทธิชน ได้สงเคราะห์
คนที ่ มี ความทุกข์ ยาก และได้ บําเพ็ญ คุณ ความดี ทุก อย่าง 11 แต่ แม่ ม่ายสาวๆนั ้น อย่า รับ ขึ้น ทะเบียน
เพราะว่าเมื่อเขาหลงระเริงห่างจากพระคริสต์ ไปแล้ว ก็ ใคร่จะสมรสอีก 12 เขาจะต้องได้ รบ
ั พระอาชญา
เพราะเขาได้ทิง้ ความเชื่อเดิมของเขา 13 นอกจากนั ้นเขาก็จะกลายเป็นคนเกียจคร้าน เที่ยวไปบ้านนี้ บ้าน
นั ้น และมิ ใช่แต่ เก ียจคร้านเท่านั ้น แต่ ปากบอนด้วย และเที่ยวยุ่งก ับ เรือ
่ งของผู้ อื่น พู ดสิง่ ซึ่ง ไม่ ควรจะ
พูด 14 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า ปรารถนาให้ พวกแม่ ม่ายสาวๆนั ้ นม ี สามี มี บุตร และดู แลบ ้านเรือน เพื่ อม ิ ให้
ศัตรู มี ช่องทางนิ นทาได้ 15 ด้วยว่ามี บางคนได้ หลงตามซาตานไปแล้ว 16 ถ้า ชายหรือหญิง ผู้ มี ความเชื่อ
คนใดมี แม่ ม่าย ก็ ให้เขาช่วยเลี้ยงดู อย่าให้เป็น ภาระของคริสตจักรเลย เพื่อ คริสตจักรจะได้ สงเคราะห์
คนที่เป็นแม่ม่ายไร้ที่พึ่งจริงๆ
จงเคารพและช่วยเหลือผู้ปกครองที่ดี
จงถือว่า ผู้ ปกครองที่ ปกครองดี นั้น สมควรได้ รบ
ั เกียรติ สองเท่า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผู้ ปกครองที่
ทํางานหนั กในการเทศนาและสัง่ สอน 18 เพราะพระคัมภีรกล่
์ าวว่า ‘อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว เมื่อมัน
กําลังนวดข้าวอยู�
่ และ ‘ผู้ทํางานสมควรจะได้รบ
ั ค่าจ้างของตน� 19 อย่ายอมรับคํากล่าวหาผู้ปกครอง
คนใด เว้นเสียแต่จะมีพยานสองสามคน 20 สําหรับผู้ปกครองที่ยงั คงกระทําบาป จงว่ากล่าวเขาต่อหน้า
คนทัง้ ปวง เพื่อผูอ
้ ่น
ื จะได้เกรงกลัวด้วย 21 ข้าพเจ้ากําชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้าและต่อพระเยซูคริสต์
เจ้า และต่อ เหล่า ทูต สวรรค์ ที่ ทรงเลือกสรรไว้แล ้ วน ัน
้ ให้ท่านรักษาข้อความเหล่า นี้ ไว้โดยไม่ เห็นแก่ หน
22
้า ผู้ ใด และไม่ กระทํา การใดๆด้วยใจลําเอียง อย่า ด่วนวางมือ เจิม ผู้ ใด และอย่า มี ส่วนร่วมในการกระ
ทําบาปของผู้อ่น
ื เลย จงรักษาตัวให้บริสุทธิ์ 23 อย่าดื่มแต่ น้ําอีกต่อไป แต่ จงใช้น้ําองุน
่ บ้างเล็กน้ อย เพื่อ
ประโยชน์ แก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนื องๆ 24 การผิดของบางคนย่อมปรากฏ
เด่นขึ้นก่อน แล้วก็นําเขาไปถึงที่พิพากษา แต่การผิดของบางคนนั ้นจะตามหลังเขาไป 25 ฝ่ายการดีของ
บางคนก็ปรากฏเด่นขึ้นก่อนด้วยเหมือนกัน และการนอกนั ้นจะปิดบังไว้ก็ไม่ได้
17

1 ทิโมธี 6:1

1211

1 ทิโมธี 6:21

6
คําสอนเกี่ยวกับนายและทาส
จง ให้ คน ทัง้ หลาย ที่ อยู่ ใต้ แอก แห่ง ความ เป็น ทาส ถือว่า นาย ของ ตน เป็น ผู้ สมควร แก่ การ ได้ รับ
เกียรติยศทุก สถาน เพื่อ พระนามของพระเจ้า และคํา สอนของพระองค์ จะมิ ได้ ถู กหมิน
่ ประมาท 2 ฝ่าย
คนเหล่า นั ้น ผู้ มี นายเป็น ผู้ มี ความเชื่ อก ็ อย่า ให้เขาประมาทนาย เพราะว่า เหตุ ที่ ได้ มาเป็น พี่ น้องกัน แล้ว
แต่ ยิง่ กว่านั ้นเขาต้องรับใช้นายให้ดี ข้น
ึ เพราะเหตุ วา่ นายผู้ที่ จะได้ รับประโยชน์ เป็นผู้สัตย์ซื่อและเป็ นที ่
รัก ข้อความเหล่านี้ จงสัง่ สอนและตักเตือนกัน
1

ภัยจากการอยากเป็นคนมังม
่ ี
และไม่ยอมเห็นด้วยกับพระวจนะอันมีหลัก คือพระวจนะของพระเยซูคริสต์
องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา และคํา สอนที่ สมกับ ทางของพระเจ้า 4 ผู้ นั ้ นก ็ เป็น คนทะนงตัว และไม่ รู อะไร
้
แต่ ชอบทุ่ม เถียงและโต้ แย้งในเรือ
่ งคํา ซึ่ง เป็น เหตุ ให้เก ิ ดการอิจฉากั น การทะเลาะวิวาทก ัน การกล่าว
5
ร้ายกัน การไม่ไว้วางใจกัน และการวิวาทที่ด้ือดึงของผู้มีใจทรามและไร้ความจริง ที่คาดว่าการได้กําไร
นั ้น เป็น ทางของพระเจ้า จงถอนตัว ไปเสีย จากคนเช่น นี้ 6 แต่ ว่า ทางของพระเจ้า พร้อมทัง้ ความสุขใจก็
เป็นกําไรมาก 7 เพราะว่าเราไม่ได้ เอาอะไรเข้ามาในโลกฉั นใด เราก็ เอาอะไรออกไปจากโลกไม่ได้ ฉั นนั ้น
8 แต่ถ้าเรามีอาหารและเสื้อผ้า ก็ให้เราพอใจด้วยของเหล่านั ้นเถิด 9 ส่วนคนเหล่านั ้นที่อยากรํา
่ รวยก็ตก
อยู่ในการทดลองและติดบ่วงแร้ว และในตัณหาหลายอย่างอันโฉดเขลาและเป็นภัยแก่ ตัว ซึ่งทําให้คน
เราต้องจมลงถึงความพินาศเสื่อมสูญไป 10 ด้วยว่าการรักเงินนั ้นเป็นรากเหง้าแห่งความชัวท
ั ้ สิน
่ ง
้ ขณะ
ที่ บางคนโลภสิง่ เหล่านี้ จึงได้ หลงไปจากความเชื่อนั ้น และทิม
่ แทงตัวของเขาเองให้ทะลุ ด้วยความทุกข์
ใจเป็นอันมาก
3 ถ้าผู้ใดสอนผิดไปจากนี้

คํากําชับพิเศษสําหรับทิโมธี
ผู้เป็นคนของพระเจ้า แต่ท่านจงหลีกหนี เสียจากสิง่ เหล่านี้ จงมุ่งมัน
่ ในความชอบธรรม ในทาง
12
ของพระเจ้า ความเชื่อ ความรัก ความอดทน และความอ่อนสุ ภาพ จงต่อสู้อย่างเต็มกําลังเพื่อความ
เชื่อ จงยึดชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ไว้ ซึ่งพระเจ้าทรงเรียกให้ท่านรับในเมื่อท่านได้รบ
ั เชื่ออย่างดีต่อหน้าพยานหลาย
13
คน ข้าพเจ้ากําชับท่านต่อพระเนตรพระเจ้า ผูทรงประทานชี
้
วต
ิ แก่สิ่งทัง้ ปวง และต่อพระเยซูคริสต์ ผู้
14
ได้ทรงเป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทิอส
ั ปีลาต ให้ท่านรักษาคําบัญชานี้ ไว้อย่าให้ด่างพร้อย และอย่าให้
มีที่ติได้ จนถึงเวลาที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเราจะเสด็จมา 15 ซึ่งพระองค์จะทรงสําแดงให้
ปรากฏในเวลาของพระองค์ คือพระองค์ผูเสวยสุ
้
ขและทรงฤทธิส
์ ูงสุดแต่พระองค์เดียว พระมหากษั ตริย์
เหนื อกษั ตริย์ทัง้ ปวง และองค์พระผู้เป็นเจ้าเหนื อเจ้านายทัง้ ปวง 16 พระองค์ผู้เดียวทรงอมตะ และทรง
สถิต ในความสว่างที่ ซ่ึง ไม่ มี คนใดจะเข้าไปถึง ผู้ ซึ่ง มนุษย์ ไม่ เคยเห็น และจะเห็น ไม่ ได้ พระเกียรติ และ
ฤทธานุภาพจงมี แด่ พระองค์ นั ้น สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 17 จงกําชับ คนเหล่านั ้ นที ่ มัง่ มี ฝ่ายโลก อย่า ให้
มีใจถือมานะทิฐิ อย่าให้ความหวังของเขาอิงอยู่กับทรัพย์อนิ จจัง แต่ให้หวังในพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่
ผู้ ทรงประทานสิง่ สารพัด ให้ แก่ เราอย่า งบริบู รณ ์ เพื่อ จะให้ เราใช้ ด้วยความปี ติ ยินดี 18 จงกําชับ เขาให้
กระทํา การดี ให้รํา่ รวยในการดี นั ้น ให้มี ใจพร้อมที่ จะให้ทาน ให้มี ใจกว้างขวาง 19 และสํ่า สมไว้เป็น ราก
อัน ดี สําหรับ ตัว ของตนเผื่อ เวลาข้างหน้า เพื่อ ว่า เขาจะยึด ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ไว้ 20 โอ ทิ โมธีเอ๋ย จงรักษาสิง่ ที่
ได้ฝากไว้กับความไว้วางใจของท่าน จงหลีกเลี่ยงคําพูดที่ลบหลู่และไร้ประโยชน์ และการคัดค้านของสิง่
ที่เรียกกันอย่างผิดๆว่าเป็นศาสตร์ความรู ้ 21 ซึ่งบางคนสําคัญผิดอย่างนั ้น จึงได้พลาดไปจากความเชื่อ
ขอพระคุณ จงดํา รงอยู่ กั บท ่านเถิด เอเมน [จดหมายฉบับ แรกถึง ทิ โมธี ได้ เข ียนจากเมืองเลาดี เซ ีย ซึ่ง
เป็นนครหลวงในแคว้นฟรีเจีย ปาคาทีอานา�
11 โอ

2 ทิโมธี 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 ทิโมธี

ในครัง้ สุดท้ายที่เปาโลติดคุกที่กรุ งโรม (1:8, 16; 2:9) และในเวลาที่ท่านใกล้จะ ถูกประหารชีวต
ิ ท่าน
ได้เขียนจดหมายอําลาไปถึงทิโมธี และขอให้ทิโมธีมาหาท่าน เพราะฉะนั ้นจดหมายฉบับที่ 2 ถึงทิโมธีนี้
เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายของเปาโลที่อยูในพระคั
่
มภีร ์
ในจดหมายฉบั บน ี้ เราได้ เห ็น ความหวั งอ ัน ชื่นชมยินดี ของเปาโล ซึ่ง เป็น จดหมายแห่ง ชัยชนะและ
เป็น 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) และพูด ถึง การเตรียมพร้อมที่ จะ
ไปสวรรค์ ของท่านด้วย ซึ่ง เปาโลเชื่อ ว่า จะสํา เร็จอ ีก ไม่ นาน เปาโลได้ สอนทิ โมธี ว่า ทิ โมธี ควรจะรับ ใช้
พระเจ้าอย่างไรหลังจากที่ท่านไปสวรรค์แล้ว
ความรักของเปาโลที่มีต่อทิโมธี
เปาโล อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ ตามพระประสงค์ ของพระเจ้า ตามพระสัญญาแห่ง ชีวต
ิ ซึ่ งม ี
2
ในพระเยซู คริสต์ ถึง ทิ โมธี บุตรที่รก
ั ของข้าพเจ้า ขอพระคุณและพระเมตตาและสันติสุขจากพระเจ้า
พระบิดา และพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา จงดํา รงอยู่ กั บท ่านเถิด 3 ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ
พระเจ้าผูซ
้ ่ึงข้าพเจ้าได้รับใช้ ด้วยจิตสํานึ กอันบริสุทธิส
์ ืบมาตัง้ แต่บรรพบุรุษของข้าพเจ้า เพราะข้าพเจ้า
ได้ ระลึก ถึง ท่านในคํา อธิษฐานของข้าพเจ้า มิ ได้ หยุด หย่อนทัง้ กลางวัน กลางคืน 4 ก็ได้ ปรารถนาเป็ นอ ัน
มากที่ จะเห็น ท่าน ระลึก ถึง นํ้าตาของท่าน 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
สมารดาของท่าน และซึ่งข้าพเจ้าเชื่อมน
ั ่ คงว่ามีอยูในท่
่
านด้วย 6 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้าจึงสะกิดใจท่านให้ใช้
ของประทานของพระเจ้าที่ มีอยู่ในท่าน โดยการวางมือของข้าพเจ้านั ้นให้รุง่ เรืองขึ้น 7 เพราะว่าพระเจ้า
มิ ได้ ทรงประทานจิต ที่ ขลาดกลัว ให้เรา แต่ ได้ ทรงประทานจิต ที่ กอปรด้วยฤทธิ์ ความรัก และการบังคับ
ตนเองให้แก่เรา 8 เหตุฉะนั ้นอย่าละอายคําพยานแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา หรือของตัวข้าพเจ้าที่ถู
กจองจํา อยู่ เพราะเห็น แก่ พระองค์ แต่ จงมี ส่วนในการยากลําบาก เพื่อ เห็น แก่ ข่าวประเสริฐ โดยอาศัย
ฤทธิเ์ ดชแห่งพระเจ้า 9 ผู้ทรงช่วยเราให้รอด และได้ทรงเรียกเราด้วยคําทรงเรียกอันบริสุทธิ์ ไม่ใช่เพราะ
เห็น แก่ การกระทํา ของเรา แต่ เพราะเห็น แก่ พระประสงค์ ของพระองค์ เองและพระคุณ ซึ่ง ทรงประทาน
แก่ เราในพระเยซู คริสต์ ตัง้ แต่ ก่อนสร้างโลกมานั ้น 10 แต่ บัดนี้ ได้ ทรงสําแดงให้ประจักษ์ โดยการที่ พระ
เยซู คริสต์ พระผู้ ชว
ิ และ
่ ยให้รอดของเราเสด็จ มา ผู้ ได้ ทรงกําจัด ความตายให้สูญ สิน
้ และได้ ทรงนํา ชีวต
สภาพอมตะให้กระจ่างแจ้งโดยข่าวประเสริฐ 11 สําหรับข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าได้รบ
ั แต่งตัง้ ให้เป็นนั ก
เทศน์ และเป็นอัครสาวก และเป็นครูของพวกต่างชาติ
1

เปาโลเชื่อมัน
่ ในพระคริสต์อย่างไม่สัน
่ คลอน
เพราะ เหตุ นั ้น เอง ข้าพเจ้า จึง ได้ ทน ทุกข์ ลําบาก เช่น นี้ ถึง กระนั ้น ข้าพเจ้า ก็ ไม่ ละอาย เพราะ ว่า
ข้าพเจ้ารู จ
้ ักพระองค์ที่ข้าพเจ้าได้เชื่อ และข้าพเจ้าเชื่อมันว
่ ่าพระองค์ทรงฤทธิส
์ ามารถรักษาซึ่งข้าพเจ้า
13
ได้มอบไว้กับพระองค์จนถึงวันนั ้น จงถือไว้เป็นแบบแห่งคําสอนอันถูกต้องที่ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ใน
14
ความเชื่อและความรักซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ ข้อความอันดีนั้นซึ่งทรงฝากไว้กับท่าน ท่านจงรักษา
โดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ สถิต อยู่ในเรา 15 ท่านก็ ทราบแล้ วว ่า คนทัง้ ปวงที่ อยู่ในแคว้น เอเชีย นั ้น
ต่างก็ผละไปจากข้าพเจ้า ในพวกนั ้นมฟี
ี เจลัสและเฮอร์โมเกเนสรวมอยูด้
่ วย 16 ขอองค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรง
พระเมตตาแก่ครอบครัวของโอเนสิโฟรัสด้วยเถิด เพราะเขาได้กระทําให้ข้าพเจ้าชื่นใจบ่อยๆ และเขาไม่
12
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ละอายต่อโซ่ตรวนของข้าพเจ้าเลย 17 แต่ขณะเมื่อเขาอยู่ในกรุ งโรม เขาได้อุตส่าห์สืบหาข้าพเจ้าจนพบ
ข้าพเจ้า 18 และเขาได้ปรนนิ บัติข้าพเจ้าที่ เมืองเอเฟซัสมากเพียงใด ท่านก็รู ด
้ ีอยู่แล้ว ขอองค์พระผู้เป็น
เจ้าทรงโปรดประทานพระเมตตาขององค์พระผู้เป็นเจ้าแก่เขาในวันนั ้นด้วยเถิด

2
ทหารที่ดีของพระเยซูเจ้า
เหตุ ฉะนั ้น บุตรของข้าพเจ้า เอ๋ย จงเข้ม แข็ง ขึ้น ในพระคุณ ซึ่ งม ี อยู่ ในพระเยซู คริสต์ 2 จงมอบคํา
สอนเหล่า นั ้น ซึ่ง ท่านได้ยน
ิ จากข้าพเจ้า ต่อ หน้า พยานหลายคนไว้ กับ คนที่ สัตย์ ซ่ือ ที่ สามารถสอนคน
3
อื่นได้ ด้วย ฉะนั ้นท่านจงทนการยากลําบากดุจทหารที่ ดี ของพระเยซู คริสต์ 4 ไม่มีทหารคนใด เมื่อเข้า
ประจําการแล้ว จะไปห่วงใยกับการทํามาหากินของเขาในชีวตน
ิ ี้ เพื่อผู้ที่ ได้ เลือกเขาให้เป็นทหารนั ้นจะ
5
ได้ชอบใจ และถ้าผูใ้ ดจะเข้าแข่งขันกัน เขาก็คงมิได้สวมมงกุฎ เว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎ 6 กสิกร
ผู้ ตรากตรํา ทํางานก็ ต้องเป็น คนแรกที่ ได้ รับ ผล 7 จงใคร่ครวญถึง สิง่ ที่ ข้าพเจ้า ได้ พู ดเถิด ด้วยองค์ พระ
ผู้ เป็น เจ้า จะทรงประทานความเข้าใจให้แก่ ท่านในทุก สิง่ 8 จงระลึก ถึง พระเยซู คริสต์ ผู้ ทรงสืบ เชื้อ สาย
จากดาวิด ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตาย ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั ้น 9 และเพราะ
เหตุข่าวประเสริฐนั ้น ข้าพเจ้าจึงทนทุกข์ ถูกล่ามโซ่ดังผู้ร้าย แต่พระวจนะของพระเจ้านั ้นไม่มีผู้ใดเอาโซ่
ล่ามไว้ได้ 10 เหตุ ฉะนั ้น ข้าพเจ้า จึง ยอมทนทุก อย่าง เพราะเห็น แก่ ผู้ ที่ ทรงเลือกสรรไว้นั ้น เพื่อ เขาจะได้
รับความรอดด้วย ซึ่งมีอยู่ในพระเยซู คริสต์ พร้อมทัง้ สง่าราศี นิ รน
ั ดร์ 11 คํานี้ เป็นคําสัตย์จริง คือถ้าเรา
ตายกับพระองค์ เราก็จะมีชีวิตอยูก
่ ับพระองค์เช่นกัน 12 ถ้าเราทนความทุกข์ทรมาน เราก็จะได้ครองร่วม
กับพระองค์ด้วย ถ้าเราปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็จะปฏิเสธเราเช่นเดียวกัน 13 ถ้าเราไม่เชื่อ พระองค์ก็
ยัง ทรงไว้ซ่ึง ความสัตย์ ซื่อ เพราะพระองค์ จะปฏิเสธพระองค์ เองไม่ ได้ 14 จงเตือนเขาทัง้ หลายให้ ระลึก
ถึง ข้อความเหล่า นี้ และกําชับ เขาต่อ พระพักตร์องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ไม่ ให้ เขาโต้ เถียงกัน ในเรือ
่ งถ้อยคํา
15
ซึ่ง ไม่ เป็น ประโยชน์ เลย แต่ กล ับ เป็น เหตุ ให้ คนที ่ ฟัง เขวไป จงหมัน
่ ศึกษาค้นคว้า เพื่อ สําแดงตนเอง
ให้เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า เป็น คนงานที่ ไม่ ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแห่งความจริง นั ้น ได้ อย่าง
ถูกต้อง 16 แต่จงหลีกไปเสียจากถ้อยคําหมิน
่ ประมาทและไร้ประโยชน์ เพราะคําอย่างนั ้นย่อมก่อให้เกิด
17
อธรรมมากยิง่ ขึ้น และคําพูดของเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเนื้ อร้าย ในพวกนั ้ นมีฮีเมเนอัสกับฟิ
เลทั ส เป็นต้น 18 คนทัง้ สองนั ้น ได้ หลงจากความจริง โดยพูด ว่าการฟื้ นจากความตายนั ้น ได้ ผ่านพ้น ไป
แล้ว และได้ทําลายความเชื่อของบางคนเสีย 19 แต่ว่ารากฐานแห่งพระเจ้านั ้นอยูอย่
่ างมัน
่ คง โดยมีตรา
ประทับไว้ว่า ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงรู จ
้ ักคนเหล่านั ้นทีเ่ ป็นของพระองค์� และ ‘ให้ทุกคนซึ่งออกพระนาม
ของพระคริสต์ละทิง้ ความชัว่ ช้าเสีย�
1

ภาชนะที่มีเกียรติและที่ไร้เกียรติ
แต่ ว่า ในบ้านใหญ่ หลัง หนึ่ งๆมิ ได้ มี แต่ ภาชนะทองและเงิน เท่านั ้น แต่ มี ภาชนะไม้ และภาชนะดิน
ด้วย บ้างก็ มี เกียรติ และบ้างก็ ไร้เกียรติ 21 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ผู้ ใดชําระตัว ให้ พ้น จากสิง่ เหล่า นี้ เขาก็ จะเป็น
ภาชนะที่ มีเกียรติ ซึ่งคัดไว้แล้ว เหมาะที่ นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ และถูกเตรียมไว้พร้อมสําหรับการดี
ทุกอย่าง 22 จงหลีกหนี เสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่ม แต่จงใฝ่ในความชอบธรรม ในความเชื่อ ความ
รัก และสันติสุข ร่วมกับผูที
้ ่ออกพระนามขององค์พระผูเ้ ป็นเจ้าด้วยใจบริสุทธิ์ 23 จงหลีกเลี่ยงจากปัญหา
อัน โง่เขลาและไม่ เป็น สาระ ด้วยรู แล
้ ้ วว ่า ปัญหาเหล่านั ้ นก ่อ ให้เก ิ ดการทะเลาะวิวาทก ัน 24 ฝ่ายผู้ รับ ใช้
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ต้องไม่ เป็น คนที่ ชอบการทะเลาะวิวาท แต่ ต้องมี ใจสุภาพต่อ คนทัง้ ปวง เหมาะที่
จะเป็นครแ
ู ละมีความอดทน 25 ด้วยความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั ้นทีต่
่ อสู้กับตัวเอง ถ้าพระเจ้าอาจ
20
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จะทรงโปรดให้เขากลับใจเสียใหม่มารับความจริง 26 และเขาอาจหลุดพ้นบ่วงของพญามาร ผู้ซึ่งดักจับ
เขาไว้ให้ทําตามความประสงค์ของมัน

3
ลักษณะจิตใจของมนุษย์ในยุคสุดท้าย

1 แต่จงเข้าใจข้อนี้ ด้วย

คือว่าในวันสุดท้ายนั ้น จะเกิดเหตุการณ์ กลียุค 2 เหตุว่าคนจะเป็นคนรักตัวเอง
เป็น คนเห็น แก่ เงิน เป็น คนอวดตัว เป็น คนจองหอง เป็น คนพูด หมิน
่ ประมาท เป็น คนไม่ เชื่อ ฟัง คํา บิดา
3
มารดา เป็นคนอกตัญญู เป็นคนไร้ศีลธรรม เป็นคนไม่รก
ั ซึ่งกันและกัน เป็นคนไม่ทําตามสัญญา เป็น
คนหาความใส่เขา เป็นคนไม่มีสติรัง้ ใจ เป็นคนดุร้าย เป็นคนชังคนดี 4 เป็นคนทรยศ เป็นคนมุทะลุ เป็น
คนหัวสูง เป็นคนรักความสนุกสนานยิง่ กว่ารักพระเจ้า 5 เขามีสภาพทางของพระเจ้าภายนอก แต่ ฤทธิ์
ของทางนั ้นเขาปฏิเสธเสีย คนอย่างนี้ ท่านจงผินหน้าหนี จากเขาเสียด้วย 6 เพราะในบรรดาคนเหล่านั ้น
มี คนที ่ แอบไปตามบ้าน แล ้ วนํา หญิง ที่ เบาปัญญาหนาด้วยบาปไปเป็น เชลย แล ้ว พากัน หลงใหลไปด้วย
ตัณหาต่างๆ 7 ถึงจะเรียนกันอยูเสมอ
่
แต่ก็ไม่อาจเรียนรู ถ
้ ึงความจริงเลย 8 แล้วยันเนสกับยัมเบรส์ได้ต่อ
ต้านโมเสสฉั นใด คนเหล่านี้ ก็ต่อต้านความจริงฉั นนั ้น เขาเป็นคนใจทราม และในเรือ
่ งความเชื่อนั ้นเขา
9
ใช้ไม่ได้ เลย แต่ เขาจะก้าวหน้าไปอีกไม่ได้ เพราะความโง่ของเขาจะปรากฏแก่ คนทัง้ ปวง เช่นเดียวกับ
ความโง่ของชายสองคนนั ้น 10 แต่ท่านก็ประจักษ์ ชัดแล้วซึ่งคําสอน การประพฤติ ความมุ่งหมาย ความ
เชื่อ ความอดทน ความรัก ความเพียร 11 การถูกข่มเหง การทนทุกข์ยากลําบากของข้าพเจ้า ซึ่งได้เกิดขึ้
นกับข้าพเจ้า ณ เมืองอันทิ โอก เมืองอิโคนียูม และเมืองลิ สตรา การกดขี่ข่มเหงที่ ข้าพเจ้าได้ทนเอา ถึง
กระนั ้ นก็ดี องค์ พระผู้เป็นเจ้าได้ ทรงโปรดให้ข้าพเจ้ารอดพ้นจากสิง่ เหล่านั ้นทัง้ หมด 12 แท้ จริงทุกคนที่
ปรารถนาจะดําเนิ นชีวต
ิ ตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง 13 แต่คนชัว่ และคนเจ้า
เล่ห์จะชัว่ ร้ายมากยิง่ ขึ้น ทัง้ ล่อลวงคนอื่น และก็ถูกคนอื่นล่อลวงด้วย 14 แต่ฝ่ายท่านจงดําเนิ นต่อไปใน
สิง่ ที่ท่านเรียนรู แล้
้ ว และได้เชื่ออย่างมัน
่ คง ท่านก็รู ว่้ าท่านได้เรียนมาจากผู้ใด
พระคัมภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์ทําให้คนของพระเจ้าดีรอบคอบ

15 และตัง
้ แต่เด็กมาแล้ว

ที่ท่านได้รู พระคั
้
มภีรอ
์ น
ั บริสุทธิ์ ซึ่งมฤทธิ
ี
สอนท่
านให้ได้ปัญญาถึงความรอด
์
16
โดยความเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ พระคัมภีร ทุ
์ กตอนได้ รบ
ั การดลใจจากพระเจ้า และเป็น ประโยชน์ ใน
การสอน การตักเตือนว่ากล่าว การปรับปรุ งแก้ไขคนให้ดี และการอบรมในเรือ
่ งความชอบธรรม 17 เพื่อ
คนของพระเจ้าจะดีรอบคอบ พรักพร้อมที่จะกระทําการดีทุกอย่าง

4
คํากําชับที่สําคัญสําหรับทิโมธี
1 เหตุฉะนั ้นข้าพเจ้ากําชับท่านต่อพระพักตร์พระเจ้า และพระเยซูคริสต์เจ้า ผูจะทรงพิ
้
พากษาคนเป็น
และคนตาย เมื่อพระองค์ เสด็จมาปรากฏและตัง้ อาณาจักรของพระองค์ ว่า 2 จงประกาศพระวจนะ ให้
ขะมัก เขม้ นที ่ จะทําการทัง้ ในขณะที่ มี โอกาสและไม่ มี โอกาส จงว่า กล่าว ห้ามปราม และตัก เตือนด้วย
ความอดทนทุกอย่างและการสัง่ สอน 3 เพราะจะถึงเวลาที่คนจะทนต่อคําสอนอันถูกต้องไม่ได้ แต่เขาจะ
รวบรวมครูไว้ให้สอนในสิง่ ที่เขาชอบฟัง ตามความปรารถนาของตนเอง 4 และเขาจะบ่ายหูจากความจริง
หันไปฟังเรือ
่ งนิ ยายต่างๆ 5 ฝ่ายท่านจงระวังระไวอยูใ่ นการทัง้ ปวง จงอดทนต่อความทุกข์ยากลําบาก จง
ทําหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ และจงกระทําการรับใช้ของท่านให้สําเร็จ
ชัยชนะของเปาโลในการเผชิญหน้ากับความตายเพื่อพระคริสต์

2 ทิโมธี 4:6
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เพราะว่า บัดนี้ ข้าพเจ้า พร้อมที่ จะเป็น เครือ
่ งบูชาแล้ว และเวลาที่ ข้าพเจ้า จะจากไปนั ้ นก ็ ใกล้ จะถึง
แล้ว 7 ข้าพเจ้า ได้ ต่อสู้ อย่างเต็ม กําลัง ข้าพเจ้า ได้ แข ่ง ขัน จนถึง ที่ สุด ข้าพเจ้า ได้ รก
ั ษาความเชื่อ ไว้แล้ว
8 ตัง
้ แต่นี้ไป มงกุฎแห่งความชอบธรรมก็เตรียมไว้สําหรับข้าพเจ้าแล้ว ซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้า ผู้พิพากษา
อันชอบธรรม จะทรงประทานแก่ข้าพเจ้าในวันนั ้น และมิใช่แก่ข้าพเจ้าผูเ้ ดียวเท่านั ้น แต่จะทรงประทาน
แก่คนทัง้ ปวงที่รก
ั การเสด็จมาของพระองค์
6

ความต้องการของเปาโล
จงพยายามมาหาข้าพเจ้า โดยเร็ว 10 เพราะว่า เดมาสได้ หลงรัก โลกปัจจุบัน นี้ เสีย แล้ว และได้ ทิง้
ข้าพเจ้าไปยังเมืองเธสะโลนิ กา เครสเซนส์ได้ไปยังแคว้นกาลาเทีย ทิตัสได้ไปยังเมืองดาลมาเทีย 11 ลูก
าคนเดียวเท่า นั ้ นที ่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า จงไปตามมาระโกและพาเขามาด้วย เพราะเขาเป็น ประโยชน์ แก่
ข้าพเจ้าสําหรับการรับใช้นี้ 12 ข้าพเจ้าได้ส่งทีคิกัสไปยังเมืองเอเฟซัสแล้ว 13 เมื่อท่านมาจงเอาเสื้อคลุม
ซึ่ง ข้าพเจ้า ได้ ฝากไว้ กับ คารปัส ที่ เมืองโตรอัส มาด้วย พร ้ อมกับ หนั งสือ ต่างๆ และสิง่ ที่ สําคัญ ที่สุด คือ
หนั งสือที่ เขียนบนแผ่นหนั ง 14 อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั ้นได้ ประทุ ษร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัส ‘องค์
พระผูเ้ ป็นเจ้าจะทรงตอบแทนเขาให้สมกับการกระทําของเขา� 15 ท่านจงระวังเขาให้ดีด้วย เพราะเขาได้
คัดค้านถ้อยคําของเราอย่างรุ นแรง 16 ในการแก้คดีครัง้ แรกของข้าพเจ้านั ้น ไม่มีใครเข้าข้างข้าพเจ้าสัก
คนเดียว เขาได้ ละทิง้ ข้าพเจ้าไปหมด ข้าพเจ้า อธิษฐานต่อ พระเจ้า ว่า ขอโปรดอย่าให้พวกเขาต้องได้ รบ
ั
17
โทษเลย แต่องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าทรงประทับอยก
ู่ ับข้าพเจ้า และได้ทรงประทานกําลังให้ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า
จึง ประกาศพระวจนะได้ อย่างเต็ม ที่ เพื่อ ให้คนต่างชาติ ทัง้ ปวงได้ ยิน ดัง นั ้น ข้าพเจ้า จึง รอดพ้น จากปาก
สิงโตนั ้น 18 องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงโปรดช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากการร้ายทุกอย่าง และจะทรงคุ้มครอง
ข้าพเจ้า ไว้จนถึง อาณาจักรสวรรค์ ของพระองค์ สง่า ราศี จงมี แด่ พระองค์ สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 19 ขอ
ฝากความคิดถึงมายังปริสคากับอาควิลลา และคนในครัวเรือนของโอเนสิโฟรัสด้วย 20 เอรัสทัสยังค้าง
อยู่ ที่ เมืองโคริน ธ์ แต่ เมื่อ ข้าพเจ้า จากโตรฟีมัส ที่ เมืองมิ เลทั สน น
ั ้ เขายัง ป่วยอยู่ 21 ท่านจงพยายามมา
ให้ถึ งก ่อนฤดู หนาว ยู บูลัส ปู เดนส์ ลี นัส คลาวเดีย และพี่ น้องทัง้ หลายฝากความคิดถึง มายัง ท่านด้วย
22 ขอพระเยซู คริสต์ เจ้ าทรงสถิต อยู่กับ จิต วิญญาณของท่าน ขอพระคุณ จงดํา รงอยู่กั บท ่านเถิด เอเมน
[จดหมายฉบับที่สองถึงทิ โมธี ผู้ได้รับการเจิมให้เป็นศิษยาภิบาลคนแรกแห่งคริสตจักรชาวเอเฟซัส ได้
เขียนจากกรุ งโรม เมื่อเปาโลถูกพิพากษาต่อหน้าจักรพรรดินีโรเป็นครัง้ ที่สอง]
9

ทิตัส 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ทิตัส

เปาโลได้ เข ียนจดหมายฉบั บน ี้ ในปี ค�ศ� 67 ทิตั สเป็น ชาวกรีก ซึ่ง รับ เชื่อ โดยเปาโล ทิตั สไปกรุ ง
เยรู ซาเล็ม พร้อมกับ เปาโลในครัง้ ที่ พวกคริสเตียนได้ ปรึกษากัน ถึง เรือ
่ งพระราชบัญญั ติ ของโมเสสกับ
ชาวต่างชาติ เรารู ไม่
้ มากเกี่ยวกั บท ิตัส นอกจากว่าเปาโลให้ท่า นอยู่ที่ เกาะครีต เพื่อ จะช่วยในการตัง้ คริ
สตจักรที่นั ่น
จดหมายสัน
้ ๆนี้ ก็ เหมือนอย่างจดหมายสองฉบั บท ี่ เปาโลเขียนถึง ทิ โมธี เปาโลไว้ใจในทิตั สอย ่า งมาก
และเรียกท่านว่า “เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า� (2 คร 8:23) ในเวลาที่ เปาโลไม่สบายและท้อใจ ทิตั
สได้เดินทางจากเมืองโครินธ์มาเยีย
่ มเยียนท่านซึ่งเป็นการหนุนใจท่านอย่างมาก (2 คร 2:13; 7:6, 13)
จดหมายฉบับนี้มีคําสอนสําหรับผู้รับใช้ ครอบครัว และประชาชนทัว่ ไป

คําคํานั บ
เปาโล ผู้รบ
ั ใช้ของพระเจ้า และอัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เนื่ องด้วยความเชื่อ ของผู้ ที่ พระเจ้า ได้
ทรงเลือกสรรไว้ และให้ รู จั
้ ก ความจริง ตามทางของพระเจ้า 2 ด้วยหวัง ว่า จะได้ ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ ซึ่ง พระเจ้า
ผู้ ไม่ สามารถตรัสม ุสา ได้ ทรงสัญญาไว้ตัง้ แต่ ก่อนสร้างโลก 3 แต่ ในเวลาที่ พระเจ้า ทรงกําหนดไว้ ก็ได้
ทรงโปรดให้พระวจนะของพระองค์ปรากฏด้วยการเทศนา ซึ่งข้าพเจ้าได้รบ
ั มอบไว้ ตามพระบัญญัติของ
4
พระเจ้าผู้ทรงช่วยเราทัง้ หลายให้รอด ถึง ทิตัส ผู้เป็นบุตรแท้ของข้าพเจ้าในความเชื่อเดียวกัน ขอพระ
คุณ พระเมตตา และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และพระเยซูคริสต์เจ้าพระผูช
้ ว
่ ยให้รอดของเรา จงดํา
รงอยูก
่ ับท่านเถิด
1

ภาระสําคัญของทิตัสที่เกาะครีต

เพราะเหตุ นี้ เองข้าพเจ้า จึง ละท่านไว้ที่ เกาะครีต ก็ เพื่อ ท่านจะได้ แก้ ไขสิง่ ที่ ยงั บกพร่องให้เรียบร้อย
และตัง้ ผู้ ปกครองไว้ทุ กเมืองตามที่ ข้าพเจ้า ได้ กําชั บท ่านแล้ว 6 คือ ถ้า มี ใครไม่ มี ข้อ ตําหนิ เป็น สามี ของ
หญิงคนเดียว มีบุตรสัตย์ซื่อ และไม่มีใครกล่าวหาว่าบุตรนั ้นเป็นนั กเลงหรือเป็นคนดื้อกระด้าง 7 เพราะ
ว่าศิษยาภิบาลนั ้น ในฐานะที่เป็นผู้รบ
ั มอบฉั นทะจากพระเจ้า ต้องเป็นคนที่ไม่มีข้อตําหนิ ไม่เป็นคนเย่อ
หยิง่ ไม่ เป็น คนเลือดร้อน ไม่ เป็น นั กเลงสุ รา ไม่ เป็น นั กเลงหัวไม้ และไม่ เป็น คนโลภมักได้ 8 แต่ เป็น คน
มี อช
ั ฌาสัย รับแขกดี เป็น ผู้ รก
ั คนดี เป็น คนมี สติสัมปชัญญะ เป็น คนชอบธรรม เป็น คนบริสุทธิ์ รู จั
้ กบ
9
ัง คับใจตนเอง และเป็น คนยึ ดม น
ั ่ ในหลัก คํา สอนอัน สัตย์ ซ่ือ ตามที่ ได้ เรียนมาแล้ว เพื่อ เขาจะสามารถ
เตือนสติ ด้วยคําสอนอันถูกต้อง และชีแ
้ จงแก่ ผู้ที่ คัดค้านคําสอนนั ้น 10 เพราะว่ามีคนเป็ นอันมากที่ ด้ือ
กระด้าง พู ดมากไม่ เป็น สาระ และหลอกลวง โดยเฉพาะบรรดาผู้ ที่ เข้า สุหนั ต 11 จําเป็น ต้องให้ เขาสงบ
ปากเสีย ด้วยเขาพลิกบ้านควํา่ ทัง้ ครัวเรือนให้เสียไป โดยสอนสิง่ ที่ไม่ควรจะสอนเลย เพราะเห็นแก่เล็ก
แก่น้ อย 12 ในพวกเขาเองมีคนหนึ่ งเป็นผูพยากรณ์
้
ได้กล่าวว่า “ชาวครีตเป็นคนพูดปดเสมอ เป็นเหมือน
อย่างสัตว์ร้าย เป็น คนเกียจคร้านกิน เติบ� 13 คํา ที่ เขาอ้างนี้ เป็น ความจริง เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงต่อว่า เขา
ให้แรงๆเพื่อเขาจะได้มีความเชื่ออันถูกต้อง 14 และจะมิได้สนใจในนิ ยายของพวกยิว และในบทบัญญัติ
ของมนุษย์ ซ่ึง ให้ หน
ั ไปเสีย จากความจริง 15 สําหรับ คนบริสุทธิ์ นั ้น ทุ กสิ่ งก ็ บริสุทธิ์ แต่ สําหรับ คนชัว่ ช้า
และคนที่ ไม่ เชื่อนั ้น ก็ ไม่มี สิ ่งใดบริสุทธิ์เลย แต่ จิ ตใจและจิตสํานึ ก ผิดชอบของเขาก็ ชว
ั ่ มลทินไป 16 เขา
ออกปากยอมรับว่าเขารู จ
้ ักพระเจ้า แต่ ว่าในการกระทําของเขา เขาก็ ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติ
ตัวน่ารังเกียจ และไม่เชื่อฟัง และไม่เหมาะที่จะกระทําการดีใดๆเลย
5

ทิตัส 2:1

1217

ทิตัส 3:12

2
คําสอนที่จําเป็นสําหรับการดําเนิ นชีวต
ิ ในทางของพระเจ้า
ฝ่ายท่านจงสัง่ สอนให้ สอดคล้องกับ คํา สอนอัน ถูก ต้อง 2 พึง สอนชายที่ สูง อายุ ให้ รู จั
้ ก ประมาณตน
ในการกินดื่ม ให้เอาจริงเอาจัง ให้มีสติสัมปชัญญะ ให้มีความเชื่อ ความรัก และความอดทนอันถูกต้อง
3 ส่วนผู้หญิงที่สู งอายุก็เหมือนกัน ให้เขามีการประพฤติอย่างบริสุ ทธิ์ อย่าให้เป็ นคนใส่ความเท็จ ไม่เป็ น
คนที่ สนใจเหล้า องุน
่ มาก แต่ ให้ เป็น ผู้ สอนสิง่ ที่ ดี งาม 4 เพื่อ เขาจะได้ ฝึกสอนพวกผู้ หญิง สาวๆให้ รู ้จัก
ประมาณตนในการกินดื่ม ให้รักสามีและรักบุตรของตน 5 ให้มีสติ สัมปชัญญะ เป็นคนบริสุทธิ์ เอาใจใส่
ในบ้านเรือน เป็นคนดี และเชื่อฟังสามีของตน เช่นนี้ จึงจะไม่มีผูใดลบหลู
้
่พระวจนะของพระเจ้าได้ 6 ส่วน
ผู้ชายหนุ่ม ก็ เหมือนกัน จงเตือนเขาให้ ใช้ สติสัมปชัญญะ 7 ท่านจงสําแดงตนให้เป็น แบบอย่างในการดี
ทุกสิง่ ในคําสอนจงแสดงความสุ จริต ให้เอาจริงเอาจัง ให้จริงใจ 8 และใช้คําพูดอันถูกต้อง ซึ่งไม่มีผู้ใด
จะตําหนิ ได้ เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์ จะได้อาย ไม่มีสิ่งใดจะติท่านได้ 9 จงตักเตือนพวกทาสให้เชื่อฟังนายของตน
และให้กระทําสิง่ ที่ ถู กใจนายทุกประการ อย่าให้เถียงเลย 10 อย่าให้ยักยอก แต่ ให้สัตย์ซื่อหมดทุกอย่าง
เพื่อว่าในการทัง้ ปวงนั ้น เขาจะได้เทิดเกียรติพระดํารัสสอนของพระเจ้า ผู้ทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของ
11
12
เรา เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นําไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทัง้ ปวงแล้ว สอนให้เราละทิง้
ความอธรรมและโลกีย ตัณหา และดําเนิ น ชีวต
ิ ในโลกปัจจุบัน นี้ อย่างมี สติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม
และตามทางพระเจ้า 13 คอยความหวังอนม
ั สุ
ี ข และการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าใหญ่ยิง่ และ
14
พระเยซู คริสต์ พระผู้ ชว
่ ยให้ รอดของเรา ผู้ ได้ ทรงโปรดประทานพระองค์ เองให้ เรา เพื่อ ไถ่ เราให้ พ้น
จากความชัว่ ช้า ทุก อย่าง และทรงชําระเราให้ บริสุทธิ์ เพื่อ ให้ เป็น หมู่ ชนพิเศษเฉพาะของพระองค์ และ
เป็น คนที่ ขวนขวายกระทํา การดี 15 ข้อความเหล่า นี้ ท่านจงใช้ พูด ตัก เตือน และว่า กล่าวเขาด้วยสิทธิ
อํานาจทุกอย่าง อย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้
1

3
คริสเตียนเป็นพลเมืองดี
จง เตือน เขา ให้ นอบน้ อม ต่อ ผู้ ปกครอง บ้าน เมือง และ ผู้ มี อํานาจ ให้ เชื่อ ฟัง บรรดา พนั กงาน ฝ่าย
ปกครอง และพร้อมที่ จะปฏิ บั ติ การดี ทุก อย่าง 2 อย่า ว่าร้ายผู้ ใด อย่า ให้เป็น คนมัก ทะเลาะวิวาทก ัน แต่
ให้เป็นคนสุ ภาพ แสดงความอ่อนสุภาพต่อคนทัง้ ปวง 3 เพราะว่าเมื่อก่อนนั ้นบางครัง้ เราเองก็โง่เช่นกัน
ไม่เชื่อฟัง หลงผิด เป็นทาสของกิเลสตัณหาและการเริงสําราญต่างๆ ใช้ชีวิตอย่างเลวร้าย ริษยา น่าชัง
และเกลียดชั งก ัน และกัน 4 แต่ ว่า เมื่อ พระเจ้า ผู้ เป็น พระผู้ ชว
่ ยให้รอดของเราทรงพระกรุ ณาโปรด และ
5
ประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้ว พระองค์ได้ทรงช่วยเราให้รอด มิใช่ด้วยการกระทําที่ชอบธรรม
ของเราเอง แต่ พระองค์ ทรงพระกรุ ณาชําระให้เรามี ใจบังเกิด ใหม่ และทรงสร้างเราขึ้น มาใหม่ โดยพระ
วิญญาณบริสุทธิ์ 6 พระองค์ นั ้น ได้ ทรงประทานแก่ เราทัง้ หลายอย่า งบริบู รณ ์ โดยพระเยซู คริสต์ พระผู้
ช่วยให้รอดของเรา 7 เพื่อว่าเมื่อเราได้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์ เราจะได้เป็นผู้ได้
รับมรดกที่ มุ ่งหวังคือชีวตน
ิ ิ รน
ั ดร์ 8 คํานี้ เป็นคําสัตย์จริง ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้ นเรือ
่ งเหล่านี้ เพื่อ
คนทัง้ หลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้อุตส่าห์กระทําการดี การเหล่านี้ ดีและเป็นประโยชน์ แก่คนทัง้ ปวง
1

จงหลีกเลี่ยงคําถามที่โต้เถียงกันอย่างโง่เขลา
แต่ จงหลีก เสีย จากปัญหาโฉดเขลาที่ เถียงกัน จากการลําดับ วงศ์ ตระกูล และการเถียง และการ
ทะเลาะกัน เรือ
่ งพระราชบัญญั ติ เพราะว่าการอย่างนั ้น ไร้ประโยชน์ และไม่ เป็น เรือ
่ งเป็น ราว 10 คนใดๆ
ที่ยุให้แตกนิ กายกัน เมื่อได้ตักเตือนเขาหนหนึ่ งและสองหนแล้ว ก็จงปฏิเสธ 11 ด้วยรู แล
้ ้วว่าคนเช่นนั ้น
12
เป็น คนนอกลู่ นอกทางและบาปหนา เขาปรับ โทษตัว เขาเอง เมื่อ ข้าพเจ้า จะใช้อารเทมาสหรือ ที คิก ัส
9

ทิตัส 3:13
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ทิตัส 3:15

มาหาท่าน ท่านจงรีบ ไปหาข้าพเจ้า ที่ เมืองนิ โคบุ รี เพราะข้าพเจ้า ตัง้ ใจแล้ วว ่า จะค้างอยู่ ที่ นั ่น จนสิน
้ ฤดู
หนาว 13 ท่านจงอุตส่าห์ ส่ง เศนาสผู้ เป็น ทนายความกับ อปอลโลไปตามทางของเขา อย่า ให้ เขาขาดสิง่
ใด 14 ให้พวกเราเรียนรู ที
้ ่จะกระทําการดีด้วยสําหรับความจําเป็นต่างๆ เพื่อพวกเขาจะไม่เป็นคนที่ไร้ผล
15 คนทัง
้ หลายที่ อยู่ กับ ข้าพเจ้า ฝากความคิดถึง มายัง ท่าน ขอฝากความคิดถึง มายัง คนทัง้ ปวงที่รก
ั เรา
ในความเชื่อ ขอพระคุณดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน [เขียนถึงทิตัส ผูได้
้ รับการเจิมให้เป็นศิษยา
ภิบาลคนแรกแห่งคริสตจักรชาวครีต จากเมืองนิ โคบุรี แคว้นมาซิโดเนี ย�

ฟีเลโมน 1
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ฟีเลโมน

ในขณะที่เปาโลเป็นนั กโทษที่กรุงโรม ท่านได้นําโอเนสิมัสให้รบ
ั เชื่อในพระเยซู โอเนสิมัสเป็นทาสที่หนี
จากนายของเขาคือ ฟีเลโมนไปยังกรุ งโรม เปาโลเขียนถึงฟีเลโมนนายของโอเนสิมัส ขอให้เขายกโทษให้
โอเนสิมัส และต้อนรับเขาเหมือนอย่างพีน
่ ้ องในพระคริสต์ และเปาโลบอกว่าท่านยอมใช้หนี้ ทัง้ หมดของ
โอเนสิมัสที่มีต่อฟีเลโมน
เปาโลมีความหวังว่า ท่านจะได้รบ
ั การปลดปล่อยจากการติดคุกครัง้ แรกของท่านในกรุ งโรม (1:22)
คําคํานั บจากเปาโลและทิโมธี
ผู้ถูกจองจําเพื่อพระเยซูคริสต์ กับทิโมธีน้องชายของเรา ถึง ฟีเลโมน เพื่อนร่วมงานที่รก
ั ของ
เรา 2 และถึงนางอัปเฟียผู้เป็ นที ่รัก และอารคิปปั สผู้เป็นเพื่อนทหารด้วยกั นกับเรา และถึงคริสตจักรที่
อยูในบ้
่
านของท่าน 3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้า จง
ดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด
1 เปาโล

ความรักและความเชื่อของฟีเลโมน
ข้าพเจ้า ขอบพระคุณ พระเจ้า ของข้าพเจ้า โดยได้ เอ ่ย ถึง ท่านเสมอเมื่อ ข้าพเจ้า อธิษฐาน 5 เพราะ
ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ ถึง ความรัก และความเชื่อ ของท่านที่ มีต ่อ พระเยซู เจ้ าและต่อ บรรดาวิสุทธิชน 6 เพื่อ การ
เป็นพยานถึงความเชื่อของท่านจะได้ เกิดผลโดยการรู ถ
้ ึงสิ่งดีทุกอย่าง ซึ่งมีอยู่ในท่านโดยทางพระเยซู
7
คริสต์ น้ องเอ๋ย ความรักของท่านทําให้เรามีความยินดีและความชูใจเป็นอย่างยิง่ เพราะจิตใจของพวก
วิสุทธิชนแช่มชื่นขึ้นเพราะท่าน
4

เปาโลขอร้องเรือ
่ งโอเนสิมัส
แม้ว่าโดยพระคริสต์ ข้าพเจ้ามีใจกล้าพอที่จะสัง่ ให้ท่านทําสิง่ ที่ควรกระทําได้ 9 แต่เพราะ
เห็นแก่ ความรัก ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านดี กว่า คื ออ้อนวอนอย่างเปาโล ผู้ ชราแล้ว และบัดนี้ เป็นผู้ถู ก
จองจําอยู่ เพราะเห็นแก่ พระเยซู คริสต์ 10 ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านด้วยเรือ
่ งโอเนสิ มัส ลูกของข้าพเจ้า
ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้กําเนิ ดเมื่อข้าพเจ้าถูกจองจําอยู่ 11 เมื่อก่อนนั ้นเขาไม่เป็นประโยชน์ แก่ท่าน แต่ เดีย
๋ วนี้
12
เขาเป็น ประโยชน์ ทัง้ แก่ ท่านและแก่ ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จึง ส่ง เขาผู้ เป็น ดวงจิต ของข้าพเจ้า ที เดียวกลับ
ไปหาท่านอีก เหตุ ฉะนั ้น ท่านจงรับ เขาไว้ 13 ข้าพเจ้า ใคร่จะให้เขาอยู่ กับ ข้าพเจ้า เพื่อ เขาจะได้ ปรนนิ บัติ
ข้าพเจ้าแทนท่าน ในระหว่างที่ข้าพเจ้าถูกจองจําเพราะข่าวประเสริฐนั ้น 14 แต่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติสิ่ง
ใดลงไปนอกจากท่านจะเห็นชอบด้วย เพื่อว่าคุณความดีที่ท่านกระทํานั ้นจะไม่เป็นการฝืนใจ แต่จะเป็น
ความประสงค์ ของท่านเอง 15 อาจจะเป็นเพราะเหตุ นี้ ที่ ทําให้เขาต้องจากท่านไปชัว่ ระยะเวลาหนึ่ ง เพื่อ
ท่านจะได้ เขากลับคืนมาตลอดไป 16 บัดนี้ เขามิใช่เป็นทาสอีกต่อไป แต่ ดี ยิง่ กว่าทาส คือเป็นพี่น้องที่ รัก
เขาเป็ นที ่ รก
ั มากของข้าพเจ้า แต่ คงจะเป็ นที ่ รก
ั ของท่านมากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก ทัง้ ในเนื้ อ หนั ง และในองค์
พระผู้เป็นเจ้า 17 เหตุฉะนั ้นถ้าท่านถือว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนร่วมงานของท่าน ก็จงรับเขาไว้เหมือนรับตัว
ข้าพเจ้า เอง 18 ถ้า เขาได้ กระทํา ผิด ต่อ ท่านประการใด หรือเป็น หนี้ อะไรท่าน ท่านจงคิด เอาจากข้าพเจ้า
เถิด 19 ข้าพเจ้า เปาโล ได้ เข ียนไว้ด้วยมือ ของข้าพเจ้า เองว่า ข้าพเจ้า จะใช้ให้ ข้าพเจ้า จะไม่ อา้ งถึง เรือ
่ ง
ที่ ท่านเป็นหนี้ ข้าพเจ้า และแม้แต่ ตัวของท่านเองด้วย 20 แท้จริง น้ องเอ๋ย จงให้ข้าพเจ้ามี ความยินดี ใน
องค์ พระผู้ เป็นเจ้า เพราะท่านเถิด จงให้ข้าพเจ้า ชื่นใจในองค์ พระผู้ เป็นเจ้า 21 ข้าพเจ้า มัน
่ ใจท่านจะเชื่อ
ฟัง จึงได้เขียนมาถึงท่าน เพราะรู อยู
้ ว่
่ าท่านจะกระทํายิง่ กว่าที่ข้าพเจ้าขอเสียอีก
8 เหตุฉะนั ้น

ความหวังในอิสรภาพของเปาโล

ฟีเลโมน 22

22 อีกประการหนึ่ ง
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ขอท่านได้จัดเตรียมที่พักไว้สําหรับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าหวังว่าจะมาหาท่าน
อีก ตามคํา อธิษฐานของท่าน 23 เอปาฟรัส ผู้ ซึ่ง ถูก จองจํา อยู่ ด้วยกั นก ับ ข้าพเจ้า เพื่อ พระเยซู คริสต์ ได้
ฝากความคิดถึงมายังท่าน 24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส และลูกา ผู้เป็นเพื่อนร่วมงานกับข้าพเจ้า ก็
ฝากความคิดถึง มายัง ท่านด้วย 25 ขอพระคุณ ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา จงดํารงอยู่
กับจิตวิญญาณของท่านเถิด เอเมน [เขียนจากกรุ งโรมถึงฟีเลโมน และส่งโดยโอเนสิ มัส ผู้เป็นทาสรับ
ใช้�

ฮีบรู 1:1
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ฮีบรู

เราไม่ ทราบว่า ใครเขียนหนั งสือ ฮีบรู นี้ แต่ คนส่วนมากคิด ว่า เปาโลเป็น ผู้ เขียน เราสามารถทราบได้
ว่า หนั งสือ เล่ มน ี้ เป็น จดหมายถึง ชาวฮีบรู เพราะว่า ตัง้ แต่ ต้น ถึง ปลายมี การเปรียบเทียบความเชื่อ ของ
คริสเตียนกับพระคัมภีรเดิ
์ ม กับเครือ
่ งบูชาและพิธต่
ี างๆ ของชาวฮีบรู ซ่ึงเล็งไปถึงพระคริสต์ ข้อแรกพูด
ถึงบรรพบุรุษ ซึ่งหมายถึงพวกบรรพบุรุษของชาวฮีบรู (ชาวยิว�

จดหมายฉบั บน ี้ ไม่ ได้ เข ียนถึง คริสตจักรใดๆ (เช่น โรม 1 และ 2 โคริน ธ์ เอเฟซัส ฟี ลิ ป ปี โคโลสี 1
และ 2 เธสะโลนิ กา) หรือ ถึง พวกคริสตจั กร (เช่น กาลาเทีย� หรือ ถึง คนส่วนตัว (เช่น 1 และ 2 ทิ โมธี
ทิตัส ฟี เลโมน 2 และ 3 ยอห์น� แต่ หนังสือฮีบรู นี้ เป็ นที ่เรียกกันว่า “จดหมายทัว่ ไป� ซึ่งเขียนถึงชาวยิ
วทก
ี่ ระจัดกระจายไป (เช่นหนั งสือยากอบ (ยก 1:1) ซึ่งเขียนถึงชาวยิวด้วย� แต่จดหมายฉบับนก็
ี้ เหมาะ
สําหรับคริสเตียนทุกคน เพราะว่าเราได้เชื่อและใช้พระคัมภีรท
์ ัง้ เดิมและใหม่เช่นกัน
ชาวยิวทไม่
ี่ เชื่อกเกล
็
ียดเปาโล ชาวยิวทเี่ ชื่อแล้วในกรุ งเยรู ซาเล็มก็มักจะเชื่อว่าจะต้องตามธรรมเนี ยม
ต่างๆของศาสนายิว (กท 2:11-13) พวกคริสเตียนยิว บางคนได้ ไปสอนคํา สอนผิด ให้ แก่ ผู้ เชื่อ แล้ว ใน
เมืองกาลาเทีย ดังนั ้นถ้าเปาโลเขียนจดหมายฉบับนี้ก็เป็นการดีที่ ท่านจะไม่ให้ชื่อของท่านปรากฏในจด
หมายฉบับนี้ เรารู ว้ า่ จดหมายฉบับนี้เขียนขึ้นที ่กรุ งโรมเพราะได้ เขียนว่า “พวกพี่น้องที่ เป็นชาวอิตาลีก็
ฝากความคิดถึงมายังท่านทัง้ หลาย� (13:24) ทิ โมธีซ่ึงได้ ติ ดคุกพร้อมกับเปาโล พึ่งได้ รบ
ั การปล่อยตัว
(13:23) และเปาโลหวังว่าอีกไม่นานท่านจะได้รบ
ั การปลดปล่อยด้วย (13:19) ดู เหมือนว่าหนั งสือ 2 เป
โตร 3:15-16 ชี้ให้เห็นว่าเปาโลเป็นผู้เขียนหนั งสือฮีบรู นี้ เพราะว่าเปโตรพูดถึงวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
และเรือ
่ งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชาวยิวซึ่งท่านว่า “มีบางข้อที่เข้าใจยาก� ซึ่งเล็งถึงคําเขียนของเปาโล
หน ังสือ ฮีบรู เข ีย นก่อ นการทําลายกรุ ง เยรู ซาเล็ม และพระวิ หาร ซึ่ง เกิด ขึ้น ในปี ค�ศ� 70 (10:2-3;
13:10-11)
หน ังสือเล่ มน ี้เน้ นว่า พระเยซู ซึ่ง เป็น มหาปุโรหิต เครือ
่ งบูชาและพระผู้ ชว
่ ยให้รอดก็ ประเสริฐกว่าสิง่
ต่างๆในสมัยของโมเสส
สง่าราศีของพระบุตรและพระราชกิจของพระองค์

1 ในโบราณกาลพระเจ้าได้ ตรัสด้วยวิธต
ี ่างๆมากมายแก่บรรพบุรุษทางพวกศาสดาพยากรณ์ 2 แต่ใน

วันสุดท้ายเหล่านี้ พระองค์ ได้ ตรัสแก่ เราทัง้ หลายทางพระบุตร ผู้ซึ่งพระองค์ ได้ ทรงตัง้ ให้เป็นผู้รบ
ั สรรพ
สิง่ ทัง้ ปวงเป็นมรดก พระองค์ได้ทรงสร้างกัลปจักรวาลโดยพระบุตร 3 พระบุตรทรงเป็นแสงสะท้อนสง่า
ราศีของพระเจ้า และทรงมีสภาวะเป็นพิมพ์เดียวกันกับพระองค์ และทรงผดุงสรรพสิง่ ไว้โดยพระดํารัส
อันทรงฤทธิข
์ องพระองค์ เมื่อพระบุตรได้ทรงชําระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว ก็ได้ทรงประทับนัง่
ณ เบื้องขวาพระหัตถ์ของผู้ทรงเดชานุภาพเบื้องบน
พระบุตรทรงอยูเ่ หนื อพวกทูตสวรรค์

4 พระองค์ทรงเป็ นผู้เยีย
่ มกว่าเหล่าทูตสวรรค์มากนั ก

ด้วยว่าพระองค์ทรงรับพระนามที่ประเสริฐกว่า
นามของทูต สวรรค์ นั้น เป็น มรดก เพราะว่า มี ผู้ ใดบ้างในบรรดาทูต สวรรค์ ที่ พระองค์ ได้ ตรัส แก่ เขาใน
เวลาใดว่า ‘ท่านเป็น บุตรของเรา วัน นี้ เราได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่านแล้ว� และยัง ตรัส อี กว่า ‘เราจะเป็น บิดา
ของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา� 6 และอีกครัง้ หนึ่ งเมื่อพระองค์ทรงนําพระบุตรหัวปีองค์ที่ได้บังเกิด
นั ้น ให้เสด็จ เข้า มาในโลก พระองค์ ก็ ตรัสว ่า ‘ให้บรรดาพวกทูต สวรรค์ ทัง้ สิน
้ ของพระเจ้า นมัสการท่าน�
5
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ส่วนพวกทูต สวรรค์ นั ้น พระองค์ ตรัสว ่า ‘พระองค์ ทรงบันดาลพวกทูต สวรรค์ ของพระองค์ ให้ เป็น ดุจ
วิญญาณ และทรงบันดาลผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ ให้ เป็น ดุจ เปลวเพลิง� 8 แต่ ส่วนพระบุตรนั ้น พระองค์
ตรัสว ่า ‘โอ พระเจ้า ข้า พระที่นั่ง ของพระองค์ ดํารงเป็น นิ ตย์ และเป็น นิ ตย์ ธารพระกรแห่ง อาณาจักร
ของพระองค์ก็เป็นธารพระกรเที่ยงธรรม 9 พระองค์ ทรงรักความชอบธรรม และทรงเกลียดชังความชัว่
ช้า ฉะนั ้นพระเจ้า คือ พระเจ้าของพระองค์ ได้ ทรงเจิมพระองค์ ไว้ด้วยนํ้ามันแห่งความยินดี ยงิ่ กว่าพระ
สหายทัง้ ปวงของพระองค์� 10 และ ‘องค์พระผูเ้ ป็นเจ้าเจ้าข้า เมื่อเดิมพระองค์ทรงวางรากฐานของแผ่น
ดินโลก และฟ้าสวรรค์เป็นพระหัตถกิจของพระองค์ 11 สิ่งเหล่านี้ จะพินาศไป แต่พระองค์ทรงดํารงอยู่ สิ
่งเหล่านี้ จะเก่าไปเหมือนเครือ
่ งนุ่งห่ม 12 พระองค์จะทรงม้วนสิง่ เหล่านี้ ไว้ดุจเสื้อคลุม และสิง่ เหล่านั ้ นก็
จะเปลี่ยนแปลงไป แต่พระองค์ยังทรงเป็นอย่างเดิม และปีเดือนของพระองค์จะไม่สิน
้ สุด� 13 แต่แก่ทูต
สวรรค์องค์ใดเล่าที่พระองค์ได้ตรัสในเวลาใดว่า ‘จงนั ่งที่ขวามือของเรา จนกว่าเราจะกระทําให้ศัตรู ของ
ท่านเป็น แท่น รองเท้า ของท่าน� 14 ทูต สวรรค์ ทัง้ ปวงเป็น แต่ เพียงวิญญาณผู้ ปรนนิ บัติ ที่ พระองค์ ทรง
ส่งไปช่วยเหลือบรรดาผู้ที่จะได้รบ
ั ความรอดเป็นมรดกมิใช่หรือ
7

2
จงใส่ใจกับความรอดอันยิง่ ใหญ่

1 เหตุ ฉะนั ้นเราควรจะสนใจในข้อความเหล่านั ้ นที ่เราได้ยน
ิ ได้ฟังให้มากขึ้นอีก

เพราะมิฉะนั ้นในเวลา
หนึ่ ง เวลาใดเราจะห่างไกลไปจากข้อความเหล่า นั ้น ด้วยว่า ถ้า ถ้อยคํา ซึ่ง ทูต สวรรค์ ได้ กล ่าวไว้นั้ นม น
ั่
คง และการละเมิดกับการไม่เชื่อฟังทุกอย่างได้ รบ
ั ผลตอบสนองตามความยุติธรรมแล้ว 3 ดังนั ้นถ้าเรา
ละเลยความรอดอันยิง่ ใหญ่แล้ว เราจะรอดพ้นไปอย่างไรได้ ความรอดนั ้นได้เริม
่ ขึ้นโดยการประกาศของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าเอง และบรรดาผู้ที่ได้ยินพระองค์ ก็ได้รับรองแก่เราว่าเป็นความจริง 4 ทัง้ นี้ พระเจ้าก็
ทรงเป็นพยานด้วย โดยทรงแสดงหมายสําคัญและการมหัศจรรย์ และโดยการอัศจรรย์ต่างๆ และโดย
ของประทานจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งทรงประทานตามพระประสงค์ของพระองค์
2

พระคริสต์ทรงครอบครองอยูเ่ หนื อสิง่ สารพัด
5 เพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทรงมอบโลกใหม่ซ่ึงเรากล่าวถึงนั ้นให้อยู่ใต้บังคับของเหล่าทูตสวรรค์ 6 แต่มี
อยูแห่
่ งหน่งึ ที่คนเป็นพยานถึงเรือ
่ งนี้ ว่า ‘มนุษย์เป็นผู้ใดเล่าซึ่งพระองค์ทรงระลึกถึงเขา และบุตรมนุษย์
เป็น ผู้ ใดซึ่ง พระองค์ ทรงเยีย
่ มเยียนเขา 7 พระองค์ ทรงทําให้ เขาตํ่า กว่า พวกทูต สวรรค์ แต่ หน ่อยเดียว
และพระองค์ทรงประทานสง่าราศี กับเกียรติเป็นมงกุฎให้แก่เขา และได้ทรงตัง้ เขาไว้ให้อยู่เหนื อบรรดา
พระหัตถกิจของพระองค์ 8 พระองค์ทรงมอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยูภายใต้
่
เท้าของเขา� ในการซึ่งพระองค์ทรง
มอบสิง่ ทัง้ ปวงให้อยู่ใต้อํานาจของเขานั ้น ไม่มีสิ ่งใดเลยที่ ไม่อยู่ใต้อํานาจของเขา แต่ขณะนี้ เรายังไม่เห็
นว่าทุกสิง่ อยูใต้
่ อํานาจของเขา
ความทุกข์ทรมานของพระคริสต์
ผู้ซึ่งพระองค์ทรงทําให้ต่ํากว่าทูตสวรรค์แต่หน่อยเดียวนั ้น ทรงได้รบ
ั สง่าราศี
และพระเกียรติเป็นมงกุฎ เพราะที่พระองค์ทรงสิน
้ พระชนม์ด้วยความทุกข์ทรมาน ทัง้ นี้ โดยพระคุณของ
พระเจ้า พระองค์จะได้ทรงชิมความตายเพื่อมนุษย์ทุกคน 10 ด้วยว่าในการที่พระเจ้าจะทรงพาบุตรเป็นอ
ัน มากถึง สง่า ราศี นั ้น ก็ สมอยู่ แล ้ วท ี่ พระองค์ ผู้ เป็น เจ้าของสิง่ สารพัด และผู้ทรงบันดาลให้ สิ ่ง สารพัด
บังเกิดขึ้น จะให้ผูที
้ ่เป็นนายแห่งความรอดของเขานั ้นได้ถึงที่สําเร็จโดยการทนทุกข์ทรมาน 11 เพื่อว่าทัง้
พระองค์ ผู้ชําระคนทัง้ หลายให้บริสุทธิ์ และคนเหล่านั ้ นที ่ได้ รับการชําระ ก็ มาจากแหล่งเดียวกัน เพราะ
เหตุ นั้น พระองค์ จึง ไม่ ทรงละอายที่ จะทรงเรียกเขาเหล่านั ้ นว ่า เป็น พี่ น้องกัน 12 ดัง ที่ พระองค์ ตรัสว ่า
‘เราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้ องของเรา เราจะร้องเพลงสรรเสริญพระองค์ในท่ามกลางที่
9 แต่ เราก็ เห็นพระเยซู
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ชุมนุมชน� 13 และตรัสอีกว่า ‘เราจะไว้วางใจในพระองค์� ทัง้ ตรัสอีกว่า ‘ดูเถิด ตัวเรากับบุตรซึ่งพระเจ้า
ทรงประทานแก่เรา�
พระคริสต์ทรงรับสภาพมนุษย์

เหตุ ฉะนั ้ นคร ั ้ นบุตรทัง้ หลายมี ส่วนในเนื้ อ และเลือดอยู่ แล้ว พระองค์ ก็ได้ ทรงรับ เนื้ อ และเลือด
เหมือนกัน เพื่อ โดยความตายพระองค์ จะได้ ทรงทํา ลายผู้ นั้ นที ่ มี อํานาจแห่ง ความตาย คือ พญามาร
15 และจะได้ ทรงช่วยเขาเหล่า นั ้น ให้ พ้น จากการเป็ น ทาสชัว
ิ เพราะเหตุ กล ัว ความตาย 16 ความ
่ ชีวต
จริง พระองค์ มิได้ ทรงรับ สภาพของทูต สวรรค์ แต่ ทรงรับ สภาพของเชื้อ สายของอับ ราฮัม 17 เหตุ ฉะนั ้น
พระองค์จึงทรงต้องเป็นเหมือนกับพีน
่ ้ องทุกอย่าง เพื่อว่าพระองค์จะได้ทรงเป็นมหาปุโรหิต ผู้กอปรด้วย
พระเมตตาและความสัตย์ซ่ือในการทุกอย่างซึ่งเกี่ยวกับพระเจ้า เพื่อลบล้างบาปทัง้ หลายของประชาชน
18 เพราะเหตุ ที่ พระองค์ ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานโดยถูก ทดลองนั ้น พระองค์ จึง ทรงสามารถช่วยผู้ ที่ ถู ก
ทดลองนั ้นได้
14

3
พระคริสต์ทรงอยูเ่ หนื อโมเสส

1 เหตุฉะนั ้นท่านพี่น้องอันบริสุ ทธิ์

ผู้เข้าส่วนด้วยกันในการทรงเรียกซึ่งมาจากสวรรค์นั ้น จงพิจารณา
อัครสาวกและมหาปุโรหิตซึ่งเรารับเชื่ออยู่นั ้น คือพระเยซูคริสต์ 2 ผู้ทรงสัตย์ซ่ือต่อพระเจ้าผู้ได้ทรงแต่ง
ตัง้ พระองค์ ไว้ เหมือนอย่างโมเสสได้ สัตย์ ซื่อ ในพรรคพวกของพระองค์ ทัง้ สิน
้ 3 แต่ ถึง กระนั ้น พระองค์
ก็ ทรงสมควรได้ รบ
ั พระเกียรติ มากกว่าโมเสสมากนั ก เช่นเดียวกับผู้สร้างบ้านย่อมมีเกียรติ ยศมากกว่า
บ้านนั ้น 4 ด้วยว่าบ้านทุกหลังต้องมีผู้สร้าง แต่ ว่าผู้ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวงก็ คือพระเจ้า 5 ฝ่ายโมเสส
นั ้น สัตย์ซ่ ือ ในพรรคพวกของพระองค์ ทัง้ สิ้นก ็ อย่างคนรับ ใช้ เพื่อ จะได้ เป็น พยานถึง เหตุ การณ์ เหล่ านั ้น
ซึ่ง จะกล่าวต่อ ภายหลัง 6 แต่ พระคริสต์ นั้น ในฐานะพระบุตรที่ ทรงอํานาจเหนื อ ครอบครัว ของพระองค์
และเราทัง้ หลายเป็นครอบครัวนน
ั ้ แหละ หากเราจะยึดความมัน
่ ใจและความชื่นชมยินดีในความหวังนั ้น
ไว้ให้มัน
่ คงจนถึงที่สุด
คําเตือน: พวกอิสราเอลที่ไม่เชื่อจึงเข้าในแผ่นดินคานาอันไม่ได้
ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์
8 อย่า ให้จิ ตใจของท่านแข็ง กระด้างไปอย่างในครัง
้ กบฏนั ้น เหมือนอย่างในวันที ่ ถู กทดลองในถิน
่ ทุ รก ัน
ดาร 9 เมื่อ บรรพบุรุษ ของท่านทดลองเราโดยเอาเราเข้า พิ สู จน ์ และได้ เห ็ นก ิ จการของเราถึง สี่ สิ บปี
10 เพราะเหตุ นั้น เราจึง เคืองคนชัว
้ กทางทัง้ หลาย
่ อายุ นั ้น และว่า “ใจของเขาหลงผิดอยู่เสมอ เขาไม่ รู จั
11
ของเรา�
ดัง นั ้น เราจึง ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ ได้ เข้า สู่ ที่ สงบสุข ของเรา� ’)
12 ท่านพี่ น้องทัง
้ หลาย จงระวัง ให้ดี เพื่อ จะไม่ มี ผู้ หน่งึ ผู้ ใดในพวกท่านมี ใจชัว่ และไม่ เชื่อ แล้ว ก็ หลงไป
จากพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ 13 ท่านจงเตือนสติกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกว่า “วันนี้ � เพื่อว่าจะ
ไม่มีผู้ใดในพวกท่านมีใจแข็งกระด้างไปเพราะเล่ห์กลของบาป 14 เพราะว่าถ้าเรายึดความไว้วางใจที่เรา
มี อยู่ตอนต้น ไว้ให้มัน
่ คงจนถึง ที่ สุด เราก็ กลายมาเป็น ผู้ มี ส่วนกับ พระคริสต์ 15 เมื่ อม ี คํา กล่าวไว้ว่า ‘วัน
นี้ ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิตใจของท่านแข็งกระด้างไปอย่างในครัง้ กบฏ
นั ้น� 16 เพราะบางคน เมื่อ เขาได้ยน
ิ แล้ว ก็ ยัง ได้ กบฏอยู่ แต่ มิใช่ ทุ กคนที่ โมเสสได้ นํา ออกจากประเทศ
17
อียป
ิ ต์ และใครหนอที่พระองค์ได้ทรงโทมนั สตลอดสี่สิบปีนั ้น ก็คนเหล่านั ้นที่กระทําบาป และซากศพ
ของเขาทิง้ อยูใ่ นถิน
่ ทุรกันดารมิใช่หรือ 18 และแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่า เขาจะไม่ได้เข้าสู่
ที่สงบสุขของพระองค์ ก็คนเหล่านั ้ นที่ไม่เชื่อมิใช่หรือ 19 ฉะนั ้นเราจึงรู ว่
้ า เขาไม่สามารถเข้าไปสู่ที่สงบสุ
ขนัน
้ ได้เพราะเขาไม่ได้เชื่อ
7 เหตุฉะนั ้น (ตามที่พระวิญญาณบริสุ ทธิ์ตรัสว่า ‘วันนี้
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4
การเข้าสู่ที่สงบสุขโดยความเชื่อ
1 เหตุ ฉะนั ้น เมื่ อม ี พระสัญญาทรงประทานไว้ แล ้ วว ่า จะให้ เข ้า ในที่ สงบสุ ข ของพระองค์ ให้ เราทัง
้
หลายมีความยําเกรงว่า ในพวกท่านอาจจะมีผู้หน่งึ ผู้ใดเหมือนไปไม่ถึง 2 เพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าว
ประเสริฐให้แก่ เราแล้ว เหมือนแก่ เขาเหล่านั ้นด้วย แต่ ว่าถ้อยคําซึ่งเขาได้ยน
ิ นั ้นไม่ได้ เป็นประโยชน์ แก่
3
เขา เพราะว่า เขาไม่ มี ความเชื่อ พ้องกับ ผู้ ที่ ได้ยน
ิ
เพราะว่าเราทัง้ หลายที่ เชื่อ แล้ วก ็ เข ้า ในที่ สงบสุ ขน น
ั้
เหมือนพระองค์ ได้ ตรัส ไว้แล ้ วว ่า ‘ตามที่ เราได้ ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า “เขาจะไม่ ได้ เข้า สู่ ที่
สงบสุขของเรา� ’ แม้ว่างานนั ้นสําเร็จแล้วตัง้ แต่วางรากสร้างโลก 4 และมีข้อหนึ่ งที่พระองค์ได้ตรัสถึงวั
นที่เจ็ดดังนี้ ว่า ‘ในวันที่เจ็ดพระเจ้าทรงพักการงานทัง้ สิน
้ ของพระองค์� 5 และแห่งเดียวกันนั ้นได้ตรัสอี
กว่า ‘เขาจะไม่ได้เข้าสู่ที่สงบสุขของเรา� 6 ครัน
้ เห็นแล้วว่ายังมช
ี อ
ั ้ และคน
่ งให้บางคนเข้าในที่สงบสุขนน
เหล่านั ้ นที ่ได้ยินข่าวประเสริฐคราวก่อนไม่ได้เข้าเพราะเขาไม่เชื่อ 7 พระองค์จึงได้ทรงกําหนดวันหนึ่ งไว้
อีก คือกล่าวในคัมภีรข
์ องดาวิดครัน
้ ล่วงไปช้านานแล้วว่า “วันนี้ � เหมือนตรัสเมื่อคราวก่อนแล้วว่า ‘วัน
นี้ ถ้าท่านทัง้ หลายจะฟังพระสุรเสียงของพระองค์ อย่าให้จิ ตใจของท่านแข็งกระด้างไป� 8 เพราะว่าถ้า
เยซูได้พาเขาเข้าสู่ที่สงบสุ ขนน
ั ้ แล้ว พระองค์ก็คงมิได้ตรัสในภายหลังถึงวันอ่ืนอีก 9 ฉะนั ้นจึงยังมีสะบา
โตสําหรับชนชาติ ของพระเจ้า 10 ด้วยว่าคนใดที่ ได้ เข้าไปในที่ สงบสุขของตนแล้ว ก็ได้ หยุดการงานของ
ตน เหมือนพระเจ้าได้ทรงหยุดจากพระราชกิจของพระองค์ 11 เหตุฉะนั ้นให้เราทัง้ หลายอุตส่าห์เข้าในที่
สงบสุ ขนน
ั ้ เพื่อมิให้ผู้หน่งึ ผู้ใดตกหลงไปในการไม่เชื่อเช่นเขาเหล่านั ้นซึ่งเป็นตัวอย่าง 12 เพราะว่าพระ
วจนะของพระเจ้านั ้ นมีชีวต
ิ และทรงพลานุภาพอยู่เสมอ คมยิง่ กว่าดาบสองคมใดๆ แทงทะลุกระทัง่ จิต
และวิญญาณ ตลอดข้อ กระดูก และไขในกระดูก และสามารถวินิจฉั ย ความคิด และความมุ่ง หมายในใจ
ด้วย 13 ไม่มีสิ่งเนรมิตสร้างใดๆ ที่ไม่ได้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์ แต่สิ่งสารพัดกเปล
็
ือยเปล่า
และปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วย
พระเยซูทรงเป็นมหาปุโรหิต
14 เหตุฉะนั ้นเมื่อเรามีมหาปุโรหิตผู้เป็ นใหญ่ที่ผ่านฟ้าสวรรค์ไปแล้ว คือพระเยซู พระบุตรของพระเจ้า
ขอ ให้ เรา ทัง้ หลาย มัน
่ คง ใน การ ยอมรับ ของ เรา ไว้ 15 เพราะ ว่า เรา มิ ได้ มี มหา ปุโรหิต ที่ ไม่ สามารถ จะ
เห็นใจในความอ่อนแอของเรา แต่ ได้ ทรงถูก ทดลองเหมือนอย่างเราทุก ประการ ถึง กระนั ้น พระองค์ ก็
ยังปราศจากบาป 16 ฉะนั ้นขอให้เราทัง้ หลายจงมีใจกล้าเข้ามาถึงพระที่นั่งแห่งพระคุณ เพื่อเราจะได้รบ
ั
พระเมตตา และจะได้พบพระคุณที่จะช่วยเราในขณะที่ต้องการ

5
มหาปุโรหิตที่มาจากมนุษย์ก็ไม่สมบูรณ์
1 ฝ่ายมหาปุโรหิต ทุก คนที่ เลือกมาจากมนุษย์ ได้ แต่ งตัง
้ ไว้ให้ สําหรับ มนุษย์ ในบรรดาการซึ่ง เกี่ยวกับ
พระเจ้า เพื่อ ท่านจะได้ นํา เครือ
่ งบรรณาการและเครือ
่ งบูชามาถวายเพราะความบาป 2 ท่านนั ้ นม ี ใจ
เมตตากรุ ณาคนโง่ และคนหลงผิด ได้ เพราะท่านเองก็ มี ความอ่อนกําลัง อยู่ รอบตัว ด้วย 3 เหตุ ฉะนั ้น
ท่านต้องถวายเครือ
่ งบูชาเพราะความบาปเพื่อคนทัง้ ปวงฉั นใด ท่านจึงต้องถวายเพื่อตัวเองด้วยฉั นนั ้น
4 และไม่มีผู้ใดตัง
้ ตนเองสําหรับเกียรตินี้ ได้ เว้นแต่พระเจ้าทรงเรียกเหมือนอย่างทรงเรียกอาโรน
เมลคีเซเดคเป็นภาพเล็งถึงพระคริสต์
พระคริสต์ก็ไม่ได้ทรงยกย่องพระองค์เองขึ้นเป็นมหาปุโรหิต แต่เป็นโดยพระเจ้า
ผู้ ได้ ตรัส กับ พระองค์ ว่า ‘ท่านเป็น บุตรของเรา วัน นี้ เราได้ ให้ กําเนิ ด แก่ ท่านแล้ว� 6 เหมือนพระองค์
5 ในทํานองเดียวกัน
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ได้ ตรัส อีก แห่ง หนึ่ ง ว่า ‘ท่านเป็น ปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตามอย่างของเมลคี เซเดค� 7 ฝ่ายพระเยซู ขณะเมื่อ
พระองค์ ดํารงอยู่ ในเนื้ อ หนั ง นั ้น พระองค์ ได้ ถวายคํา อธิษฐาน และทูล วิงวอนด้วยทรงกันแสงมากมาย
และ นํ้า พระเนตร ไหล ต่อ พระเจ้า ผู้ทรง สามารถ ช่วย พระองค์ ให้ พ้น จาก ความ ตาย ได้ และ พระเจ้า ได้
ทรงสดับ เพราะพระองค์ นั้น ได้ ยําเกรง 8 ถึง แม้ ว่า พระองค์ ทรงเป็น พระบุตร พระองค์ ก็ ทรงเรียนรู ที
้ ่ จะ
นอบน้ อมยอมเชื่อฟัง โดยความทุกข์ลําบากที่พระองค์ได้ทรงทนเอา 9 และเมื่อทรงถูกทําให้เพียบพร้อม
ทุกประการแล้ว พระองค์ก็เลยทรงเป็นผูจ
้ ัดความรอดนิ รน
ั ดร์สําหรับคนทัง้ ปวงที่เชื่อฟังพระองค์ 10 โดย
พระเจ้าได้ทรงตัง้ พระองค์ให้เป็นมหาปุโรหิตตามอย่างของเมลคีเซเดค
ทารกคริสเตียน
เรือ
่ งเกี่ยวกับ พระองค์ นั้ นม ี มากและยากที่ จะอธิบายให้เข ้า ใจได้ เพราะว่า ท่านทัง้ หลายกลายเป็น
คนหูตึงเสียแล้ว 12 ถึงแม้ว่าขณะนี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็ นครูได้แล้ว แต่ท่านก็ต้องให้คนอื่นสอนท่าน
อีก ในเรือ
่ งหลัก เบื้องต้น แห่ง พระวจนะของพระเจ้า และท่านทัง้ หลายกลายเป็น คนที่ ยงั ต้องกิน นํ้านม
ไม่ใช่ อาหารแข็ง 13 เพราะว่า ทุก คนที่ ยั งก ิน นํ้า นมนั ้ นก ็ ยงั ไม่ ชาํ นาญในพระวจนะแห่ง ความชอบธรรม
เพราะเขายังเป็นทารกอยู่ 14 แต่อาหารแข็งนั ้นเป็นอาหารสําหรับผู้ใหญ่ คือผู้ที่ เคยฝึกหัดความคิดของ
เขาจนสังเกตได้วา่ ไหนดีไหนชัว่
11

6

คําสอนให้ละประถมโอวาทของพระคริสต์และก้าวไปถึงความบริบูรณ์
1 เหตุฉะนั ้นให้เราละประถมโอวาทของพระคริสต์ไว้ และให้เราก้าวหน้าไปถึงความบริบูรณ์ อย่าเอาสิง
่
เหล่านี้ มาวางเป็นรากอีกเลย คือการกลับใจเสียใหม่จากการกระทําที่ตายแล้ว และความเชื่อในพระเจ้า
2 และคําสอนว่าด้วยพิธบ
ี ัพติศมา และการวางมือ และการเป็นขึ้นมาจากตาย และการพิพากษาลงโทษ
3
เป็น นิ ตย์ นั ้น ถ้า พระเจ้า จะทรงโปรดอนุญาต เราก็ จะกระทํา อย่างนี้ ได้ 4 เพราะว่า คนเหล่านั ้ นที ่ ได้ รับ
ความสว่างมาครัง้ หนึ่ งแล้ว และได้รู รสของประทานจากสวรรค์
้
ได้มีส่วนในพระวิญญาณบริสุทธิ์ 5 และ
ได้ชิมความดีงามแห่งพระวจนะของพระเจ้า และฤทธิเ์ ดชแห่งยุคที่จะมานั ้น 6 ถ้าเขาเหล่านั ้นจะหลงอยู่
อย่างนี้ ก็เหลือวิสัยที่ จะให้เขากลับใจเสียใหม่อีกได้ เพราะตัวเขาเองได้ตรึงพระบุตรของพระเจ้าเสี ยอีก
แล้ว และได้ทําให้พระองค์ขายหน้าต่อธารกํานั ล 7 ด้วยว่าพื้นแผ่นดินที่ได้ดูดดื่มน้าํ ฝนที่ตกลงมาเนื องๆ
และงอกขึ้นมาเป็นต้นผักให้ประโยชน์ แก่ คนทัง้ หลายที่ ได้ พรวนดินด้วยนั ้น ก็ รับพระพรมาจากพระเจ้า
8 แต่ ดิ นที ่ งอกหนามใหญ่ และหนามย่อยก็ ถู กทอดทิง
้ และเกือบจะถึงที่ สาปแช่งแล้ว ซึ่งในที่ สุดก็จะถูก
เผาไฟเสีย 9 แต่ ดู ก่อนพวกที่ รัก แม้เราพู ดอย่างนั ้น เราก็ เชื่อแน่ วา่ ท่านทัง้ หลายคงจะได้ สิ ่งที่ ดี กว่านน
ั้
10
และสิง่ ซึ่ง เกี่ยวกับความรอด เพราะว่าพระเจ้าไม่ ทรงอธรรมที่ จะทรงลืม การงานและการทํา งานหนั
กด้วยความรักซึ่งท่านได้แสดงต่อพระนามของพระองค์ คือการรับใช้วสุ
ิ ทธิชนนั ้นและยังรับใช้อยู่ 11 และ
เราปรารถนาให้ท่านทัง้ หลายทุกคนแสดงความตัง้ ใจจริงให้ถึงความมัน
่ ใจอย่างเต็มที่แห่งความหวังนั ้น
12
จนถึง ที่สุด ปลาย เพื่อ ท่านจะไม่ เป็น คนเฉื่ อยช้า แต่ ให้ตามเยีย
่ งอย่างแห่ง คนเหล่านั ้ นที ่ อาศัย ความ
เชื่อและความเพียร จึงได้รบ
ั ตามพระสัญญาเป็นมรดก
พระสัญญาอันมน
ั ่ คงของพระเจ้า
13 เพราะ ว่า เมื่อ พระเจ้า ได้ ทรง ทํา พระ สัญญา ไว้ กับ อับ ราฮั มน น
ั ้ โดย เหตุ ที่ ไม่มี ใคร เป็น ใหญ่ กว่า
พระองค์ ที่ พระองค์ จะทรงให้ คํา ปฏิญาณได้ นั ้น พระองค์ ก็ได้ ทรงให้ คํา ปฏิญาณแก่ พระองค์ เอง 14 คือ
ตรัสว ่า ‘เราจะอวยพรท่านแน่ เราจะทวีเชื้อ สายของท่านให้มากขึ้น � 15 เช่น นั ้น แหละ เมื่ ออ ับ ราฮัม ได้
ทนคอยด้วยความเพียรแล้ว ท่านก็ ได้ รับตามพระสัญญานั ้น 16 ส่วนมนุษย์นั้นต้องปฏิญาณต่อหน้าผู้ที่
เป็นใหญ่กว่าตน และเมื่อเกิดข้อทุ่มเถียงอะไรกันขึ้น ก็ ต้องถือคําปฏิญาณนั ้นเป็นคํายืนยันขัน
้ เด็ดขาด
17 ฝ่ายพระเจ้า เมื่อ พระองค์ ทรงหมายพระทัย จะสําแดงให้ ผู้ ที่ รับคํา ทรงสัญญานั ้น เป็ น มรดกรู ให้
้ แน่ ใจ
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ยิง่ ขึ้ นว ่า พระดําริของพระองค์ จะแปรปรวนไม่ ได้ พระองค์ จึง ได้ ทรงให้ คํา ปฏิญาณไว้ด้วย 18 เพื่ อด ้วย
สองประการนั ้ นที ่ เปล ี่ยนแปลงไม่ ได้ ในที่ ซ่ึง พระองค์ จะตรัสม ุ สาไม่ ได้ นั ้น เราซึ่ง ได้ หนี มาหาที่ ลี้ ภัย นั ้น
จึงจะได้รบ
ั การหนุนนํ้าใจอย่างจริงจัง ที่จะฉวยเอาความหวังซึ่งมีอยู่ตรงหน้าเรา 19 ความหวังนั ้นเรายึด
ไว้ต่างสมอของจิตวิญญาณ เป็นความหวังทัง้ แน่ และมัน
่ คง และได้ ทอดไว้ภายในม่าน 20 ที่ ผู้นําหน้าได้
เสด็จ เข้าไปเผื่อ เราแล้ว คือ พระเยซู ผู้ ทรงได้ รบ
ั การแต่ง ตัง้ เป็น มหาปุโรหิต เป็น นิ ตย์ ตามอย่างเมลคี เซ
เดค
เมลคีเซเดคเป็นแบบอย่างของพระคริสต์

7

1 เพราะเมลคีเซเดคผู้นี้ คือกษั ตริย์เมืองซาเลม

เป็นปุโรหิตของพระเจ้าผู้สูงสุด ผู้ได้พบอับราฮัมขณะ
ที่กําลังกลับมาจากการฆ่าฟันกษั ตริย์ทัง้ หลาย และได้อวยพรแก่อับราฮัม 2 อับราฮัมก็ได้ถวายของหนึ่ ง
ในสิบ จากของทัง้ ปวงแก่ ท่านผู้ นี้ ตอนแรกท่านผู้ นี้ แปลว่า กษั ตริย์ แห่ งความชอบธรรม แล ้ว หลัง จา
กนั ้ นก ็ แปลว่า กษั ตริย์ เมืองซาเลมด้วย ซึ่ง หมายถึง กษั ตริย์ แห่ งสันติ สุข 3 บิ ดามารดาและตระกูล ของ
ท่านก็ ไม่มี วันเริม
่ ต้นและวันสิน
้ สุดของชีวิตก็ไม่มีเช่นกัน แต่ เป็นเหมือนพระบุตรของพระเจ้า ซึ่งดํารง
ตําแหน่ งปุโรหิตอยูตลอดเวลา
่
ปุโรหิตตระกูลเลวีได้ถวายสิบชักหนึ่ งแก่เมลคีเซเดคโดยทางอับราฮัม
แล ้ว จงคิด ดูเถิด ว่า ท่านผู้ นี้ ยิง่ ใหญ่ เพียงไร ซึ่ง แม้ แต่ อับ ราฮัม ผู้ เป็นต้น ตระกูล ของเรานั ้น ยัง ได้ ชก
ั
หนึ่ งในสิบจากของริบนัน
้ มาถวายแก่ท่าน 5 และแท้จริงบรรดาบุตรของเลวี ซึ่งได้รบ
ั ตําแหน่ งปุโรหิตนน
ั้
ถึงแม้ว่าท่านเหล่านั ้นได้บังเกิดจากเอวของอับราฮัม ก็ยังมีพระบัญชาสัง่ ให้รบ
ั สิบชักหนึ่ งจากประชาชน
6
ตามพระราชบัญญัติ คือจากพวกพี่น้องของตน แต่ ท่านผู้นี้ ไม่ใช่เชื้อสายพวกเขา แต่ ก็ ยังได้ รบ
ั สิบชัก
7
หนึ่ งจากอับราฮัม และได้อวยพรให้อบ
ั ราฮัมผูที
้ ่ได้รับพระสัญญาทัง้ หลาย สิ่งที่ค้านไม่ได้ คือผูน
้ ้ อยต้อง
รับพรจากผู้ใหญ่ 8 ฝ่ายข้างนี้ มนุษย์ที่ต้องตายยังได้รบ
ั สิบชักหนึ่ ง แต่ฝ่ายข้างโน้ นท่านผูเ้ ดียวได้รับ และ
มี พยานกล่าวถึงท่านว่าท่านยังมีชีวิตอยู่ 9 ถ้าจะพูดไปอีกอย่างหนึ่ งก็ว่า เลวีนั้นที ่รบ
ั สิบชักหนึ่ งก็ยงั ได้
10
ถวายสิบชักหนึ่ งทางอับราฮัม เพราะว่าขณะนั ้นเขายังอยู่ในเอวของบรรพบุรุษ ขณะที่ เมลคีเซเดคได้
พบกับอับราฮัม
4

ตําแหน่ งปุโรหิตของพระคริสต์เหนื อกว่าตําแหน่ งของอาโรน
11 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า เมื่อ จะ ถึง ความ สําเร็จ ได้ ใน ทาง ตําแหน่ ง ปุโรหิต ที่ สืบ มา จาก ตระ กูล เลวี (ด้วย ว่า
ประชาชนได้ รบ
ั พระราชบัญญั ติ โดยทางตําแหน่ ง นี้ � ที่ ไหนจะต้องการให้ มี ปุ โรหิ ตอ ีก ตามอย่างเมลคี
เซเดคเล่า ซึ่ งม ิ ได้ เรียกตามอย่างอาโรน 12 เพราะเมื่อ ตําแหน่ ง ปุโรหิต เปลี่ยนแปลงไปแล้ว พระราช
บัญญัติก็จําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงไปด้วย 13 เพราะว่าท่านที่ เรากล่าวถึงนั ้นมาจากตระกูลอื่น ซึ่งเป็น
ตระกูล ที่ ยงั ไม่ มี ผู้ ใดเคยทํา หน้าที่ ปรนนิ บัติ ที่ แท่น บูชาเลย 14 เพราะเป็ นที ่ ประจักษ์ ชัด แล้ วว ่า องค์ พระ
ผู้เป็นเจ้าของเรานั ้นได้ทรงสืบเชื้อสายมาจากตระกูลยูดาห์ โมเสสไม่ได้ว่าจะมีปุโรหิตมาจากตระกูลนน
ั้
เลย 15 และข้อนี้ ประจักษ์ ชัดยิง่ ขึ้นอีก เมื่อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้หน่งึ เกิดขึ้นตามอย่างของเมลคีเซเดค
16 ซึ่งไม่ได้ ทรงตัง
้ ขึ้นตามพระราชบัญญัติซึ่งเป็นบทบัญญัติสําหรับเนื้ อหนั ง แต่ตามฤทธิเ์ ดชแห่งชีวตอ
ิ
17
ันไม่รู สิ
้ ้นสุดเลย เพราะมีพยานกล่าวถึงท่านว่า ‘ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของเมลคีเซเดค�
18 ด้วยว่า จริงๆแล้ว พระบัญญั ติ ที่ มี อยู่ เดิ มน ัน
้ ก็ได้ ยกเลิกไป เพราะขาดฤทธิแ
์ ละไร้ประโยชน์ 19 เพราะ
ว่าพระราชบัญญัติ นั ้นไม่ได้ทําอะไรให้ถึงความสําเร็จ แต่ ได้นําความหวังอันดีกว่าเข้ามา และโดยความ
หวังนั ้นเราทัง้ หลายจึงเข้ามาใกล้พระเจ้า 20 ที่ว่าดีกว่านันก
้ ็เพราะว่า ปุโรหิตคนนั ้นได้ทรงตัง้ ขึ้นโดยทรง
ปฏิญาณไว้ 21 (บรรดาปุโรหิต เหล่า นั ้น ไม่ มี การกล่าวปฏิญาณเมื่อ เขาเข้า รับ ตําแหน่ ง แต่ ส่วนปุ โรหิตน
ี้ มี คํา กล่าวปฏิญาณจากพระองค์ ว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงปฏิญาณแล้ว และจะไม่ เปล ี่ย นพระทัย ของ

ฮีบรู 7:22

1227

ฮีบรู 8:12

พระองค์ว่า “ท่านเป็นปุโรหิตเป็นนิ ตย์ตามอย่างของเมลคีเซเดค� ’) 22 พระเยซูก็ได้ทรงเป็นผู้รบ
ั ประกัน
แห่งพันธสัญญาอันดีกว่าสักเพียงใด
ปุโรหิตตระกูลเลวีจะต้องตาย แต่พระเยซูทรงดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์

แท้ จร ิง ส่วนปุโรหิต เหล่านั ้ นก ็ ได้ ทรงตัง้ ขึ้น ไว้หลายคน เพราะว่า ความตายได้ ขัด ขวางไม่ ให้ ดํารง
อยู่ ในตําแหน่ ง เรือ
่ ยไป 24 แต่ ฝ่ายพระองค์ นี้ โดยเหตุ ที่ พระองค์ ดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ ตําแหน่ ง ปุโรหิต ของ
พระองค์ จึง ไม่ แปรปรวน 25 ด้วยเหตุ นี้ พระองค์ จึง ทรงสามารถเป็น นิ ตย์ที่ จะช่วยคนทัง้ ปวงที่ ได้ เข ้า มา
ถึงพระเจ้าโดยทางพระองค์นั้นให้ได้รับความรอด เพราะว่าพระองค์ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิ ตย์เพื่อเสนอ
ความให้คนเหล่านั ้น 26 มหาปุโรหิตเช่นนี้ แหละที่ เหมาะสําหรับเรา คือเป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากอุบาย ไร้
มลทิน แยกจากคนบาปทัง้ ปวง ประทั บอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ 27 พระองค์ ไม่ต้องทรงนําเครือ
่ งบูชามาทุก
วันๆดังเช่นมหาปุโรหิตอ่น
ื ๆ ผูซึ
้ ่งถวายสําหรับความผิดของตัวเองก่อน แล้วจึงถวายสําหรับความผิดของ
ประชาชน ส่วนพระองค์ได้ทรงถวายเครือ
่ งบูชาเพียงครัง้ เดียว คือเมื่อพระองค์ได้ทรงถวายพระองค์เอง
28 ด้วยว่าพระราชบัญญัตินั ้นได้ แต่ งตัง
้ มนุษย์ที่อ่อนกําลังขึ้นเป็นมหาปุโรหิต แต่คําทรงปฏิญาณนั ้นซึ่ง
มาภายหลังพระราชบัญญัติ ได้ทรงแต่งตัง้ พระบุตรขึ้น ผู้ถึงความสําเร็จเป็นนิ ตย์
23

8
พิธต่
ี างๆชีให้
้ เห็นถึงความจริงของพระเจ้า

บัดนี้ ในเรือ
่ งที่ เราพูด มาแล้ วน ัน
้ ข้อ สรุ ปน น
ั ้ คือ ว่า เรามี มหาปุโรหิต อย่างนี้ เอง ผู้ ได้ ประทับ เบื้อง
ขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้าสวรรค์ 2 เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานบริสุทธิ์ และในพลับพลาแท้
ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงตัง้ ไว้ ไม่ใช่ มนุษย์ ตัง้ 3 เพราะว่า ทรงตัง้ มหาปุโรหิต ทุก คนขึ้น เพื่อ ให้ ถวาย
ของกํานั ล และเครือ
่ งบู ชา ด้วยเหตุ นี้ จึง จํา เป็ นที ่ มหาปุโรหิต ผู้ นี้ ต้องมี สิ ่ง หนึ่ ง สิง่ ใดถวายด้วย 4 เพราะ
ถ้าพระองค์ ทรงอยู่ในโลก พระองค์ ก็ จะไม่ ได้ ทรงเป็นปุโรหิต เพราะว่ามี ปุ โรหิตที่ ถวายของกํานั ล ตามพ
ระราชบัญญัติ อยู่แล้ว 5 ปุ โรหิตเหล่านั ้นปฏิ บัติ ตามแบบและเงาแห่งสิง่ เหล่านั ้ นที ่อยู่ในสวรรค์ เหมือน
พระเจ้าได้ทรงสัง่ แก่โมเสสครัน
้ เมื่อท่านจะสร้างพลับพลานั ้นว่า ‘ดูเถิด จงทําทุกสิง่ ตามแบบอย่างที่เรา
แจ้งแก่ท่านบนภูเขา�
1

พันธสัญญาใหม่ก็เข้ามาแทนที่พันธสัญญาเก่า

6 แต่ว่าพระองค์ได้ทรงเป็ นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่า

เพราะได้ทรงตัง้ ขึ้นโดยพระ
สัญญาอันดี กว่าเก่าเท่าใด บัดนี้ พระองค์ ก็ได้ ตําแหน่ งอันเลิศกว่าเก่าเท่านั ้น 7 เพราะว่าถ้าพันธสัญญา
เดิ มน น
ั ้ ไม่ มี ข้อ บกพร่องแล้ว ก็ ไม่ จํา เป็ นที ่ จะต้องมี พันธสัญญาที่ สองอีก 8 ด้วยว่า พระเจ้า ตรัสติ เขาว่า
‘องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสว ่า “ดู เถิด วัน เวลาจะมาถึง ซึ่ง เราจะทํา พันธสัญญาใหม่ กับ วงศ์ วานอิสราเอล
และวงศ์ วานยู ดาห์ 9 ไม่ เหมือนกับพันธสัญญาซึ่งเราได้ กระทํากับบรรพบุรุษของเขาทัง้ หลาย เมื่อเราจู
งมือเขาเพื่อนําเขาออกจากแผ่นดินอียป
ิ ต์ เพราะว่าเขาเหล่านั ้นไม่ได้มัน
่ อยูใ่ นพันธสัญญาของเราอีกต่อ
ไปแล้ว เราจึง ได้ ละเขาไว้� องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ตรัสด ัง นี้ แหละ 10 “นี่ คือ พันธสัญญาซึ่ง เราจะกระทํา กับ
วงศ์ วานอิสราเอลภายหลังสมัยนั ้น� องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “เราจะบรรจุราชบัญญัติของเราไว้ในจิตใจ
ของเขาทัง้ หลาย และจะจารึกมันไว้ที่ ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขา
จะเป็น ประชาชนของเรา 11 และทุก คนจะไม่ สอนเพื่อนบ้านของตนและพี่ น้องของตนแต่ละคนอี กว่า
‘จงรู จ
้ ัก องค์ พระผู้ เป็น เจ้า � เพราะเขาทัง้ หลายจะรู จ
้ ัก เราหมด ตัง้ แต่ คนตํ่าต้อยที่สุด ถึง คนใหญ่ โตที่
12
สุด เพราะเราจะกรุ ณาต่อการอธรรมของเขา และจะไม่จดจําบาปและความชัว่ ช้าของเขาอีกต่อไป� ’
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“พันธสัญญาใหม่� พระองค์ ทรงถือว่า พันธสัญญาเดิ มนัน
้ พ้นสมัยไปแล้ว และ
สิง่ ที่พ้นสมัยและเก่าไปแล้วนัน
้ ก็พร้อมที่จะเสื่อมสูญไป
13 เมื่อพระองค์ ตรัสถึง

9
พิธต่
ี างๆในพันธสัญญาเดิมเป็นแบบอย่างของพันธสัญญาใหม่
1 แท้จริงถึงแม้พันธสัญญาเดิมนันก
้ ็ยงั ได้มีกฎสําหรับการปรนนิ บัติในพิธนมั
ี สการ และได้มีสถานอัน
2
บริสุทธิ์สําหรับโลกนี้ เพราะว่าได้มีพลับพลาสร้างขึ้นตกแต่งเสร็จแล้ว คือห้องชัน
้ นอก ซึ่งมีคันประทีป
3
โต๊ะ และขนมปัง หน้า พระพักตร์ ห้องนี้ เรียกว่าที่ บริสุทธิ์ และภายในม่านชั นที
้ งพลับพลาซึ่ง
้ ่ สองมี หอ
เรียกว่า ที่ บริสุทธิ์ที่สุด 4 ห้องนั ้ นม ี แท่น ทองคํา สําหรับ ถวายเครือ
่ งหอม และมี หี บพันธสัญญาหุ้ มด ้วย
ทองคํา ทุ กด ้าน ในหี บน ั ้นม ี โถทองคํา ใส่ มานา และมี ไม้ เท ้า ของอาโรนที่ ออกช่อ และมี แผ่ นศิลาพันธ
สัญญา 5 และเหนื อหีบนันม
้ ีรู ปเครู บแห่งสง่าราศีคลุมพระที่นั่งพระกรุ ณานั ้น สิ่งเหล่านี้ เราจะพรรณนา
6
ให้ละเอียดในที่ นี้ ไม่ได้ แล้วเมื่อจัดตัง้ สิง่ เหล่านี้ ไว้อย่างนั ้นแล้ว พวกปุโรหิตก็เข้าไปในพลับพลาห้องที่
หน่งึ ทุกครัง้ ที่ปรนนิ บัติพระเจ้า 7 แต่ในห้องที่สองนั ้นมม
ี หาปุโรหิตผูเ้ ดียวเท่านั ้นทีเข
่ ้าไปได้ปีละครงั ้ และ
ต้องนําเลือดเข้าไปถวายเพื่อตัวเอง และเพื่อความผิดของประชาชนด้วย 8 อย่างนั ้นแหละ พระวิญญาณ
บริสุทธิ์ ได้ ทรงสําแดงว่า ทางซึ่ง จะเข้าไปในที่ บริสุทธิที
์ ่ สุด นั ้น ไม่ ได้ ปรากฏแจ้ง คราวเมื่อ พลับพลาเดิม
9
ยังตัง้ อยู่ พลับพลาเดิมเป็นเครือ
่ งเปรียบสําหรับในเวลานั ้น คือมก
ี ารถวายของให้และเครือ
่ งบูชา ซึ่งจะ
กระทํา ให้ใจวินิจฉั ย ผิด และชอบของผู้ ถวายนั ้น ถึงที่ สําเร็จ ไม่ ได้ 10 ซึ่ง เป็น แต่ เพียงของกิน ของดื่ม และ
พิธี ชาํ ระล้างต่างๆ และเป็น พิธี สําหรับ เนื้ อ หนั ง ที่ ได้ บัญญัติ ไว้ จนกว่า จะถึง เวลาที่ จะต้องเปลี่ยนแปลง
ใหม่
การถวายบูชาของพระคริสต์เป็นความสําเร็จสมบูรณ์

แต่ เมื่อ พระคริสต์ ได้ เสด็จ มาเป็น มหาปุโรหิต แห่ง สิง่ ประเสริฐ ซึ่ง จะมาถึง โดยทางพลับพลาอัน
ใหญ่ ยงิ่ กว่า และสมบู รณ ์ ยงิ่ กว่า แต่ ก่อน ที่ ไม่ ได้ สร้างขึ้น ด้วยมือ และพูด ได้ วา่ มิ ได้ เป็น อย่างของโลก
นี้ 12 พระองค์ เสด็จ เข้าไปในที่ บริสุทธิ์เพียงครัง้ เดียวเท่านั ้น และพระองค์ ไม่ ได้ ทรงนํา เลือดแพะและ
เลือดลูกวัว เข้าไป แต่ ทรงนํา พระโลหิต ของพระองค์ เองเข้าไป และทรงสําเร็จ การไถ่ บาปชั วน
ั ดร์แก่
่ ิ รน
13
เรา เพราะถ้าเลือดวัวตัวผู้และเลือดแพะ และเถ้าของลูกโคตัวเมีย ที่ประพรมลงบนคนบาป สามารถ
ชําระเนื้ อ หนั ง ให้ บริสุทธิได้
ั
์ 14 มากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าไรพระโลหิต ของพระคริสต์ โดยพระวิญญาณนิ รน
ดร์ได้ ทรงถวายพระองค์ เองแด่ พระเจ้า เป็น เครือ
่ งบูชาอัน ปราศจากตําหนิ จะได้ ทรงชําระใจวินิจฉั ย ผิด
และชอบของท่านทัง้ หลายให้ พ้น จากการกระทํา ที่ ตายแล้ว เพื่อ จะได้ ปฏิบัติ พระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่
15 เพราะเหตุนี้พระองค์จึงทรงเป็ นคนกลางแห่งพันธสัญญาใหม่ เพื่อเมื่อมผู
ี หน
้ ่งึ ตายสําหรับทจ
ี่ ะไถ่การ
ละเมิดของคนที่ได้ละเมิดต่อพันธสัญญาเดิมนน
ั ้ แล้ว คนทัง้ หลายที่ถูกเรียกแล้วนัน
้ จะได้รบ
ั มรดกอันนิ
รันดร์ตามพระสัญญา
11

การสิน
้ พระชนม์ของพระคริสต์ทําให้ทราบถึงพระประสงค์ของพระองค์
ผู้ทําหนั งสือนั ้นก็ต้องถึงแก่ความตายแล้ว 17 เพราะ
ว่า เมื่อ คนตายแล้ว หนั งสือ พินัยกรรมนั ้น จึง ใช้ได้ มิ ฉะนั ้น เมื่อ ผู้ ทํายังม ี ชีวิตอยู่ หน ังสือ พินัย กรรมนั ้ นก
็ ใช้ ไม่ ได้ 18 เหตุ ฉะนั ้น พันธสัญญาเดิม ก็ ไม่ ได้ ทรงตัง้ ขึ้น ไว้ โดยปราศจากเลื อด 19 เพราะว่า เมื่อ โมเสส
ประกาศข้ อบ ังคั บท ุก ข้อ แก่ บรรดาพลไพร่ตามพระราชบัญญั ติ แล้ว ท่านจึง ได้ เอาเลือดลูกวัว และเลือด
ลูก แพะกั บน้าํ และเอาขนแกะสี แดงและต้น หุ สบมาประพรมหนั ง สื อม ้ วนนั ้ นก ั บท ั ้งบรรดาคนทัง้ ปวง
20 กล่าวว่า ‘นี่ เป็ น เลือดแห่ง พันธสัญญา ซึ่ง พระเจ้า ทรงบัญญั ติ ไว้แก่ ท่านทัง
้ หลาย� 21 แล ้ วท ่า นก็ เอา
16 เพราะว่าในกรณี ที่เกี่ยวกับหนั งสือพินัยกรรม
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เลือดประพรมพลับพลากับ เครือ
่ งใช้ ทุ กชนิ ด ในการปฏิ บั ติ นั ้น เช่น เดียวกัน 22 และตามพระราชบัญญั ติ
ถือว่า เกือบทุกสิง่ จะถูกชําระด้วยโลหิต และถ้าไม่มีโลหิตไหลออกแล้ว ก็จะไม่มีการอภัยบาปเลย
การเสียสละอย่างใหญ่หลวงของพระคริสต์

เหตุ ฉะนั ้น จึง จําเป็น ต้องชําระแบบจําลองของสวรรค์ โดยใช้ เครือ
่ งบูชาอย่างนี้ แต่ ว่า ของจริง ใน
สวรรค์ นั ้น ต้องชําระด้วยเครือ
่ งบูชาอัน ประเสริฐ กว่า เครือ
่ งบูชาเหล่า นั ้น 24 เพราะว่า พระคริสต์ ไม่ ได้
เสด็จ เข้า ในสถานที่ บริสุทธิ์ซึ่ง สร้างขึ้น ด้วยมื อมนุษย์ อัน เป็น แบบจําลองจากของจริง แต่ พระองค์ ได้
เสด็จเข้าไปในสวรรค์นั้นเอง และบัดนี้ ทรงปรากฏจําเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทัง้ หลาย 25 พระองค์
ไม่ ต้องทรงถวายพระองค์ เองซํ้า อีก เหมือนอย่างมหาปุโรหิต ที่ เข ้า ไปในที่ บริสุทธิทุ
์ ก ปี ๆ นํา เอาเลือดซึ่ง
ไม่ใช่โลหิตของตัวเองเข้าไปด้วย 26 มิฉะนั ้นพระองค์คงต้องทนทุกข์ทรมานบ่อยๆตัง้ แต่สร้างโลกมา แต่
ว่าเดีย
๋ วนี้ พระองค์ได้ทรงปรากฏในเวลาที่สุดนี้ ครัง้ เดียว เพื่อจะได้กําจัดความบาปได้โดยถวายพระองค์
เองเป็นเครือ
่ งบูชา 27 มีข้อกําหนดสําหรับมนุษย์ไว้แลวว
้ ่าจะต้องตายหนหนึ่ ง และหลังจากนั ้นกจ
็ ะมีการ
พิพากษาฉั นใด 28 ดังนั ้นพระคริสต์ได้ทรงถวายพระองค์เองหนหนึ่ ง เพื่อจะได้ทรงรับเอาความบาปของ
คนเป็ นอันมาก แล้วพระองค์ จะทรงปรากฏครัง้ ที่ สองปราศจากความบาปแก่ บรรดาคนที่ คอยพระองค์
ให้เขาถึงความรอดฉั นนั ้น
23

10
พันธสัญญาเดิมสิ้นสุด

โดยเหตุ ที่ พระราชบัญญัติ นั ้น ได้ เป็น แต่ เงาของสิ่ งด ี ที่ จะมาภายหน้า มิใช่ ตัว จริง ของสิง่ นั ้ นที เดียว
พระราชบัญญัตินั ้นจะใช้เครือ
่ งบูชาที่เขาถวายทุกปีๆเสมอมากระทําให้ผู้ถวายสักการบูชานัน
้ ถึงที่สําเร็จ
2
ไม่ได้ เพราะถ้าเป็นเช่นนั ้นได้ เขาคงได้หยุดการถวายเครือ
่ งบูชาแล้วมิใช่หรือ เพราะถ้าผู้นมัสการนั ้น
ได้ รบ
ั การชําระให้ บริสุทธิ์ครัง้ หนึ่ ง แล้ว เขาคงจะไม่ รู ้สึก ว่า มี บาปอีก ต่อ ไป 3 แต่ การถวายเครือ
่ งบู ชาน
ัน
้ เป็น เหตุ ให้ ระลึก ถึง ความบาปทุก ปี ๆ 4 เพราะเลือดวัว ผู้ และเลือดแพะไม่ สามารถชําระความบาปได้
5 ดังนั ้นเมื่อพระองค์เสด็จเข้ามาในโลกแล้ว พระองค์ได้ตรัสว่า ‘เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาพระองค์
ไม่ทรงประสงค์ แต่ พระองค์ ได้ ทรงจัดเตรียมกายสําหรับข้าพระองค์ 6 เครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่
บาป พระองค์ ไม่ ทรงพอพระทัย 7 แล ้ว ข้า พระองค์ ทูล ว่า “ดู เถิด ข้า พระองค์ มาแล้ว โอ พระเจ้า ข้า เพื่อ
จะกระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์� (ในหนั ง สื อม ้ วนก็ มี เข ียนเรือ
่ งข้า พระองค์�’ 8 เมื่อ พระองค์ ตรัสด
ัง นี้ แล ้ วว ่า “เครือ
่ งสัตวบูชาและเครือ
่ งบูชาและเครือ
่ งเผาบูชาและเครือ
่ งบูชาไถ่ บาป พระองค์ ไม่ ทรง
9
ประสงค์และไม่ทรงพอพระทัย� ซึ่งเขาได้บูชาตามพระราชบัญญัตินั ้น แล้วพระองค์จึงตรัสว่า “ดูเถิด
ข้า พระองค์ มาแล้ว โอ พระเจ้า ข้า เพื่อ จะกระทํา ตามนํ้า พระทัย พระองค์� พระองค์ ทรงยกเลิก ระบบเดิ
มน ัน
้ เสีย เพื่อ จะทรงตัง้ ระบบใหม่ 10 โดยนํ้า พระทัย นั ้น เองที่ เราทัง้ หลายได้ รบ
ั การทรงชําระให้บริสุทธิ์
11
โดยการถวายพระกายของพระเยซู คริสต์ เพียงครัง้ เดียวเท่านั ้น ฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ ยน
ื ปฏิ บัติ อยู่ทุก
วันๆและนํา เอาเครือ
่ งบูชาอย่างเดียวกัน มาถวายเนื องๆ เครือ
่ งบู ชาน น
ั ้ จะยกเอาความบาปไปเสีย ไม่ ได้
เลย 12 ฝ่ายพระองค์นี้ ครัน
้ ทรงถวายเครือ
่ งบูชาเพราะความบาปเพียงหนเดียวซึ่งใช้ได้เป็นนิ ตย์ ก็เสด็จ
13
ประทับ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า ตัง้ แต่ นี้ ไปพระองค์ คอยอยู่ จนถึง บรรดาศั ตรู ของพระองค์ จะ
ถูกปราบลงเป็ นที ่รองพระบาทของพระองค์ 14 เพราะว่าโดยการทรงถวายบูชาหนเดียว พระองค์ได้ทรง
กระทําให้คนทัง้ หลายที่ถูกชําระแล้วถึงที่สําเร็จเป็นนิ ตย์ 15 และพระวิญญาณบริสุทธิก็
์ ทรงเป็นพยานให้
แก่เราด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า
1

พระเจ้าไม่ทรงจดจําความบาปของคนที่เชื่อ
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“นี่ คือพันธสัญญาซึ่งเราจะกระทํากับเขาทัง้ หลายภายหลังสมัยนั ้น� องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัส “เรา
จะบรรจุ ราชบัญญั ติ ของเราไว้ในจิตใจของเขาทัง้ หลาย และจะจารึก มัน ไว้ที่ ในดวงใจของเขาทัง้ หลาย
17 และจะไม่ จดจํา บาปและความชัว
่ ช้า ของเขาอีก ต่อ ไป� ’ 18 ดัง นั ้น เมื่ อม ี การลบบาปแล้ วก ็ ไม่มี การ
ถวายเครือ
่ งบูชาไถ่บาปอีกต่อไป
พระคริสต์เป็นทางที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้า
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย เมื่อ เรามี ใจกล้า ที่ จะเข้ าไปในที่ บริสุทธิที
์ ่ สุด โดยพระโลหิต ของพระเยซู
20 ตามทางใหม่และเป็ นทางที่ มีชว
ิ ซึ่งพระองค์ได้ทรงเปิดออกสําหรับเราทัง้ หลายโดยม่านนั ้น คือเนื้ อ
ี ต
หนั ง ของพระองค์ 21 และครัน
้ เรามี มหาปุโรหิต สําหรับ ครอบครัว ของพระเจ้า แล้ว 22 ก็ ให้เราเข้า มาใกล้
ด้วยใจจริง ด้วยความเชื่ออันเต็มเปี่ ยม มีใจที่ถูกประพรมชําระพ้นจากการวินิจฉั ยผิดและชอบที่ชัว่ ร้าย
และมีกายล้างชําระด้วยนํ้าอันใสบริสุทธิ์ 23 ให้เรายึดมน
ั ่ ในความเชื่อที่เราทัง้ หลายรับไว้นั ้น โดยไม่หวัน
่
24
ไหว (เพราะว่า พระองค์ ผู้ ทรงประทานพระสัญญานั ้น ทรงสัตย์ ซื่อ) และให้ เราพิจารณาดู กัน และกัน
เพื่อเป็นเหตุ ให้มีความรักและกระทําการดี 25 ซึ่งเราเคยประชุมกันนั ้นอย่าให้หยุด เหมือนอย่างบางคน
เคยกระทํานั ้น แต่ จงเตือนสติ กันและกัน และให้มากยิง่ ขึ้นเมื่อท่านทัง้ หลายเห็นวันเวลานั ้นใกล้ เข้ามา
แล้ว
19

การปฏิเสธพระคริสต์และเครือ
่ งบูชาอื่นๆ

26 เมื่อเราได้ รบ
ั ความรู เ้ รือ
่ งความจริงแล้ว

แต่เรายังขืนทําผิดอีก เครือ
่ งบูชาไถ่บาปก็จะไม่มีเหลืออยู่
เลย แต่ จะมี ความหวาดกลัว ในการรอคอยการพิพากษาโทษและไฟอันร ้ายแรง ซึ่ง จะกิน เอาบรรดา
คนที่ ขัด ขวางนั ้น เสีย 28 คนที ่ ได้ ฝ่าฝืน พระราชบัญญั ติ ของโมเสสนั ้น ถ้า มี พยานสัก สองสามปาก ก็ จะ
ต้องตายโดยปราศจากความเมตตา 29 ท่านทัง้ หลายคิดดูซิว่าคนที่ เหยียบยํ่าพระบุตรของพระเจ้า และ
ดู หมิน
่ พระโลหิต แห่ง พันธสัญญาซึ่ง ชําระเขาให้ บริสุทธิ์ว่า เป็น สิง่ ชัว่ ช้า และประมาทต่อ พระวิญญาณ
ผู้ทรงพระคุ ณ ควรจะถูก ลงโทษมากยิง่ กว่า นั ้น สัก เท่าใด 30 เพราะเรารู จ
้ ัก พระองค์ ผู้ ได้ ตรัสว ่า ‘การ
แก้ แค้น เป็น ของเรา เราจะตอบสนอง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ตรัส � และได้ ตรัส อี กว่า ‘องค์ พระผู้ เป็น
เจ้าจะทรงพิพากษาประชาชนของพระองค์� 31 การตกอยู่ในอุง้ พระหัตถ์ของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์นั้น
เป็ นที ่ น่า หวาดกลัว 32 แต่ ท่านทัง้ หลายจงระลึก ถึง คราวก่อนนั ้น หลัง จากที่ ท่านได้ รบ
ั ความสว่างแล้ว
ท่านได้อดทนต่อความยากลําบากอย่างใหญ่หลวง 33 บางทีท่านก็ถูกประจานให้อบ
ั อายขายหน้าและถูก
ข่มเหง บางที ท่านก็ ร่วมทุกข์ กับ คนที่ ถู กข่มเหงนั ้น 34 เพราะว่า ท่านทัง้ หลายมี ใจเมตตาต่อ ข้าพเจ้า ใน
เมื่อ ข้าพเจ้า ต้องถูก ขัง ไว้ และเมื่ อม ี คนปล้น ชิง เอาทรัพย์ สิ ่ง ของของท่านไป ท่านก็ ยอมให้ ด้วยใจยินดี
เพราะท่านรู แล
้ ้ วว ่า ท่านมี ทรัพย์ สมบัติ ที่ ประเสริฐ กว่า และถาวรกว่า นั ้ นอ ีก ในสวรรค์ 35 เหตุ ฉะนั ้น ขอ
อย่าได้ละทิง้ ความไว้วางใจของท่าน ซึ่งมีบําเหน็ จอันยิง่ ใหญ่ 36 ด้วยว่าท่านทัง้ หลายต้องการความเพียร
เพื่อว่าครัน
้ ท่านกระทําให้น้ําพระทัยของพระเจ้าสําเร็จได้ ท่านจะได้ รบ
ั ตามคําทรงสัญญา 37 ‘เพราะอีก
ไม่นานพระองค์ผู้จะเสด็จมาก็จะเสด็จมาและจะไม่ทรงชักช้า 38 แต่คนชอบธรรมจะมีชีวิตดํารงอยู่โดย
ความเชื่อ แต่ถ้าผู้ใดเสื่อมถอย ใจของเราจะไม่มีความพอใจในคนนั ้นเลย� 39 แต่เราทัง้ หลายไม่อยูฝ่
่ าย
คนเหล่านั ้นที่กลับถอยหลังถึงความพินาศ แต่อยูฝ่
่ ายคนเหล่านั ้นที่เชื่อจนให้จิตวิญญาณถึงที่รอด
27

11
ความเชื่อได้แสดงออกโดยบุคคลแห่งความเชื่อ
1 บัดนี้ ความเชื่อ คือ ความแน่ ใจในสิง
่ ใจว่า สิ ่ง ที่ ยงั ไม่ ได้ เห ็นนั ้ นม ี จริง
่ ที่ เราหวัง ไว้ เป็น หลัก ฐานมัน
2 โดยความเชื่อนี้ เอง พวกบรรพบุรุษก็ ได้ รับการรับรอง 3 โดยความเชื่อนี้ เอง เราจึงเข้าใจว่า พระเจ้าได้
ทรงสร้างกัลปจักรวาลด้วยพระดํารัสของพระองค์ ดังนั ้นสิง่ ที่มองเห็นจึงเป็นสิง่ ที่เกิดจากสิง่ ที่ไม่ปรากฏ
ให้เห็น
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อาแบล
โดยความเชื่อ อาแบลนั ้น จึง ได้ นํา เครือ
่ งบูชาอัน ประเสริฐ กว่า เครือ
่ งบูชา ของคาอิน มาถวายแด่
พระเจ้า เพราะเหตุเครือ
่ งบูชานัน
้ จึงมีพยานว่าท่านเป็นคนชอบธรรม คือพระเจ้าทรงเป็นพยานแก่ของ
ถวายของท่าน โดยความเชื่อนั ้น แม้ว่าอาแบลตายแล้วท่านก็ยงั พูดอยู่
4

เอโนค

5 โดยความเชื่อ

เอโนคจึงถูกรับขึ้นไป เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย ไม่มีผู้ใดพบท่าน เพราะพระ
เจ้า ทรงรับท ่านไปแล้ว ก่อนที่ ทรงรับท ่า นขึ้น ไปนั ้ นม ี พยานว่า ท่านเป็ นที ่ พอพระทัย ของพระเจ้า 6 แต่
ถ้า ไม่ มี ความเชื่อ แล้ว จะเป็ นที ่ พอพระทัย ของพระองค์ ก็ ไม่ ได้ เลย เพราะว่า ผู้ ที่ จะมาหาพระเจ้า ได้ นั้น
ต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงดํารงพระชนม์อยู่ และพระองค์ทรงเป็นผู้ประทานบําเหน็ จให้แก่ทุกคนที่ปลงใจ
แสวงหาพระองค์
โนอาห์
โดยความเชื่อ เมื่อ พระเจ้า ทรงเตือนโนอาห์ ถึง เหตุ การณ์ ที่ ยัง ไม่ ปรากฏ ท่านมี ใจเกรงกลัว จัดแจง
ต่อ นาวา เพื่อ ช่วยครอบครัว ของท่านให้ รอด และด้วยเหตุ นี้ เอง ท่านจึง ได้ ปรับ โทษแก่ โลก และได้ เป็น
ทายาทแห่งความชอบธรรม ซึ่งบังเกิดมาจากความเชื่อ
7

อับราฮัมและนางซาราห์
โดยความเชื่อ เมื่อ ทรงเรียกให้อบ
ั ราฮัม ออกเดิน ทางไปยัง ที่ ซ่ึง ท่านจะรับ เป็น มรดก ท่านได้ เชื่อ ฟัง
และได้ เดิน ทางออกไปโดยหารู ้ไม่ ว่า จะไปทางไหน 9 โดยความเชื่อ ท่านได้ พํานั ก ในแผ่น ดิน แห่ง พระ
สัญญานั ้น เหมือนอยู่ ในดิน แดนแปลกถิน
่ คือ อาศัย อยู่ ในเต็นท์ กับ อิส อัค และยาโคบซึ่ง เป็น ทายาทด้ว
ยกันกับท่านในพระสัญญาอันเดียวกันนั ้น 10 เพราะว่าท่านได้คอยอยู่เพื่อจะได้เมืองที่ มีราก ซึ่งพระเจ้า
เป็นนายช่างและเป็นผู้ทรงสร้างขึ้น 11 โดยความเชื่อ นางซาราห์เองเช่นกันจึงได้รบ
ั พลังตัง้ ครรภ์และได้
คลอดบุตรเมื่อชรามากแล้ว เพราะนางถือว่าพระองค์ผู้ได้ทรงประทานพระสัญญานั ้นทรงเป็นผู้สัตย์ซ่ ือ
12 เหตุ ฉะนั ้น คนเป็ นอันมากดุจดาวในท้องฟ้า และดุจเม็ดทรายที่ ทะเลซึ่งนั บไม่ได้ ได้ บังเกิดแต่ ชายคน
เดียว และชายคนนั ้นก็เท่ากับคนที่ตายแล้วด้วย 13 บรรดาคนเหล่านี้ ได้ตายไปในระหว่างที่เชื่ออยู่ ยังไม่
ได้รับผลตามพระสัญญาทัง้ หลายนั ้น แต่ได้แลเห็นพระสัญญาแต่ไกล ก็เชื่อมน
ั ่ และต้อนรับพระสัญญา
เหล่า นั ้น ไว้ และได้ ยอมรับ ว่า เขาทัง้ หลายเป็น คนต่างด้าวและเป็น ผู้ สัญจรอยู่ ในแผ่น ดิน โลก 14 เพราะ
คนที่ พู ดอย ่างนี้ ก็ แสดงให้เห ็น ชัด แล้ วว ่า เขากําลัง แสวงหาเมืองที่ จะได้ เป็น ของเขา 15 และแท้ จร ิง ถ้า
เขาคิด ถึ งบ ้านเมืองที่ เขาจากมานั ้น เขาก็ คงจะมี โอกาสกลับ ไปได้ 16 แต่ บัดนี้ เขาปรารถนาที่ จะอยู่ ใน
เมืองที่ ประเสริฐ กว่า นั ้น คือ เมืองสวรรค์ เหตุ ฉะนั ้น พระเจ้า จึ งม ิ ได้ ทรงละอายเมื่อ เขาเรียกพระองค์ วา่
เป็นพระเจ้าของเขา เพราะพระองค์ได้ทรงจัดเตรียมเมืองหนึ่ งไว้สําหรับเขาแล้ว 17 โดยความเชื่อ เมื่ออ
ับราฮัมถูกลองใจก็ได้ถวายอิสอัคเป็นเครือ
่ งบูชา นี่ แหละท่านผู้ได้รับพระสัญญาเหล่านั ้ นก็ได้ถวายบุตร
18
ชายคนเดียวของตนที่ ได้ ให้กําเนิ ดมา คื อบุตรที่ มีพระดํารัสไว้ว่า ‘เขาจะเรียกเชื้อสายของเจ้าทางสา
ยอิสอัค� 19 ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงฤทธิส
ิ อัคเป็นขึ้นมาจากความตายได้ และท่านได้รบ
ั บุตร
์ ามารถให้อส
นั ้นกลับคืนมาอีก ประหนึ่ งว่าบุตรนั ้นเป็นขึ้นมาจากตาย
8

อิสอัคและยาโคบ

20 โดยความเชื่อ อิสอัคได้อวยพรแก่ยาโคบและเอซาว คือเกี่ยวกับเหตุการณ์ ซึ่งจะบังเกิดภายหน้านั ้น

โดยความเชื่อ ยาโคบเมื่อ จะตายได้ อวยพรแก่ บุ ตรชายทัง้ สองของโยเซฟ และได้ นม ัส การขณะที่ ค้ํา
อยูบ
่ นหัวไม้เท้าของท่าน
21

โยเซฟ
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22 โดยความเชื่อ

โยเซฟเมื่อกําลังจะตายได้กล่าวถึงการที่ชนชาติอิสราเอลจะออกไป และได้มีคําสัง่ ไว้
เรือ
่ งกระดูกของท่าน
โมเสสและบิดามารดาของท่าน
โดยความเชื่อ เมื่อโมเสสบังเกิดมาแล้ว บิดามารดาได้ ซ่อนท่านไว้ถึงสามเดือน เพราะเห็นว่าเป็น
เด็กรู ปงาม และไม่ได้กลัวคําสัง่ ของกษั ตริย์นั ้น 24 โดยความเชื่อ ครัน
้ โมเสสวัฒนาโตขึ้นแล้ว ไม่ยอมให้
เรียกว่าเป็นบุตรชายของธิดากษั ตริย์ฟาโรห์ 25 ท่านเลือกการร่วมทุกข์กับชนชาติของพระเจ้า แทนการ
เริง สําราญในความบาปสัก เวลาหนึ่ ง 26 ท่านถือว่า ความอัปยศของพระคริสต์ ประเสริฐ กว่า คลัง ทรัพย์
ในประเทศอียป
ิ ต์ เพราะท่านหวังบําเหน็ จที่จะได้รบน
ั ัน
้ 27 โดยความเชื่อ ท่านได้ออกจากประเทศอียป
ิ ต์
โดยมิได้ เกรงกลัวความกริว้ ของกษั ตริย์ เพราะท่านยอมทนอยู่เหมือนประหนึ่ งได้ เห็นพระองค์ ผู้ไม่ทรง
ปรากฏแก่ตา 28 โดยความเชื่อ ท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธป
ี ระพรมเลือด เพื่อมให้
ิ องค์เพชฌฆาตผู้
29
ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้ โดยความเชื่อ พวกอิสราเอลได้ข้ามทะเลแดงเหมือนกับ
ว่าเดินบนดินแห้ง แต่เมื่อพวกอียป
ิ ต์ได้ลองเดินข้ามดูบ้าง ก็จมนํ้าตายหมด
23

ชาวอิสราเอลที่เมืองเยรีโค ราหับหญิงแพศยา
โดยความเชื่อ เมื่อ พวกอิสราเอลล้อมกํา แพงเมืองเยรีโคไว้ ถึง เจ็ด วัน แล้ว กําแพงเมืองก็ พัง ลง
31 โดยความเชื่อ ราหับ หญิง แพศยาจึ งม ิ ได้ พินาศไปพร้อมกับ คนเหล่านั ้ นที ่ มิได้ เชื่อ เมื่อ นางได้ ต้อนรับ
คนสอดแนมนั ้นไว้อย่างสันติ
30

ตัวอย่างอื่นๆเกี่ยวกับความเชื่อของพวกมหาบุรุษ

และข้าพเจ้า จะกล่าวอะไรต่อ ไปอีก เล่า เพราะไม่ มี เวลาพอที่ จะกล่าวถึ งก ิเดโอน บาราค แซมสัน
เยฟธาห์ ดาวิด และซามู เอล และศาสดาพยากรณ์ ทัง้ หลาย 33 โดยความเชื่อ ท่านเหล่า นั ้น จึง ได้ มี ชัย
เหนื ออาณาจักรต่างๆ ได้กระทําการชอบธรรม ได้รับพระสัญญา ได้ปิดปากสิงโต 34 ได้ดับไฟที่ไหม้อย่าง
รุ นแรง ได้พ้นจากคมดาบ ความอ่อนแอของท่านก็กลับเป็นความเข้มแข็ง มีกําลังความสามารถในการ
ทําสงคราม ได้ ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไป 35 พวกผู้หญิงก็ได้ รับคนพวกของนางที่ ตายแล้วกลับ
ฟื้ นคืนชีวต
ิ ขึ้นมาอีก บางคนก็ ถู กทรมาน แต่ ก็ ไม่ยอมรับการปลดปล่อย เพื่อเขาจะได้ รบ
ั การเป็นขึ้นมา
จากความตายอัน ประเสริฐ กว่า 36 บางคนถูก ทดลองโดยคํา เยาะเย้ย และการถูก โบยตี และยัง ถู กล ่าม
โซ่ และถูกขังคุ กด้วย 37 บางคนถู กหินขว้าง บางคนก็ ถู กเลื่อยเป็น ท่อนๆ บางคนถูกทดลอง บางคนก็ ถู
กฆ่า ด้วยดาบ บางคนเที่ยวสัญจรไปนุ่ง ห่ม หนั ง แกะและหนั ง แพะ อดอยาก ทนทุกข์ เวทนาและทนการ
เคี่ยวเข็ญ 38 (โลกไม่ สมกับ คนเช่น นั ้น เลย� เขาพเนจรไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารและตามภู เขา และอยู่ ตาม
ถํ้า และตามโพรง 39 คนเหล่า นั ้น ทุก คนมีช่อ
ื เสียงดี โดยความเชื่อ ของเขา แต่ เขาก็ ยงั ไม่ ได้ รับ สิง่ ที่ ทรง
สัญญาไว้ 40 ด้วยว่า พระเจ้า ทรงจัด เตรียมการอย่างดี กว่า ไว้สําหรับ เราทัง้ หลาย เพื่อ ไม่ ให้เขาทัง้ หลาย
ถึงที่สําเร็จนอกจากเรา
32

12
จงวิง่ แข่งด้วยความเพียร
เหตุ ฉะนั ้น ครัน
้ เรามี พยานหมู่ ใหญ่ อย่างนั ้น อยู่ รอบข้าง ให้ เราทิง้ ของหนั ก ทุก สิง่ ที่ ขัดข้องอยู่ และ
การผิด ที่ เรามั กง ่า ยกระทํา นั ้น และการวิง่ แข่ งก ั นที ่ กําหนดไว้สําหรับ เรานั ้น ให้ เราวิงด
่ ้วยความเพียร
พยายาม 2 หมายเอาพระเยซู เป็น ผู้ รเิ ริม
่ ความเชื่อ และผู้ทรงทําให้ ความเชื่อ ของเราสําเร็จ เพราะเห็น
แก่ความยินดีที่มีอยู่ตรงหน้านั ้น พระองค์ได้ทรงทนเอากางเขน ทรงถือว่าความละอายไม่เป็นสิง่ สําคัญ
อะไร และได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว
1

การตีสอนของพระเจ้า
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ด้วย ว่า ท่าน ทัง้ หลาย จง พินิจ คิดถึง พระองค์ ผู้ ได้ ทรง ทน เอาการ ติ เตียน นิ นทา แห่ง คน บาป ต่อ
พระองค์ มากเท่าใด เพื่อ ท่านทัง้ หลายจะไม่ ออ
่ นระอาใจไป 4 ท่านทัง้ หลายยัง ไม่ ได้ รบสู้ กับ ความบาป
จนถึง โลหิต ตก 5 และท่านได้ ลืม คํา เตือนนั ้น เสีย ซึ่ง ได้ เตือนท่านเหมือนกับ เตือนบุตรว่า ‘บุ ตรชายของ
เราเอ๋ย อย่า ดู หมิน
่ การตี สอนขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า และอย่า ระอาใจเมื่อ พระองค์ ทรงติ เตียนท่านนั ้น
6 เพราะองค์พระผู้เป็ นเจ้าทรงตีสอนผู้ที่ พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผู้ใดเป็ นบุตร พระองค์
ก็ทรงเฆี่ยนตีผู้นั ้น� 7 ถ้าท่านทัง้ หลายทนเอาการตีสอน พระเจ้าย่อมทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็น
บุตร ด้วยว่ามีบุตรคนใดเล่าที่ บิดาไม่ได้ ตี สอนเขาบ้าง 8 แต่ ถ้าท่านทัง้ หลายไม่ได้ถู กตี สอนเช่นเดียวกับ
คนทัง้ ปวง ท่านก็ไม่ได้เป็นบุตร แต่เป็นลูกที่ไม่มีพ่อ 9 อีกประการหนึ่ ง เราทัง้ หลายได้มีบิดาตามเนื้ อหนั ง
ที่ ได้ ตี สอนเรา และเราจึงได้ นับถื อบิดานน
ั ้ ยิง่ กว่านั ้ นอีก เราควรจะได้ ยาํ เกรงนบนอบต่อพระบิดาแห่ง
10
จิตวิญญาณและจําเริญชีวตม
ิ ใช่
ิ หรือ เพราะแท้จรงบ
ิ ด
ิ าเหล่านั ้นตีสอนเราเพียงชัว่ เวลาเล็กน้ อย ตาม
ความเห็นดีเห็นชอบของเขาเท่านั ้น แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ ของเรา เพื่อให้เราได้เข้า
ส่วนในความบริสุทธิ์ ของพระองค์ 11 ดัง นั ้น การตี สอนทุก อย่างเมื่อ กําลัง ถูก อยู่นั้น ไม่ เป็นการชื่น ใจเลย
แต่เป็นการเศร้าใจ แต่ภายหลังกก
็ ระทําให้เกิดผลเป็นความสุขสําราญแก่บรรดาคนที่ต้องทนอยูนั
่ ้น คือ
12
ความชอบธรรมนั ้น เอง เพราะเหตุ นั ้น จงยกมือ ที่ ออ
่ นแรงขึ้น และจงให้ หว
ั เข่า ที่ ออ
่ นล้า มี กําลัง ขึ้น
13 และจงกระทําทางที่เท้าของท่านจะเดินไปนั ้นให้ตรงไป เพื่ออาการที่ทําให้ง่อยจะมิได้กําเริบขึ้น แต่จะ
ได้หายเป็นปกติ 14 จงอุตส่าห์ที่ จะสงบสุขอยู่กับคนทัง้ ปวง และที่ จะได้ใจบริสุทธิ์ ด้วยว่านอกจากนั ้นไม่
มีใครจะได้ เห็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า 15 และจงระวังให้ดี เกรงว่าจะมีบางคนกําลังเสื่อมจากพระกรุ ณาคุณ
ของพระเจ้า และเกรงว่าจะมีรากขมขื่นแซมขึ้นมาทําให้เกิดความยุง่ ยากแก่ ท่าน และเป็นเหตุให้คนเป็
นอันมากมลทินไป
3

คําเตือนถึงผู้ปฏิเสธพระคริสต์
และเกรงว่า จะมี คนกระทํา ผิด ประเวณี หรือ คนประมาทเหมือนอย่างเอซาว ผู้ ได้ เอาสิทธิของบุตร
หัวปี นั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารคําเดียว 17 เพราะท่านทัง้ หลายก็รู อ
้ ยู่แล้วว่า ต่อมาภายหลังเมื่อเอ
ซาวอยากได้รบ
ั พรนั ้นเป็นมรดก เขาก็ได้รับคําปฏิเสธ เพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลย ถึงแม้ว่าได้กลับใจ
แสวงหาจนนํ้าตาไหล
16

การชุมนุมใหญ่ของผู้ที่รอดทัง้ หมด
18 ท่านทัง
้ หลายไม่ได้มาถึงภูเขาที่จะถูกต้องได้ และที่ได้ไหม้ไฟแล้ว และถึงที่ดํา ถึงที่มืดมิด และถึงที่
ลมพายุ 19 และถึงเสียงแตร และถึงพระสุรเสียงตรัส ซึ่งคนเหล่านั ้นทีได้
่ ยินแล้วได้ออ
้ นวอนขอไม่ให้ตรัส
20
แก่เขาอีก (เพราะว่าข้อความที่ ทรงบัญญัติไว้นั ้นเขาทนไม่ได้ คือที่ว่า “แม้แต่สัตว์ถ้าแตะต้องภูเขานั ้
นก็จะต้องถูกขว้างด้วยก้อนหินให้ตาย หรือแทงทะลุด้วยแหลนให้ตาย� 21 สิ่งที่เห็นนั ้นน่ากลัวจริงๆจน
โมเสสเองก็ กล่าวว่า “ข้าพเจ้า กลัว จนตัว สัน
่ �) 22 แต่ ท่านทัง้ หลายได้ มาถึง ภู เขาศิ โยน และมาถึง เมือง
ของพระเจ้าผู้ทรงดํารงพระชนม์อยู่ คือกรุ งเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ และมาถึงที่ชุมนุมทูตสวรรค์มากมาย
เหลือที่จะนั บได้ 23 และมาถึงที่ชุมนุมอันใหญ่และมาถึงคริสตจักรของบุตรหัวปี ซึ่งมช
ี ่อ
ื จารึกไว้ในสวรรค์
แล้ว และมาถึง พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษาคนทัง้ ปวง และมาถึง จิต วิญญาณของคนชอบธรรมซึ่ง ถึง ความ
สมบู รณ ์ แล้ว 24 และมาถึง พระเยซู ผู้ กลางแห่ง พันธสัญญาใหม่ และมาถึง พระโลหิต ประพรมที่ มี เสียง
ร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล
จงอย่าเพิกเฉยต่อการที่พระเจ้าทรงเรียก
จงระวังให้ดี อย่าปฏิเสธไม่ ยอมฟังพระองค์ ผู้ ตรัสนัน
้ เพราะว่าถ้าเขาเหล่านั ้ นที ่ปฏิเสธไม่ ยอมฟัง
คําเตือนของพระองค์ที่พื้นแผ่นดินโลกไม่ได้พ้นโทษ ถ้าเราเมินหน้าจากพระองค์ผู้ทรงเตือนจากสวรรค์
เราทัง้ หลายก็ จะไม่ ได้ พ้น โทษมากยิง่ กว่า นั ้ นอ ีก 26 พระสุรเสียงของพระองค์ คราวนั ้น ได้ บันดาลให้ แผ่
25
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นดิน หวัน
่ ไหว แต่ บัดนี้ พระองค์ ได้ ตรัสส ัญญาไว้ว่า “อี กครัง้ หนึ่ ง เราจะกระทํา ให้หวาดหวัน
่ ไหว มิใช่ แผ่
นดิน โลกแห่ง เดียว แต่ ทัง้ สวรรค์ ด้วย � 27 และพระดํารัส ที่ ตรัส ไว้ว่า ‘อี กครัง้ หนึ่ ง� นั ้น แสดงว่า สิง่ ที่
หวัน
่ ไหวนั ้นจะถูกกําจัดเสีย เหมือนกับสิง่ ที่ ทรงสร้างให้มี ขึ้น เพื่อให้สิ ่งที่ ไม่ หวัน
่ ไหวคงเหลืออยู่ 28 เหตุ
ฉะนั ้น ครัน
้ เราได้ อาณาจักรที่ ไม่ หวัน
่ ไหวมาแล้ว ก็ ให้ เรารับ พระคุ ณ เพื่อ เราจะได้ ปฏิบัติ พระเจ้า ตาม
ชอบพระทัย ของพระองค์ ด้วยความเคารพและยําเกรง 29 เพราะว่า พระเจ้า ของเรานั ้น ทรงเป็น เพลิง ที่
เผาผลาญ

13
คําสัง่ ฉั นพี่น้ อง
จงให้ความรัก ฉั น พี่ น้องมี อยู่ต่ อก ัน เสมอไป 2 อย่า ละเลยที่ จะต้อนรับ แขกแปลกหน้า เพราะว่า โดย
การกระทํา 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 งกายเหมือนอย่างเขาด้วย 4 การสมรสเป็ นที ่ นับถือ แก่ คนทัง้ ปวง และ
ที่นอนก็ปราศจากมลทิน แต่คนที่ล่วงประเวณี และคนเล่นชู้นั ้น พระเจ้าจะทรงพิพากษาโทษเขา 5 ท่าน
จงพ้นจากการรักเงิน จงพอใจในสิง่ ที่ท่านมีอยู่ เพราะว่าพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่า “เราจะไม่ละท่านหรือ
ทอดทิง้ ท่านเลย� 6 เพื่อว่าเราทัง้ หลายจะกล่าวด้วยใจกล้าว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระผู้ชว
่ ยของ
ข้าพเจ้า ข้าพเจ้า จะไม่ กลัว มนุษย์ จะทํา อะไรแก่ ข้าพเจ้า ได้ เล่า � 7 ท่านทัง้ หลายจงระลึก ถึง คนเหล่านั ้
นที่ปกครองท่าน ผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่าน และจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขา
แล้วจงตามอย่างความเชื่อของเขา 8 พระเยซูคริสต์ยังทรงเหมือนเดิมในเวลาวานนี้ และเวลาวันนี้ และ
ต่อๆไปเป็น นิ จ กาล 9 อย่า หลงไปตามคํา สอนต่างๆที่ แปลกๆ เพราะว่า เป็นการดี อยู่ แล ้ วท ี่ จะให้กําลัง ใจ
เข้มแข็งขึ้นด้วยพระคุณ ไม่ใช่ด้วยอาหารการกิน ซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์ แก่คนที่หลงติดอยู่เลย
1

การยอมรับคําดูหมิน
่ เหยียดหยามเพื่อพระคริสต์
10 เรามี แท่นบูชาแท่นหนึ่ ง และคนที่ ปรนนิ บัติในพลับพลานั ้นไม่ มี สิทธิที
์ ่ จะรับประทานของจากแท่น
นั ้นได้ 11 เพราะร่างของสัตว์เหล่านั ้นที่มหาปุโรหิตได้เอาเลือดเข้าไปในสถานบริสุทธิ์เพื่อเป็นเครือ
่ งบูชา
12
ไถ่บาปนั ้น ก็ ต้องเอาไปเผาเสีย นอกค่าย เหตุ ฉะนั ้น พระเยซู ก็ได้ ทรงทนทุกข์ ทรมานภายนอกประตู
เมืองเช่น เดียวกัน เพื่อ ทรงชําระประชาชนให้ บริสุทธิ์ ด้วยพระโลหิต ของพระองค์ เอง 13 เพราะฉะนั ้น
ให้ เรา ทัง้ หลาย ออก ไป หา พระองค์ ภายนอก ค่าย นั ้น และ ยอมรับ คํา ดู หมิน
่ เหยียด หยาม เพื่อ พระองค์
14 เพราะว่าที่นี่ เราไม่มีเมืองที่ถาวร แต่ว่าเราแสวงหาเมืองที่จะมีในภายหน้า
คําเตือนให้ยอมอยูใ่ นโอวาทของผู้ปกครอง
15 เหตุฉะนั ้น ให้เราถวายคําสรรเสริญเป็ นเครือ
่ งบูชาแด่พระเจ้าตลอดไปโดยทางพระองค์นั ้น คือผล
แห่งริมฝีปากที่ ขอบพระคุณพระนามของพระองค์ 16 แต่ อย่าลื มที่จะกระทําการดี และที่ จะแบ่งปันข้าว
ของซึ่ งก ัน และกัน เพราะเครือ
่ งบูชาอย่างนั ้น เป็ นที ่ พอพระทัย พระเจ้า 17 ท่านทัง้ หลายจงเชื่อ ฟัง และ
ยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั ้ นที ่ ปกครองท่าน ด้วยว่า ท่านเหล่า นั ้น คอยระวังด ู จิ ตวิญญาณของท่าน
เหมือนกับผู้ที่ จะต้องรายงาน เพื่อเขาจะได้ ทําการนี้ ด้วยความชื่นใจ ไม่ใช่ด้วยความเศร้าใจ เพราะที่ ทํา
ดังนั ้นก็จะไม่เป็นประโยชน์ อะไรแก่ท่านทัง้ หลาย
คําอําลา

18 จงอธิษฐานเพื่อเรา

เพราะเราแน่ ใจว่า เรามีใจวินิจฉั ยผิดและชอบดีอยู่แล้ว และปรารถนาที่จะปฏิ
บั ติ อย่างซื่ อสัตย์ ในทุก อย่าง 19 และข้าพเจ้า วิงวอนท่านมากยิง่ ให้ กระทํา เช่น นั ้น เพื่อ ข้าพเจ้า จะได้ กล
ับ คืน ไปอยู่ กั บท ่านโดยเร็ว 20 บัดนี้ ขอพระเจ้า แห่ง สันติ สุข ผู้ ทรงบันดาลให้ พระเยซู เจ้ าของเราเป็น ขึ้น

ฮีบรู 13:21
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ฮีบรู 13:25

มาจากความตาย คือผู้ทรงเป็นผู้เลี้ยงแกะที่ ยิง่ ใหญ่ โดยพระโลหิตแห่งพันธสัญญานิ รน
ั ดร์นั ้น 21 ทรง
กระทําให้ท่านทัง้ หลายสมบู รณ์ในการดี ทุกอย่าง เพื่อจะได้ ปฏิบัติตามนํ้าพระทัยของพระองค์ และทรง
ทํางานในท่านทัง้ หลายให้ เป็ นที ่ ชอบในสายพระเนตรของพระองค์ โดยพระเยซู คริสต์ ขอสง่า ราศี จงมี
แด่ พระองค์ สืบๆไปเป็น นิ ตย์ เอเมน 22 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ขอวิงวอนท่านให้เพียรฟัง คํา เตือนสติ นี้
เพราะข้าพเจ้าได้เขียนจดหมายมาถึงท่านทัง้ หลายเพียงไม่กี่คําเท่านั ้น 23 ท่านทัง้ หลายจงรู ด้
้ วยว่า ทิโม
ธีน้องชายของเรา ได้รับการปล่อยเป็นอิสระแล้ว ถ้าเขามาถึงเร็ว ข้าพเจ้าก็จะมาพบท่านทัง้ หลายพร้อม
กับเขา 24 ขอฝากความคิดถึงมายังท่านเหล่านั ้ นที ่ปกครองท่าน และวิสุทธิชนทัง้ ปวง พวกพี่น้องที่ เป็น
ชาวอิ ตาล ี ก็ ฝากความคิดถึง มายัง ท่านทัง้ หลาย 25 ขอพระคุณ จงดํา รงอยู่ กั บท ่า นทัง้ หลายเถิด เอเมน
[เขียนถึงชาวฮีบรู จากประเทศอิตาลี และส่งโดยทิโมธี�

ยากอบ 1:1
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ยากอบ 1:21

ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

ยากอบ

หนังสือยากอบนี้ ได้เขียนขึ้นในปีค�ศ� 45 ถึงคริสเตียนชาวยิวที่กระจัดกระจายไปจากกรุ งเยรู ซาเล็ม
ผู้ที่เขียนจดหมายฉบับนี้ไม่ได้เป็นน้ องชายของยอห์น (กจ 12:1-2) แต่อาจจะเป็น “ยากอบน้ องชายของ
องค์พระผู้เป็นเจ้า� (กท 1:19) ซึ่งได้พูดถึงยากอบในมัทธิว 13:55 พร้อมกับโยเสส ซีโมน และยูดาสห
รือยู ดาซึ่งเป็นผู้ที่ เขียนหนั งสือยู ดาส ยากอบเป็นผู้นําในการประชุมปรึกษาที่ กรุ งเยรู ซาเล็ม (กจ 15:2,
13-21) ท่านได้รบ
ั เชื่อหลังจากที่พระเยซูถูกตรึงไว้บนกางเขน (ยน 7:5)
หนังสือเล่มนี้สอนถึงเรือ
่ งความเชื่อกับการประพฤติ ความบาปของลิน
้ และการรักษาให้หายจากโรค
โดยการอธิษฐาน
คุณค่าของการทดลองและการทูลขอสติปัญญา
ยาก อบ ผู้รบ
ั ใช้ ของ พระเจ้า และ ของ พระ เยซู คริสต์ เจ้า คํานั บ พงศ์ พันธุ ์ สิ บ สอง ตระกูล ที่
กระจัดกระจายอยู่ นั ้น 2 พี่ น้ องของข้าพเจ้า เมื่อ ท่านทัง้ หลายตกอยู่ ในการทดลองต่างๆก็ จงถือว่า เป็น
เรือ
่ งน่า ยินดี ทัง้ สิน
้ า การทดลองความเชื่อ ของท่านนั ้น ทําให้ เก ิด ความเพียร
้ 3 เพราะท่านทัง้ หลายรู ว่
4 และจงให้ ความเพียรนั ้น กระทํา การจนสําเร็จ เพื่อ ท่านทัง
้ หลายจะสมบู รณ ์ ครบถ้วนไม่ ขาดสิง่ ใดเลย
5 ถ้า ผู้ ใดในพวกท่านขาดสติ ปั ญญา ก็ ให้ ผู้ นั ้น ทูล ขอจากพระเจ้า ผู้ ทรงโปรดประทานให้ แก่ คนทัง
้ ปวง
อย่างเหลือ ล้น และมิ ได้ ทรงตําหนิ และจะทรงประทานให้ แก่ ผู้ นั ้น 6 แต่ จงให้ ผู้ นั ้น ทูล ขอด้วยความเชื่อ
อย่า หวัน
่ ไหวเลย เพราะว่า ผู้ ที่ หวัน
่ ไหวก็ เป็น เหมือนคลื่น ในทะเลซึ่ง ถูก ลมพัด ซัด ไปมา 7 ผู้ นั ้น จงอย่า
คิดว่าจะได้ รบ
ั สิง่ ใดจากองค์ พระผู้เป็นเจ้าเลย 8 คนสองใจเป็นคนไม่ มัน
่ คงในบรรดาทางทัง้ หลายที่ ตน
ประพฤติ นั ้น 9 ให้ พี่ น้ องที่ ต่ําต้อยชื่นชมยินดี ในการที่ ทรงเชิดชู เขา 10 และคนมั ่งม ี ก็ จงชื่นชมยินดี เมื่อ
ถูกทําให้ต่ําลง เพราะว่าเขาจะต้องล่วงลับไปดุจดอกหญ้า 11 เพราะทันทีที่ตะวันขึ้นพร้อมด้วยความร้อน
อันแรงกล้า มันก็กระทําให้หญ้าเหีย
่ วแห้งไป และดอกหญ้าก็รว่ งลง และความงามของมันสูญสิน
้ ไป คน
12
มัง่ มีจะเสื่อมสูญไปตามทางทัง้ หลายของเขาเช่นนั ้นด้วย ความสุขย่อมมีแก่คนนั ้นที่สู้ทนการทดลอง
เพราะเมื่อ ปรากฏว่า ผู้ นั้น ทนได้ แล้ว เขาจะได้ รบ
ั มงกุฎ แห่ง ชีวต
ิ ซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ได้ ทรงสัญญาไว้
แก่คนทัง้ หลายที่รก
ั พระองค์
1

พระเจ้าไม่เคยล่อลวงผู้ใด แต่ราคะตัณหาของตัวเราเองที่ล่อลวงเรา
13 เมื่อผู้ใดถู กล่อลวงให้หลง อย่าให้ผู้นั ้นพูดว่า “พระเจ้าทรงล่อลวงข้าพเจ้าให้หลง� เพราะว่าความ
ชัว่ จะมาล่อลวงพระเจ้า ให้ หลงไม่ ได้ และพระองค์ เองก็ ไม่ ทรงล่อลวงผู้ ใดให้ หลงเลย 14 แต่ ว่า ทุก คนก็
ถู กล ่อ ลวง เมื่อ ตัณหาของตนเองชักนํา ให้กระทํา ผิด แล ้วตั วก ็ กระทํา ตาม 15 ครัน
้ ตัณหาเกิด ขึ้น แล้ว ก็
ทําให้เกิดบาป และเมื่อบาปโตเต็มที่แล้ว ก็นําไปสู่ความตาย 16 พี่น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า อย่าหลงผิดเลย
17 ของประทานอัน ดี ทุก อย่าง และของประทานอัน เลิศ ทุก อย่างย่อมมาจากเบื้องบน และส่ง ลงมาจาก
พระบิดาแห่งบรรดาดวงสว่าง ในพระบิดาไม่มีการแปรปรวน หรือไม่มีเงาอันเนื่ องจากการเปลี่ยนแปลง
18 พระองค์ได้ทรงให้เราทัง
้ หลายบังเกิดโดยพระวจนะแห่งความจริงตามนํ้าพระทัยของพระองค์ เพื่อเรา
ทัง้ หลายจะได้เป็นอย่างผลแรกแห่งสรรพสิง่ ซึ่งพระองค์ทรงสร้างนั ้น 19 ดังนั ้น พี่น้ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า
จงให้ทุกคนไวในการฟัง ช้าในการพูด ช้าในการโกรธ 20 เพราะว่าความโกรธของมนุษย์ไม่ได้กระทําให้เก
ิดความชอบธรรมอย่างพระเจ้า 21 เหตุฉะนั ้น จงถอดทิง้ การโสโครกทุกอย่าง และการชัว่ ร้ายอันดาษดื่น
และจงน้ อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แลวน
้ ัน
้ ซึ่งสามารถช่วยจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายให้รอด
ได้
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จงเป็นทัง้ ผู้ฟังและผู้ประพฤติตามพระวจนะ

22 แต่ท่านทัง
้ หลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั ้น

ยากอบ 2:18

ไม่ใช่เป็นแต่เพียงผู้ฟังเท่านั ้น ซึ่งเป็นการ

ล่อลวงตนเอง 23 เพราะว่าถ้าผูใ้ ดฟังพระวจนะ และไม่ได้ประพฤติตาม ผูนั
้ ้นกเ็ ป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของ
ตัวในกระจกเงา 24 ด้วยว่าคนนั ้นแลดูตัวเองแล้วไปเสีย แล้วในทันใดนั ้ นก็ลืมว่าตัวเป็นอย่างไร 25 ฝ่าย
ผู้ใดที่พิจารณาดูในพระราชบัญญัติแห่งเสรีภาพอันดีเลิศ และดํารงอยูใ่ นพระราชบัญญัตินั ้น ผู้นั ้นไม่ได้
เป็นผู้ฟังแล้วหลงลืม แต่เป็นผู้ประพฤติตามกิจการนั ้น คนนั ้นจะได้ความสุขในการของตน
ความเชื่อแท้

26 ถ้าผู้ใดในพวกท่านดู เหมือนว่าเคร่งครัดในความเชื่อ

และมิได้เหนี่ ยวรัง้ ลิน
้ ของตนไว้ แต่ล่อลวงใจ
ของตนเอง การเคร่งครัดในความเชื่อของผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์ 27 การเคร่งครัดในความเชื่ออย่างบริสุทธิ์
ไร้มลทินต่อพระพักตร์พระเจ้าและพระบิดานัน
้ คือการเยีย
่ มเยียนเด็กกําพร้าพ่อและหญิงม่ายที่มีความ
ทุกข์รอ
้ น และการรักษาตัวให้พ้นจากราคีของโลก

2
ความรักแท้ก็ปราศจากการเลือกที่รก
ั มักที่ชัง
พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า การเชื่อ ในพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา ผู้ ทรงสง่า ราศี นั ้น
อย่าให้เป็น ด้วยการเลือกหน้า คน 2 เพราะว่าถ้า มี คนหนึ่ ง สวมแหวนทองคํา และแต่ง ตัว ด้วยเครือ
่ งแต่ง
กายอย่างดีเข้ามาในที่ประชุมของท่าน และมีคนจนคนหนึ่ งแต่งตัวด้วยเสื้อผ้าซอมซ่อเข้ามาด้วย 3 และ
ท่านสนใจคนที่ สวมใส่ เครือ
่ งแต่งกายอย่างดี และกล่าวแก่ เขาว่า “เชิญท่านนั ่งที่ นี่ ในที่ อน
ั ดี เถิด� และ
4
ท่านก็พูดกับคนจนนั ้นว่า “แกจงยืนอยูที
่ ่นั่น� หรือ “จงนั ่งแทบที่รองเท้าของเราเถิด� พวกท่านเองมิได้
ลําเอียง และกลายเป็นผูวิ
้ นิจฉั ยด้วยใจชัว่ หรือ 5 พีน้
่ องที่รก
ั ของข้าพเจ้า จงฟังเถิด พระเจ้าทรงเลือกคน
ยากจนในโลกนี้ ให้เป็นคนมังม
่ ีในความเชื่อ และให้เป็นทายาทแห่งอาณาจักร ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้
6
แก่ผูที
้ ่รักพระองค์มิใช่หรือ แต่ท่านทัง้ หลายได้ดูถูกคนจน ไม่ใช่คนมัง่ มีหรือที่กดขีท่
่ านและลากตัวท่าน
7
ไปขึ้นศาล ไม่ใช่เขาเหล่านั ้นหรือที่ สบประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่าน 8 ถ้าท่านทัง้ หลาย
กระทํา ให้สําเร็จ ตามพระราชบัญญั ติ แห่งพระมหากษั ตริย์ ตามพระคัมภีร ที
์ ่ วา่ ‘จงรัก เพื่อนบ้านเหมือน
รักตนเอง� แล้ว ท่านทัง้ หลายก็ประพฤติดีอยู่ 9 แต่ถ้าท่านทัง้ หลายเลือกหน้าคน ท่านก็กระทําบาป และ
ตามพระราชบัญญัติ ท่านก็เป็นผู้ละเมิดแล้ว 10 เพราะว่าผู้ใดรักษาพระราชบัญญัติได้ทัง้ หมด แต่ผิดอย
ู่ ข้อ เดียว ผู้ นั ้ นก ็ เป็น ผู้ ผิด พระราชบัญญั ติ ทัง้ หมด 11 ด้วยว่า พระองค์ ผู้ ได้ ตรัสว ่า ‘อย่า ล่วงประเวณี ผัว
เมียเขา� ก็ได้ตรัสไว้ด้วยว่า ‘อย่าฆ่าคน� แม้ท่านไม่ได้ล่วงประเวณี ผัวเมียเขาแต่ได้ฆ่าคน ท่านก็เป็นผู้
ละเมิดพระราชบัญญัติ 12 ท่านทัง้ หลายจงพูด และจงกระทํา เช่นผู้ที่ จะได้ รบ
ั การพิพากษาด้วยพระราช
13
บัญญัติแห่งเสรีภาพ เพราะว่าผูที
้ ่ไม่แสดงความเมตตาย่อมจะได้รบ
ั การพิพากษาโดยปราศจากความ
เมตตา แต่ความเมตตาย่อมก่อให้เกิดความชื่นชมยินดีมากกว่าการพิพากษา
1

ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว

14 พีน้
่ องของข้าพเจ้า แม้ผูใดจะว่
้
าตนมีความเชื่อ แต่ไม่มการกระทํ
ี
า จะได้ประโยชน์ อะไร ความเชื่อจะ

ช่วยผูน
้ ั ้นให้รอดได้หรือ 15 ถ้าพีน
่ ้ องชายหญิงคนใดเปลือยเปล่าและขาดแคลนอาหารประจําวัน 16 และมี
คนใดในพวกท่านกล่าวแก่เขาว่า “เชิญไปเป็นสุขเถิด ขอให้อบอุน
่ และอิม
่ เถิด� และไม่ได้ให้สิ่งซึ่งจําเป็น
ต่อร่างกายแก่ เขา จะเป็นประโยชน์ อะไรเล่า 17 ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าปราศจากการกระทํา ก็ ตาย
โดยลําพังแล้ว 18 แต่คงมีผู้ค้านว่า “ท่านมีความเชื่อ และข้าพเจ้ามีการกระทํา� จงแสดงความเชื่อของ
ท่านที่ ปราศจากการกระทําให้ ข้าพเจ้า เห็น และข้าพเจ้า จะแสดงให้ ท่านเห็น ความเชื่อ ของข้าพเจ้า โดย
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การกระทําของข้าพเจ้า 19 ท่านเชื่อว่ามีพระเจ้าองค์เดียว นั ่นกดี
็ อยูแล้
่ ว แม้พวกปิศาจก็เชื่อเช่นกัน และ
กลัวจนตัวสัน
่ 20 โอ คนไร้ค่า ท่านอยากจะรู หรื
้ อว่า ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้ว
ตัวอย่างของอับราฮัมและราหับ
เมื่ ออ ับ ราฮัม บิดาของเราได้ ถวายอิส อั คบ ุตรชายของท่านบนแท่ นบู ชา จึง ได้ ความชอบธรรมโดย
การกระทํา ไม่ ใช่ หรือ 22 ท่านทัง้ หลายคงเห็น แล้ วว ่า ความเชื่อ ได้ กระทํากิ จร ่ว มกับ การกระทํา ของท่าน
และความเชื่อก ็ สมบูรณ์ ได้ โดยการกระทํา 23 และพระคัมภีร ก็
์ สําเร็จ ที่ ว่า ‘อับราฮัม ได้ เชื่อ พระเจ้า และ
พระองค์ทรงนั บว่าเป็นความชอบธรรมแก่ท่าน� และท่านได้ชื่อว่า เป็น ‘สหายของพระเจ้า� 24 ท่านทัง้
หลายก็เห็นแล้วว่า ผูใดจะเป็
้
นคนชอบธรรมได้ ก็เนื่ องด้วยการกระทํา และมิใช่ด้วยความเชื่อเพียงอย่าง
เดียว 25 เช่นเดียวกันราหับหญิงแพศยาก็ได้ความชอบธรรมเนื่ องด้วยการกระทําด้วยมิใช่หรือ เมื่อนาง
ได้รบ
ั รองผู้ส่งข่าวเหล่านั ้น และส่งเขาไปเสียทางอื่น 26 เพราะกายที่ ปราศจากจิตวิญญาณนั ้นตายแล้ว
ฉั นใด ความเชื่อที่ปราศจากการกระทําก็ตายแล้วฉั นนั ้นเช่นเดียวกัน
21

3

ความชัว่ ร้ายของลิน
้
พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า อย่า เป็น อาจารย์ กัน มากมายหลายคนนั ก เลย เพราะท่านก็ รู ว่
้ า เราทัง้
2
หลายจะได้ รบ
ั การพิพากษาที่ เข ้ม งวดกว่า ผู้ อื่น เพราะเราทุก คนทํา ผิด พลาดกัน ไปหลายๆอย่าง ถ้า ผู้
ใดมิ ได้ ทํา ผิด ทางวาจา ผู้ นั ้ นก ็ เป็น คนดี รอบคอบแล้ว และสามารถบัง คั บท งั ้ ตัว ไว้ได้ ด้วย 3 ดู เถิด เรา
เอาเหล็ กบังเหียนใส่ ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเรา เราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทัง้ ตัว 4 จงดูเรือด้วยเช่นก
ัน ถึงแม้ว่าเป็นเรือใหญ่ และถูกลมแรงพัดแล่นไป เรือก็ยงั หันไปมาด้วยหางเสือเล็กๆตามใจนายท้ายที่
จะให้ไปทางไหน 5 เช่น นั ้น แหละลิ้นก ็ เป็น อวัยวะเล็กๆด้วย และพูด โอ้อวดอ้างการใหญ่ จงดู เถิด ไฟนิ ด
เดียวอาจเผาไหม้มากเท่าใด 6 และลิน
้ นั ้ นก็เป็นไฟ เป็นโลกแห่งการชัว่ ช้าซึ่งตัง้ อยู่ในบรรดาอวัยวะของ
เรา เป็นเหตุให้ทัง้ กายเป็นมลทินไป ทําให้วิถีแห่งธรรมชาติเผาไหม้ และมันเองก็ติดไฟจากนรก 7 เพราะ
สัตว์เดียรัจฉานทุก ชนิ ด ทัง้ นก งู และสัตว์ในทะเลก็ เลี้ยงให้ เชื่องได้ และมนุษย์ ก็ได้ เลี้ยงให้ เชื่องแล้ว
8 แต่ ลิน
้ นั ้น ไม่ มี มนุษย์ คนใดสามารถทําให้เชื่องได้ ลิน
้ เป็น สิง่ ชัว่ ซึ่ง ยับยัง้ ไม่ ได้ และเต็ม ไปด้วยพิษ ร้าย
ถึง ตาย 9 เราทัง้ หลายสรรเสริญ พระเจ้า คือ พระบิ ดาด ้ว ยลิน
้ นั ้น และด้วยลิน
้ นั ้น เราก็ แช่ งด ่า มนุษย์ ซึ่ง
ถูก สร้างขึ้น ตามพระฉายาของพระเจ้า 10 คํา สรรเสริญ และคํา แช่ งด ่า ก็ ออกมาจากปากอัน เดียวกัน พี่
น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ไม่ ควรให้ เป็น เช่น นั ้น เลย 11 บ่อนํ้า พุ จะมี น้ํา จืด และนํ้า กร่อยพุ่ง ออกมาจาก
ช่องเดียวกันได้หรือ 12 พี่น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า ต้นมะเดื่อจะออกผลเป็นมะกอกเทศได้หรือ หรือเถา
องุน
่ จะออกผลเป็นมะเดื่อได้หรือ เช่นเดียวกันไม่มีบ่อนํ้าพุใดจะให้ทัง้ นํ้าเค็มและนํ้าจืดได้ 13 ในพวกท่าน
ผู้ใดมี สติ ปัญญาและประกอบด้วยความรู ้ ก็ ให้ผู้นั ้นแสดงการประพฤติ ของตนด้วยกริยาอันดี มี ใจอ่อน
สุภาพประกอบด้วยปัญญา 14 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายมี ใจอิจฉาอัน ขมขื่น และอาการแก่ง แย่งก ัน ในใจของ
ท่าน อย่า อวดเลยและอย่า พู ดม ุ สาต่อ ความจริง 15 ปัญญาเช่น นี้ ไม่ ได้ มาจากเบื้องบน แต่ เป็น ปัญญา
อย่างโลก และเป็นเดียรัจฉานตัณหา และเป็นเช่นปิศาจ 16 เพราะว่าที่ ใดมีความอิจฉาและการแก่งแย่
งกัน ที่ นั ่ นก็วน
ุ่ วายและมี การกระทําชัว่ ช้าเลวทรามทุกอย่าง 17 แต่ ปัญญาจากเบื้องบนนั ้นบริสุทธิ์เป็น
ประการแรก แล้วจึงเป็นความสงบสุข สุภาพและว่าง่าย เปี่ ยมด้วยความเมตตาและผลอันดี ไม่มีความ
ลําเอียง ไม่หน้าซื่อใจคด 18 และผลแห่งความชอบธรรมก็หว่านลงในสันติสุขของคนเหล่านั ้นทีก
่ ่อให้เกิด
สันติสุข
1

4
ตําหนิ การดําเนิ นชีวต
ิ ฝ่ายโลก
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อะไรเป็น สาเหตุ ของสงครามและการทะเลาะวิวาทก ัน ในพวกท่าน มิใช่ ราคะตัณหาของท่านหรือ ที่
ต่อสู้กันในอวัยวะของท่าน 2 ท่านทัง้ หลายอยากได้ แต่ไม่ได้ ท่านก็ฆ่ากัน ท่านโลภแต่ไม่ได้ ท่านก็ทะเลาะ
และทําสงครามกัน ที่ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอ 3 ท่านขอและไม่ได้รบ
ั เพราะท่านขอผิด หวังได้ไปเพื่อ
สนองราคะตัณหาของท่าน 4 ท่านทัง้ หลายผู้ล่วงประเวณี ชายหญิงเอ๋ย ท่านไม่รู หรื
้ อว่า การเป็ นมิตรกับ
โลกนั ้นคือการเป็นศัตรูกับพระเจ้า เหตุฉะนั ้นผูใ้ ดใคร่เป็นมิตรกับโลก ผูนั
้ ้นกเ็ ป็นศัตรูของพระเจ้า 5 ท่าน
คิดว่าพระคัมภีรกล
์ ่าวไว้อย่างเปล่าประโยชน์ หรือที่ว่า ‘พระวิญญาณที่สถิตอยู่ในเราทัง้ หลายมีความรู สึ
้
6
กห ึง หวง� แต่ พระองค์ ได้ ทรงประทานพระคุณ เพิม
่ ขึ้ นอ ีก เหตุ ฉะนั ้น พระองค์ จึง ตรัสว ่า ‘พระเจ้า ทรง
ต่อสู้ ผู้ที่ หยิง่ จองหอง แต่ ทรงประทานพระคุณแก่ คนที ่ใจถ่ อม� 7 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงยอมน้ อม
กายต่อพระเจ้า จงต่อสู้กับพญามาร และมันจะหนี ไปจากท่าน 8 จงเข้าใกล้พระเจ้า และพระองค์จะสถิต
อยู่ใกล้ ท่าน คนบาปทัง้ หลายเอ๋ย จงชําระมือ ให้สะอาด และคนสองใจเอ๋ย จงชําระใจของตนให้บริสุทธิ์
9 จงเป็ นทุกข์โศกเศร้าและครํา
่ ครวญ จงให้การหัวเราะของตนกลับกลายเป็นการครํา่ ครวญ และความ
ปี ติยินดีของตนกลับกลายเป็นความเศร้าสลด 10 ท่านทัง้ หลายจงถ่อมตัวในสายพระเนตรขององค์พระ
ผู้เป็นเจ้า และพระองค์จะทรงยกชูท่านขึ้น
1

อย่าตัดสินพีน
่ ้ องของตน
พี่ น้ องทัง้ หลาย อย่า ใส่ รา้ ยซึ่ งก ัน และกัน ผู้ ใดที่ พู ดใส่ รา้ ยพี่ น้องและตัดสิน พี่ น้องของตน ผู้ นั ้ นก ็
กล่าวร้ายต่อพระราชบัญญัติ และตัดสินพระราชบัญญัติ แต่ ถ้าท่านตัดสินพระราชบัญญัติ ท่านก็ ไม่ใช่
ผู้ ที่ ประพฤติ ตามพระราชบัญญั ติ แต่ เป็น ผู้ ตัดสิน 12 มี ผู้ ทรงตัง้ พระราชบัญญั ติ แต่ เพียงองค์ เดียว คือ
พระองค์ผู้ทรงสามารถช่วยให้รอดได้ และทรงสามารถทําลายเสียได้ แต่ท่านเป็นผู้ใดเล่า ท่านจึงตัดสิน
ผู้อื่น
11

อย่าอวดอ้างถึงพรุ ง่ นี้
ดู เถิด ท่านที่ พูด ว่า “วัน นี้ หรือ พรุ ง่ นี้ เราจะเข้าไปในเมืองนั ้น เมืองนี้ และจะอยู่ ที่ นั ่น ปี หนึ่ ง และจะ
ค้าขายได้กําไร� 14 แต่ว่าท่านทัง้ หลายไม่รู ว่้ าจะมีเหตุอะไรเกิดขึ้นในวันพรุ ง่ นี้ ชีวิตของท่านเป็นอะไรเล่า
ก็ เป็น เหมือนหมอกที่ ปรากฏอยู่ แต่ ประเด ีย
๋ วหนึ่ ง แล้ วก ็ หายไป 15 ท่านทัง้ หลายควรจะพูด ว่า “ถ้า องค์
พระผู้เป็นเจ้าทรงโปรด เราจะมีชีวิตอยู่ และจะกระทําสิง่ นี้ หรือสิง่ นั ้น� 16 แต่เดีย
๋ วนี้ ท่านทัง้ หลายยินดี
17
ในการโอ้อวดของตน ความยินดีอย่างนี้ เป็นความชัวท
เหตุฉะนั ้น คนใดที่รู จั
้ กกระทําการดี และ
่ ัง้ สิน
้
ไม่ได้กระทํา บาปจึงมีแก่คนนั ้น
13

5

ตักเตือนคนมังม
่ ี
ดู เถิด ท่านผู้ มัง่ มี จงร้องไห้ โอดครวญเพราะความวิบั ติ ซึ่ง จะเกิด ขึ้ นก ั บท ่าน 2 ทรัพย์ สมบัติ ของ
ท่านก็ ผุ พัง ไป และมอดก็กั ดก ิน เสื้อผ้า ของท่าน 3 ทองและเงิน ของท่านก็ เก ิด สนิ ม และสนิ มน น
ั ้ จะเป็น
พยานหลัก ฐานต่อ ท่าน และจะกิน เนื้ อ ท่านดุจ ไฟ ท่านได้ ส่ํา สมสมบั ติ ไว้แล ้ว สําหรับ วัน สุดท้าย 4 ดู เถิด
ค่า จ้างของคนงานที่ ได้ เก ี่ยวข้าวในนาของท่าน ซึ่ง ท่านได้ ฉ้อโกงไว้นั ้น ก็ รํา่ ร้องขึ้น และเสียงร้องของ
คนที่ เก ี่ยวข้าวนั ้น ได้ ทราบถึง พระกรรณขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า แห่ง จอมโยธาแล้ว 5 ท่านมี ชี วิตอยู่ ใน
โลกอย่างฟุ่มเฟือยและสนุกสนาน ท่านได้บํารุ งเลี้ยงจิตใจของท่านเหมือนอย่างในวันประหาร 6 ท่านได้
ตัดสินลงโทษ และได้ฆ่าคนชอบธรรม เขาก็ไม่ได้ต่อสู้ท่าน
1

จงคอยท่าการเสด็จกลับมา
เหตุ ฉะนั ้น พี่ น้องทัง้ หลาย จงอดทนจนกว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า จะเสด็จ มา ดู เถิด ชาวนารอคอยผล
อันลํ้าค่าที่ จะได้ จากแผ่นดิน และเพียรคอยจนกระทั งม
่ ีฝนต้นฤดู และฝนปลายฤดู 8 ท่านทัง้ หลายก็ จง
7

ยากอบ 5:9
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อดทนเช่น นั ้น เหมือนกัน จงตัง้ อกตัง้ ใจให้ ดี ด้วยว่าการเสด็จ มาขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า ก็ จวนจะถึง อยู่
แล้ว 9 พี่ น้ องทัง้ หลาย จงอย่า ขุ่น เคืองใจต่ อก ัน เกรงว่าท่านจะถูก พิพากษา ดู เถิด องค์ พระผู้ พิพากษา
ทรงประทับ ยืน อยู่ หน ้า ประตู แล้ว 10 พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า จงเอาแบบอย่างในการทนทุกข์ และ
การอดทนของพวกศาสดาพยากรณ์ ผู้ได้กล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า 11 ดูเถิด เราถือว่าผู้ที่
อดทนก็เป็นสุข ท่านได้ยน
ิ เกี่ยวกับความอดทนของโยบ และได้เห็นที่สุดปลายแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้
วว่า องค์พระผู้เป็นเจ้านั ้นทรงเปี่ ยมไปด้วยพระเมตตาและความกรุ ณาปรานี สักเท่าใด
การอธิษฐานเพื่อคนป่วย
12 พี่ น้ องทัง
้ หลายของข้าพเจ้า ที่ สําคัญเหนื อสิ่งอ่น
ื ใดทัง้ หมดก็ คือ จงอย่าปฏิ ญาณ ไม่ ว่าจะโดยอ้าง
ฟ้า สวรรค์ หรือ แผ่น ดิน โลก และไม่ วา่ จะโดยคํา ปฏิญาณอื่น ใดก็ ตาม แต่ ที่ ควรว่า ใช่ ก็ จงว่า ใช่ ที่ ควรว่า
ไม่ก็จงว่าไม่ เกรงว่าท่านจะต้องถูกลงโทษ 13 มีผู้ใดในพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั ้นอธิษฐาน มีผู้ใด
ร่าเริงยินดี หรือ จงให้ผู้นั ้ นร้องเพลงสรรเสริญ 14 มีผู้ใดในพวกท่านเจ็บป่วยหรือ จงให้ผู้นั ้นเชิญบรรดา
ผู้ ปกครองของคริสตจักรมา และให้ ท่านเหล่า นั ้น อธิษฐานเพื่อ เขา และเจิม เขาด้วยนํ้ามัน ในพระนาม
ขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า 15 และการอธิษฐานด้วยความเชื่อ จะช่วยให้ผู้ ป่วยรอดชีวต
ิ และองค์ พระผู้ เป็น
เจ้า จะทรงโปรดให้ เขาหายโรค และถ้า เขาได้ กระทํา บาป ก็ จะทรงโปรดอภัย ให้ แก่ เขา 16 ท่านทัง้ หลาย
จงสารภาพความผิดต่ อกันและกัน และจงอธิษฐานเพื่อกันและกัน เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ หายโรค คํา
อธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั ้นมีพลังมากทําให้เกิดผล 17 ท่านเอลียาห์ก็
เป็นมนุษย์ที่ มีสภาพอารมณ์ เช่นเดียวกับเราทัง้ หลาย และท่านได้ อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ฝนตก
และฝนก็ ไม่ ตกต้องแผ่นดินเป็นเวลาถึงสามปี กับ หกเดือน 18 และท่านได้ อธิษฐานอีกครัง้ หนึ่ ง และฟ้า
สวรรค์ได้ประทานฝนให้ และแผ่นดินจึงได้งอกพืชผลต่างๆ 19 พี่น้ องทัง้ หลาย ถ้าคนใดในพวกท่านหลง
ผิดไปจากความจริง และผู้ใดชักจูงเขาให้เขากลับใจเสียใหม่ได้ 20 จงให้ผู้นั ้นรู้เถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปคน
นั ้น ให้พ้น จากทางผิด ของเขา ก็ได้ ช่วยชีวต
ิ หนึ่ ง ให้รอดพ้น จากความตาย และได้ ปกปิด การบาปเป็ นอ ัน
มากไว้

1 เปโตร 1:1
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 เปโตร

เปโตรได้เขียนจดหมายฉบับนใี้ นระหว่างปีค�ศ� 60 และ 70 จากกรุ งบาบิโลน เปโตรเป็น “อัครสาวก
ไปหาพวกที่ถือพิธเข้
ี าสุหนั ต� (กท 2:7-8) เหมือนอย่างเปาโลเป็ นอัครสาวกสําหรับพวกต่างชาติ เปาโล
ไปประกาศต่อพวกต่างชาติ ซ่ึงอยู่ในประเทศกรีซและกรุ งโรม แต่ เปโตรไปประกาศที่ กรุ งบาบิโลน แล้ว
ได้เขียนจดหมายสองฉบับนี้ จากที่นั ่น (5:13) กรุ งบาบิโลนในที่นี้ ไม่ได้หมายถึงกรุ งโรม ชื่อของกรุ งบาบิ
โลนนี้ ได้อยู่ในทัง้ พระคัมภีรเ์ ดิมและพระคัมภีรใหม่
์
มากกว่า 270 ครัง้ และไม่ได้หมายถึงกรุ งโรมจนกระ
ทัง่ ยอห์น ได้ ใช้ เป็น คํา เปรียบเทียบในหนั งสือ วิวรณ์ ซ่ึง ได้ เข ีย นขึ้ นอ ีก 30 ปี ต่อ มา ไม่มี ข้อ พระคัมภีร บ
์ อ
กว่าเปโตรเคยไปที่กรุ งโรมแต่มีหลายข้อที่แสดงว่าเขาไม่เคยอยู่ที่นั่น ในโรมบทที่ 16 เปาโลไม่ได้พูดถึง
เปโตร แต่ ได้ พู ดถึ งอ ีก หลายๆคนซึ่ง อยู่ ที่ กรุ งโรม และเปโตรไม่ ได้ อยู่ ที่ กรุ งโรมในตอนที่ เปาโลถึงที่ นั ่น
(กจ 28:16-24) ไม่มีจดหมายฉบับใดของเปาโลที่เขียนขึ้นขณะที่ท่านติดคุกอยูที
่ ่กรุ งโรมที่พูดหรือแสดง
ว่าเปโตรเคยอยูใ่ นกรุ งโรม ใน 2 ทิโมธี 4:11 เปาโลเขียนว่า “ลูกาคนเดียวเท่านั ้นที่อยูกั
่ บข้าพเจ้า�

อันดรู ว ์ ซึ่งเป็นน้ องชายของเปโตร ได้นําเปโตรไปถึงพระเยซู (ยน 1:41-42) เปโตรเป็นชาวประมงซึ่ง
อยู่ที่แคว้นกาลิลีในตอนที่ท่านรับเชื่อ และท่านกลายเป็นคนแรกในพวกอัครสาวก 12 คน พระเยซู ทรง
ตัง้ คริสตจักรไว้บนความเชื่อของเปโตร ซึ่งความเชื่อนี้ เป็น “ศิลา� ที่มัน
่ คง และไม่ได้ตัง้ คริสตจักรไว้บน
เปโตร ซึ่งชื่อเปโตรหมายความว่า “หินเล็กๆ� ที่ไม่มัน
่ คง (1 คร 3:11)

เป้ าหมายของจดหมายฉบับนี้คือ แสดงว่าความหวังของคริสเตียนเป็นความหวังอันมีชีวิตแห่งมรดก
ซึ่งไม่ รู เปื่
้ อยเน่า ปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรย จดหมายฉบับนี้มีคําสัง่ และคําแนะนําหลายอย่างที่ จะ
ช่วยคริสเตียนใหม่ๆให้ตังม
้ ัน
่ คงในความเชื่อ
ถึงคริสเตียนชนชาติยว
ิ ในหลายแคว้น
เปโตร อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ เรียน พวกที่ กระจัดกระจายไปอยู่ ในแคว้น ปอนทัส แคว ้ นกา
ลาเทีย แคว ้นคัป ปาโดเซีย แคว ้น เอเชีย และแคว้น บิ ธี เนี ย 2 ซึ่ง ทรงเลือกไว้ แล ้ว ตามที่ พระเจ้า พระ
บิดาได้ ทรงล่วงรู ้ไว้ ก่อน โดยพระวิญญาณได้ ทรงชําระ ให้ บังเกิด ความนบนอบเชื่อ ฟัง และให้ รบ
ั การ
ประพรมด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ ขอให้พระคุณและสันติสุขบังเกิดทวีคูณแก่ท่านทัง้ หลายเถิด
3 จงถวายสรรเสริญแด่ พระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็ นเจ้าของเรา ผู้ได้ ทรงพระมหา
กรุ ณาแก่เรา ทรงโปรดให้เราบังเกิดใหม่ เข้าสู่ ความหวังใจอันมีชีวิตอยู่ โดยการคืนพระชนม์จากความ
ตายของพระเยซู คริสต์ 4 และเพื่อ ให้ได้ รับ มรดกซึ่ง ไม่ รู เปื่
้ อยเน่า ปราศจากมลทิน และไม่ ร่วงโรย ซึ่ง ได้
รักษาไว้ในสวรรค์เพื่อท่านทัง้ หลาย 5 ซึ่งเป็นผู้ที่ฤทธิเดชของพระเจ้
าได้ทรงคุ้มครองไว้ด้วยความเชื่อให้
์
6
ถึง ความรอด ซึ่ง พร้อมแล้ วท ี่ จะปรากฏในวาระสุดท้าย ในความรอดนั ้น ท่านทัง้ หลายชื่นชมยินดี เป็น
อย่างยิง่ ถึงแม้ว่าเดีย
๋ วนี้ จําเป็นทีท
่ ่านจะต้องเป็นทุกข์ใจชัว่ ขณะหนึ่ ง ด้วยการถูกทดลองต่างๆ 7 เพื่อการ
ลองดูความเชื่อของท่าน อันประเสริฐยิง่ กว่าทองคําซึ่งพินาศไปได้ ถึงแม้ว่าความเชื่อนั ้นถูกลองด้วยไฟ
จะได้เป็นเหตุให้เกิดความสรรเสริญ เกิดเกียรติและสง่าราศี ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ
8 พระองค์ ผู้ที่ ท่านทัง
้ หลายยังไม่ได้เห็น แต่ท่านยังรักพระองค์ อยู่ แม้ว่าขณะนี้ ท่านไม่เห็นพระองค์ แต่
ท่านยังเชื่อและชื่นชม ด้วยความปี ติยินดีเป็นล้นพ้นเหลือที่จะกล่าวได้ และเต็มเปี่ ยมด้วยสง่าราศี 9 แล
้วจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายจึงได้รบ
ั ความรอดเป็นผลสุดท้ายแห่งความเชื่อ
1
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พวก ศาสดา พยากรณ์ ก็ได้ อุตส่าห์ สืบค้น หา ใน ความ รอด นั ้น และ ได้ พยากรณ์ ถึง พระคุณ ซึ่ง จะ
บังเกิด แก่ ท่านทัง้ หลาย 11 เขาได้ สืบค้น หาสิง่ ใดหรือ ลักษณะแห่ง เวลาซึ่ง พระวิญญาณของพระคริสต์
ผู้ทรงสถิตอยู่ในตัวเขา ได้ทรงบ่งไว้ เมื่อพระวิญญาณนั ้นได้พยากรณ์ ล่วงหน้าถึงความทุกข์ทรมานของ
พระคริสต์ และถึงสง่าราศี ที่จะมาภายหลัง 12 ก็ทรงโปรดเผยให้พวกศาสดาพยากรณ์ เหล่ านั ้นทราบว่า
ที่ เขาเหล่า นั ้น ได้ ปรนนิ บัติ ในเหตุ การณ์ ทัง้ ปวงนั ้น ไม่ใช่สําหรับเขาเอง แต่ สําหรับเราทัง้ หลาย บัดนี้ คน
เหล่านั ้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทัง้ หลาย ก็ได้กล่าวสิง่ เหล่านั ้นแก่ท่านแล้วโดยพระวิญญาณบริ
สุทธิ์ ที่ทรงโปรดประทานจากสวรรค์ เป็นสิง่ ซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู
10

คําเตือนให้เป็นคนบริสุทธิ์
13 เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง
้ หลายจงเตรียมตัว เตรียมใจของท่านไว้ให้ ดี และจงข่ม ใจ ตัง้ ความหวัง ให้ เต็ม
เปี่ ยมในพระคุณ ซึ่ง จะทรงโปรดประทานแก่ ท่านเมื่อ พระเยซู คริสต์ จะทรงสําแดงพระองค์ 14 ดุ จด ัง
เป็นบุตรที่เชื่อฟัง ขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน
15 แต่ พระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรียกท่านทัง
้ หลายนั ้น บริสุทธิ ์ ฉั นใด ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนบริสุทธิ ์ ในบรรดา
16
การประพฤติ ทุ กอย่างด้วยฉั น นั ้น ดัง ที่ มี คํา เขียนไว้แล ้ วว ่า ‘ท่านทัง้ หลายจงเป็น คนบริสุทธิ์ เพราะ
เราเป็นผู้บริสุทธิ�
์ 17 และถ้าท่านอธิษฐานขอต่อพระบิดา ผู้ทรงพิพากษาทุกคนตามการกระทําของเขา
โดยไม่ เห็น แก่ หน ้า คนใดเลย จงประพฤติ ตนด้วยความยําเกรงตลอดเวลาที่ ท่านอยู่ ในโลกนี้ 18 ท่านรู ้
ว่า พระองค์ ได้ ทรงไถ่ ท่านทัง้ หลายออกจากการประพฤติ อน
ั หาสาระมิ ได้ ซึ่งท่านได้ รบ
ั เป็นประเพณี ต่อ
19
จากบรรพบุรุษของท่าน มิได้ไถ่ไว้ด้วยสิง่ ที่เสื่อมสลายได้ เช่นเงินและทอง แต่ทรงไถ่ด้วยพระโลหิตอ
ั นม ี ราคามากของพระคริสต์ ดัง เลือดลูก แกะที่ ปราศจากตําหนิ หรือ จุด ด่างพร้อย 20 แท้ จร ิง พระเจ้า ได้
ทรงดําริพระคริสต์ นั้น ไว้ก่อนทรงสร้างโลก แต่ ทรงให้พระคริสต์ ปรากฏพระองค์ ในวาระสุดท้ายนี้ เพื่อ
ท่านทัง้ หลาย 21 เพราะพระคริสต์ ท่านจึง เชื่อ ในพระเจ้า ผู้ ทรงบันดาลพระคริสต์ ให้ ฟื้ นจากความตาย
และทรงประทานสง่าราศีแก่พระองค์ เพื่อให้ความเชื่อและความหวังใจของท่านดํารงอยูใ่ นพระเจ้า 22 ที่
ท่านทัง้ หลายได้ชาํ ระจิตใจของท่านให้บริสุทธิแล้
์ ว ด้วยการเชื่อฟังความจริงโดยพระวิญญาณ จนมีใจรัก
พวกพี่น้องอย่างจริงใจ ท่านทัง้ หลายจงรักกันให้มากด้วยนํ้าใสใจจริง 23 ด้วยว่าท่านทัง้ หลายได้ บังเกิด
ใหม่ ไม่ใช่ จากพืช ที่ จะเปื่ อยเน่า เสีย แต่ จากพืช อัน ไม่ รู เปื่
้ อยเน่า คื อด ้วยพระวจนะของพระเจ้า อัน ทรง
24
ชีวต
ิ และดํารงอยู่ เป็น นิ ตย์ เพราะว่า ‘บรรดาเนื้ อ หนั งก ็ เป็น เสมือนต้น หญ้า และบรรดาสง่า ราศี ของ
มนุษย์ก็เป็นเสมือนดอกหญ้า ต้นหญ้าเหีย
่ วแห้งไป และดอกก็รว่ งโรยไป 25 แต่พระวจนะขององค์พระผู้
เป็นเจ้ายัง่ ยืนอยูเป็
่ นนิ ตย์� พระวจนะนั ้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทัง้ หลายทราบแล้ว

2

เหตุ ฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงละการปองร้ายทัง้ ปวง บรรดาการอุ บาย การหน้า ซื่อ ใจคด ความริษยา
และคําพูดส่อเสียดทัง้ หลาย 2 เช่นเดียวกับทารกแรกเกิด จงปรารถนานํ้านมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ
เพื่อ จะทําให้ ท่านทัง้ หลายเติบโตขึ้น 3 หากว่า ท่านได้ ชิ มด ู รู แล
้ ้ วว ่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ประกอบด้วยพระ
กรุ ณา 4 จงมาหาพระองค์ เหมือนมาถึงศิลาอันมชี
ี วิตอยู่ ซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้ว แต่ว่าพระเจ้า
ทรงเลือกไว้ และทรงค่าอันประเสริฐ
1

คริสเตียนเป็นศิลาอันมีชีวต
ิ
และท่านทัง้ หลายก็ เสมือนศิลาที่ มี ชว
ิ ที่ กําลั งก ่อ ขึ้น เป็น พระนิ เวศฝ่ายวิญญาณ เป็น ปุ โรหิต บริ
ี ต
สุทธิ์ เพื่อถวายสักการบูชาฝ่ายจิตวิญญาณ ที่ชอบพระทัยของพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์ 6 เพราะมี
คําเขียนไว้ในพระคัมภีรด้
์ วยว่า ‘ดูเถิด เราวางศิลาก้อนหนึ่ งลงในศิโยน เป็นศิลามุมเอกที่ทรงเลือกแล้ว
และเป็น ศิลาที่ มี ค่า อัน ประเสริฐ และผู้ ใดที่ เชื่อ ในพระองค์ นั้ นก ็ จะไม่ ได้ รับ ความอับอาย� 7 เหตุ ฉะนั ้น
5
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พระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสําหรับท่านทัง้ หลายที่เชื่อ แต่สําหรับคนทัง้ หลายที่ไม่เชื่อฟังนั ้น ‘ศิลาซึ่ง
ช่างก่อ ได้ ปฏิเสธเสีย ได้ กล ับ กลายเป็น ศิ ลาม ุม เอกแล้ว� 8 และ ‘เป็น ศิลาที่ ทําให้สะดุด และเป็ นก ้อนหิ
นที ่ ทําให้ขัดเคืองใจ� ที่ เขาสะดุด นั ้น เพราะเขาไม่ เชื่อ ฟัง พระวจนะ ตามที่ เขาถูก กําหนดไว้เช่น นั ้น ด้วย
9 แต่ท่านทัง
้ หลายเป็นชาติที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้ว เป็นพวกปุโรหิตหลวง เป็นประชาชาติบริสุทธิ์ เป็น
ชนชาติของพระองค์โดยเฉพาะ เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้สําแดงพระบารมีของพระองค์ ผูได้
้ ทรงเรียกท่าน
ทัง้ หลายให้ออกมาจากความมืด เข้าไปสู่ความสว่างอันมหัศจรรย์ของพระองค์ 10 เมื่อก่อนท่านทัง้ หลาย
หาเป็นชนชาติไม่ แต่บัดนี้ ท่านเป็นชนชาติของพระเจ้าแล้ว เมื่อก่อนท่านทัง้ หลายหาได้รบ
ั พระกรุ ณาไม่
11
แต่บัดนี้ ท่านได้รบ
ั พระกรุ ณาแล้ว พวกที่รัก ข้าพเจ้าวิงวอนท่านทัง้ หลายเหมือนท่านเป็นคนต่างด้าว
และเป็นผู้สัญจร ให้ท่านละเว้นจากตัณหาของเนื้ อหนั ง ซึ่งทําศึ กกับจิตวิญญาณ 12 จงให้การประพฤติ
ของท่านทัง้ หลายเป็ นที่น่านับถือท่ามกลางคนต่างชาตินั ้น เพื่อว่าในข้อที่เขาติเตียนท่านว่าเป็นคนทําชั ่
วนัน
้ เมื่อเขาเห็นการดีของท่านแล้ว เขาจะได้สรรเสริญพระเจ้าในวันซึ่งพระองค์จะทรงเยีย
่ มเยียนเขา
จงเชื่อฟังผู้ปกครองและกฎหมายของประเทศ
13 ท่านทัง
้ หลายจงยอมฟัง การบังคับ บัญชาที่ มนุษย์ ตัง้ ไว้ทุก อย่าง เพราะเห็น แก่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า
ไม่ ว่า ผู้ นั้น เป็นกษั ตริย์ ผู้ มี อํานาจยิง่ 14 หรือ จะเป็น เจ้า เมืองผู้ ที่ ได้ รับคํา สัง่ จากกษั ตริย์ นั ้น ให้ ลงโทษผู้
กระทําชัว่ และยกย่องคนที่ประพฤติดี 15 เพราะเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า ที่จะให้ท่านทัง้ หลายระงับ
ความโง่ของคนโฉดเขลาให้สงบด้วยการประพฤติดี 16 จงเป็นเหมือนคนที่มีเสรีภาพ แต่ท่านอย่าใช้เสรี
ภาพนั ้นให้เป็ นที ่ปกปิดความชัว่ ไว้ แต่ จงใช้เหมือนเป็นทาสของพระเจ้า 17 จงให้เกียรติ แก่ ทุกคน จงรัก
บรรดาพี่น้ อง จงยําเกรงพระเจ้า จงถวายเกียรติแด่กษั ตริย์ 18 ท่านทัง้ หลายที่เป็นผู้รับใช้ จงเชื่อฟังนาย
ของท่านด้วยความยําเกรงทุก อย่าง ไม่ใช่ เฉพาะนายที่ เป็น คนใจดี และสุภาพเท่านั ้น แต่ ทัง้ นายที่ รา้ ย
ด้วย 19 เพราะว่า ถ้า ผู้ ใด เพราะเห็น แก่ ใจวินิจฉั ย ผิด ชอบจําเพาะพระเจ้า ยอมอดทนต่อ ความทุกข์ โศก
เศร้า อย่า งอยุ ติ ธรรม นี่ แหละเป็น ความชอบ 20 ด้วยว่า ถ้า ท่านทําการชัว่ แล ้ว ถูก เฆี่ยนเพราะการชั ่วน
ัน
้ แม้ท่านทนถูกเฆี่ยนด้วยอดกลัน
้ ใจ จะเป็ นที่สรรเสริญอะไรแก่ท่าน แต่ว่าถ้าท่านทัง้ หลายกระทําการ
ดี และทนเอาการข่มเหงด้วยอดกลัน
้ ใจเพราะการดีนั ้น เช่นนี้ แหละเป็นการชอบพระทัยพระเจ้า 21 ด้วย
ว่า ท่านทัง้ หลายถูก ทรงเรียกไว้สําหรับ เหตุ การณ์ นั ้น เพราะว่า พระคริสต์ ได้ ทรงรับ ทนทุกข์ ทรมานเพื่อ
เราทัง้ หลาย ให้ เป็น แบบอย่างแก่ เรา เพื่อ ท่านจะได้ ตามรอยพระบาทของพระองค์ 22 พระองค์ ไม่ ได้
ทรงกระทํา บาปเลย และไม่ ได้ พบอุบายในพระโอษฐ์ ของพระองค์ เลย 23 เมื่อ เขากล่าวคํา หยาบคายต่อ
พระองค์ พระองค์ ไม่ ได้ ทรงกล่าวตอบเขาด้วยคํา หยาบคายเลย เมื่อ พระองค์ ทรงทนทุกข์ พระองค์ ไม่
ได้ ทรงมาดร้าย แต่ ทรงมอบเรือ
่ งของพระองค์ ไว้แก่ พระเจ้าผู้ทรงพิพากษาอย่างชอบธรรม 24 พระองค์
เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั ้น เพื่อว่าเราทัง้ หลายซึ่งตายจากบาป
แล้ว จะได้ดําเนิ นชีวต
ิ ตามความชอบธรรม ด้วยรอยเฆี่ยนของพระองค์ ท่านทัง้ หลายจึงได้รบ
ั การรักษา
25
ให้หาย เพราะว่าท่านทัง้ หลายเป็นเหมือนแกะที่ พลัดฝูงไป แต่ บัดนี้ ได้ กลับมาหาพระผู้เลี้ยง และศิษ
ยาภิบาลแห่งจิตวิญญาณของท่านทัง้ หลายแล้ว

3
การปฏิบัติต่อกันและกันของสามีและภรรยา
1 ฝ่ายท่านทัง
้ หลายที่ เป็นภรรยาก็ เช่นกัน จงเชื่อฟังสามีของท่าน เพื่อว่าแม้สามีบางคนจะไม่เชื่อฟัง
พระวจนะ แต่ความประพฤติของภรรยาก็อาจจะจูงใจเขาได้ด้วยโดยไม่ต้องใช้พระวจนะนั ้น 2 คือเมื่อเขา
เห็นการประพฤติอน
ั บริสุทธิ์ของท่านทัง้ หลาย ผู้เป็นภรรยาประกอบกับความยําเกรง 3 การประดับกาย
ของท่านนั ้น อย่าให้เป็นการประดับภายนอก คือการถักผม ประดับด้วยเครือ
่ งทองคํา และนุ่งห่มเสื้อผ้า
4
สวยงาม แต่จงให้เป็นอย่างคนที่ซ่อนไว้ในจิตใจ ด้วยสิง่ ที่ไม่รูเสื
้ ่ อมสลาย คือเครือ
่ งประดับแห่งจิตใจที่
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อ่อนสุภาพและสงบเสงียม
่
ซึ่งเป็นสิง่ ที่มีค่ามากในสายพระเนตรพระเจ้า 5 บรรดาสตรีบริสุทธิในครั
ง้ โบ
์
ราณนั ้นเช่นกัน ผู้ซึ่งวางใจในพระเจ้า ก็ได้ ประดับกายเช่นกันและเชื่อฟังสามีของตน 6 เช่นนางซาราห์
เชื่อฟังอับราฮัมและเรียกท่านว่านาย ถ้าท่านทัง้ หลายประพฤติดี และไม่มีความหวาดกลัวด้วยตกตะลึง
สิง่ ใด ท่านก็เป็นลูกหลานของนาง 7 ฝ่ายท่านทัง้ หลายที่เป็นสามีก็เหมือนกัน จงอยู่กินกับภรรยาโดยใช้
ความรู ้ จงให้เกียรติ แก่ ภรรยาเหมือนหนึ่ งเป็นภาชนะที่ ออ
่ นแอกว่า และเหมือนเป็นคู่ รบ
ั มรดกพระคุณ
แห่งชีวตด
ิ ้วยกัน เพื่อจะได้ไม่มีสิ่งหนึ่ งสิง่ ใดขัดขวางคําอธิษฐานของท่าน
จงใฝ่ใจประพฤติการดี
8 ในที่สุด นี้ ท่านทัง
้ หลายจงเป็น นํ้า หนึ่ ง ใจเดียวกัน เห ็ นอกเห็นใจกัน รักก ัน ฉั น พี่ น้ อง มี จิ ตใจอ่อน
โยน มีใจสุ ภาพ 9 อย่าทําการร้ายตอบแทนการร้าย อย่าด่าตอบการด่า แต่ตรงกันข้ามจงอวยพรแก่เขา
โดยรู อยู
้ ่ ว่า พระองค์ ได้ ทรงเรียกท่านกระทํา เช่น นั ้น เพื่อ ท่านจะได้ รบ
ั พระพรเป็น มรดก 10 เพราะว่า ‘ผู้
ที่ จะรัก ชีวต
ิ และปรารถนาที่ จะเห็นว ันดี ก็ ให้ผู้ นั ้น บังคับ ลิน
้ ของตนจากความชัว่ และห้ามริม ฝีปากไม่ พู
ดเป็ นอ ุ บายล่อลวง 11 ให้ เขาละความชัว่ และกระทํา ความดี แสวงหาความสงบสุข และดําเนิ น ตามนั ้น
12 เพราะว่า พระเนตรขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า ทรงเฝ้า ดู คนชอบธรรม และพระกรรณของพระองค์ ทรง
สดับฟังคําอธิษฐานของเขา แต่ พระพักตร์ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าทรงตัง้ ต่อสู้ กับคนทัง้ หลายที่ ทําความ
ชัว่ � 13 ถ้า ท่านทัง้ หลายใฝ่ใจประพฤติ ความดี ใครผู้ ใดจะทําร้ายท่านได้ 14 แต่ ถ้า ท่านทัง้ หลายต้องทน
ทุกข์ เพราะเหตุ การชอบธรรม ท่านก็ เป็นสุข อย่า กลัว คํา ขู่ ของเขา และอย่า คิด วิตกไปเลย 15 แต่ ในใจ
ของท่าน จงเคารพนั บถือพระเจ้าซึ่งเป็นองค์ พระผู้เป็นเจ้า และจงเตรียมตัวไว้ให้พร้อมเสมอ เพื่อท่าน
จะสามารถตอบทุก คนที่ ถามท่านว่า ท่านมี ความหวัง ใจเช่น นี้ ด้วยเหตุผลประการใด แต่ จงตอบด้วยใจ
สุภาพและด้วยความยําเกรง 16 มี ใจวินิจฉั ย ผิด และชอบอัน ดี เพื่อ ในข้อความที่ เขาทัง้ หลายได้ พู ดใส่
ร้ายท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติชัว่ เขาที่ ใส่ ร้ายการประพฤติดีของท่านในพระคริสต์จะได้มีความละอาย
17 เพราะว่า การได้ รบ
ั ความทุกข์ เพราะทําความดี ถ้า เป็ นที ่ ชอบพระทัย พระเจ้า ก็ดี กว่า จะต้องทนอยู่
เพราะการประพฤติชัว่
พระคริสต์โดยเดชพระวิญญาณได้เทศนาแก่วญ
ิ ญาณในที่คุมขัง
18 ด้วยว่า พระคริสต์ เช่ นก ั นก ็ ได้ ทนทุกข์ ครัง
้ เดียวเท่านั ้น เพราะความผิด บาป คือ พระองค์ ผู้ ชอบ
ธรรมเพื่อผู้ไม่ชอบธรรม เพื่อพระองค์จะได้ทรงนําเราทัง้ หลายไปถึงพระเจ้า ฝ่ายเนื้ อหนั งพระองค์ก็ทรง
สิน
้ พระชนม์ แต่ ทรงมี ชี วิต ขึ้น โดยพระวิญญาณ 19 และโดยพระวิญญาณเช่ นก ัน พระองค์ ได้ เสด็จ ไป
ประกาศแก่วญ
ิ ญาณที่ติดคุกอยู่ 20 ซึ่งแต่ก่อนไม่ได้เชื่อฟัง คราวเมื่อพระเจ้าทรงโปรดงดโทษไว้นาน คือ
ครัง้ โนอาห์ เมื่อกําลังจัดแจงต่อนาวา ในนาวานั ้นได้รอดจากนํ้าน้ อยคน คือแปดคน 21 เช่นเดียวกัน บัดนี้
พิธบั
ี พติศมาก็เป็นภาพที่รอดแก่เราทัง้ หลาย (ไม่ใช่ด้วยชําระราคีแห่งเนื้ อหนั ง แต่โดยให้มีใจวินิจฉั ยผิด
และชอบอันดี จําเพาะพระเจ้า� โดยซึ่งพระเยซู คริสต์ ได้ ทรงเป็นขึ้นมาจากตาย 22 พระองค์ ได้ เสด็จเข้า
ในสวรรค์ แล้ว และสถิต อยู่ เบื้องขวาพระหัตถ์ ของพระเจ้า พวกทูต สวรรค์ และผู้ มี อํานาจและผู้ มี ฤทธิ์
เดชทัง้ หลาย ทรงมอบไว้ให้อยูใต้
่ อํานาจของพระองค์แล้ว

4
หน้าที่ของคริสเตียน
โดยเหตุที่พระคริสต์ได้ทรงทนทุกข์ทรมานในเนื้ อหนั งเพื่อเราทัง้ หลายแล้ว ท่านทัง้ หลายก็จง
มีความคิดอย่างเดียวกันไว้เป็นเครือ
่ งอาวุธด้วย เพราะว่าผู้ที่ ได้ ทนทุกข์ทรมานในเนื้ อหนั งก็ไม่สัมพันธ์
กับบาปแล้ว 2 เพื่อเขาจะได้ไม่ดําเนิ นชีวต
ิ ที่ยงั เหลืออยูใ่ นเนื้ อหนั งตามใจปรารถนาของมนุษย์ แต่ตามพ
3
ระประสงค์ ของพระเจ้า ด้วยว่าเวลาที่ ผ่านไปในชีวต
ิ ของเราแล้ วนัน
้ น่าจะเพียงพอสําหรับการกระทํา
1 ฉะนั ้น
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สิง่ ที่ คนต่างชาติ ชอบกระทํา คราวเมื่อ เราได้ ดําเนิ น ตามกิเลสตัณหา ตามใจปรารถนาอัน ชัว่ เมาเหล้า
องุน
่ เฮฮาเอะอะเอ็ดตะโรกัน เลี้ยงกัน อย่างหรู หราฟุ่มเฟือย และการไหว้รู ปเคารพอัน เป็ นที ่ น่า เกลียด
4 เขาประหลาดใจที่ บัดนี้ ท่านทัง
้ หลายไม่ได้ ประพฤติ เหลวไหลมากเหมือนอย่างเขา เขาก็ กล่าวร้ายท่าน
5 คนเหล่านั ้นจะต้องให้การแก่พระองค์ผูพร
้ อ
้ มแล้วทจ
ี่ ะทรงพิพากษาทัง้ คนเป็นและคนตาย 6 ด้วยเหตุนี้
เอง ข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนทีต
่ ายไปแล้ว เพื่อเขาจะได้ถูกพิพากษาตามอย่างมนุษย์ในเนื้ อ
หนั ง แต่มีชีวิตอยู่ตามอย่างพระเจ้าฝ่ายจิตวิญญาณ 7 แต่สิ่งทัง้ ปวงใกล้จะถึงวาระที่สุดแล้ว เหตุฉะนั ้น
ท่านทัง้ หลายจงสําแดงกิรย
ิ าเสงีย
่ มเจียมตัว และจงเฝ้าระวังในการอธิษฐาน 8 ยิง่ กว่าอะไรทัง้ หมดก็จง
รัก ซึ่ งก ัน และกัน ให้ มาก ด้วยว่า ความรักก ็ ปกปิด ความผิด ไว้มากหลาย 9 ท่านทัง้ หลายจงต้อนรับ เลี้ยง
ดู ซ่ึ งก ัน และกัน โดยไม่ บ่น 10 ตามซึ่ง ทุก คนได้ รบ
ั ของประทานแล้ว ก็ ให้เจ ือ จานของประทานนั ้น แก่ กัน
และกัน เหมือนอย่างเจ้า หน้าที่ อน
ั ดี สําหรับ พระคุณ ต่างๆของพระเจ้า 11 ถ้า ผู้ หน่งึ ผู้ ใดจะกล่าวสัง่ สอน
ก็ให้กล่าวตามพระโอวาทของพระเจ้า ถ้าคนใดรับการปรนนิ บัติ ก็ให้ปรนนิ บัติตามกําลังซึ่งพระเจ้าทรง
โปรดประทานนั ้น เพื่อว่าพระเจ้าจะทรงได้รบ
ั เกียรติในการทัง้ ปวงโดยพระเยซูคริสต์ การสรรเสริญและ
ไอศวรรยานุภาพจงมีแด่พระองค์ตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
ผู้เชื่อจงอย่าท้อใจ
12 ท่านที่ รัก อย่า ประหลาดใจที่ ท่านต้องได้ รบ
ั ความทุกข์ ยากอย่างแสนสาหัส เป็นการลองใจ เหมือน
หนึ่ ง ว่า เหตุ การณ์ อัน ประหลาดได้ เก ิดขึ้ นก ั บท ่าน 13 แต่ ว่า ท่านทัง้ หลายจงชื่นชมยินดี 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 ว่า เพราะพระนามของพระคริสต์ ท่านก็ เป็นสุข ด้วย
ว่าพระวิญญาณแห่งสง่าราศี และของพระเจ้าทรงสถิตอยู่กับท่าน ฝ่ายเขาก็ กล่าวร้ายพระองค์ แต่ ฝ่าย
ท่านก็ถวายเกียรติยศแด่พระองค์ 15 แต่ว่าอย่าให้มีผู้ใดในพวกท่านได้รบ
ั โทษฐานเป็นฆาตกร หรือเป็น
ขโมย หรือเป็นคนทําร้าย หรือเป็นคนที่เที่ยวยุงก
่ ับธุระของคนอื่น 16 แต่ถ้าผู้ใดถูกการร้ายเพราะเป็นคร
ิสเตียน ก็ อย่าให้ผู้นั ้ นมีความละอายเลย แต่ ให้เขาถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้าเพราะเหตุ นั ้น 17 ด้วยว่า
ถึงเวลาแล้ วที่การพิพากษาจะต้องเริม
่ ตัง้ ต้ นที ่ครอบครัวของพระเจ้า และถ้าการพิพากษานั ้นเริม
่ ต้ นที
่ พวกเราก่อน ปลายทางของคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่ เชื่อ ฟัง ข่าวประเสริฐ ของพระเจ้า จะเป็น อย่างไร 18 และถ้า
คนชอบธรรมจะรอดพ้น ไปได้ อย่างยากเย็น แล้ว คนอธรรมและคนบาปจะไปอยู่ที่ไหน 19 เหตุ ฉะนั ้น ให้
คนทัง้ หลายที่ ทนความทุกข์ ยากตามพระประสงค์ ของพระเจ้า ฝากจิต วิญญาณของตนไว้กับ พระองค์
ด้วยการประพฤติดี เหมือนหนึ่ งฝากไว้กับพระองค์ผู้ทรงสร้างอันสัตย์ซื่อ

5
จงเตรียมพร้อมสําหรับการเสด็จมาของพระคริสต์
ข้าพเจ้า จึง ตัก เตือนบรรดาผู้ ปกครองในพวกท่านทัง้ หลาย ในฐานะที่ ข้าพเจ้า ก็ เป็น ผู้ ปกครองคน
หนึ่ ง เช่ นก ัน และเป็น พยานถึง ความทุกข์ ทรมานของพระคริสต์ และมี ส่วนที่ จะรับ สง่า ราศี อน
ั จะมา
2
ปรากฏภายหลั งด ้วย จงเลี้ยงฝูง แกะของพระเจ้า ที่ อยู่ กั บท ่าน จงเอาใจใส่ ดูแล ไม่ใช่ ด้วยความฝืน
ใจ แต่ ด้วยความเต็มใจ ไม่ใช่ ด้วยการเห็น แก่ ทรัพย์ สิ ่ง ของอัน เป็น มลทิน แต่ ด้วยใจพร้อม 3 และไม่ ใช่
เหมือนเป็น เจ้า นายที่ ข่มขี่ ผู้ สืบทอดของพระเจ้า แต่ เป็น แบบอย่างแก่ ฝูง แกะนั ้น 4 และเมื่อ พระผู้ เลี้ยง
ใหญ่ จะเสด็จ มาปรากฏ ท่านทัง้ หลายจะรับ มงกุฎ แห่ง สง่า ราศี ที่ ร่วงโรยไม่ ได้ เลย 5 ในทํานองเดียวกัน
ท่านที่ออ
่ นอาวุโส ก็จงยอมตามผูอาวุ
้
โส อันทีจร
่ ิงให้ท่านทุกคนคาดเอวไว้ด้วยความถ่อมใจในการปฏิบติ
ั
ต่อกันและกัน ด้วยว่าพระเจ้าทรงต่อสู้คนเหล่านั ้นทีถ
่ ือตัวจองหอง แต่พระองค์ทรงประทานพระคุณแก่
คนทัง้ หลายที่ถ่อมใจลง 6 เหตุฉะนั ้น ท่านทัง้ หลายจงถ่อมใจลงภายใต้พระหัตถ์อน
ั ทรงฤทธิข
์ องพระเจ้า
7
เพื่อพระองค์ จะได้ ทรงยกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร จงละบรรดาความกระวนกระวายของท่านไว้กับ
1
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พระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทัง้ หลาย 8 ท่านทัง้ หลายจงเป็นคนใจหนั กแน่ น จงระวังระไว
ให้ ดี ด้วยว่า ศั ตรู ของท่าน คือ พญามาร วนเวียนอยู่ รอบๆดุจ สิงโตคําราม เท ี่ยวไปเสาะหาคนที่ มัน จะกั
ดก ิน ได้ 9 จงต่อ สู้ กับ ศั ตรู นั ้น ด้วยตัง้ ใจมัน
่ คงในความเชื่อ โดยรู อยู
้ ่ ว่า ความยากลํา บากอย่างนั ้ นก ็ มี แก่
10
พวกพีน
่ ้ องทัง้ หลายของท่านที่อยูในโลกเช่
่
นเดียวกัน และพระเจ้าแห่งบรรดาพระคุณทัง้ ปวง ผูได้
้ ทรง
เรียกให้เราทัง้ หลายเข้าในสง่าราศีนิ รน
ั ดร์ของพระองค์โดยพระเยซูคริสต์ ครัน
้ ท่านทัง้ หลายทนทุกข์อยู่
หน่อยหนึ่ งแล้ว พระองค์เองจะทรงโปรดให้ท่านทัง้ หลายถึงที่ สําเร็จ ให้ตังม
้ น
ั ่ คง ให้ท่านมีกําลังมากขึ้น
และทรงให้ท่านมี พ้น
ื ฐานมัน
่ คง 11 ขอสง่าราศี และไอศวรรยานุภาพจงมี แด่ พระองค์ ตลอดไปเป็นนิ ตย์
เอเมน 12 ข้าพเจ้าได้ เขียนอย่างย่อๆมาถึงท่านทัง้ หลายผ่านทางสิ ลวานั ส ซึ่งข้าพเจ้าถือว่าเป็นพี่น้องที่
สัตย์ ซื่อ คนหนึ่ ง เมื่อ เตือนสติ และเป็น พยานแก่ ท่านทัง้ หลายว่า พระคุณ นั ้น เป็น พระคุณ ที่ แท้ จร ิง ของ
พระเจ้า ซึ่งท่านทัง้ หลายก็ยน
ื หยัดอยใู่ นพระคุณนั ้น 13 คริสตจักรที่เมืองบาบิโลน ซึ่งทรงเลือกไว้เช่นเดีย
วกั นก ั บท ่า นทัง้ หลาย ฝากความคิดถึง มายัง ท่าน และมาระโกบุตรชายของข้าพเจ้า ก็ ฝากความคิดถึง
มายัง ท่านด้วย 14 จงทักทายกัน ด้วยธรรมเนี ยมจุบ อัน แสดงความรัก ต่ อก ัน ขอสันติสุข ดํา รงอยู่ กั บท ่า
นทัง้ หลายที่อยูในพระเยซู
่
คริสต์ เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

2 เปโตร

ซีโมนเปโตรได้ลงนามว่าท่านเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ ท่านพูดถึงจดหมายฉบับแรกของท่าน และ
ขอให้ผู้อ่านทัง้ หลายระลึกว่าเปโตรได้อยู่กับพระเยซูในตอนที่พระองค์ได้ทรงจําแลงพระกาย (1:16-18)
จดหมายฉบั บน ี้ เข ียนถึง พวกคริสเตียนที่ อยู่ ในแคว้น เอเชีย น้ อย ในช่วงที่ เปโตรคิด ว่า อีก ไม่ นานท่าน
จะต้องตาย (1:14) จดหมายฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของเปโตร และมีคําแนะนําและคําสัง่ สอนสุดท้าย
สําหรับเพื่อนคริสเตียนที่รก
ั ของท่าน เปโตรขอให้เขามี ความเชื่อ ความบริสุทธิ์ ความหวังและขอให้เขา
เจริญขึ้นในพระคุณ เราเชื่อว่าจดหมายทัง้ 2 ฉบับนี้ได้เขียนจากกรุ งบาบิโลน ที่ซึ่งเปโตรได้ประกาศพระ
คริสต์กับพวกยิวทย
ี่ งั อยูที
่ ่นั ่นคือพวกที่ยงั ไม่ได้กลับมาจากการเป็นเชลยในกรุ งบาบิโลน หลังจากกิจการ
15:7 พระคัมภีรไม่
์ ได้ บอกว่าเปโตรได้ กลับมากรุ งเยรู ซาเล็ มอีกเลย ไม่มีบันทึกที่ น่าเชื่อถือได้ ว่า เปโตร
ตายที่ไหนหรืออย่างไร จดหมายฉบับนี้พูดถึงความเชื่อแท้ที่จะถูกทําลายในยุคสุดท้าย
จงเพิม
้ งพระคริสต์
่ พูนขึ้นจนเกิดผลในความรู แห่

ซี โม นเป โตร ผู้รบ
ั ใช้ และ อัคร สาวก ของ พระ เยซู คริสต์ เรียน ท่าน ทัง้ หลาย ที่ ได้ รับ ความ เชื่ ออ ัน
ประเสริฐอย่างเดียวกันกับเรา โดยความชอบธรรมของพระเจ้าและพระเยซูคริสต์พระผู้ชว
่ ยให้รอดของ
เราทัง้ หลาย 2 ขอพระคุณและสันติสุขจงเพิม
้ ักพระเจ้าและพระเยซูองค์พระ
่ พูนแก่ท่านทัง้ หลาย โดยรู จ
3
ผู้ เป็น เจ้าของเรา ด้วยเห็น แล้ วว ่า ฤทธิเ์ ดชอัน ศั กด ิ์สิทธิของพระองค์
ได้ ให้ สิ ่ง สารพัด แก่ เราที่ จะให้ มี
์
ชี วิต และทางที่ เป็น อย่างพระเจ้า โดยรู จ
้ ัก พระองค์ ผู้ ได้ ทรงเรียกเราให้ถึง สง่า ราศี และคุณธรรม 4 ด้วย
เหตุเหล่านี้ พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยงิ่ แก่เรา เพื่อว่าด้วยพระสัญญา
เหล่านี้ ท่านทัง้ หลายจะพ้นจากความเสื่อมโทรมที่มีอยู่ในโลกนี้ เพราะตัณหา และจะได้รบ
ั ส่วนในสภาพ
5
ของพระองค์ เพราะเหตุ นี้ เองท่านจงอุตส่าห์ จนสุด กําลัง ที่ จะเอาคุณธรรมเพิม
่ ความเชื่อ เอาความรู ้
เพิม
่ คุณธรรม 6 เอาความเหนี่ ยวรัง้ ตนเพิม
่ ความรู ้ เอาความอดทนเพิม
่ ความเหนี่ ยวรัง้ ตน เอาการที่เป็น
อย่างพระเจ้าเพิม
่ ความอดทน 7 เอาความรักฉั นพี่น้องเพิม
่ การที่เป็นอย่างพระเจ้า และเอาความรักคน
ทัว่ ไปเพิม
่ ความรักฉั นพี่น้ อง 8 เพราะถ้ามีใจอย่างนั ้นอยู่ในท่านทัง้ หลายพร้อมบริบูรณ์แล้ว ก็จะกระทํา
ให้ท่านไม่เกียจคร้านหรือไร้ผลในความรู แห่
้ งพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเรา 9 เพราะว่าผู้ใดที่
ขาดสิง่ เหล่านี้ ก็ เป็นคนตาบอดตาสัน
้ และลืมไปว่าตนได้ รบ
ั การชําระจากความผิดบาปเมื่อก่อนนั ้นเสีย
แล้ว 10 เพราะฉะนั ้น พี่น้ องทัง้ หลาย จงยิงอ
่ ุตส่าห์กระทําตนให้เป็นไปตามที่ พระเจ้าทรงเรียก และทรง
เลือกท่านไว้แล ้ วน ัน
้ เพราะว่า ถ้า ท่านประพฤติ เช่น นั ้น ท่านจะไม่ สะดุ ดล ้ม เลย 11 ด้วยว่า อย่างนั ้น ท่าน
ทัง้ หลายจะมี สิทธิสมบูรณ์ ที่ จะเข้ าในอาณาจั กรน ิ รน
ั ดร์ของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระ
12
ผู้ชว
้ ละตั งม
้ ัน
่ คงอยู่ในความจริงที่ ท่านรับแล้ วนันก
้ ็ดี
่ ยให้รอดของเรา เหตุ ฉะนั ้น ถึงแม้ ว่าท่านจะรู แ
13
ข้าพเจ้าก็ ไม่ ละเลยที่ จะเตือนสติ ท่านทัง้ หลายเสมอให้ระลึกถึงสิง่ เหล่านี้ ตราบใดที่ ข้าพเจ้ายังอาศัย
อยู่ ในพลับพลานี้ ข้าพเจ้า เห็น สมควรที่ จะเตือนสติ ท่านทัง้ หลายให้ ระลึก ถึง ข้อความเหล่า นี้ 14 เพราะ
ข้าพเจ้ารู ว่้ า อีกไม่ชา้ ข้าพเจ้าก็จะต้องสละทิง้ พลับพลาของข้าพเจ้าไป ดังที่พระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็น
เจ้าของเราได้ทรงสําแดงแก่ข้าพเจ้าแล้ว
1

คําพยานอันหนั กแน่ นของเปโตร
ยิง่ กว่า นั ้น ข้าพเจ้า จะอุตส่าห์ กระทํา ให้ ท่านทัง้ หลายระลึก ถึง สิง่ เหล่า นี้ เสมอเมื่อ ข้าพเจ้า ตายแล้ว
16 เพราะว่าเมื่อเราได้สําแดงให้ท่านทัง
้ หลายทราบถึงฤทธิเ์ ดชของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของ
15
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เรา และการที่ พระองค์ จะเสด็จ มานั ้น เราไม่ ได้ คล้อยตามนิ ยายที่ เขาคิด แต่ง ไว้ด้วยความเฉลียวฉลาด
แต่ เราได้ เห ็ นอานุ ภาพของพระองค์ ด้วยตาของเราเอง 17 เพราะว่า คราวเมื่อ พระองค์ ได้ ทรงรับ เกียรติ
และสง่า ราศี จากพระเจ้า พระบิดา เมื่อ พระสุรเสียงจากสง่า ราศี อน
ั ยิง่ ใหญ่ ได้ มาถึง พระองค์ ตรัส แก่
พระองค์ ว่า “ท่านผู้นี้ เป็นบุตรที่รก
ั ของเรา เราชอบใจท่านผู้นี้ มาก� 18 และเราก็ ได้ ยินพระสุรเสียงนี้ มา
จากสวรรค์ ในครัง้ ที่ เราได้ อยู่ กับ พระองค์ ที่ ภู เขาอัน บริสุทธิ์ นั ้น 19 และเรามี คํา พยากรณ์ ที่ แน่ นอนยิง่
กว่านั ้นอีก จะเป็นการดีถ้าท่านทัง้ หลายจะถือตามคํานั ้น เสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืด จนกว่า
แสงอรุ ณจะขึ้น และดาวประจํารุ ง่ จะผุดขึ้นในใจของท่านทัง้ หลาย 20 จงรู ข้
้ อนี้ก่อน คือว่าคําพยากรณ์ ทุ
กคําที่จารึกไว้ในพระคัมภีรแล้
์ ว ไม่มีใครตีความได้ตามลําพังใจของตนเอง 21 ด้วยว่าคําพยากรณ์ ในอดี
ตนน
ั ้ ไม่ได้มาจากความประสงค์ของมนุษย์ แต่พวกผู้บริสุทธิของพระเจ้
าได้กล่าวคําตามที่พระวิญญาณ
์
บริสุทธิ์ได้ทรงดลใจเขา

2
ผู้พยากรณ์ เท็จและผู้หลอกลวง

แต่ ว่า ได้ มี ผู้ พยากรณ์ เท ็จ ท่ามกลาง ประชาชน ทัง้ หลาย ด้วย เช่น เดีย วกั บท ี่ จะ มี อาจารย์ เท ็จ
ท่ามกลางท่านทัง้ หลาย ผู้ซึ่งจะแอบเอาลัทธิที่ออกนอกลู่นอกทางอันจะนําไปสู่ความหายนะเข้ามาด้วย
และจะปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ และจะนําความพินาศอย่างฉั บพลันมาถึงตนเอง 2 จะ
มี หลายคนประพฤติ ตามทางแห่ง การสาปแช่ง ของเขา และเพราะคนเหล่า นั ้น เป็น เหตุ ทางแห่ง ความ
จริงจะถูกกล่าวร้าย 3 และด้วยความโลภเขาจะกล่าวคําตลบตะแลงเพื่อค้ากําไรจากท่านทัง้ หลาย การ
ลงโทษคนเหล่านั ้นทีได้
่ ถูกพิพากษานานมาแล้วจะไม่เนิ นช้า และความหายนะของเขาก็จะไม่หลับไหลไป
4 เพราะว่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทําบาปนั ้น แต่ได้ทรงผลักเขาลงไปสู่นรก และ
ได้มัดเขาไว้ด้วยเครือ
่ งจองจําแห่งความมืด คุมไว้จนกว่าจะถึงเวลาทรงพิพากษา 5 และไม่ได้ทรงยกเว้น
มนุษย์โลกครัง้ โบราณ แต่ ได้ ทรงช่วยโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นอีกเจ็ดคนให้รอด เมื่อ
คราวที่ พระองค์ ได้ ทรงบันดาลให้ น้ํา ท่วมโลกของคนอธรรม 6 และได้ ทรงลงโทษเมืองโสโดมและเมือง
โกโมราห์ ให้ พินาศเป็น เถ้า ถ่าน เพื่อ ให้ เป็น ตัวอย่างแก่ คนต่อ ไปที่ จะประพฤติ ชัว่ 7 และได้ ทรงช่วยโลท
ผู้ ชอบธรรมให้รอด ผู้ มี ความทุกข์ ใหญ่หลวงเพราะการประพฤติ ลามกของคนชัว่ เหล่า นั ้น 8 (ด้วยว่าคน
ชอบธรรมนั ้น ซึ่งได้ อาศัยอยู่ในท่ามกลางเขาเหล่านั ้น เมื่อท่านได้ เห็นและได้ ยิน จิ ตใจที่ ชอบธรรมของ
ท่านก็ เป็น ทุกข์ เป็ นร ้อ นทุก วันๆเพราะการประพฤติ ชว
ั ่ ของคนเหล่า นั ้น� 9 องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ทรงทราบ
วิธี ที่ จะช่วยคนที่ ตามทางของพระเจ้า ให้ รอดพ้น จากการทดลองต่างๆ และทรงทราบวิธี ที่ จะรักษาคน
อธรรมไว้จนถึงวันพิพากษาเพื่อจะได้ลงโทษเขา
1

สัญญลักษณ์ บางอย่างของผู้พยากรณ์ เท็จ

โดยเฉพาะคนเหล่านั ้ นที ่ ปล่อยตัว ไปตามเนื้ อ หนั ง ในราคะตัณหาแห่ง ความโสโครก และหมิน
่
ประมาทผู้ใหญ่ที่มีอาํ นาจ คนเหล่านี้ ทะนงตนและประพฤติตามอําเภอใจ เขาไม่สะทกสะท้านที่จะกล่าว
ประณามผู้ ที่ มี บรรดาศักดิ์ 11 แต่ ฝ่ายทูต สวรรค์ แม้ว ่ามี ฤทธิ์และกําลัง มากกว่า ก็ หาได้ กล ่าวประณาม
คนเหล่านั ้นหน้าพระพักตร์ขององค์ พระผู้เป็นเจ้าไม่ 12 แต่ ว่าคนเหล่านั ้นเป็นเหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่
ปราศจากความคิด เป็นสัตว์ที่ทําตามสัญชาตญาณ เกด
ิ มาเพื่อถูกจับและถูกฆ่า เขากล่าวประณามสิง่ ที่
เขาไม่เข้าใจเลย เขาจะต้องพินาศในการชัว่ ร้ายของตนเอง 13 และจะรับบําเหน็ จแห่งการอธรรม เหมือน
คนที่ ถือ การเสเพลเฮฮาในเวลากลางวัน เป็น ความเพลิดเพลิน เขาด่างพร้อยและมลทิน และประพฤติ
การเสเพลเฮฮาด้วยการหลอกลวงของตนเอง เมื่อกําลั งกินเลี้ยงรวมกั บท่านทัง้ หลาย 14 ตาเขาเต็มไป
ด้วยความปรารถนาแห่งการล่วงประเวณี และเขาหยุดกระทําบาปไม่ ได้ เลย เขาวางกั บดักคนที่ มี จิ ตใจ
ไม่มัน
่ คง เขามีใจชินกับการโลภ เขาเป็นลูกแห่งความสาปแช่ง 15 เขาสละทิง้ ทางถูกต้อง หลงไปในทาง
10
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ผิด ดําเนิ นตามทางของบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ ผู้ที่ชอบบําเหน็ จแห่งการอธรรม 16 แต่บาลาอัมก็ได้ถูก
ติเพราะการที่เขาได้กระทําความชัว่ ช้านั ้น ลาใบ้ตัวนัน
้ พูดเป็นภาษามนุษย์ และได้ยบ
ั ยัง้ อาการคลุ้มคลัง่
ของศาสดาพยากรณ์ คนนั ้น 17 คนเหล่านี้ เป็นบ่อที่ ไร้นํ้า เป็นเมฆที่ ถู กพายุพัดไป ทรงเตรียมหมอกแห่ง
ความมืด ทึบ ไว้ แล ้ว สําหรับ คนเหล่า นั ้น เป็น นิ ตย์ 18 เพราะว่า เขาพูด เย่อ หยิง่ อวดตัว และเขาใช้ ความ
ปรารถนาแห่ง เนื้ อ หนั งก ับ ความกําหนั ด เพื่อ จะล่อลวงคนทัง้ หลายที่ กําลัง หนี ไปจากคนเหล่านั ้ นที ่ หลง
ประพฤติผิด 19 เขาสัญญาว่าจะให้คนเหล่านั ้นพ้นจากการเป็นทาส แต่ตัวเขาเองยังเป็นทาสของความ
หายนะ เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิง่ ใด เขาก็เป็นทาสของสิง่ นั ้น
ความหน้าซื่อใจคดของผู้สอนเท็จ
20 เพราะว่าถ้าหลังจากที่เขาพ้นจากสรรพมลทินของโลกนี้ แล้ว ด้วยการที่เขารู เก
้ ี่ยวกับพระเยซูคริสต์
องค์ พระผู้เป็นเจ้า และพระผู้ชว
้ ีก บัน
้ ปลายของ
่ ยให้รอด เขากลับเกี่ยวข้องและพ่ายแพ้แก่ การชัวน
่ ันอ
21
เขาก็กลับชัว่ ร้ายยิง่ กว่าตอนต้น เพราะว่าถ้าเขาไม่ได้รู จั
้ กทางชอบธรรมนั ้นเสียเลยก็ยงั จะดีกว่าที่เขา
ได้รูแล้
้ ว แต่กลับหันหลังให้พระบัญญัติอันบริสุทธิที
์ ่ได้ทรงโปรดประทานให้แก่เขานั ้น 22 พฤติกรรมได้เกิ
ดกับเขาตามสุภาษิ ตซึ่งเป็นความจริงว่า “สุนัขได้กลับกินสิง่ ที่มันสํารอกออกมาแล้ว และสุกรที่ได้ชําระ
ล้างตัวแล้วก็กลับลุยลงไปนอนในปลักอีก�
1 บัดนี้

3

พวกที่รัก นี่ เป็นจดหมายฉบับที่สองที่ข้าพเจ้าได้เขียนถึงท่านทัง้ หลาย และในจดหมายทัง้ สอง
ฉบับนัน
้ ข้าพเจ้าได้ สะกิด ใจอันบริสุทธิ์ของท่านให้ระลึก 2 เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้ ใส่ ใจถ้อยคํา ทัง้ หลาย
ที่พวกศาสดาพยากรณ์ อน
ั บริสุทธิ์ได้กล่าวไว้เมื่อก่อน และคําบัญชาของเราทัง้ หลายพวกอัครสาวกของ
องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ชว
่ ยให้รอด
คําเตือนเกี่ยวกับผู้เยาะเย้ยการเสด็จกลับมา
3 จงรู ข้
้ อน ี้ ก่อน คือ ในวัน สุดท้ายคนที่ ชอบเยาะเย้ย จะเกิด ขึ้น และดําเนิ น ตามใจปรารถนาชัว่ ของตน
4 และจะถามว่า “คํา ที่ ทรงสัญญาไว้วา
่ พระองค์ จะเสด็จ มานั ้น อยู่ ที่ไหน เพราะว่า ตัง้ แต่ บรรพบุรุษ หลับ
ล่วงไปแล้ว สิ ่งทัง้ ปวงก็ เป็น อยู่เหมือนที่ ได้ เป็นอยู่ตัง้ แต่ เดิมทรงสร้างโลก� 5 เพราะว่าเขาแกล้ง ลืมข้อ
นี้ เสีย คือ โดยคํา ตรัส ของพระเจ้า ฟ้า สวรรค์ ได้ อุบัติ ขึ้น ตัง้ แต่ โบราณ และแผ่น ดิน โลกจึง ได้ บังเกิด ขึ้น
แยกออกจากนํ้าและท่ามกลางนํ้า 6 โดยเหตุเหล่านั ้น พระองค์จึงได้ทรงบันดาลให้น้ํามาท่วมทําลายโลก
ที่ มี อยู่ ในเวลานั ้น 7 แต่ ว่า ท้องฟ้า อากาศและแผ่น ดิน โลกที่ อยู่ เดีย
๋ วนี้ พระองค์ ทรงเก็บงํา ไว้โดยคํา ตรั
สน น
ั ้ สําหรับ ให้ไฟเผา คือ เก็บ ไว้จนถึง วัน ทรงพิพากษาและวัน พินาศแห่ง บรรดาคนอธรรม 8 แต่ พวกที่
รัก อย่า ลืม ข้อ นี้ เสีย คือ วัน เดียวขององค์ พระผู้ เป็น เจ้า เป็น เหมือนกับ พันปี และพันปี ก็ เป็น เหมือนกับ
วันเดียว 9 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่ อยช้าในเรือ
่ งพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดนั ้น แต่
พระองค์ได้ทรงอดกลัน
้ พระทัยไว้ เพราะเห็นแก่เราทัง้ หลายมาช้านาน ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หน่งึ ผู้ใด
พินาศเลย แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทัง้ ปวงกลับใจเสียใหม่
วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
10 แต่ ว่าว ัน ขององค์ พระผู้ เป็ น เจ้า นั ้น จะมาถึง เหมือนอย่างขโมยแอบย่องมาในเวลากลางคืน และ
ในวันนั ้นท้องฟ้าจะล่วงเสียไปด้วยเสียงที่ ดังกึกก้อง และโลกธาตุจะสลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้า
และแผ่นดินโลกกับการงานทัง้ ปวงที่ มีอยู่ในนั ้นจะต้องไหม้เสียสิน
้ ด้วย 11 เมื่อเห็นแล้ วว่าสิง่ ทัง้ ปวงจะ
ต้องสลายไปหมดสิน
ิ ที่ บริสุทธิและที
่ เป็น อย่างพระเจ้า
้ เช่น นี้ ท่านทัง้ หลายควรจะเป็น คนเช่น ใดในชีวต
์
12 คอยท่า และเร่ง ที่ จะให้วน
ั ของพระเจ้ามาถึง เมื่อไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้ละลายไป และโลกธาตุ จะ
ละลายไปด้วยไฟอันร้อนยิง่ 13 แต่ว่าตามพระสัญญาของพระองค์นั ้น เราจึงคอยท้องฟ้าอากาศใหม่และ
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แผ่น ดิน โลกใหม่ ที่ ซึ่ง ความชอบธรรมจะดํารงอยู่ 14 เหตุ ฉะนั ้น พวกที่ รัก เมื่อ ท่านทัง้ หลายยัง คอยสิง่
เหล่า นี้ อยู่ ท่านก็ จงอุตส่าห์ ให้ พระองค์ ทรงพบท่านทัง้ หลายอยู่ เป็นสุข ปราศจากมลทิน และข้อ ตําหนิ
15 และจงถือว่า การที่ องค์ พระผู้ เป็ น เจ้าของเราทรงอดกลัน
้ พระทัย ไว้นานนั ้น เป็นการช่วยให้ รอด ดัง
ที่ เปาโลน้ องที่รก
ั ของเราได้ เข ียนจดหมายถึง ท่านทัง้ หลายด้วย ตามสติ ปัญญาซึ่ง พระองค์ ได้ ทรงโปรด
ประทานแก่ ท่านนั ้น 16 เหมือนในจดหมายของท่านทุก ฉบับ ท่านได้ กล ่าวถึง เหตุ การณ์ เหล่า นั ้น และ
ในจดหมายนั ้ นม ี บางข้อ ที่ เข้าใจยาก ซึ่ง คนทัง้ หลายที่ ไม่ ได้ เรียนรู ้และไม่ แน่ นอนมัน
่ คงนั ้น ได้ เปล ี่ยน
แปลงเสีย เหมือนเขาได้ เปลี่ยนแปลงข้ออ่น
ื ๆในพระคัมภีร ์ จึงเป็นเหตุกระทําให้ตัวพินาศ 17 เพราะเหตุ
นั ้น พวกที่ รัก เมื่อ ท่านทัง้ หลายรู เ้ รือ
่ งนี้ ก่อนแล้ว ท่านก็ จงระวัง ให้ ดี เกรงว่า ท่านอาจจะหลงไปกระทํา
ผิดตามการผิดของคนชัว่ และท่านทัง้ หลายจะสูญเสียความหนั กแน่ นมัน
่ คงของท่าน 18 แต่ขอท่านทัง้
หลายจงเจริญ ขึ้น ในพระคุ ณ และในความรู เก
้ ี่ย วกับ พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า และพระผู้ ชว
่ ยให้
รอดของเรา สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทัง้ ในปัจจุบันนี้ และตลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
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ประวัติความเป็นมาของหนั งสือ

1 ยอห์น

คนส่วนมากเชื่อว่าอัครสาวกยอห์นเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้ รวมทัง้ พวกบรรพบุรุษของคริสตจักร
ก็มีความเห็นพ้องกันว่ายอห์นเป็นผู้เขียน และการใช้ภาษาของจดหมายฉบับนี้ก็เหมือนกับการใช้ภาษา
ในหนั งสือ ยอห์น จดหมายฉบั บน ี้ อาจจะเขียนขึ้น ประมาณปี ค�ศ� 85 หรือ 90 จากเมืองเอเฟซัส ซึ่ง เป็
นที ่ อาศัย ของยอห์น จดหมายฉบั บน ี้ เน้ น ถึง ความรัก ของคริสเตียน ความสัมพันธ์ ระหว่างเรากับ พระ
บิดา และการดําเนิ น ในความสว่าง จดหมายฉบั บน ี้ เตือนให้ เราระวัง เกี่ยวกับ วิญญาณเท็จ และให้ เรา
แน่ ใจเกี่ยวกับความรอดของเรา จดหมายฉบับนี้ ขอให้เรานําวิญญาณของคนบาปมาถึงพระเจ้า ผู้ทรง
ประทานชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ให้ (5:13)
คําพยานส่วนตัวของยอห์นเกี่ยวกับพระคริสต์
ซึ่ง ได้ ทรงเป็น อยู่ ตัง้ แต่ เริม
่ แรก ซึ่ง เราทัง้ หลายได้ ยิน ซึ่ง เราได้ เห ็ นก ับตา ซึ่ง เราได้ พิ นิ จด ู และจับ
ต้องด้วยมือของเรา เกี่ยวกับพระวาทะแห่งชีวต
ิ 2 (และชีวตน
ิ น
ั ้ ได้ปรากฏ และเราได้เห็นและเป็นพยาน
และประกาศชี วิตน ิ รน
ั ดร์นั้น แก่ ท่านทัง้ หลาย ชี วิตน น
ั ้ ได้ ดํารงอยู่ กับ พระบิดา และได้ ปรากฏแก่ เราทัง้
หลาย�
1

การมีสามัคคีธรรมกับพระบิดาและพระบุตรนํามาซึ่งความยินดีอน
ั เต็มเปี่ ยม

3 ซึ่งเราได้เห็นและได้ยน
ิ นั ้นเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทัง้ หลาย เพื่อท่านทัง้ หลายจะได้รว่ มสามัคคธ
ี รรม

กับเรา แท้ จริงเราทัง้ หลายก็ รว่ มสามัคคีธรรมกับพระบิดา และกับพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์
4 และเราเขียนข้อความเหล่านี้ ถึงท่านทัง
้ หลาย เพื่อความยินดีของท่านจะได้เต็มเปี่ ยม

บาปที่ไม่ได้สารภาพและชําระเสียก็ขัดขวางการสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
แล ้ วน ี่ เป็น ข้อความที่ เราได้ยน
ิ จากพระองค์ และประกาศแก่ ท่านทัง้ หลาย คือ ว่า พระเจ้า ทรงเป็น
ความสว่าง และไม่มีความมืดอยู่ในพระองค์เลย 6 ถ้าเราจะว่าเราร่วมสามัคคีธรรมกับพระองค์ และยัง
ดําเนิ นอยู่ในความมืด เราก็ พู ดมุสา และไม่ได้ ดําเนิ นชีวต
ิ ตามความจริง 7 แต่ ถ้าเราดําเนิ นอยู่ในความ
สว่าง เหมือนอย่างพระองค์ทรงสถิตในความสว่าง เราก็รว่ มสามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน และพระโลหิต
ของพระเยซูคริสต์พระบุตรของพระองค์ ก็ชําระเราทัง้ หลายให้ปราศจากบาปทัง้ สิน
้ 8 ถ้าเราทัง้ หลายจะ
ว่าเราไม่มีบาป เราก็หลอกตัวเอง และความจริงไม่ได้อยูในเราเลย
่
5

พระสัญญาเกี่ยวกับการสารภาพบาป
พระองค์ทรงสัตย์ซ่ือและเที่ยงธรรม ก็จะทรงโปรดยกบาปของเรา และ
จะทรงชําระเราให้ พ้น จากการอธรรมทัง้ สิน
้ 10 ถ้า เรากล่าวว่า เราไม่ ได้ ทําบาป ก็ เท่ ากับ ว่า เราทําให้
พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา และพระดํารัสของพระองค์ก็มิได้อยูในเราทั
่
ง้ หลายเลย
9 ถ้าเราสารภาพบาปของเรา

2
พระคริสต์ทรงเป็นผู้ชว
่ ยเหลือเรา
1 ลูก เล็กๆของข้าพเจ้า เอ๋ย ข้าพเจ้า เขียนข้อความเหล่า นี้ ถึง ท่านทัง
้ หลาย เพื่อ ท่านจะได้ ไม่ ทําบาป
และถ้าผู้ใดทําบาป เราก็มีพระองค์ผู้ช่วยเหลือสถิตอยูก
่ ับพระบิดา คือพระเยซูคริสต์ผู้ทรงชอบธรรมนั ้น
2 และพระองค์ ทรงเป็ น ผู้ ลบล้างพระอาชญาที่ ตกกับ เราทัง
้ หลายเพราะบาปของเรา และไม่ ใช่ แต่ บาป
ของเราพวกเดียว แต่บาปของมนุษย์ทัง้ ปวงในโลกด้วย 3 เราจะมัน
่ ใจได้วา่ เรารู จ
้ ักพระองค์โดยข้อนี้ คือ
ถ้าเรารักษาพระบัญญัติของพระองค์ 4 คนใดที่กล่าวว่า “ข้าพเจ้ารู จ
้ ักพระองค์� แต่มิได้รักษาพระบัญญั
ติของพระองค์ คนนั ้ นก็เป็นคนพูดมุสา และความจริงไม่ได้อยู่ในคนนั ้นเลย 5 แต่ผู้ใดที่ รก
ั ษาพระวจนะ
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ของพระองค์ ความรัก ของพระเจ้า ก็ สมบูรณ์ อยู่ ในคนนั ้น อย่างแท้ จริง ด้วยอาการอย่างนี้ แหละเราทัง้
หลายจึง รู ว
้ า่ เราอยู่ ในพระองค์ 6 ผู้ ใดกล่าวว่า ตนอยู่ ในพระองค์ ผู้ นั ้ นก ็ ควรดําเนิ น ตามทางที่ พระองค์
ทรงดําเนิ น นั ้น ด้วย 7 พี่ น้ องทัง้ หลาย ข้าพเจ้า ไม่ ได้ เข ีย นพระบัญญั ติ ใหม่ ถึง ท่านทัง้ หลาย แต่ เป็น พระ
บัญญั ติ เก ่า ซึ่ง ท่านทัง้ หลายได้ มี อยู่ ตัง้ แต่ เริม
่ แรก พระบัญญั ติ เก ่า นั ้น คือ พระดํารัส ซึ่ง ท่านทัง้ หลาย
8
ได้ยน
ิ ตัง้ แต่เริม
่ แรกแล้ว อีกนั ยหนึ่ ง ข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติใหม่ถึงท่านทัง้ หลาย และข้อความนั ้นก
็ เป็น ความจริง ทัง้ ฝ่ายพระองค์ และฝ่ายท่านทัง้ หลาย เพราะว่า ความมืด นั ้น ล่วงไปแล้ว และบัดนี้ ความ
สว่างแท้ ก็ ส่องอยู่ 9 ผู้ใดที่ กล่าวว่าตนอยู่ในความสว่าง และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั ้ นก็ยงั อยู่ใน
ความมืดจนถึงบัดนี้ 10 ผูที
้ ่รักพีน
่ ้ องของตนก็อยูในความสว่
่
าง และไม่มีโอกาสที่จะสะดุดสําหรับผูน
้ ั ้นเลย
11 แต่ ผู้ ที่ เกล ียดชัง พี่ น้องของตนก็ อยู่ ในความมืด และเดิน ในความมืด และไม่ รู ว่
้ าตนกําลังไปทางไหน
เพราะว่าความมืดนั ้นได้ทําให้ตาของเขาบอดไปเสียแล้ว 12 ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย ข้าพเจ้าเขียนจดหมาย
ถึงท่าน เพราะว่าบาปของท่านได้รบ
ั การอภัยแล้วเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์ 13 ท่านทัง้ หลายที่
เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้รู จั
้ กกับพระองค์ผู้ทรงดํารงอยู่ตัง้ แต่เริม
่
แรก ท่านทัง้ หลายที่ เป็นคนหนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้ชย
ั ชนะแก่มาร
ร้าย ท่านทัง้ หลายผู้เป็นลูกเล็กๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้รู จั
้ กกับพระบิดา
14 ท่านทัง
้ หลายที่ เป็นบิดา ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลายได้ รู จั
้ กกับพระองค์ ผู้ทรง
ดํารงอยูตั
่ ง้ แต่เริม
่ แรก ท่านทัง้ หลายที่เป็นคนหนุ่มๆ ข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่าน เพราะท่านทัง้ หลาย
มีกําลังมาก และพระวจนะของพระเจ้าดํารงอยูใ่ นท่านทัง้ หลาย และท่านได้ชย
ั ชนะแก่มารร้ายแล้ว
อย่ารักโลก
อย่า รัก โลกหรือ สิง่ ของในโลก ถ้า ผู้ ใดรัก โลก ความรัก ต่อ พระบิดาไม่ ได้ อยู่ ในผู้ นั ้น 16 เพราะว่า สา
รพัดซึ่ งม ี อยู่ ในโลก คือ ตัณหาของเนื้ อ หนั ง และตัณหาของตา และความเย่อ หยิง่ ในชีวต
ิ ไม่ ได้ เก ิด จาก
พระบิดา แต่เกิดจากโลก 17 และโลกกับสิง่ ยัว่ ยวนของโลกกําลังผ่านพ้นไป แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัย
ของพระเจ้าก็ดํารงอยูเป็
่ นนิ ตย์
15

คริสเตียนปลอมจะปฏิเสธความเป็นพระเจ้าของพระคริสต์
18 ลูกเล็กๆทัง
้ หลายเอ๋ย บัดนี้ เป็นวาระสุดท้ายแล้ว และตามที่ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ฟังมาว่า ปฏิปักษ์
ต่อ พระคริสต์ จะมา บัดนี้ ปฏิปักษ์ ต่อ พระคริสต์ ก็ มี อยู่ มากแล้ว ฉะนั ้น เราจึง รู ้วา่ บัดนี้ เป็น วาระสุดท้าย
แล้ว 19 เขาเหล่านั ้นได้ ออกไปจากพวกเรา แต่ เขาเหล่านั ้ นก็ไม่ใช่พวกเรา เพราะว่าถ้าเขาเป็นพวกของ
เรา เขาจะอยู่กับเราต่อไป แต่เขาได้ออกไปแล้ว ซึ่งก็เป็ นที่ปรากฏชัดแล้ วว่า เขาเหล่านั ้นหาใช่พวกของ
เราทุกคนไม่ 20 ท่านทัง้ หลายได้รบ
ั การทรงเจิมจากพระองค์ผู้บริสุทธิแล้
้ กสิง่ 21 ข้าพเจ้า
์ ว และท่านก็รู ทุ
เขียนมายังท่านทัง้ หลายมิใช่เพราะท่านไม่รูความจริ
้
ง แต่เพราะท่านทัง้ หลายรูแล้
้ ว และรูว้ า่ คํามุสาไม่ได้
มาจากความจริงเลย 22 ใครเล่าเป็นผู้ที่พูดมุสา ไม่ใช่ใครอื่น แต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูมิใช่พระคริสต์
ผู้ใดที่ ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร ผู้นั ้นแหละเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อพระคริสต์ 23 ผู้ใดที่ ปฏิเสธพระบุตร ผู้นั ้
นก็ไม่มีพระบิดา แต่ผู้ใดที่รบ
ั พระบุตร ผู้นั ้นก็มีพระบิดาด้วย 24 เหตุฉะนั ้น จงให้ข้อความที่ท่านได้ยน
ิ มา
ตัง้ แต่ต้นนั ้นดํารงอยูก
่ ับท่านเถิด ถ้าข้อความที่ท่านได้ยน
ิ ตัง้ แต่ต้นนั ้นดํารงอยูก
่ ับท่าน ท่านจะตังม
้ น
ั ่ คง
อยู่ในพระบุตรและในพระบิดาด้วย 25 นี่ แหละเป็นพระสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่เรา คือชีว ิ
ตนิรน
ั ดร์นั ่นเอง 26 ข้าพเจ้าเขียนข้อความนี้ ถึงท่าน เกี่ยวกับคนเหล่านั ้ นที่ล่อลวงท่าน 27 แต่การเจิมซึ่ง
ท่านทัง้ หลายได้ รบ
ั จากพระองค์ นั้นดํารงอยู่กับท่าน และท่านไม่จําเป็นต้องให้ใครมาสอนท่านทัง้ หลาย
เพราะว่า การเจิ มน ัน
้ สอนท่านให้รู ทุ
้ ก สิง่ และเป็น ความจริง ไม่ใช่ ความเท็จ การเจิ มน ัน
้ ได้ สอนท่านทัง้
หลายมาแล้ว อย่างไร ท่านก็ จงตั ้งม น
ั ่ คงอยู่ ในพระองค์ อย่างนั ้น 28 และบัดนี้ ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จง
ดํารงอยู่ในพระองค์ เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงมาปรากฏ เราทัง้ หลายจะได้มีใจกล้า และไม่มีความละอาย
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จําเพาะพระองค์เมื่อพระองค์เสด็จมา 29 ถ้าท่านทัง้ หลายรูว้ า่ พระองค์ทรงเป็นผูชอบธรรม
้
ท่านก็รูว่้ าทุก
คนที่ประพฤติตามความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ด้วย

3
ผู้เชื่อเป็นบุตรของพระเจ้า
จงดู เถิด พระบิดาทรงโปรดประทานความรัก แก่ เราทัง้ หลายเพียงไร ที่ เราจะได้ ช่อ
ื ว่า เป็น บุตรของ
2
พระเจ้า เหตุที่โลกไม่รู จั
้ กเราทัง้ หลาย ก็เพราะเขาไม่รู จั
้ กพระองค์ ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย บัดนี้ เราทัง้ หลาย
เป็นบุตรของพระเจ้า และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไร แต่เรารู ว้ า่ เมื่อพระองค์เสด็จ
มาปรากฏนั ้น เราทัง้ หลายจะเป็นเหมือนพระองค์ เพราะว่าเราจะเห็นพระองค์ อย่างที่ พระองค์ ทรงเป็น
อยูนั
่ ้น 3 และทุกคนที่มีความหวังเช่นนี้ ในพระองค์ ก็ย่อมชําระตนให้บริสุทธิเหมื
อนอย่างที่พระองค์ทรงบ
์
4
ริสุทธิ์ ผู้ใดที่ กระทําบาปก็ ละเมิดพระราชบัญญัติด้วย เพราะความบาปเป็นสิง่ ที่ ละเมิดพระราชบัญญั
ติ 5 ท่านทัง้ หลายก็ รู อ
้ ยู่ แล ้ วว ่า พระองค์ ได้ ทรงปรากฏเพื่อ นํา บาปทัง้ หลายของเราไปเสีย และบาปใน
พระองค์ไม่มีเลย
1

จงระวัง “มนุษย์เก่า� ที่ยังคงทําบาปอยู่
6 คนใดที่ อาศัยอยู่ในพระองค์ คนนั ้นไม่กระทําบาป ผู้ใดที่ กระทําบาป ผู้นั ้นยังไม่ได้ เห็นพระองค์ และ
ยังไม่ ได้ รู จั
้ กพระองค์ 7 ลูก เล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย อย่าให้ใครชักจูงท่านให้หลง ผู้ที่ ประพฤติ การชอบธรรมก็
เป็นผู้ชอบธรรม เหมือนอย่างพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม 8 ผู้ที่กระทําบาปก็มาจากพญามาร เพราะว่า
พญามารได้กระทําบาปตัง้ แต่เริม
่ แรก พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ คือเพื่อทรง
ทําลายกิจการของพญามารเสีย 9 ผู้ใดบังเกิดจากพระเจ้า ผู้นั ้นไม่กระทําบาป เพราะเมล็ดของพระองค์
ดํารงอยู่ ในผู้ นั ้น และเขากระทํา บาปไม่ ได้ เพราะเขาบังเกิด จากพระเจ้า 10 ดังนี้ แหละจึง เห็น ได้ วา่ ผู้ ใด
เป็นบุตรของพระเจ้า และผู้ใดเป็นลูกของพญามาร คือว่าผู้ใดที่ มิได้ ประพฤติ ตามความชอบธรรม และ
ไม่รก
ั พีน
่ ้ องของตน ผู้นั ้นก็มิได้มาจากพระเจ้า
คริสเตียนต้องรักซึ่งกันและกัน

11 นี่ เป็ นคําสัง
่ สอนที่ ท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ มาตัง้ แต่เริม
่ แรก

คือให้เราทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน 12 อย่า
เป็น เหมือ นคาอิ นที ่ มาจากมารร้ายนั ้น และได้ ฆ่า น้ องชายของตนเอง และเหตุ ใดเขาจึง ฆ่า น้ องชาย ก็
เพราะการกระทํา ของเขาชัว่ และการกระทํา ของน้ องชายนั ้น ชอบธรรม 13 พี่ น้ องทัง้ หลายของข้าพเจ้า
เอ๋ย อย่าประหลาดใจถ้าโลกนี้ เกลียดชังท่าน 14 เราทัง้ หลายรู ว่้ า เราได้พ้นจากความตายไปสู่ชีวิตแล้ว ก็
เพราะเรารักพีน้
่ อง ผูใดที
้
่ไม่รักพีน
่ ้ องของตน ผูนั
้ ้นกย
็ งั อยูใ่ นความตาย 15 ผูใดเกลี
้
ยดชังพีน
่ ้ องของตน ผู้
16 ดังนี้
นั ้นกเ็ ป็นฆาตกร และท่านทัง้ หลายก็รูแล
้ วว
้ ่า ไม่มฆาตกรคนใดที
ี
่มีชีวิตนริ น
ั ดร์ดํารงอยูในเขาเลย
่
แหละเราจึง รู จ
้ ัก ความรัก ของพระเจ้า เพราะว่า พระองค์ ได้ ทรงยอมปล่อยวางชีวต
ิ ของพระองค์ เพื่อ เรา
17
ทัง้ หลาย และเราทัง้ หลายก็ ควรจะปล่อยวางชีวต
ิ ของเราเพื่อพี่น้ อง แต่ ถ้าผู้ใดมี ทรัพย์สมบัติในโลก
นี้ และเห็น พี่ น้องของตนขัดสน และยัง ใจจืด ใจดํา ไม่ สงเคราะห์เขา ความรัก ของพระเจ้า จะดํารงอยู่ ใน
ผู้นั้นอย่างไรได้ 18 ลูกเล็กๆทัง้ หลายของข้าพเจ้าเอ๋ย อย่าให้เรารักกันด้วยคําพูดและด้วยลิน
้ เท่านั ้น แต่
จงรักกันด้วยการกระทําและด้วยความจริง
จะมีความมัน
่ ใจในการอธิษฐานได้อย่างไร
และโดยเหตุ นี้ เราจึง รู ว
้ า่ เราอยู่ ฝ่ายความจริง และจะได้ ตัง้ ใจของเราให้ แน่ว แน่ จําเพาะพระองค์
20 เพราะถ้า ใจของเรากล่าวโทษตัว เรา พระเจ้า ทรงเป็ น ใหญ่ กว่า ใจของเรา และพระองค์ ทรงทราบทุก
สิง่ 21 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้าใจของเราไม่ ได้ กล่าวโทษเรา เราก็ มี ความมัน
่ ใจจําเพาะพระเจ้า 22 และเรา
ขอสิง่ ใดก็ตามเราก็ จะได้ สิ ่ง นั ้น จากพระองค์ เพราะเรารักษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ และปฏิ บั ติ สิ ่ง
19
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เหล่านั ้นซึ่งเป็ นที ่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ 23 และนี่ เป็นพระบัญญัติของพระองค์ คือให้
เราทัง้ หลายเชื่อ ในพระนามของพระเยซู คริสต์ พระบุตรของพระองค์ และให้ เรารัก ซึ่ งก ัน และกัน ตาม
ที่ พระองค์ ได้ ทรงบัญญั ติ ไว้แก่ เราแล้ว 24 และทุก คนที่ รก
ั ษาพระบัญญั ติ ของพระองค์ ก็ อยู่ ในพระองค์
และพระองค์ทรงสถิตอยู่ในคนนั ้น ด้วยเหตุนี้เราจึงรู ว้ า่ พระองค์ทรงสถิตอยู่ในเราโดยพระวิญญาณซึ่ง
พระองค์ได้ทรงโปรดประทานแก่เราแล้ว

4
จงพิสูจน์วญ
ิ ญาณทัง้ หลาย

ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย อย่า เชื่อ วิญญาณเสีย ทุกๆวิญญาณ แต่ จงพิ สู จน ์ วญ
ิ ญาณเหล่านั ้ นว ่า มาจาก
พระเจ้า หรือ ไม่ เพราะว่า มี ผู้ พยากรณ์ เท ็จเป็ นอ ัน มากออกเที่ยวไปในโลก 2 โดยข้อ นี้ ท่านทัง้ หลายก็
จะรู จ
้ ัก พระวิญญาณของพระเจ้า คือ วิญญาณทัง้ ปวงที่ ยอมรับ ว่า พระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มาเป็น มนุษย์
วิญญาณนั ้ นก็มาจากพระเจ้า 3 และวิญญาณทัง้ ปวงที่ไม่ยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์
วิญญาณนั ้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้า วิญญาณนั ้นแหละเป็นปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ ซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยนว
ิ
4
่าจะมา และบัดนี้ ก็ อยู่ในโลกแล้ว ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย ท่านเป็นฝ่ายพระเจ้า และได้ ชนะเขาเหล่านั ้น
5 เขาเหล่านั ้นเป็ นฝ่ายโลก เหตุ
เพราะว่าพระองค์ผูสถิ
้ ตอยูใ่ นท่านทัง้ หลายเป็นใหญ่กว่าผูน
้ ั ้นทีอยู
่ ในโลก
่
ฉะนั ้นเขาจึงพูดตามโลก และโลกก็ฟังเขา 6 เราทัง้ หลายเป็นฝ่ายพระเจ้า ผู้ที่ รู จั
้ กพระเจ้าก็ฟังเรา และ
ผู้ที่ ไม่ได้ อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเรา ดังนี้ แหละเราทัง้ หลายจึงรู จ
้ ักวิญญาณแห่งความจริงและวิญญาณ
แห่งความเท็จ
1

พระเจ้าทรงเป็นความรัก
ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ขอให้ เรารัก ซึ่ งก ัน และกัน เพราะว่า ความรัก มาจากพระเจ้า และทุก คนที่ ร ักก ็
บังเกิดจากพระเจ้า และรู จ
้ ักพระเจ้า 8 ผูที
้ ่ไม่รักกไม่
็ รูจั
้ กพระเจ้า เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นความรัก 9 โดย
ข้อนี้ ความรักของพระเจ้าที่ มีต่อเราทัง้ หลายก็เป็ นที ่ประจักษ์ แล้ว เพราะว่าพระเจ้าทรงใช้พระบุตรองค์
เดียวของพระองค์ ที่ บังเกิด มาให้ เสด็จ เข้า มาในโลก เพื่อ เราทัง้ หลายจะได้ ดํารงชีวต
ิ โดยพระบุตรนั ้น
10 ในข้อ นี้ แหละเป็ น ความรัก มิใช่ ที่ เรารัก พระเจ้า แต่ ที่ พระองค์ ทรงรัก เรา และทรงใช้ พระบุตรของ
พระองค์ ให้ เป็น ผู้ ลบล้างพระอาชญาที่ ตกกับ เราทัง้ หลาย เพราะบาปของเรา 11 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ถ้า
พระเจ้า ทรงรัก เราทัง้ หลายเช่น นี้ เราก็ ควรจะรัก ซึ่ งก ัน และกัน ด้วย 12 ไม่มี ผู้ ใดเคยเห็น พระเจ้า ไม่ วา่
เวลาใด ถ้าเราทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน พระเจ้าก็ทรงสถิตอยู่ในเราทัง้ หลาย และความรักของพระองค์
ก็ สมบูรณ์ อยู่ ในเรา 13 ดังนี้ แหละเราทัง้ หลายจึง รู ว่
้ า เราอยู่ ในพระองค์ และพระองค์ ทรงสถิต อยู่ ในเรา
เพราะพระองค์ ได้ ทรงโปรดประทานพระวิญญาณของพระองค์ แก่ เรา 14 และเราทัง้ หลายได้ เห ็น และ
เป็นพยานว่า พระบิดาได้ทรงใช้พระบุตรให้เสด็จมาเป็นพระผู้ชว
่ ยให้รอดของโลก 15 ผู้ใดยอมรับว่า พระ
เยซู ทรงเป็น พระบุตรของพระเจ้า พระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในคนนั ้น และคนนั ้น อยู่ ในพระเจ้า 16 เราทัง้
หลายจึง รู แ
้ ละเชื่อ ในความรัก ที่ พระเจ้า ทรงมี ต่อ เรา พระเจ้า ทรงเป็น ความรัก และผู้ ใดที่ อยู่ ในความรั
กก ็ อยู่ ในพระเจ้า และพระเจ้า ก็ ทรงสถิต อยู่ ในผู้ นั ้น 17 ในข้อ นี้ แหละความรัก ของเราจึง สมบู รณ ์ เพื่อ
เราทัง้ หลายจะได้มีความกล้าในวันพิพากษา เพราะว่าพระองค์ทรงเป็นอย่างไร เราทัง้ หลายก็เป็นอย่าง
นั ้น ในโลกนี้ 18 ในความรัก นั ้น ไม่ มี ความกลัว แต่ ความรัก ที่ สมบูรณ์ นั ้ นก ็ ได้ ขจัด ความกลัว เสีย ด้วยว่า
ความกลัวทําให้ทุกข์ทรมาน และผู้ที่มีความกลั วก็ยงั ไม่มีความรักที่สมบูรณ์ 19 เราทัง้ หลายรักพระองค์
ก็เพราะพระองค์ทรงรักเราก่อน 20 ถ้าผู้ใดว่า “ข้าพเจ้ารักพระเจ้า� และยังเกลียดชังพี่น้องของตน ผู้นั ้
นก็เป็นคนพู ดมุสา เพราะว่าผู้ที่ ไม่รักพี่น้องของตนที่ แลเห็นแล้ว เขาจะรักพระเจ้าที่ ไม่เคยเห็นอย่างไร
ได้ 21 พระบัญญัตินี้ เราทัง้ หลายก็ได้มาจากพระองค์ คือว่าให้คนที่รก
ั พระเจ้านั ้นรักพี่น้องของตนด้วย
7
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5
ผู้ที่บังเกิดจากพระเจ้าก็มีชัยชนะแก่โลก
1 ผู้ ใดเชื่อ ว่า พระเยซู ทรงเป็ น พระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ บังเกิด จากพระเจ้า และทุก คนที่รก
ั พระองค์ ผู้ ทรงให้
2
กําเนิ ดนั ้ นก็รก
ั คนที่ บังเกิดจากพระองค์ ด้วย เมื่อเราทัง้ หลายรักพระเจ้าและได้ รก
ั ษาพระบัญญัติ ของ
3
พระองค์ เราจึงรูว้ า่ เรารักคนทัง้ หลายที่เป็นบุตรของพระเจ้า เพราะนี่ แหละเป็นความรักต่อพระเจ้า คือ
ที่เราทัง้ หลายรักษาพระบัญญัติของพระองค์ และพระบัญญัติของพระองค์นั้นไม่เป็นทีหนั
่ กใจ 4 ด้วยว่าผู้
ใดที่บังเกิดจากพระเจ้า ก็มีชัยชนะต่อโลก และนี่ แหละเป็นชัยชนะซึ่งได้มีชัยต่อโลก คือความเชื่อของเรา
ทัง้ หลายนี่ เอง 5 ใครเล่าชนะโลก เว้นไว้แต่ผู้ที่เชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า 6 นี่ แหละคือ
ผู้ที่ได้เสด็จมาด้วยนํ้าและพระโลหิต คือพระเยซูคริสต์ ไม่ใช่ด้วยนํ้าอย่างเดียว แต่ด้วยนํ้าและพระโลหิต
และพระวิญญาณทรงเป็นพยานเพราะพระวิญญาณทรงเป็นความจริง 7 เพราะมีพยานอยูส
่ ามพยานใน
สวรรค์ คือพระบิดา พระวาทะ และพระวิญญาณบริสุทธิ์ และพยานทัง้ สามนี้ เป็นองค์เดียวกัน 8 มีพยาน
อยูส
่ ามพยานในแผ่นดินโลก คือพระวิญญาณ นํ้า และพระโลหิต และพยานทัง้ สามนี้ สอดคล้องกัน 9 ถ้า
เรายังรับพยานหลักฐานของมนุษย์ พยานหลักฐานของพระเจ้าก็ยิง่ ใหญ่กว่า เพราะนี่ คือพยานหลักฐาน
ของพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์ 10 ผู้ที่ เชื่อในพระบุตรของพระเจ้าก็มี
พยานอยูใ่ นตัวเอง ผู้ที่ไม่เชื่อพระเจ้าก็ได้กระทําให้พระองค์เป็นผู้ตรัสมุสา เพราะเขามิได้เชื่อพยานหลัก
ฐานที่พระเจ้าได้ทรงเป็นพยานถึงพระบุตรของพระองค์
ผู้ที่เชื่อก็มีชีวิตนิรน
ั ดร์
และพยานหลัก ฐานนั ้ นก ็ คือ ว่า พระเจ้า ได้ ทรงโปรดประทานชี วิ ตน ิ รน
ั ดร์แก่ เราทัง้ หลาย และชี
วิ ตน ี้ มี อยู่ ในพระบุตรของพระองค์ 12 ผู้ ที่ มี พระบุตรก็ มี ชว
ิ ผู้ ที่ ไม่มี พระบุตรของพระเจ้า ก็ ไม่มี ชีวต
ิ
ี ต
13 ข้อความเหล่า นี้ ข้าพเจ้า ได้ เข ีย นมาถึง ท่านทัง
้ หลายที่ เชื่อ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า เพื่อ
ท่านทัง้ หลายจะได้ รู ว่
้ า ท่านมี ชี วิตน ิ รน
ั ดร์ และเพื่อ ท่านจะได้ เชื่อ ในพระนามของพระบุตรของพระเจ้า
14 และนี่ คือความมัน
่ ใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูลขอสิง่ ใดตามพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์
ก็ทรงโปรดฟังเรา 15 และถ้าเรารูว่้ า พระองค์ทรงโปรดฟังเรา เมื่อเราทูลขอสิง่ ใดๆ เราก็รูว่้ าเราได้รบ
ั ตาม
16
ที่ เราทูลขอจากพระองค์นั ้น ถ้าผู้ใดเห็นพี่น้องของตนกระทําบาปอย่างหนึ่ งอย่างใดที่ ไม่นําไปสู่ ความ
ตาย ผู้นั ้นจงทูลขอ และพระองค์ก็จะทรงประทานชีวต
ิ แก่ผู้นั ้นที่ได้กระทําบาปซึ่งไม่ได้นําไปสู่ความตาย
บาปที่ นํา ไปสู่ ความตายก็ มี ข้าพเจ้า มิ ได้ ว่า ให้ เขาอธิษฐานสําหรับ บาปอย่างนั ้น 17 การอธรรมทุก อย่าง
เป็นบาป แต่ บาปที่ ไม่ได้ นําไปสู่ ความตายก็ มี 18 เราทัง้ หลายรู ว่
้ า คนใดที่ บังเกิดจากพระเจ้าก็ ไม่กระทํา
บาป แต่ ว่า คนที่ บังเกิด จากพระเจ้า ก็ ระวังรักษาตัว และมารร้ายนั ้น ไม่ แตะต้องเขาเลย 19 เราทัง้ หลาย
รู ้วา่ เราเป็น ของพระเจ้า และชาวโลกทัง้ สิน
้ ตกอยู่ ใต้ อํานาจของความชัว่ 20 และเราทัง้ หลายรู ้วา่ พระ
บุตรของพระเจ้าเสด็จมาแล้ว และได้ทรงประทานความเข้าใจแก่ เรา เพื่อให้เรารู จ
้ ักพระองค์ผู้เที่ยงแท้
และเราทัง้ หลายอยู่ในพระองค์ผู้เที่ยงแท้ นั ้น คืออยู่ในพระเยซู คริสต์พระบุตรของพระองค์ นี่ แหละเป็น
พระเจ้าเที่ยงแท้ และเป็นชีวตน
ิ ิรน
ั ดร์ 21 ลูกเล็กๆทัง้ หลายเอ๋ย จงระวังรักษาตัวไว้ให้พ้นจากรู ปเคารพ
เอเมน
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จดหมายฉบับนี้เป็นจดหมายส่วนตัวสัน
้ ๆจากอัครสาวกยอห์นไปถึง “ท่านสุภาพสตรีที่ ทรงเลือกสรร
ไว้� ฉบับที่สองนี้ เขียนขึ้นเพื่อให้เรารู ว้ า่ เราควรจะประพฤติอย่างไรต่อผู้ที่สอนเทียมเท็จ และมีคําเตือน
พิเศษว่า ผู้ ที่ ไม่ เชื่อ คํา สอนในพระคัมภีร เก
์ ี่ย วกับ พระเยซู คริสต์ ก็ ยัง ไม่ ได้ ความรอด และคนเหล่า นั ้น ไม่
ควรได้รบ
ั การต้อนรับอย่างคริสเตียน
ความจริงควบคู่กับความรัก
ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เรียน มาย ัง ท่าน สุภาพ สตรี ที่ ทรง เลือกสรร ไว้ และ บรรดา บุตร ของ เธอ ผู้ ซึ่ง
ข้าพเจ้า รัก เนื่ องด้วยความจริง นั ้น และมิ ใช่ แต่ ข้าพเจ้า เท่านั ้น แต่ คนทัง้ ปวงที่ ได้ รู จั
้ ก ความจริงก ็ร กด
ั
้วย 2 เพราะเห็น แก่ ความจริง ที่ อยู่ ในเราทัง้ หลาย และซึ่ง จะดํารงอยู่ กับ เราเป็น นิ ตย์ 3 ขอพระกรุ ณาธิ
คุณ พระเมตตาคุณ และสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรแห่งพระบิดา
สถิตอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายในความจริงและในความรัก 4 ข้าพเจ้าชื่นชมยินดีเป็นอย่างยิง่ ที่ได้เห็นบุตรของ
ท่านดําเนิ นตามความจริง ตามที่ เราได้รบ
ั พระบัญญัติจากพระบิดา 5 และท่านสุภาพสตรี บัดนี้ ข้าพเจ้า
ขอวิงวอนท่าน มิใช่เสมือนหนึ่ งว่าข้าพเจ้าเขียนพระบัญญัติใหม่ให้แก่ท่าน แต่เป็นพระบัญญัติที่เราได้มี
มาแล้วตัง้ แต่เริม
็ ือให้เราทัง้ หลายรักซึ่งกันและกัน 6 และความรักนั ้นกคื
็ อ การที่เราทัง้ หลาย
่ แรก นั ่นกค
ดําเนิ นตามพระบัญญัติของพระองค์ นี่ เป็นพระบัญญัตินั ้นซึ่งท่านทัง้ หลายได้ยน
ิ ได้ฟังมาตัง้ แต่เริม
่ แรก
เพื่อท่านทัง้ หลายจะดําเนิ นตาม
1

อย่าร่วมสามัคคีธรรมกับผู้ที่ไม่ได้อยูในพระโอวาท
่
เพราะว่า มี ผู้ ล่อ ลวงเป็ นอ ัน มากออกเที่ยวไปในโลก คือ คนที่ ไม่ รับ ว่า พระเยซู คริสต์ ได้ เสด็จ มาเป็น
มนุษย์ คนนั ้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิ ปักษ์ ต่อพระคริสต์ 8 ท่านทัง้ หลายจงระวังตัวให้ดี เพื่อเรา
จะได้ไม่สูญเสียสิง่ ที่เราได้กระทํามาแล้ว แต่จะได้รบ
ั บําเหน็ จเต็มที่ 9 ผู้ใดละเมิดและไม่อยูในพระโอวาท
่
ของพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ ไม่มี พระเจ้า ผู้ ใดอยู่ ในพระโอวาทของพระคริสต์ ผู้ นั ้ นก ็ มี ทัง้ พระบิดาและพระ
บุตร 10 ถ้าผู้ใดมาหาท่านและไม่นําพระโอวาทนี้ มาด้วย อย่ารับเขาไว้ในเรือน และอย่าขอพรให้เขาเลย
11 เพราะว่าผู้ที่ขอพรให้เขา ก็เข้าส่วนในการกระทําชัว
่ ของเขานั ้น 12 ข้าพเจ้ายังมีข้อความอีกหลายข้อที่
จะเขียนมาถึงท่าน แต่ ก็ ไม่ อยากจะเขียนด้วยกระดาษและนํ้าหมึก ข้าพเจ้าหวังใจว่าจะมาหาท่าน และ
สนทนากัน ต่อ หน้า เพื่อ ความปี ติ ยินดี ของเราจะได้ เต็ม เปี่ ยม 13 บรรดาบุตรของน้ องสาวของท่านที่ ได้
ทรงเลือกสรรไว้ ฝากความระลึกถึงมายังท่าน เอเมน
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ฉบับทส
ี่ ามนี้ เขียนโดยอัครสาวกยอห์นไปถึงกายอัส ซึ่งมช
ี ่อ
ื เสียงดีในการต้อนรับแขก พวกบรรพบุรุษ
ของคริสตจักรได้เป็นพยานว่าผู้ที่เขียนฉบับที่ 2 และ 3 นี้ เป็ นอัครสาวกยอห์น อาจารย์ เอซูเบียสเข้าใจ
ว่ายอห์นได้ เขียนฉบับที่ 2 และ 3 หลังจากที่ ท่านได้ รบ
ั การปล่อยจากเกาะปัทมอส ซึ่งหลังจากที่ ท่านได้
เขียนหนั งสือวิวรณ์ แล้ว
ฉบั บน ี้ ได้ ยกย่องกายอัส สําหรับ การประพฤติ แบบคริสเตียนของเขาได้ เตือนเขาถึง เรือ
่ งดิ โอเตรเฟส
(ซึ่งเป็นผู้สอนผิดและผู้ล่อลวงคนอื่น� และได้ยกย่องผู้ชายคนหนึ่ งชื่อเดเมตริอส
ั
จดหมายถึงกายอัสผู้เป็นที่รัก
ข้าพเจ้า ผู้ ปกครอง เรียน กายอัส ที่ รัก ผู้ ซึ่ง ข้าพเจ้า รัก เนื่ องด้วยความจริง นั ้น 2 ท่านที่ รัก ข้าพเจ้า
ปรารถนา มากกว่า ทุก สิง่ ที่ จะ ให้ ท่าน จําเริญ ขึ้น และ มี สุขภาพ ดี เหมือน อย่าง ที่ จิ ต วิญญาณ ของ ท่าน
จําเริญอยู่นั ้น 3 เพราะว่า ข้าพเจ้า ชื่นชมยินดี เป็น อย่างยิง่ เมื่อ พวกพี่ น้องได้ มา และเป็น พยานถึง ความ
จริง ที่ อยู่ ในตั วท ่าน ตามที่ ท่านได้ ดําเนิ น ตามความจริง นั ้น 4 ไม่มี สิ ่ง ใดที่ จะทําให้ข้าพเจ้า ยินดี ยงิ่ กว่า นี้
คือที่ได้ยินว่า บุตรทัง้ หลายของข้าพเจ้าดําเนิ นตามความจริง
1

การต้อนรับและช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้า
เมื่อท่านกระทําสิง่ ใดแก่พี่น้ องและแก่คนแปลกถิน
่ ท่านก็กระทําอย่างสัตย์ซื่อ 6 เขาเหล่า
นั ้นได้เป็นพยานต่อหน้าคริสตจักรถึงความรักของท่าน ถ้าท่านจะช่วยจัดส่งเขาเหล่านั ้นในการเดินทาง
ของเขา ตามที่ สมควรตามแบบอย่างของพระเจ้า ท่านก็ จะกระทํา ดี 7 เขาเหล่า นั ้น ได้ ออกไปเพราะเห็น
แก่ พระนามของพระองค์ และไม่ ได้ รับ สิง่ ใดจากพวกต่างชาติ เลย 8 ฉะนั ้น เราควรต้อนรับ คนอย่างนั ้น
เพื่อเราจะได้เป็นผู้รว่ มงานกับความจริง
5 ท่านที่ รัก

คําเตือนต่อดิโอเตรเฟส
ข้าพเจ้า ได้ เข ียนถึง คริสตจั กร แต่ ดิ โอเตรเฟส ผู้ อยากจะเป็น ใหญ่ เป็น โตท่ามกลางพวกเขาหาได้
รับรองเราไว้ไม่ 10 เหตุ ฉะนั ้น ถ้า ข้าพเจ้า มา ข้าพเจ้า จะจดจํา การกระทํา ทัง้ หลายของเขา คือ ที่ เขาพรํา่
กล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคําประสงค์ร้าย และเท่านั ้ นก็ยงั ไม่สาแก่ใจ เขาเองไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่า
นั ้น และหนําซํ้ายังกดก
ี ันคนที่ใคร่จะรับรองเขา และไล่เขาออกจากคริสตจักรไปเสีย 11 ท่านที่รัก อย่าเอา
เยีย
่ งสิง่ ที่ชัว่ แต่จงเอาอย่างสิง่ ที่ดี ผู้ที่ทําดีก็มาจากพระเจ้า ผู้ที่ทําชัวก
่ ็ไม่เห็นพระเจ้า
9

คําสรรเสริญสําหรับเดเมตริอส
ั
เดเมตริอส
ั ได้ รบ
ั การชื่นชมจากคนทัง้ ปวง และความจริง เองก็ เป็น พยานอยู่ ในตัว ของมัน เองอยู่
แล้ว ใช่ แล้ว เราเองก็ เป็น พยานด้วย และท่านก็ รู ว่
้ า คํา พยานของเราเป็น ความจริง 13 ข้าพเจ้า มี หลาย
เรือ
่ งที่จะเขียน แต่ไม่อยากจะเขียนถึงท่านด้วยนํ้าหมึกและปากกา 14 แต่ข้าพเจ้าหวังใจว่าจะได้พบท่าน
ในเร็วๆนี้ และจะได้พู ดกันต่อหน้า ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน บรรดาสหายของเราฝากคําคํานั บมายังท่าน
ขอฝากความระลึกถึงมายังบรรดาสหายแต่ละคนตามชื่อของเขานั ้น
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ยูดาส

ผู้เขียนจดหมายฉบับนี้คือยูดาสซึ่งเป็นน้ องชายของยากอบ ท่านทัง้ สองเป็นน้ องชายของพระเยซูเจ้า
คือเป็นบุตรชายของโยเซฟและมารีย์ แต่ท่านทัง้ สองได้ถ่อมใจลงและเรียกตัวเองว่า “ผู้รบ
ั ใช้ (ทาส) ของ
พระเยซูคริสต์�
ยูดาสได้เตือนพวกคริสเตียนเกี่ยวกับผู้สอนเทียมเท็จเหมือนกับจดหมายฉบับที่ 2 ของเปโตรและขอ
ให้ผู้อา่ น “ต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อ� โดยเตือนเขาว่า หลังจากที่พระเจ้าทรงช่วยพวกอิสราเอลให้
พ้นจากการเป็นทาสในประเทศอียป
ิ ต์ พระองค์ ได้ ทรงทําลายทุกคนในพวกเขาที่ ไม่เชื่อ พระองค์ ได้ ทรง
รักษาคนบาปไว้จนกว่าจะถึงเวลาพิพากษา พระองค์ได้ทรงทําลายเมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์ และ
พระองค์จะทรงพิพากษาคนที่กล่าวก้าวร้าวและ “คนเพ้อฝันแต่เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่านี้ ได้กระทําให้
เนื้ อ หนั ง เป็น มลทิน� ยู ดาสได้ ใช้คําพยากรณ์ ของเอโนคเกี่ยวกับ การครอบครองของพระคริสต์ (ในยุค
1000 ปี) และการพิพากษาของพระองค์ในเวลานั ้น
คํานํา

1 ยูดาส

ผู้รบ
ั ใช้ของพระเยซูคริสต์ และเป็นน้ องชายของยากอบ เรียน คนทัง้ หลายที่ทรงชําระตัง้ ไว้ให้
บริสุทธิโดยพระเจ้
า พระบิดา และที่ ทรงคุ้มครองรักษาไว้ในพระเยซู คริสต์ และที่ ทรงเรียกไว้แล้ว 2 ขอ
์
พระเมตตาคุณ สันติสุข และความรักจงเพิม
่ ทวียงิ่ ขึ้นแก่ท่านทัง้ หลายเถิด
คําเตือนให้คริสเตียนต่อสู้อย่างจริงจังเพื่อความเชื่อ
3 ท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย เมื่อข้าพเจ้าพากเพียรเขียนถึงท่านทัง้ หลายในเรือ
่ งเกี่ยวกับความรอดสําหรับคน
ทัว่ ไปนั ้น ข้าพเจ้า ก็ เห ็ นว ่า ข้าพเจ้า จําเป็น ต้องเขียนเตือนสติ ท่านให้ ต่อสู้ อย่างจริงจัง เพื่อ ความเชื่อ ซึ่ง
ครัง้ หนึ่ งได้ทรงโปรดมอบไว้แก่วิสุทธิชนแล้ว 4 เพราะว่ามีบางคนได้เล็ดลอดเข้ามาอย่างไม่รู ต
้ ัว ซึ่งเป็น
ผู้ ที่ ถู กเล็ง ไว้ล่วงหน้า มานานแล้ วว ่า จะได้ รบ
ั การพิพากษาลงโทษอย่างนี้ เป็น คนอธรรม ที่ ได้ บิ ดเบือน
พระคุณของพระเจ้าของเราไปเป็นการกระทําความชัว่ ช้าลามก และได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็น
เจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว และพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา
ตัวอย่างของความชัว่ ร้ายที่ต้องรับการพิพากษาลงโทษ
ถึง แม้ ว่า ท่านเคยรู เ้ รือ
่ งเหล่า นี้ มาแล้ วก ็ ตาม ข้าพเจ้า ก็ ยงั ปรารถนาให้ ท่านทัง้ หลายระลึ กว่า องค์
พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงโปรดช่วยให้พลไพร่นั้นรอดจากแผ่นดินอียป
ิ ต์แล้ว ภายหลังพระองค์ได้ทรงทําลาย
คน เห ล่านั ้ นที ่ ไม่ เชื่อ พระองค์ เสีย 6 และ เหล่า ทูต สวรรค์ ที่ ไม่ ได้ รักษา เทว สภาพ ของ ตน แต่ ได้ ละทิง้
ถิน
่ ฐานของตนนั ้น พระองค์ ก็ได้ ทรงจองจํา ไว้ ด้วยโซ่ ตรวนอัน เป็น นิ รัน ดร์ ขัง ไว้ ในที่ มืด จนกว่า จะถึง
การพิพากษาในวัน สําคัญ ยิง่ นั ้น 7 เช่น เดียวกับ เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์และเมืองที่ อยู่ รอบๆนั ้น
ที่ได้หลงตัวไปกับการผิดประเวณี และมัวเมาในกามวิตถาร ก็ได้ทรงบัญญัติไว้เป็นตัวอย่างของการที่จะ
ต้องได้รบ
ั พระอาชญาในไฟนิ รน
ั ดร์
5

ผู้สอนเทียมเท็จ
เช่น เดียวกัน คนเพ้อ ฝัน แต่ เรือ
่ งสกปรกโสโครกเหล่า นี้ ได้ กระทํา ให้ เนื้ อ หนั ง เป็น มลทิน ดู หมิน
่ ผู้ มี
อํานาจ และพูดจาให้ รา้ ยต่อ ผู้ มี บรรดาศักดิ์ 9 ฝ่ายอัครเทวทู ตาธิบด ี มี คาเอล ครัน
้ เมื่อ ท่านโต้ เถียงกับ
พญามารเรือ
่ งศพของโมเสส ท่านเองก็ยงั ไม่บังอาจตัง้ ข้อกล่าวหาอย่างเย้ยหยันต่อมารเลย ได้แต่เพียง
กล่าวว่า “ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห้ามเจ้าเถิด� 10 แต่ว่าคนเหล่านี้ พูดให้รา้ ยถึงสิง่ ที่ เขาเองไม่รู จ
้ ัก
แต่ได้กระทําตามสิง่ ที่ตนเองรู จ
้ ักตามสัญชาตญาณ เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ไม่มค
ี วามคิด เขาได้กระทํา
8
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ให้ตนเองเสื่อมทรามไปด้วยการนั ้น 11 วิบัติจงมี แก่ เขา เพราะเขาได้ ดําเนิ นในทางของคาอิน และได้ วงิ่
พล่านไปตามความผิดพลาดของบาลาอัมเพราะเห็นแก่สินจ้าง และได้พินาศไปในการกบฏอย่างโคราห์
12 คนเหล่านี้ เป็ นรอยด่างในการประชุมเลี้ยงผูกรักของท่านทัง
้ หลาย ขณะเขาร่วมการเลี้ยงกับท่าน เขา
เลี้ยงแต่ ตนเองโดยไม่ เกรงกลัว เลย เขาเป็น เมฆที่ ปราศจากนํ้า ที่ ถู กพัด ลอยไปตามลม เป็นต้น ไม้ ที่ ผล
ของมันเหีย
่ วแห้งไปจึงไม่มีผลอยู่เลย และตายมาสองหนแล้ว เพราะถูกถอนออกทัง้ ราก 13 เป็นคลื่ นที
่ บ้า คลัง่ ในมหาสมุทร ที่ ซัด ฟองของความบัดสี ของตนเองขึ้น มา เขาเป็น ดาวที่ ลอยลับ ไป เป็น ผู้ ที่ ตกอยู่
ในความมืดทึบตลอดกาล 14 เอโนคคนที่ เจ็ดนั บแต่ อาดัมได้ พยากรณ์ ถึงคนเหล่านี้ ด้วยว่า “ดู เถิด องค์
พระผู้ เป็น เจ้า ได้ เสด็จ มาพร้อมกับ พวกวิสุทธิชนของพระองค์ หลายหมื่น 15 เพื่อ ทรงพิพากษาปรับ โทษ
คนทัง้ ปวง และทรงกระทําให้ทุรชนทัง้ ปวงรู ส
้ ึกตัวถึงการอธรรมที่เขาได้กระทําด้วยใจชัว่ และรู ส
้ ึกตัวถึง
การหยาบช้าทัง้ หมดที่ทุรชนคนบาปเหล่านั ้นได้กล่าวร้ายต่อพระองค์� 16 คนเหล่านี้ มักเป็นคนบ่น เป็น
คนโพนทะนา เป็นคนดําเนิ นตามตัณหาอันชัว่ ของตัว และปากเขากล่าวคําโอ้อวดต่างๆ เป็นคนยกยอผู้
อื่นเพื่อหวังประโยชน์ ของตน 17 แต่ว่าท่านที่รก
ั ทัง้ หลาย ท่านจงระลึกถึงคําพยากรณ์ เมื่อก่อนของเหล่า
อัครสาวกของพระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้เป็นเจ้าของเราที่ ได้ กล่าวไว้ 18 คือว่า พวกอัครสาวกนั ้นได้ บอก
ท่านทัง้ หลายว่า “ในสมัย สุดท้ายจะมี คนเยาะเย้ย บังเกิด ขึ้น เขาเป็น คนที่ ดําเนิ น ตามตัณหาอัน ชัว่ ของ
ตัว� 19 คนเหล่านี้ คือคนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ
ทรงบัญชาให้อธิษฐานและเป็นพยาน
จงก่อสร้างตัวของท่านขึ้นบนความเชื่ออันบริสุทธิ์ยงิ่ ของท่าน โดยการ
อธิษฐานด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ 21 จงรักษาตัวไว้ในความรักของพระเจ้า คอยพระกรุ ณาของพระเยซู
คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราจนถึง ชีวิตน ิ รน
ั ดร์ 22 และจงแสดงความเมตตาต่อ บางคน โดยรู ความ
้
ต่างกัน 23 และจงช่วยคนอื่นๆให้ รอดโดยความกลัว ด้วยการฉุ ด เขาออกมาจากไฟ จงเกลียดชัง แม้ แต่
เสื้อผ้า ที่ เปรอะเปื้ อนด้วยเนื้ อ หนั ง เถิด 24 บัดนี้ แด่ พระองค์ ผู้ ทรงสามารถคุ้มครองรักษาท่านมิ ให้ล้ม ลง
และทรงนําท่านให้ตัง้ อยู่จําเพาะสง่าราศี ของพระองค์โดยปราศจากตําหนิ และมีความร่าเริงยินดีอย่าง
เหลือ ล้น 25 สง่า ราศี พระอานุภาพ การครอบครอง และศักดานุภาพจงมี แด่ พระเจ้า ผู้ทรงพระปัญญา
แต่เพียงพระองค์เดียว พระผู้ชว
่ ยให้รอดของเรา ทัง้ ปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิ ตย์ เอเมน
20 แต่ท่านทัง
้ หลายผู้เป็ นที่รัก

หนั งสือวิวรณ์ 1:1
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ประวัติความเป็นมาของ

หนังสือวิวรณ์

หน ังสือเล่ มน ี้ เป็น เล่ม เดียวในพระคัมภีร ์ซ่ึง เริม
่ ต้น และลงท้ายว่า ผู้ ที่ อ่านและประพฤติ ตามคํา สัง่
สอนที่เขียนไว้ในหนั งสือเล่มนี้จะได้รบ
ั พระพร
อัครสาวกยอห์นเป็นผูเข
้ ียนหนั งสือเล่มนี้ (1:4) ในปีค�ศ� 95 ขณะที่ท่านถูกเนรเทศไปอยูที
่ ่เกาะปัทม
อส (1:9) “วิวรณ์ ของพระเยซู คริสต์� นี้ ได้เขียนไปถึงคริสตจักรทัง้ 7 แห่งโดยผู้นําของแต่ละแห่ง (ทูต)
เพื่อ จะเข้าใจหนั งสือ วิวรณ์ ได้ อย่างละเอียด เราควรอ่านหนั งสือ ดาเนี ย ลก่อน เพราะว่า คํา พยากรณ์ ใน
หนั งสือ ดาเนี ย ลเป็น พื้น ฐานสําหรับ คํา พยากรณ์ ในหนั 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 ซึ่ง อยู่ในบทที่ 2 และ 3 ก็ เป็น สําหรับคริสต
จักรในเวลานั ้น เอง คือ คริสตจักรทัง้ 7 นั ้น ไม่ ได้ เปรียบเทียบกับ เวลา 7 สม ัย ของคริสตจักรซึ่ง จะต้อง
สําเร็จก่อนการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ (ซึ่งเป็นคําสอนเท็จ� เพราะว่าถ้าเป็นอย่างนั ้น คําสอนของ
พระเยซู วา่ พระองค์ จะกลับมาอย่างขโมย และเราควรคอยท่าการเสด็จกลับมาของพระเยซู ตลอดนั ้ นก็
จะผิดไป (มธ 24:36; มก 13:32-37) และคําตรัสที่ว่า “ไม่ใช่ธุระของท่านที่จะรูเ้ วลาและวาระซึ่งพระบิดา
ได้ ทรงกําหนดไว้โดยสิทธิอาํ นาจของพระองค์� (กจ 1:7) ก็ จะผิด ไปเช่นก ัน แต่ ละคนที่ ตัง้ วัน และเวลา
สําหรับการเสด็จกลับมาของพระเยซูก็ทําผิดอย่างมากมาย
เราควรจะพยายามตีความหมายของหนั งสือวิวรณ์ นี้ อย่างตรงไปตรงมา หนังสือนี้ พู ดถึงการปรากฏ
ของผู้ต่อต้านพระคริสต์และผู้พยากรณ์ เท็จ การทุกข์ทรมานยิง่ ใหญ่ซ่ึงเป็นเวลา 3 ปีครึง่ หรือ 42 เดือน
และการที่ ผู้ ต่อ ต้านพระคริสต์ จะเป็น ผู้นํา ของโลกและต้องการให้ทุ กคนนมัสการเขาด้วย หน ังสือ นี้ กล
่าวถึงการปกป้องของพระเจ้าต่อประเทศอิสราเอล การเสด็จกลับมาของพระเยซูพรอ
้ มด้วยสง่าราศี การ
สงครามที่ อารมาเกดโดน การครอบครองของพระเยซู ในโลกนี้ เป็น เวลา 1000 ปี บนบัล ลั งก ์ ของกษั
ตริย์ ดาวิด และการพิพากษาครัง้ สุดท้ายต่อ พวกคนที่ ไม่ เชื่อ ที่ ตายไปแล้ว ในที่สุด พระเจ้า จะประทาน
กรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ให้มาอยู่บนโลกนี้ และพวกที่รอดแล้วจะประสบความสุ ขนิรน
ั ดร์กับพระเจ้าและพระ
คริสต์ (22:18-19) หนังสือนี้ เป็นหนั งสือปิดท้ายพระคัมภีรทํ
์ าให้พระคัมภีรเ์ สร็จบริบูรณ์

วิวรณ์ ของพระคริสต์ต่อยอห์น
วิวรณ์ ของพระเยซู คริสต์ ซึ่ง พระเจ้า ได้ ทรงประทานแก่ พระองค์ เพื่อ ชีแ
ั ใช้ ทัง้ หลายของ
้ จงให้ ผู้รบ
พระองค์ รู ้ถึง สิง่ ที่ จะต้อ งอุบั ติ ขึ้น ในไม่ ช้า และพระองค์ ได้ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์ ไปสําแดงแก่
ยอห์น ผู้ รับ ใช้ ของพระองค์ 2 ยอห์น เป็น พยานฝ่ายพระวจนะของพระเจ้า และเป็น พยานฝ่ายคํา พยาน
ของพระเยซู คริสต์ และเป็น พยานในเหตุ การณ์ ทัง้ สิน
้ ซึ่ง ท่านได้ เห ็น นั ้น 3 ขอความสุข จงมี แก่ บรรดาผู้
อ่านและผู้ ฟัง คํา พยากรณ์ เหล่า นี้ และถือ รักษาข้อความที่ เข ียนไว้ในคํา พยากรณ์ นี้ เพราะว่า เวลานั ้น
ใกล้เข้ามาแล้ว
1

เขียนถึงคริสตจักรทัง้ เจ็ดในแคว้นเอเชีย
ยอห์น เรียนมายัง คริสตจักรทัง้ เจ็ด ที่ อยู่ ในแคว้น เอเชีย ขอให้ ท่านทัง้ หลายจงได้ รบ
ั พระคุณ และ
สันติสุข จากพระองค์ ผู้ ทรงเป็น อยู่ เดีย
๋ วนี้ และผู้ทรงเป็น อยู่ ในกาลก่อน และผู้ จะเสด็จ มานั ้น และจาก
พระวิญญาณทัง้ เจ็ดที่ อยู่หน้าพระที่นั่งของพระองค์ 5 และจากพระเยซู คริสต์ผู้ทรงเป็นพยานที่ สัตย์ซ่ ือ
และทรงเป็นผูแ
้ รกที่ได้ฟื้ นจากความตาย และผู้ทรงครอบครองกษั ตริย์ทัง้ ปวงในโลก แด่พระองค์ผูทรง
้
6
รัก เราทัง้ หลาย และได้ ทรงชําระบาปของเราด้วยพระโลหิต ของพระองค์ และทรงตัง้ เราไว้ให้ เป็นกษั
4
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ตริย์และเป็นปุโรหิตของพระเจ้าพระบิดาของพระองค์ พระเกียรติและไอศวรรย์จงมีแด่พระองค์สืบๆไป
เป็นนิ ตย์ เอเมน
คํานั บมายังคริสตจักรทัง้ หลาย
‘ดู เถิด พระองค์ จะเสด็จ มาในเมฆ และนั ยน์ ตาทุก ดวงและคนเหล่านั ้ นที ่ ได้ แทงพระองค์ จะเห็น
พระองค์ และมนุษย์ทุกชาติทัว่ โลกจะรํา่ ไห้เพราะพระองค์� จงเป็นไปอย่างนั ้น เอเมน 8 องค์พระผู้เป็น
เจ้า ได้ ตรัสว ่า “เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็น ปฐมและเป็น อวสาน ผู้ ทรงเป็น อยู่ เดีย
๋ วนี้ ผู้ ได้ ทรงเป็น
อยู่ ในกาลก่อน ผู้ จะเสด็จ มานั ้น และผู้ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด� 9 ข้าพเจ้า ยอห์น พี่ น้ องของท่านทัง้
หลาย ผู้เป็นเพื่อนร่วมการยากลําบาก และร่วมราชอาณาจั กร และร่วมความอดทนของพระเยซู คริสต์
ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ที่เกาะปัทมอส เนื่ องด้วยพระวจนะของพระเจ้า และเนื่ องด้วยคําพยานของพระเยซู
คริสต์ 10 พระวิญญาณได้ทรงดลใจข้าพเจ้าในวันขององค์พระผู้เป็นเจ้า และข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียง
ดัง มาจากเบื้องหลัง ข้าพเจ้า ดุจ เสียงแตร 11 ตรัสว ่า “เราเป็ นอ ัลฟาและโอเมกา เป็น เบื้องต้น และเป็น
เบื้องปลาย และสิง่ ซึ่ง ท่านได้ เห ็น จงเขียนไว้ ในหนั งสือ และฝากไปให้ ค ริสตจักรทัง้ เจ็ด ที่ อยู่ ในแคว้น
เอเชีย คือคริสตจักรที่ เมืองเอเฟซัส เมืองสเมอร์นา เมืองเปอร์กามัม เมืองธิยาทิ รา เมืองซาร์ดิส เมือง
ฟี ลาเดลเฟีย และเมืองเลาดี เซ ีย� 12 ข้าพเจ้า จึง เหลียวมาทางพระสุรเสียงที่ ตรัส แก่ ข้าพเจ้า นั ้น ครัน
้
13
เหลียวแล้ว ข้าพเจ้า ก็ เห ็น คัน ประทีป ทองคํา เจ็ด คัน
และในท่ามกลางคัน ประทีป ทัง้ เจ็ด คัน นั ้น มี ผู้
หน ่งึ เหมือนกับ บุตรมนุษย์ ทรงฉลองพระองค์ กรอมพระบาท และทรงคาดผ้า รัด ประคดทองคํา ที่ พระ
อุระ 14 พระเศียรและพระเกศาของพระองค์ ขาวดุจ ขนแกะสี ขาว และขาวดุจ หิ มะ และพระเนตรของ
พระองค์ ดุ จเปลวเพลิง 15 พระบาทของพระองค์ ดุ จทองสัมฤทธิเ์ งางาม ราวกับ ว่าได้ ถู กหลอมในเตาไฟ
พระสุรเสียงของพระองค์ ดุ จเสียงนํ้า มากหลาย 16 พระองค์ ทรงถือ ดวงดาวเจ็ด ดวงไว้ในพระหัตถ์ เบื้อง
ขวาของพระองค์ และมี พระแสงสองคมที่ คมกริบ ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ และสี พระพักตร์
ของพระองค์ ดุ จดังดวงอาทิตย์ที่ ฉายแสงด้วยฤทธานุภาพของพระองค์ 17 เมื่อข้าพเจ้าได้ เห็นพระองค์
ข้าพเจ้าก็ล้มลงแทบพระบาทของพระองค์เหมือนกับคนที่ตายแล้ว แต่พระองค์ทรงแตะตัวข้าพเจ้าด้วย
พระหัตถ์ เบื้องขวา แล ้ว ตรัส แก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า กลัว เลย เราเป็น เบื้องต้น และเป็น เบื้องปลาย 18 และ
เป็นผูที
้ ่ดํารงชีวต
ิ อยู่ เราได้ตายแล้ว แต่ ดูเถิด เราก็ยงั ดํารงชีวต
ิ อยูต
่ ลอดไปเป็นนิ ตย์ เอเมน และเราถือ
ลูกกุญแจแห่งนรกและแห่งความตาย
7

ยอห์นเขียนถึงอนาคตกาล

19 จงเขียนเหตุการณ์ ซึ่งเจ้าได้เห็น

และเหตุการณ์ ที่กําลังเป็นอยูขณะนี
่
้ กับทงั ้ เหตุการณ์ ซึ่งจะเกิดขึ้น
ในภายหน้าด้วย 20 ส่วนความลึกลับของดาวทัง้ เจ็ดดวงซึ่งเจ้าได้เห็นในมือข้างขวาของเรา และแห่งคัน
ประทีปทองคําทัง้ เจ็ดนั ้น ก็คือ ดาวทัง้ เจ็ดดวงได้แก่ทูตสวรรค์ของคริสตจักรทัง้ เจ็ด และคันประทีปเจ็ด
คันซึ่งเจ้าได้เห็นแล้วนัน
้ ได้แก่คริสตจักรทัง้ เจ็ด�

2

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัส
1 “จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองเอเฟซัสว่า ‘พระองค์ผู้ทรงถือดาวทัง
้ เจ็ดไว้ในพระหัตถ์
เบื้องขวาของพระองค์ และดําเนิ นอยู่ท่ามกลางคันประทีปทองคําทัง้ เจ็ดนั ้นตรัสดังนี้ ว่า 2 เรารู จ
้ ักแนว
การกระทํา ของเจ้า รู ความเหนื
้
่ อยยากและความอดทนของเจ้า และรู ว
้ า่ เจ้า ไม่ สามารถทนต่อ ทุรชนได้
เจ้าได้ ลองใจคนเหล่านั ้ นที ่กล่าวว่าเขาเป็ นอัครสาวก และหาได้เป็นไม่ และเจ้าก็ เห็นว่าเขาเป็นคนมุสา
3 เรารู ว
้ า่ พวกเจ้าได้ ทนและมีความเพียร และเหนื่ อยยากเพราะเห็นแก่ นามของเรา และมิได้ อ่อนระอา
ไป 4 แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้าง คือว่าเจ้าละทิง้ ความรักดัง้ เดิมของเจ้า 5 เหตุฉะนั ้น จงระลึกถึงสภาพ
เดิมที่เจ้ าได้หล่นจากมาแล้ วนน
ั ้ จงกลับใจเสียใหม่ และประพฤติ ตามอย่างเดิม มิฉะนั ้นเราจะรีบมาหา
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เจ้า และจะยกคัน ประทีป ของเจ้า ออกจากที่ เว้น ไว้แต่ เจ้ าจะกลับ ใจใหม่ 6 แต่ ว่า พวกเจ้า ยั งม ี ความดี
อยู่บ้าง คือว่าเจ้าเกลียดชังกิจการของพวกนิ โคเลาส์ นิยมที่ เราเองก็เกลียดชังเช่นกัน 7 ใครมีหูก็ให้ฟัง
ข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลาย ผูใดมี
้
ชัยชนะ เราจะให้ผู้นั ้นกินผลจากต้นไม้แห่ง
ชีวต
ิ ที่อยูในท่
่
ามกลางอุทยานสวรรค์ของพระเจ้า�
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองสเมอร์นา

‘พระองค์ ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้อง
ปลาย ผู้ ซึ่ง สิน
้ ัก แนวการกระทํา ของเจ้า และ
้ พระชนม์ แล้ว และกลับ ฟื้ นขึ้ นอ ีก ได้ ตรัสด ัง นี้ ว่า 9 เรารู จ
เรารู ว
้ า่ พวกเจ้า มี ความทุกข์ ลําบากและยากจน (แต่ ว่า เจ้า ก็ มัง่ มี) และรู เ้ รือ
่ งการหมิน
่ ประมาทของคน
เหล่านั ้นที่กล่าวว่า เขาเป็นพวกยิวและหาได้เป็นไม่ แต่พวกเขาเป็นธรรมศาลาของซาตาน 10 อย่ากลัว
ความทุกข์ทรมานต่างๆซึ่งเจ้าจะได้รบน
ั น
ั ้ ดูเถิด พญามารจะขังพวกเจ้าบางคนไว้ในคุกเพื่อจะลองใจเจ้า
และเจ้าทัง้ หลายจะได้ รบ
ั ความทุกข์ทรมานถึงสิบวัน แต่ เจ้ าจงสัตย์ซ่ือจนถึงความตาย และเราจะมอบ
มงกุฎแห่งชีวต
ิ ให้แก่เจ้า 11 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลาย ผู้ที่มี
ชัยชนะจะไม่ได้รับอันตรายจากความตายครัง้ ที่สองเลย�
8 จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่งคริสตจักรที่ เมืองสเมอร์นาว่า

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเปอร์กามัม

‘พระองค์ผู้ทรงถือดาบสองคมที่คมกริบ
ตรัสดังนี้ ว่า 13 เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า เรารู จ
้ ักที่อยู่ของเจ้าคือเป็ นที่นั่งของซาตาน เจ้ายึดนาม
ของเราไว้มัน
่ และไม่ปฏิเสธความเชื่อในเรา แม้ในเวลาที่ อันที พาผู้เป็นพยานที่ สัตย์ซื่อของเรา ต้องถูก
ฆ่าในท่ามกลางพวกเจ้าในที่ซ่ึงซาตานอยู่ 14 แต่เรามีข้อที่จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้ อย คือพวกเจ้าบางคน
ถือตามคําสอนของบาลาอัม ซึ่งสอนบาลาคให้ก่อเหตุ เพื่อให้ชนชาติ อิสราเอลสะดุด คือให้เขากินของที่
ได้บูชาแก่รู ปเคารพแล้วและให้เขาล่วงประเวณี 15 และมีพวกเจ้าบางคนที่ถือคําสอนของพวกนิ โคเลา
ส์นิยมด้วยเหมือนกัน ที่เราเองก็เกลียดชัง 16 จงกลับใจเสียใหม่ มิฉะนั ้นเราจะรีบมาหาเจ้า และจะสู้กับ
เขาเหล่า นั ้น ด้วยดาบแห่งปากของเรา 17 ใครมี หูก ็ ให้ฟัง ข้อความซึ่ง พระวิญญาณตรัสไว้แก่ คริสตจักร
ทัง้ หลาย ผู้ที่มีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั ้ นกินมานาที่ซ่อนอยู่ และจะให้หน
ิ ขาวแก่ผู้นั ้นด้วย ที่หินนั ้ นมีช่อ
ื ใหม่
จารึกไว้ซ่ึงไม่มีผู้ใดรู เ้ ลยนอกจากผู้ที่รับเท่านั ้น�
12 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่ เมืองเปอร์กามัมว่า

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองธิยาทิรา
18 จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่งคริสตจักรที่ เมืองธิยาทิ รา ว่า ‘พระองค์ ผู้ ซึ่ง เป็ น พระบุตรของพระเจ้า ผู้
ทรงมีพระเนตรดุจเปลวไฟ และมีพระบาทดุจทองสัมฤทธิเ์ งางาม ได้ตรัสดังนี้ ว่า 19 เรารู จ
้ ักแนวการกระ
ทําของเจ้า ความรัก การปรนนิ บัติ ความเชื่อ และความเพียรของเจ้า และแนวการกระทําของเจ้า และรู ้
ว่าการเบื้องปลายของเจ้ามีมากกว่าการเบื้องต้น 20 แต่ เรามีข้อที่ จะต่อว่าเจ้าบ้างเล็กน้ อย คือพวกเจ้า
ยอมให้ผู้หญิงชื่อเยเซเบล ที่ยกตัวขึ้นเป็นผู้พยากรณ์ หญิง หญิงนั ้นสอนและล่อลวงพวกผู้รับใช้ของเรา
ให้ ล่วงประเวณี และให้ กิน ของที่ บูชาแก่ รู ปเคารพแล้ว 21 เราได้ ให้ โอกาสหญิง นั ้น กลับ ใจจากการล่วง
ประเวณี ของนาง แต่นางก็ไม่ได้กลับใจเลย 22 ดูเถิด เราจะทิง้ หญิงนั ้นไว้บนเตียง และคนทัง้ หลายที่ล่วง
ประเวณี กับนาง เราก็จะทิง้ ไว้ให้ผจญกับความระทมทุกข์ เว้นไว้แต่ว่าคนเหล่านั ้นจะกลับใจจากการกระ
ทํา ของตน 23 เราจะประหารลูก ทัง้ หลายของหญิง นั ้น เสีย ให้ตาย และคริสตจักรทัง้ หลายจะได้ รู ว่
้ า เรา
เป็นผู้พินิจพิจารณาจิตใจ และเราจะให้สิ ่งตอบแทนแก่ เจ้ าทัง้ หลายทุกคนให้เหมาะสมกับการงานของ
เจ้า 24 สําหรับพวกเจ้า และคนอื่นที่เหลืออยู่ที่เมืองธิยาทิรา ผู้ไม่ถือคําสอนนี้ และไม่รู จั
้ กสิง่ ที่เขาเรียก
ว่า ความลํ้า ลึก ของซาตานนั ้น เราขอบอกว่า เราจะไม่ มอบภาระอื่น ให้เจ้า 25 แต่ สิ ่ง ที่ เจ้ ามี อยู่แล ้ วน น
ั้
26
จงยึดไว้ให้มัน
่ จนกว่าเราจะมา
ผู้ใดมีชย
ั ชนะและถือรักษากิจการของเราไว้จนถึงที่สุด ‘เราจะให้ผู้นั ้
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นมีอาํ นาจครอบครองบรรดาประชาชาติ 27 และผู้นั้นจะบังคับบัญชาคนทัง้ หลายด้วยคทาเหล็ก เหมือน
กับเมื่อหม้อดินของช่างหม้อที่ แตกออกเป็นเสี่ยงๆ� ตามที่ เราได้รบ
ั จากพระบิดาของเรา 28 และเราจะ
มอบดาวประจํารุ ง่ ให้แก่ ผู้นั ้น 29 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่ คริสตจักรทัง้ หลาย
เถิด� ”

3
ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองซาร์ดิส

“จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่ งคริสตจักรที่ เมืองซาร์ดิ สว ่า ‘พระองค์ ผู้ ทรงมี พระวิญญาณทัง้ เจ็ด ของ
พระเจ้า และทรงมีดาราเจ็ดดวงนั ้น ได้ตรัสดังนี้ ว่า เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของเจ้า เจ้าได้ช่อ
ื ว่ามีชีวิตอยู่
2
แต่ว่าเจ้าได้ตายเสียแล้ว เจ้าจงระแวดระวังให้ดี และกระตุ้นส่วนที่เหลืออยู่ซึ่งจวนจะตายอยู่แล้วนน
ั้
ให้แข็งแรงขึ้น เพราะว่าเราไม่พบการประพฤติของเจ้าดีพรอ
้ มต่อพระพักตร์พระเจ้า 3 เหตุฉะนั ้น เจ้าจง
ระลึกว่าเจ้าได้รบ
ั และได้ยน
ิ อะไร จงยึดไว้ให้มัน
่ และกลับใจเสียใหม่ ฉะนั ้นถ้าเจ้าไม่เฝ้าระวัง เราจะมาหา
เจ้าเหมือนอย่างขโมย และเจ้าจะไม่รู ว่้ าเราจะมาหาเจ้าเมื่อไร 4 แต่ก็มีพวกเจ้าสองสามชื่อที่เมืองซาร์ดิ
สที่ไม่ได้กระทําให้เสื้อผ้าของตนมีมลทิน และเขาเหล่านั ้นจะแต่งตัวสีขาวเดินไปกับเรา เพราะว่าเขาเป็น
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 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง
้ หลายเถิด�
1

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย

ว่า ‘พระองค์ผู้บริสุทธิ์ ผู้สัตย์จริง ผู้ทรงถือ
ลูกกุญแจของดาวิด ผูทรงเปิ
้
ดแล้วจะไม่มีผูใดปิ
้
ด ผูทรงปิ
้
ดแล้วจะไม่มีผูใดเปิ
้
ด ได้ตรัสดังนี้ ว่า 8 เรารู จ
้ ัก
แนวการกระทําของเจ้า ดูเถิด เราได้ตัง้ ประตูซ่ึงเปิดไว้ตรงหน้าพวกเจ้า ประตูนี้ ไม่มีใครปิดได้ เพราะว่า
เจ้ามีกําลังเพียงเล็กน้ อย แต่กระนั ้นเจ้าก็ได้รักษาคําของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา 9 ดูเถิด เราจะ
ทําให้พวกธรรมศาลาของซาตานที่พูดมสาว
ุ
่าเขาเป็นพวกยิวและไม่ได้เป็นนั ้น ดูเถิด เราจะทําให้เขามาก
ราบลงแทบเท้าของเจ้า และให้เขารู ว่้ า เราได้รก
ั พวกเจ้า 10 เพราะเหตุเจ้าได้รก
ั ษาคําของเราด้วยความ
เพียร เราจะรักษาเจ้าจากเวลาแห่งการทดลองนั ้นด้วย ซึ่งจะบังเกิดขึ้นทัวท
่ ัง้ โลก เพื่อจะลองดูใจคนทัง้
ปวงที่อยูทั
่ ว่ แผ่นดินโลก 11 ดูเถิด เราจะมาโดยเร็ว จงยึดมัน
่ ในสิง่ ที่เจ้ามี เพื่อไม่ให้ผูใดชิ
้
งเอามงกุฎของ
12
เจ้าไปได้
ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะกระทําให้ผู้นั ้นเป็นเสาในพระวิหารแห่งพระเจ้าของเรา และผู้นั้นจะไม่
ออกไปภายนอกอีกเลย และเราจะจารึกพระนามพระเจ้าของเราไว้ที่ ผู้นั ้น และชื่อเมืองของพระเจ้าของ
เรา คือกรุ งเยรู ซาเล็มใหม่ ที่ลงมาจากสวรรค์จากพระเจ้าของเรา และเราจะจารึกนามใหม่ของเราไว้ที่ผู้
นั ้นด้วย 13 ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลายเถิด�
7 จงเขียนถึงทูตสวรรค์แห่งคริสตจักรที่เมืองฟีลาเดลเฟีย

ถึงผู้ส่งข่าวแห่งคริสตจักรที่เมืองเลาดีเซีย

จงเขียนถึง ทูต สวรรค์ แห่งคริสตจักรที่ เมืองเลาดี เซ ีย ว่า ‘พระองค์ ผู้ ทรงเป็น พระเอเมน ทรงเป็น
พยานที่ สัตย์ ซื่อ และสัตย์ จริง และทรงเป็น ปฐมเหตุ แห่งสิง่ สารพัด ซึ่ง พระเจ้า ทรงสร้าง ได้ ตรัสด ัง นี้ ว่า
15 เรารู จ
้ ักแนวการกระทําของเจ้าว่า เจ้าไม่เย็นไม่ร้อน เราใคร่ให้เจ้าเย็นหรือร้อน 16 ดังนั ้น เพราะเหตุที่
เจ้าเป็นแต่อุ่นๆไม่เย็นและไม่ร้อน เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา 17 เพราะเจ้าพูดว่า “เราเป็นคนมั ่
งมี ได้ทรัพย์สมบัติทวีมากขึ้น และเราไม่ต้องการสิง่ ใดเลย� เจ้าไม่รู ว่
้ าเจ้าเป็นคนแร้นแค้นเข็ญใจ เป็น
คนน่าสังเวช เป็นคนขัดสน เป็นคนตาบอด และเปลือยกายอยู่ 18 เราเตือนสติเจ้าให้ซ้ือทองคําที่หลอม
ให้ บริสุทธิ์ในไฟแล้ว จากเรา เพื่อ เจ้า จะได้ เป็น คนมั ่งม ี และเสื้อผ้า ขาวเพื่อ จะนุ่ง ห่ม ได้ และเพื่อ ความ
14
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ละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏ และเอายาทาตาของเจ้าเพื่อเจ้าจะแลเห็นได้
รักผู้ใด เราก็ตักเตือนและตีสอนผู้นั ้น เหตุฉะนั ้นจงมีความกระตือรือร้น และกลับใจเสียใหม่

19 เรา

พระคริสต์ทรงเคาะประตูใจของแต่ละคน

20 ดูเถิด

เรายืนเคาะอยู่ที่ประตู ถ้าผู้ใดได้ยน
ิ เสียงของเรา และเปิดประตู เราจะเข้าไปหาผู้นั ้น และจะ
รับประทานอาหารร่วมกับเขา และเขาจะรับประทานอาหารร่วมกับเรา 21 ผู้ใดมีชัยชนะ เราจะให้ผู้นั ้นนั ่
งกับเราบนพระที่นั่งของเรา เหมือนกับทเี่ รามีชย
ั ชนะแล้ว และได้นั่งกับพระบิดาของเราบนพระที่นั่งของ
22
พระองค์
ใครมีหูก็ให้ฟังข้อความซึ่งพระวิญญาณตรัสไว้แก่คริสตจักรทัง้ หลายเถิด� ”

4
ยอห์นได้รบ
ั การสําแดงในสวรรค์
ดูเถิด ข้าพเจ้าได้เห็นประตูสวรรค์เปิดอ้าอยู่ และพระสุรเสียงแรกซึ่งข้าพเจ้าได้ยน
ิ นั ้นได้
ตรัสกับข้าพเจ้าดุจเสียงแตรว่า “จงขึ้นมาบนนี้ เถิด และเราจะสําแดงให้เจ้าเห็นเหตุการณ์ ที่จะต้องเกิด
ขึ้น ในภายหน้า� 2 ในทันใดนั ้น พระวิญญาณก็ ทรงดลใจข้าพเจ้า และดู เถิด มี พระที่นั่ง ตัง้ อยู่ ในสวรรค์
และมีท่านองค์หน่งึ ประทับบนพระที่นั่งนั ้น 3 และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั ้นปรากฏประดุจพลอย
หยกและพลอยทับทิม และมีรุง้ ล้อมรอบพระที่นั่งนั ้น ดูประหนึ่ งพลอยมรกต
1 ต่อจากนั ้น

คําสรรเสริญของผู้อาวุโสทัง้ ยีสิ
่ บสี่และสิงม
่
่ ีชีวิตที่อยูบนสวรรค์

4 และล้อมรอบพระที่ นั่งนั ้ นมีที่ นั ่ งอีกยี่สิ บสี่ ที่ นั่ง

และข้าพเจ้าได้ เห็นผู้อาวุโสยี่สิ บสี่ คนนั ่งอยู่บนที่ นั่ง
เหล่า นั ้น ทุ กคนนุ่ง ห่ม เสื้อ สี ขาว และสวมมงกุฎ ทองคํา บนศีรษะ 5 มี ฟ้าแลบฟ้าร้อง และเสียงต่างๆดัง
ออกมาจากพระที่นั่ง นั ้น และมี ประทีป เจ็ด ดวงจุด ไว้ตรงหน้า พระที่ นั ่ง ซึ่ง เป็น พระวิญญาณทัง้ เจ็ด ของ
พระเจ้า 6 และตรงหน้าพระที่นั่งนั ้ นมีทะเลแก้วดูเหมือนแก้วผลึก และท่ามกลางพระที่นั่งและล้อมรอบ
พระที่ นั่งนั ้ นมีสัตว์สี ่ตัว ซึ่ งมีตาเต็ มทงั ้ ข้างหน้าและข้างหลัง 7 สัตว์ตั วที่หน่งึ นั ้นเหมือนสิงโต สัตว์ตั วท
ี่ สองนั ้น เหมือนลูก โค สัตว์ตั วท ี่ สามนั ้ นม ี หน ้า เหมือนมนุษย์ และสัตว์ตั วท ี่ สี ่ เหมือนนกอิน ทรีกําลั งบ ิน
8 สัตว์ทัง
้ สี่นั้นแต่ละตัวมีปี กหกปีกอยู่รอบตัว และมีตาเต็มข้างใน และสัตว์เหล่านั ้ นร้องตลอดวันตลอด
คืน ไม่ ได้ หยุด เลยว่า “บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ บริสุทธิ์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด ผู้
ได้ ทรงสภาพอยู่ในกาลก่อน ผู้ ทรงสภาพอยู่ในปัจ จุ บัน และผู้ ซ่ึง จะเสด็จ มา� 9 เมื่อ สัตว์เหล่ านั ้น ถวาย
คําสรรเสริญ ถวายพระเกียรติ และคําขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั ่ง ผู้ทรงพระชนม์อยู่
ตลอดไปเป็นนิ ตย์ 10 ผู้อาวุโสทัง้ ยี่สิบสี่นั้นก็ทรุ ดตัวลงจําเพาะพระพักตร์พระองค์ ผู้ประทับบนพระที่นั่ง
นั ้น และนมัสการพระองค์ผูทรงพระชนม์
้
อยูตลอดไปเป็
่
นนิ ตย์ และถอดมงกุฎออกวางตรงหน้าพระที่นั่ง
ร้องว่า 11 “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสมควรที่จะได้รบ
ั คําสรรเสริญ พระเกียรติ และฤทธิ์
เดช เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสร้างสรรพสิง่ ทัง้ ปวง และสรรพสิง่ ทัง้ ปวงนั ้นก็ทรงสร้างขึ้นแล้วและดํารง
อยูต
่ ามชอบพระทัยของพระองค์�

5
หนังสือแห่งภัยพิบติ
ั ทัง้ เจ็ดที่ได้ประทับตราไว้

1 และในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั ้น

ข้าพเจ้าได้เห็นหนั งสือม้วนหนึ่ ง
เขียนไว้ทัง้ ข้างในและข้างนอก มีตราประทับอยเจ
ู่ ็ดดวง 2 และข้าพเจ้าได้เหน
็ ทูตสวรรค์ที่มีฤทธิองค์
หนึ่ ง
์
ประกาศด้วยเสียงอันดังว่า “ใครเป็นผู้ที่สมควรจะแกะตราและคลี่หนังสือม้วนนั ้นออก� 3 และไม่มีผู้ใด
ในสวรรค์ บนแผ่นดินโลก หรือใต้แผ่นดินที ่สามารถคลี่ หนังสื อม้วนนั ้นออก หรือดูหนังสือนั ้นได้ 4 และ
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ข้าพเจ้าก็รํา่ ไห้มากมาย เพราะไม่มีผู้ใดสมควรจะคลี่ หนังสื อม้วนนั ้นออกและอ่านหนั งสือนั ้น หรือดูหน
ังสือนั ้นได้
พระคริสต์ผู้ได้ทรงถูกตรึงเพื่อเป็นค่าไถ่
และมี ผู้ หน่งึ ในพวกผู้ อาว ุ โสนั ้ น บอกแก่ ข้าพเจ้า ว่า “อย่า ร้องไห้เลย ดู เถิด สิ งโตแห่ง ตระกูล ยู ดาห์
เป็ นมูลรากของดาวิด พระองค์ทรงมีชย
ั แล้ว พระองค์จึงทรงสามารถแกะตราทัง้ เจ็ดดวงและคลี่ หนังสื
อม้วนนั ้นออกได้�
5

พระเมษโปดกของพระเจ้าคือลูกแกะของพระเจ้า (ยน 1:29, 36)
6 และในท่ามกลางพระที่ นั่ งก ับ สัตว์ทัง
้ สี่ นั ้น และท่ามกลางพวกผู้ อาวุโส ดู เถิด ข้าพเจ้า แลเห็น พระ
เมษโปดกประทับ ยืน อยู่ ประหนึ่ ง ทรงถูก ปลงพระชนม์ ทรงมี เขาเจ็ด เขาและมี ตาเจ็ด ดวง ซึ่ง เป็น พระ
วิญญาณทัง้ เจ็ด ของพระเจ้า ที่ ทรงส่ง ออกไปทัว่ แผ่น ดิน โลก 7 และพระเมษโปดกนั ้น ได้ เข ้า มารับ ม้วน
หนั งสือจากพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ ผูทรงประทั
้
บบนพระที่นั่งนั ้น 8 เมื่อพระองค์ทรงรับหนั งสือม
ว
้ นนั ้นแล้ว สัตว์ทัง้ สี่กับผูอาว
้
ุโสยีสิ
่ บสี่คนนั ้นกท
็ รุ ดตัวลงจําเพาะพระพักตร์พระเมษโปดก ทุกคนถือพิณ
เขาคู่และถือขันทองคําบรรจุเครือ
่ งหอม ซึ่งเป็นคําอธิษฐานของพวกวิสุทธิชนทัง้ ปวง 9 และเขาทัง้ หลาย
ก็รอ
้ งเพลงใหม่ ว่าดังนี้ “พระองค์ทรงเป็นผูที
้ ่สมควรจะทรงรับม้วนหนั งสือ และแกะตราม้วนหนั งสือนั ้น
ออก เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว และด้วยพระโลหิตของพระองค์นั ้น พระองค์ได้ทรงไถ่
เราทัง้ หลายซึ่ง มาจากทุก ตระกูล ทุ กภาษาทุก ชาติ และทุก ประเทศ ให้ ไปถึง พระเจ้า 10 พระองค์ ได้ ทรง
โปรดให้เราทัง้ หลายเป็นกษั ตริย์ และเป็น ปุโรหิต ของพระเจ้า ของเรา และเราทัง้ หลายจะได้ ครอบครอง
แผ่นดินโลก�
ชีวิตทัง้ มวลร้องสรรเสริญพระเจ้า
11 แล ้ว ข้าพเจ้า ก็ มองดู และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงทูต สวรรค์ เป็ นอ ัน มากนั บ เป็น โกฏิๆ เป็น แสนๆ ซึ่ง อยู่
ล้อมรอบพระที่นั่ง รอบสัตว์ และผู้ อาว ุโสทัง้ หลายนั ้น 12 ร้องเสียงดัง ว่า “พระเมษโปดกผู้ทรงถูก ปลง
พระชนม์ แล ้ วน ัน
้ เป็น ผู้ ที่ สมควรได้ รบ
ั ฤทธิ์เดช ทรัพย์ สมบัติ ปัญญา อานุภาพ เกียรติ สง่า ราศี และ
คํา สดุ ดี � 13 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงสิ่ งม ี ชี วิต ทัง้ หมด ทัง้ ในสวรรค์ ในแผ่น ดิน โลก ใต้ แผ่ นดิน โลก ใน
มหาสมุทร และบรรดาที่ อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น ร้องว่า “ขอให้ คํา สดุดี และเกียรติ และสง่า ราศี และฤทธิ์เดช
จงมี แด่ พระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่ นั ่ง และแด่ พระเมษโปดกตลอดไปเป็น นิ ตย์� 14 และสัตว์ทัง้ สี่ นั้ นก
็ รอ
้ งว่า “เอเมน� และผู้ อาว ุโสทัง้ ยี่ สิ บสี่ ก็ ทรุ ด ตัว ลงนมัสการพระองค์ ผู้ ทรงพระชนม์ อยู่ ตลอดไปเป็น
นิ ตย์

6

ตราประทับดวงแรก (มีชัยแก่โลก)
1 เมื่อพระเมษโปดกทรงแกะตราดวงหนึ่ งนั ้นออกแล้ว ข้าพเจ้าก็แลเห็น และได้ยน
ิ สัตว์ตัวหนึ่ งในสัตว์
2
สี่ตัวนันร
้ ้องดุจเสียงฟ้าร้องว่า “มาดูเถิด� ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าขาวตัวหนึ่ ง และผู้ที่ขี่ม้าน
ัน
้ ถือธนู และได้รบ
ั มงกุฎ และผู้นั้นก็ออกไปอย่างมีชัย และเพื่อได้ชัยชนะ
ตราประทับดวงที่สอง (สงคราม)

ข้าพเจ้าก็ได้ยินสัตว์ตัวที่สองร้องว่า “มาดูเถิด� 4 และ
มีม้าอีกตัวหนึ่ งออกไปเป็ นม้าสีแดงสด ผู้ที่ขี่ม้าตัวนี้ได้รับอนุญาตให้นําสันติสุขไปจากแผ่นดินโลก เพื่อ
ให้คนทัง้ ปวงรบราฆ่าฟันกัน และผู้นี้ ได้รับดาบใหญ่เล่มหนึ่ ง
3 เมื่อพระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สองนั ้นแล้ว

ตราประทับดวงที่สาม (ความอดอยาก)
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เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สามนั ้น แล้ว ข้าพเจ้า ก็ ได้ ยิน สัตว์ตั วท ี่ สามร้องว่า “มาด ู เถิด � แล ้ว
ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าดําตัวหนึ่ ง และผู้ที่ขี่ม้านน
ั ้ ถือตราชู 6 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงออกมา
จากท่ามกลางสัตว์ทัง้ สี่ นั้นว่า “ข้าวสาลี ราคาทะนานละหนึ่ งเดนาริอัน ข้าวบาร์เลย์สามทะนานต่อหนึ่ ง
เดนาริอัน และเจ้าอย่าทําอันตรายแก่น้ํามันและนํ้าองุน
่ �
5

ตราประทับดวงที่สี่ (ความตายอันน่ากลัวของประชากรหนึ่ งในสี่�
ข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงสัตว์ตัวที่สี่รอ
้ งว่า “มาดูเถิด� 8 แล้ว
ข้าพเจ้าก็แลเห็น และดูเถิด มีม้าสีกะเลียวตัวหนึ่ ง ผู้ที่นั ่งบนหลังม้านั ้นมีช่อ
ื ว่าความตาย และนรกก็ติด
ตามเขามาด้วย และได้ให้ทัง้ สองนี้ มีอํานาจล้างผลาญแผ่นดินโลกได้หนึ่ งในสี่ส่วน ด้วยดาบ ด้วยความ
อดอยาก ด้วยความตาย และด้วยสัตว์รา้ ยแห่งแผ่นดิน
7 เมื่อพระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ สี ่นั้นแล้ว

ตราประทับดวงที่ห้า (เสียงร้องจากดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา)
9 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่หา
้ นั ้นแล้ว ข้าพเจ้าก็แลเห็นดวงวิญญาณใต้แท่นบูชา เป็นวิญญาณ
ของคนทัง้ หลายที่ ถู กฆ่าเพราะพระวจนะของพระเจ้า และเพราะคําพยานที่ เขายึดถือนั ้น 10 เขาเหล่านั ้
นร ้ องเสียงดัง ว่า “โอ ข้า แต่ องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ บริสุทธิและสั
ตย์จริง อีกนานเท่าใดพระองค์ จึง จะทรง
์
11 แล้วพระองค์ทรงประทานเสื้อสี
พิพากษา และตอบสนองให้เลือดของเราต่อคนทัง้ หลายที่อยูในโลก�
่
ขาวแก่คนเหล่านั ้นทุกคน และทรงกําชับเขาให้หยุดพักต่อไปอีกหน่ อย จนกว่าเพื่อนผู้รับใช้ของเขา และ
พวกพี่น้องของเขาจะถูกฆ่าเหมือนกับเขานั ้นจะครบจํานวน
ตราประทับดวงที่หก (ความโกลาหลบนแผ่นดินโลกเหตุจากพระพิโรธ�
12 เมื่อพระองค์ทรงแกะตราดวงที่ หกนั ้นแล้ว ดูเถิด ข้าพเจ้าก็ได้เห็นแผ่นดินไหวใหญ่โต ดวงอาทิตย์
ก็ กลายเป็ นม ืด ดํา ดุจ ผ้า กระสอบขนสัตว์ และดวงจันทร์ก็ กลายเป็น สี เลือด 13 และดวงดาวทัง้ หลาย
ในท้องฟ้า ก็ ตกลงบนแผ่น ดิน เหมือนต้น มะเดื่ ออ ัน หวัน
่ ไหวด้วยลมกล้า จนทําให้ ผลหล่น ลงไม่ทัน สุก
14 ท้องฟ้า ก็ หายไปเหมือนกับ หนั งสือ ที่ เขาม้วนขึ้น ไปหมด และภูเขาทุ กล ูก และเกาะทุก เกาะก็ เลื่อนไป
จากที่เดิม 15 แล้วกษั ตริย์ทัง้ หลายในโลก พวกคนใหญ่คนโต เศรษฐี นายทหารใหญ่ ผู้มีอาํ นาจ และทุก
คนทัง้ ที่เป็นทาสและเป็นอิสระ ก็ซ่อนตัวอยูใ่ นถํ้าและโขดหินตามภูเขา 16 พวกเขาร้องบอกกับภูเขาและ
โขดหินว ่า “จงล้ มท ับ เราเถิด จงซ่อนเราไว้ให้พ้น จากพระพักตร์ของพระองค์ ผู้ ประทั บอย ู่ บนพระที่ นั ่ง
และให้ พ้น จากพระพิโรธของพระเมษโปดกนั ้น 17 เพราะว่า วัน สําคัญ แห่ง พระพิโรธของพระองค์ มาถึง
แล้ว และผู้ใดจะทนอยูได้
่ เล่า�

7
อิสราเอล 144,000 คนจาก 12 ตระกูลได้รบ
ั การประทับตรา
1 ภายหลังเหตุการณ์ เหล่านี้ ข้าพเจ้าได้เห็นทูตสวรรค์สี ่องค์ยืนอยู่ที่ มุ มทัง
้ สี่ของแผ่นดินโลก ห้ามลม
2
ในแผ่นดินโลกทัง้ สี่ทิศไว้ เพื่อไม่ให้ลมพัดบนบก ในทะเล หรือที่ต้นไม้ใดๆ แล้วข้าพเจ้าก็เหน
็ ทูตสวรรค์
อีกองค์ หน่งึ ปรากฏขึ้น มาจากทิศ ตะวัน ออก ถือ ดวงตราของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์ อยู่ และท่านได้ รอ
้ ง
ประกาศด้วยเสียงอัน ดัง แก่ ทูต สวรรค์ ทัง้ สี่ ผู้ ได้ รับ มอบอํานาจให้ ทํา อันตรายแก่ แผ่ นดิน และทะเลนั ้น
3 ว่า “จงอย่า ทํา อันตรายแผ่น ดิน ทะเลหรือ ต้นไม้ จนกว่า เราจะได้ ประทับ ตราไว้ ที่ หน ้า ผากผู้ รับ ใช้ ทัง
้
4
หลายของพระเจ้าของเราเสียก่อน� และข้าพเจ้าได้ยน
ิ จํานวนของผู้ที่ได้การประทับตรา คือผู้ที่ได้การ
ประทับตรานั ้น ก็มาจากทุกตระกูลในชนชาติอส
ิ ราเอลได้แสนสี่หมื่นสี่พันคน 5 ผู้ที่มาจากตระกูลยูดาห์
ได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลรู เบนได้การประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจาก
ตระกูล กาดได้การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน 6 ผู้ ที่ มาจากตระกูล อาเชอร์ได้ การประทับ ตราหมื่น สอง
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พัน คน ผู้ ที่ มาจากตระกู ลน ัฟ ทาลี ได้ การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มาจากตระกูล มนั ส เสห์ได้ การ
ประทับ ตราหมื่น สองพัน คน 7 ผู้ ที่ มาจากตระกูล สิ เมโอนได้การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มาจาก
ตระกูล เลวีได้ การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มาจากตระกูล อิส สาคาร์ได้ การประทับ ตราหมื่น สอง
พัน คน 8 ผู้ ที่ มาจากตระกูล เศบู ลุ นได้การประทับ ตราหมื่น สองพัน คน ผู้ ที่ มาจากตระกูล โยเซฟได้การ
ประทับตราหมื่นสองพันคน ผู้ที่มาจากตระกูลเบนยามินได้การประทับตราหมื่นสองพันคน
การปรากฏของมวลชนที่ได้รับความรอดต่อหน้าพระที่นั ่ง
9 ต่อ จากนั ้น มา ข้าพเจ้า ก็ มองดู และดู เถิด คนมากมาย ถ้า มี ผู้ ใดจะนั บ ประมาณมิ ได้ เลย มาจากทุก
ชาติ ทุกตระกูล ประชากร และทุกภาษา คนเหล่านั ้นสวมเสื้อสี ขาว ถือใบตาลยืนอยู่หน้าพระที่ นั ่ง และ
ต่อ พระพักตร์พระเมษโปดก 10 คนเหล่านั ้ นร ้ องเสียงดัง ว่า “ความรอดมี อยู่ ที่ พระเจ้า ของเราผู้ ประทับ
บนพระที่ นั ่ง และมี อยู่ที่ พระเมษโปดก� 11 และทูต สวรรค์ ทัง้ ปวงที่ ยน
ื รอบพระที่ นั ่ง รอบผู้ อาวุโส และ
รอบสัตว์ทัง้ สี่ นั ้น ก้ม ลงกราบหน้า พระที่ นั ่ง และนมัสการพระเจ้า 12 กล่าวว่า “เอเมน ความสรรเสริญ
สง่าราศี ปัญญา การขอบพระคุณ พระเกียรติ อํานาจ และฤทธิเดช
จงมีแด่พระเจ้าของเราตลอดไปเป็น
์
13
นิ ตย์ เอเมน� และคนหนึ่ งในพวกผู้อาวุโสนั ้นถามข้าพเจ้าว่า “คนที่สวมเสื้อสีขาวเหล่านี้ คือใคร และ
มาจากไหน� 14 ข้าพเจ้าตอบท่านว่า “ท่านเจ้าข้า ท่านก็ทราบอยูแล้
่ ว� ท่านจึงบอกข้าพเจ้าว่า “คนเหล่า
นี้ คือคนที่มาจากความทุกข์เวทนาครัง้ ใหญ่ พวกเขาได้ชาํ ระล้างเสื้อผ้าของเขาในพระโลหิตของพระเมษ
โปดกจนเสื้อผ้านั ้นขาวสะอาด 15 เพราะเหตุนั้นเขาทัง้ หลายจึงได้อยูหน
่ ้าพระที่นั่งของพระเจ้า และปรน
นิ บั ติ พระองค์ ในพระวิหารของพระองค์ ทัง้ กลางวัน และกลางคืน และพระองค์ ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง จะ
สถิตอยูท
่ ่ามกลางเขาเหล่านั ้น 16 พวกเขาจะไม่หว
ิ กระหายอีกเลย แสงแดดและความร้อนจะไม่ส่องต้อง
เขาอีกต่อไป 17 เพราะว่าพระเมษโปดกผู้ทรงอยูก
่ ลางพระที่นั่งนั ้นจะทรงเลี้ยงดูเขาไว้ และจะทรงนําเขา
ไปให้ถึงนํ้าพุแห่งชีวต
ิ และพระเจ้าจะทรงเช็ดนํ้าตาทุกหยดจากตาของเขาเหล่านั ้น�

8
ตราประทับดวงที่เจ็ด (แตรทัง้ เจ็ดแห่งการพิพากษา�
เมื่อ พระองค์ ทรงแกะตราดวงที่ เจ็ด ความเงียบก็ ครอบคลุม สวรรค์ อยู่ ประมาณครึง่ ชัว่ โมง 2 แล ้ว
ข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์ทัง้ เจ็ดองค์ที่ยืนอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้านั ้น ได้รับพระราชทานแตรเจ็ดคัน
3 และทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่ง
ึ ถือ กระถางไฟทองคํา ออกมายืน อยู่ ที่ แท่น และทรงประทานเครือ
่ งหอมเป็
นอ ัน มากแก่ ทูต องค์ นั ้น เพื่อ ให้ถวายร่วมกับ คํา อธิษฐานของวิสุทธิชนทัง้ ปวงบนแท่น ทองคํา ที่ อยู่ หน ้า
พระที่นั่ง นั ้น 4 และควัน เครือ
่ งหอมนั ้ นก ็ ลอยขึ้น ไปพร้อมกับ คํา อธิษฐานของวิสุทธิชนทัง้ หลาย จากมือ
ทูต สวรรค์ สู่ เบื้องพระพักตร์ของพระเจ้า 5 แล ้ วท ูต สวรรค์ องค์ นั ้ นก ็ นํา กระถางไปบรรจุ ไฟจากแท่น จน
เต็ม และโยนกระถางนั ้นลงบนแผ่นดินโลก และมีเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ และแผ่นดินไหว 6 และทูต
สวรรค์เจ็ดองค์ที่ถือแตรทัง้ เจ็ดนั ้นต่างก็เตรียมพร้อมที่จะเป่า
1

แตรที่หนึ่ ง (พืชพันธุแห่
์ งแผ่นดินโลกถูกทําลายหนึ่ งในสาม�
7 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ แรกเป่ า แตรขึ้น ลูกเห็บ และไฟปนด้วยเลือดก็ ถู กทิง
้ ลงบนแผ่นดิน ต้นไม้ไหม้ไป
หนึ่ งในสามส่วน และหญ้าเขียวสดไหม้ไปหมดสิน
้
แตรที่สอง (สัตว์ทะเลถูกทําลายหนึ่ งในสาม�
8 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สองเป่ า แตรขึ้น ก็ มี สิ ่ง หนึ่ ง เหมือนภู เขาใหญ่ กําลัง ลุก ไหม้ ถู กทิง
้ ลงไปในทะเล
และทะเลนั ้นได้กลายเป็นเลือดเสียหนึ่ งในสามส่วน 9 สัตว์ทัง้ ปวงที่มีชีวิตอยู่ในทะเลนั ้นตายเสียหนึ่ งใน
สามส่วน และบรรดาเรือกําปั่ นแตกเสียหนึ่ งในสามส่วน
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แตรที่สาม (แม่น้าํ และบ่อนํ้าพุมีรสขมหนึ่ งในสาม�
10 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามเป่ า แตรขึ้น ก็ มี ดาวใหญ่ ดวงหนึ่ ง เป็ น เปลวไฟลุก โพลงดุจ โคมไฟตกจาก
ท้องฟ้า ดาวนั ้นตกลงบนแม่น้ําหนึ่ งในสามส่วน และตกที่บ่อนํ้าพุทัง้ หลาย 11 ดาวดวงนี้ มีชื่อว่าบอระเพ็ด
รสของนํ้ากลายเป็นรสขมเสียหนึ่ งในสามส่วน และคนเป็ นอันมากก็ได้ตายไปเพราะนํ้านั ้นกลายเป็นนํ้า
รสขมไป
แตรที่สี่ (ดวงต่างๆในท้องฟ้ามืดไปหนึ่ งในสาม�
12 เมื่อ ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สี่ เป่ า แตร ขึ้น ดวง อาทิตย์ ก็ ถู ก ทําลาย ไป หนึ่ ง ใน สาม ส่ วน ดวง จันทร์ และ
ดวงดาวทัง้ หลายก็ เช่น เดีย วกันจึ งม ืด ไปหนึ่ ง ในสามส่ วน กลางวันก ็ ไม่ สว ่างเสีย หนึ่ ง ในสามส่ วน และ
กลางคืนก็เช่นเดียวกับกลางวัน 13 แล้วข้าพเจ้าก็มองดูและได้ยน
ิ ทูตสวรรค์องค์หน่งึ ที่บินอยู่ในท้องฟ้า
ร้องประกาศเสียงดังว่า “วิบัติ วิบัติ วิบัติ จะมี แก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่บนแผ่นดินโลก เพราะเสียงแตรของ
ทูตสวรรค์ทัง้ สามองค์กําลังจะเป่าอยูแล้
่ ว�

9
แตรที่ห้า (ภัยพิบัติจากเหวที่ไม่มีก้นเหว�
เมื่อทูตสวรรค์ องค์ ที่ ห้าเป่าแตรขึ้น ข้าพเจ้าก็ เห็นดาวดวงหนึ่ งตกจากฟ้าลงมาที่ แผ่นดินโลก และ
ประทานลูกกุญแจสําหรับเหวที่ไม่มีก้นเหวให้แก่ดาวดวงนั ้น 2 เมื่อเขาเปิดเหวที่ไม่มีก้นเหวนั ้น ก็มีควัน
พลุ่งขึ้นมาจากเหวนั ้นดุจควันที่เตาใหญ่ และดวงอาทิตย์และอากาศก็มืดไป เพราะเหตุควันที่ข้น
ึ มาจาก
เหวนั ้น 3 มี ฝูงตัก
๊ แตนบินออกจากควันนั ้น มายังแผ่นดินโลก ได้ ประทานอํานาจแก่ ตัก
๊ แตนนั ้น เหมือน
กับ อํานาจของแมลงป่องแห่ง แผ่น ดิน โลก 4 และมี คํา สัง่ แก่ มัน ไม่ ให้ ทําร้ายหญ้า บนแผ่น ดิน โลก หรือ
พืช เขียว หรือ ต้นไม้ แต่ ให้ ทําร้ายคนเหล่านั ้ นที ่ ไม่มี ตราของพระเจ้า บนหน้า ผากของเขาเท่านั ้น 5 และ
ไม่ให้ฆ่าคนเหล่านั ้น แต่ให้ทรมานเขาห้าเดือน การทรมานนั ้นเป็นการทรมานที่เหมือนกับถูกแมลงป่อง
ต่อย 6 ตลอดเวลาเหล่านั ้น คนทัง้ หลายจะแสวงหาความตายแต่จะไม่พบ เขาอยากจะตาย แต่ความตาย
จะหนี ไปจากเขา 7 ตัก
๊ แตนนั ้ นม ี รู ปร่า งเหมือนม้า ที่ ผูก เครือ
่ งพร้อมสําหรับ ออกศึก บนหัว มี สิ ่ง หนึ่ ง ที่ ดู
8
เหมือนมงกุฎ ทองคํา หน ้า มัน เหมือนหน้า มนุษย์ ผมมัน เหมือนผมผู้ หญิง ฟั นม ัน เหมือนฟัน สิงโต 9 มั
นมีทับทรวงเหมือนกับทับทรวงเหล็ก เสียงปีกมันเหมือนเสียงรถม้าเป็ นอันมากกรู เข้ารบข้าศึก 10 มันมี
หางเหมือนหางแมลงป่อง และหางมันนั ้ นมีเหล็กไน มันมีอาํ นาจที่ จะทําร้ายมนุษย์ตลอดห้าเดือน 11 มั
นม ี ทูต แห่ง เหวที่ ไม่มี ก้น เหวนั ้น เป็นกษั ตริย์ ปกครองมัน ที่ มี ชื่อ เรียกในภาษาฮีบรู ว่า อาบ ัด โดน แต่ ใน
ภาษากรีกเรียกว่า อปอลลิ โยน 12 วิบัติอย่างที่ หน่งึ ผ่านไปแล้ว ดูเถิด ยังมีวิบัติอีกสองอย่างที่ จะเกิดขึ้น
ในภายหน้า
1

แตรที่หก (มนุษย์หน่งึ ในสามถูกฆ่าตาย�
13 เมื่อทูตสวรรค์องค์ที่หกเป่ าแตรขึ้น ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงออกมาจากเชิงงอนมุมทัง้ สี่ของแท่นทองคํา
ที่ อยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า 14 เสียงนั ้นสัง่ ทูตสวรรค์ องค์ ที่ หกที่ ถือแตรนั ้ นว่า “จงแก้ มัดทูตสวรรค์ ทัง้
สี่ ที่ ถู กมัด ไว้ที่ แม่น ้าํ ใหญ่ นั ้น คือ แม่ น้ํา ยู เฟรติ ส� 15 ทูต สวรรค์ ทัง้ สี่ ก็ ถู กแก้ ปล่อยไป ซึ่ง ทรงเตรียมไว้
สําหรับ ชัว่ โมง วัน เดือน และปี ที่ จะให้ฆ่า มนุษย์ เสีย หนึ่ ง ในสามส่ วน 16 และจํานวนพลทหารม้า มี สอง
ร้อยล้าน นี่ คือจํานวนที่ ข้าพเจ้า ได้ ยิน 17 ในนิ มิ ตนัน
้ ข้าพเจ้า สังเกตเห็นม้าเป็นดังนี้ คือ ผู้ที่ นั ่งบนหลั งม
้า นั ้น ก็ มี ทับทรวงสี ไฟ สี พลอยสี แดง และสี กํามะถัน หัว ม้า ทัง้ หลายนั ้น เหมือนหัว สิงโต มี ไฟและควัน
และกํามะถันพลุ่งออกมาจากปากของมัน 18 มนุษย์ถู กฆ่าเสียหนึ่ งในสามส่วนด้วยภัยพิบัติ สามอย่างนี้
คือ ไฟและควันและกํามะถันที่พลุ่งออกมาจากปากมันนั ้น 19 เพราะว่าฤทธิข
์ องม้านั ้นอยู่ที่ปากและหาง
หางของมันเหมือนงูและมีหัว สิ่งเหล่านี้ ทําให้มันทําร้ายคนได้ 20 มนุษย์ทัง้ หลายที่เหลืออยู่ ที่มิได้ถูกฆ่า
ด้วยภัยพิบัติเหล่านี้ ยังไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากงานที่มือเขาได้กระทํา ไม่ได้เลิกบูชาผี บูชา ‘รู ปเคารพที่
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ทําด้วยทองคํา เงิน ทองสัมฤทธิ์ หินและไม้ รู ปเคารพเหล่านั ้นจะดูหรือฟังหรือเดินก็ไม่ได้� 21 และเขาก็
มิได้กลับใจเสียใหม่จากการฆาตกรรม และการเวทมนตร์ การล่วงประเวณี และการลักขโมย

10

ยอห์นได้รบ
ั หนั งสือม้วนเล็กๆม้วนหนึ่ ง
และข้าพเจ้า ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ ที่ มี ฤทธิ์มากอีก องค์ หน ่งึ ลงมาจากสวรรค์ มี เมฆคลุม ตั วท ่าน และ
มี รุง้ บนศีรษะท่าน และหน้า ท่านเหมือนดวงอาทิตย์ และเท้า ท่านเหมือนเสาไฟ 2 ท่านถือ หนั งสือ เล็กๆ
ม้วนหนึ่ งซึ่งคลี่ อยู่ในมือของท่าน ท่านวางเท้าขวาของท่านบนทะเล และเท้าซ้ายของท่านบนบก 3 ท่าน
ร้องเสียงดั งดุจเสียงสิงโตคําราม เมื่อท่านร้องแล้ว เสียงฟ้าร้องทัง้ เจ็ดเสียงก็ ดังขึ้น 4 เมื่อเสียงฟ้าร้อง
ทัง้ เจ็ดดังขึ้นแล้ว ข้าพเจ้าจึงลงมือจะเขียน แต่ข้าพเจ้าได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์ตรัสแก่ข้าพเจ้าว่า
“จงประทับตราปิดข้อความซึ่งฟ้าร้องทัง้ เจ็ดได้รอ
้ งนั ้น จงอย่าเขียนข้อความเหล่านั ้น� 5 ฝ่ายทูตสวรรค์
องค์ ที่ ข้าพเจ้าเห็นยืนอยู่ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้นได้ ชู มือขึ้นสู่ ท้องฟ้า 6 และปฏิญาณโดยอ้างพระนาม
ของพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิ ตย์ ผู้ได้ ‘ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ และสรรพสิง่ ซึ่งมีอยู่ในฟ้าสวรรค์นั ้น
ทรงสร้างแผ่นดินโลก และสรรพสิง่ ซึ่งมอยู
ี ในแผ่
่
นดินโลกนั ้น และทรงสร้างทะเล กับสรรพสิง่ ซึ่งมอยู
ี ใน
่
ทะเลนั ้น� ว่า จะไม่มีการเนิ่ นช้าอีกต่อไปแล้ว 7 แต่ว่าในวันแห่งเสียงของทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดนั ้น คือเมื่อ
ท่านจะเป่าแตรขึ้น ความลึกลับของพระเจ้าที่พระองค์ได้ตรัสไว้แก่พวกศาสดาพยากรณ์ ซึ่งเป็นผู้รับใช้
ของพระองค์นั้นกจ
็ ะสําเร็จ 8 และพระสุรเสียงที่ข้าพเจ้าได้ยน
ิ จากสวรรค์นั้นตรัสกับข้าพเจ้าอีกว่า “จงไป
รับหนั งสือ เล็กๆม้วนนั ้ นที ่คลี่ อยู่ในมือของทูต สวรรค์ องค์ ที่ ยืนอยู่ทัง้ บนทะเลและบนบกนั ้น� 9 ข้าพเจ้า
จึง ไปหาทูต สวรรค์ องค์ นั ้น และกล่าวแก่ ท่านว่า “ขอหนั ง สื อม ้ วนเล็ก นั ้น เถิด� ท่านจึง ตอบข้าพเจ้า ว่า
“เอาไปเถิด และกินมันเสีย มันจะทําให้ท้องเจ้าขม แต่เมื่ออยู่ในปากของเจ้า มันจะหวานเหมือนนํ้าผึ้ง�
10 ข้าพเจ้า รับ หนั ง สื อม ้ วนเล็ก นั ้น จากมือ ทูต สวรรค์ แล้ว ก็ กิน เข้าไป ขณะที่ มัน อยู่ ในปากของข้าพเจ้า นั ้
นมันก็หวานเหมือนนํ้าผึ้ง แต่เมื่อข้าพเจ้ากินมันเข้าไปแล้วท้องข้าพเจ้าก็ขม 11 และท่านบอกข้าพเจ้าว่า
“เจ้าต้องพยากรณ์ อีก ต่อชนชาติทัง้ หลาย บรรดาประชาชาติ ภาษา และกษั ตริย์�
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การวัดพระวิหารชัน
้ ใน

1 ท่านผู้หน่ง
ึ จึงเอาไม้ออ
้ ท่อนหนึ่ งให้ข้าพเจ้ารู ปร่างเหมือนไม้เรียว

และทูตสวรรค์องค์นั ้นยืนอยู่กล่าว
ว่า “จงลุกขึ้นไปวัดพระวิหารของพระเจ้า และแท่นบูชา และคํานวณคนทัง้ หลายซึ่งนมัสการในนั ้น 2 แต่
ไม่ ต้องวัด ลานชัน
้ นอกพระวิหารนั ้น เพราะว่าที่ นั่น ได้ มอบไว้แก่ คนต่างชาติ แล้ว และเขาจะเหยียบยํ่า
เมืองบริสุทธิ์ลงใต้เท้าตลอดสี่สิบสองเดือน
คําพยากรณ์ ของพยานทัง้ สอง
และเราจะให้ฤทธิอํ
์ านาจแก่ พยานทัง้ สองของเรา และเขาจะพยากรณ์ ตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน
นุ่งห่มด้วยผ้ากระสอบ 4 พยานทัง้ สองนั ้นคือต้นมะกอกเทศสองต้น และคันประทีปสองคันที่ตัง้ อยูเบื
่ ้อง
พระพักตร์พระเจ้า ผู้ ทรงเป็นเจ้าแห่งแผ่นดินโลก 5 ถ้าผู้ ใดประสงค์ จะทําร้ายพยานทัง้ สองนั ้น ไฟก็ จะ
พลุ่งออกจากปากเขาเผาผลาญศั ตรู ผู้นั ้น ถ้าผู้ใดจะทําร้ายพยานทัง้ สอง ผู้นั ้ นก็จะต้องตายในลักษณะ
นี้ 6 พยานทัง้ สองมี ฤทธิปิ
์ ด ท้องฟ้า ได้ เพื่อ ไม่ ให้ฝนตกในระหว่างวัน เหล่านั ้ นที ่ เขากําลัง พยากรณ์ และ
มี ฤทธิอํ
้
์ านาจเหนื อ นํ้า ทําให้ กลายเป็น เลือดได้ และมี ฤทธิบั
์ นดาลให้ ภัย พิบัติ ต่างๆกระหนํ่า โลก กี่ ครังก
็ ได้ ตามความปรารถนาของเขา 7 และเมื่อ เสร็จ สิน
ึ มาจากเหวที่ ไม่มี
้ การเป็น พยานแล้ว สัตว์ ร้ายที่ ข้น
8
ก้น เหวก็ จะสู้ รบกับ เขา จะชนะเขาและจะฆ่า เขาเสีย และศพของเขาจะอยู่ ที่ ถนนในเมืองใหญ่ นั ้น ซึ่ง
ตามฝ่ายจิต วิญญาณเรียกว่า เมืองโสโดมและอียป
ิ ต์ อัน เป็น เมืองซึ่ง องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเราถูก ตรึ
3
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งด ้วย 9 คนหลายชาติ หลายตระกูล หลายภาษา หลายประชาชาติ จะเพ่ งด ู ศพเขาตลอดสามวั นคร ่ง
ึ
และจะไม่ยอมให้เอาศพนั ้นใส่ อุโมงค์ เลย 10 คนทัง้ หลายซึ่งอยู่ในแผ่นดินโลกจะยินดีเพราะเขา และจะ
สนุกสนานรืน
่ เริง จะให้ของขวัญแก่กัน เพราะว่าผูพยากรณ์
้
ทัง้ สองนี้ ได้ทรมานคนเหล่านั ้นทีอ
่ าศัยอยูใ่ น
11
โลก� เมื่อเวลาผ่านไปสามวันคร่งึ แล้ว ลมปราณแห่งชีวต
ิ จากพระเจ้าก็ เข้าสู่ ศพของเขาอีก และเขา
ก็ลุกขึ้นยืน คนทัง้ หลายที่ได้เห็นเขาก็มีความหวาดกลัวเป็ นอันมาก 12 คนทัง้ หลายได้ยน
ิ พระสุรเสียงดัง
มาจากสวรรค์ ตรัสแก่เขาว่า “จงขึ้นมาที่นี่ เถิด� และพวกศัตรู ก็เห็นเขาขึ้นไปในหมู่เมฆสู่สวรรค์
แผ่นดินไหวครัง้ ใหญ่
และในเวลานั ้ นก ็ เก ิด แผ่น ดิน ไหวใหญ่ และเมืองนั ้ นก ็ ถล่ม ลงเสีย หนึ่ ง ในสิบ ส่ วน มี คนตายเพราะ
แผ่น ดิน ไหวเจ็ด พัน คน และคนที่ เหลือ อยู่ นั ้ นม ี ความหวาดกลัว ยิง่ และได้ ถวายพระเกียรติ แด่ พระเจ้า
แห่งสวรรค์ 14 วิบัติอย่างที่สองก็ผ่านไปแล้ว ดูเถิด วิบัติอย่างที่สามก็จะมาถึงในไม่ชา้ นี้ แหละ
13

แตรที่เจ็ด (การประกาศถึงชัยชนะแห่งอาณาจักรของพระคริสต์�
และทูต สวรรค์ องค์ ที่ เจ ็ ดก ็ เป่า แตรขึ้น และมี เสียงหลายๆเสียงกล่าวขึ้น ดังๆในสวรรค์ ว่า “ราช
อาณาจักรทัง้ หลายแห่ง พิภพนี้ ได้ กล ับ เป็น ราชอาณาจักรทัง้ หลายขององค์ พระผู้ เป็น เจ้าของเรา และ
เป็น ของพระคริสต์ ของพระองค์ และพระองค์ จะทรงครอบครองตลอดไปเป็น นิ ตย์� 16 และผู้ อาว ุโสยี่
สิ บสี่ คนซึ่ง นั ่ง ในที่ นั่ง ของตนเบื้องพระพักตร์พระเจ้า ก็ ทรุ ด ตัว ลงกราบนมัสการพระเจ้า 17 และทูล ว่า
“โอ ข้า แต่ พระเจ้า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพสูงสุด ผู้ ทรงดํารงอยู่ บัดนี้ และผู้ ได้ ทรงดํารง
อยู่ในกาลก่อน และผู้จะเสด็จมาในอนาคต ข้าพระองค์ทัง้ หลายขอบพระคุณพระองค์ ที่พระองค์ได้ทรง
ใช้ฤทธานุภาพอันใหญ่ยงิ่ ของพระองค์ และได้ทรงครอบครอง 18 เหล่าประชาชาติมีความโกรธแค้น แต่
พระพิโรธของพระองค์ก็มาถึงแล้ว ถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาคนทัง้ หลายที่ตายไปแล้ว และถึง
เวลาที่ พระองค์ จะทรงประทานบําเหน็ จแก่ ผู้รบ
ั ใช้ของพระองค์ คือพวกศาสดาพยากรณ์ และวิสุทธิชน
ทัง้ ปวง และแก่ คนทัง้ หลายที่ ยาํ เกรงพระนามของพระองค์ ทัง้ ผู้ใหญ่ผู้น้อย และถึงเวลาแล้ วที่พระองค์
จะทรงทําลายคนที่ทําลายแผ่นดินโลก� 19 แล้วพระวิหารของพระเจ้าในสวรรค์ก็เปิดออก ในพระวิหาร
นั ้นเห็นมีหีบพันธสัญญาของพระองค์ แล้วก็มีฟ้าแลบ และเสียงต่างๆ ฟ้าร้อง แผ่นดินไหว ลูกเห็บก็ตก
อย่างหนั ก
15
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ผู้หญิงและพญานาค
1 มี การมหัศจรรย์ ใหญ่ ยิง
่ ปรากฏในสวรรค์ คือ ผู้ หญิง คนหนึ่ งม ี ดวงอาทิตย์ เป็น อาภรณ์ มี ดวงจันทร์
อยู่ใต้เท้า และบนศีรษะมีด วงดาวสิบ สองดวงเป็น มงกุฎ 2 ผู้ หญิง นั ้ นม ี ครรภ์ และร้องครวญด้วยความ
เจ็บ ครรภ์ ที่ ใกล้ จะคลอด 3 และมี การมหัศจรรย์ อี กอย่างหนึ่ ง ปรากฏในสวรรค์ ดู เถิด มี พญานาคใหญ่
สี แดงตัว หนึ่ ง มี เจ ็ด หัว และมี สิ บเขา และที่ หว
ั เหล่านั ้ นม ี มงกุฎ เจ็ด อัน 4 หางพญานาคตวัด ดวงดาวใน
ท้องฟ้า ทิง้ ลงมาที่ แผ่ นดิน โลกเสีย หนึ่ ง ในสามส่ วน และพญานาคนั ้น ยืน อยู่ เบื้องหน้า ผู้ หญิง ที่ กําลัง จะ
คลอดบุตร เพื่อจะกินบุตรเมื่อคลอดออกมาแล้ว
บุตรนั ้นจะได้ครอบครอง
5 หญิงนั ้นคลอดบุตรชาย ผูซึ
้ ่งจะครอบครองประชาชาติทัง้ ปวงด้วยคทาเหล็ก และบุตรนั ้นได้ข้น
ึ ไปถึง
6
พระเจ้า ถึงพระที่นั่งของพระองค์ และหญิงนั ้ นก็หนี เข้าไปในถิน
่ ทุรกันดาร ที่ นางมีสถานที่ ซึ่งพระเจ้า
ได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้ เพื่อนางจะได้รบ
ั การเลี้ยงดูอยูที
่ ่นั ่นตลอดพันสองร้อยหกสิบวัน
มีคาเอลและทูตสวรรค์ของท่านต่อสู้กับซาตาน
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และมี สงครามเกิด ขึ้น ในสวรรค์ มี คาเอลและพวกทูต สวรรค์ ของท่านได้ ต่อสู้ กับ พญานาค และ
พญานาคกับ พวกทูต ของมั นก ็ ต่อสู้ 8 แต่ ฝ่ายพญานาคแพ้ และพวกพญานาคไม่ มี ที่ อยู่ ในสวรรค์ อี
กเลย 9 พญานาคใหญ่ ซ่ึง เป็น งู ดึกดําบรรพ์ ที่ เขาเรียกกั นว ่า พญามารและซาตาน ผู้ ล่อลวงมนุษย์ ทัง้
โลก พญานาคและพวกทูตของมันก็ถูกผลักทิง้ ลงมาในแผ่นดินโลก 10 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังขึ้นใน
สวรรค์ ว่า “บัดนี้ ความรอด และฤทธิเดช
และราชอาณาจักรแห่งพระเจ้าของเรา และอํานาจพระคริสต์
์
ของพระองค์ ได้ มาถึง แล้ว เพราะว่า ผู้ ที่ กล ่าวโทษพวกพี่ น้องของเราต่อ พระพักตร์พระเจ้า ของเรา ทัง้
กลางวันและกลางคืนนั ้น ก็ได้ถูกผลักทิง้ ลงมาแล้ว 11 เขาเหล่านั ้นชนะพญามารด้วยพระโลหิตของพระ
เมษโปดก และโดยคํา พยานของพวกเขาเอง และเขาไม่ ได้ เสียดายที่ จะพลี ชีพของตน 12 ฉะนั ้นสวรรค์
และบรรดาผู้ที่ อยู่ในสวรรค์ จงรืน
่ เริงยินดี เถิด แต่ วิบัติจะมีแก่ ผู้ที่ อยู่ในแผ่นดินโลกและทะเล เพราะว่า
พญามารได้ลงมาหาเจ้าด้วยความโกรธยิง่ นั ก เพราะมันรู้วา่ เวลาของมันมีน้ อย�
7

ซาตานข่มเหงหญิงนั ้น
13 เมื่อพญานาคนั ้นเห็นว่ามันถูกผลักทิง
้ ลงมาในแผ่นดินโลกแล้ว มันก็ข่มเหงหญิงที่คลอดบุตรชาย
14
นั ้น แต่ ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่ สองปีก แก่ หญิง นั ้น เพื่อ ให้นางบิน หนี หน ้างู เข ้า ไปในถิน
่ ทุ รก ัน
ดารในสถานที่ ของนาง จนถึง ที่ ซ่ึง นางจะได้ รบ
ั การเลี้ยงดู ตลอดวาระหนึ่ ง และสองวาระและครึง่ วาระ
15 งู นั ้ นก็พ่นนํ้า ออกจากปากเหมือนนํ้า ท่วมไหลตามหญิงนั ้น เพื่อจะให้พัดหญิงนั ้นไปกั บน้า
ํ ท่วม 16 แต่
แผ่นดินก็ได้ช่วยหญิงนั ้นไว้ได้ โดยแยกออกเป็นช่องแล้วสู บน้าํ ท่วมนั ้ นที่พ่นออกจากปากพญานาคนั ้น
ลงไป 17 พญานาคโกรธแค้นหญิงนั ้น มันจึงออกไปทําสงครามกับเชื้อสายของนางที่เหลืออยู่นั ้น คือผู้ที่
รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และยึดถือคําพยานของพระเยซูคริสต์

13
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากทะเล
และข้าพเจ้า ได้ ยน
ื อยู่ ที่ หาดทรายชายทะเล และเห็น สัตว์รา้ ยตัว หนึ่ ง ขึ้น มาจากทะเล มั นม ี เจ ็ด หัว
และสิบ เขา ที่ เขาทัง้ สิ บนันม
้ ีมงกุฎสิบอัน และมีช่อ
ื ที่ เป็นคํา หมิน
่ ประมาทจารึกไว้ที่ หัวทัง้ หลายของมัน
2 สัตว์ร้ายที่ ข้าพเจ้า ได้ เห ็น นั ้น เหมือนเสือ ดาว และเท้า เหมือนเท้า หมี และปากเหมือนปากสิงโต และ
พญานาคได้ ให้ฤทธิของมั
น และที่ นั่งของมัน และสิทธิอาํ นาจอันใหญ่ยงิ่ แก่ สัตว์ร้ายนั ้น 3 ข้าพเจ้าได้ เห็
์
นว่าหัวๆหนึ่ งของสัตว์รา้ ยดูเหมือนถูกฟันปางตาย แต่แผลที่ถูกฟันนั ้นรักษาหายแล้ว คนทัง้ โลกติดตาม
สัตว์รา้ ยนั ้น ไปด้วยความอัศจรรย์ ใจ 4 เขาทัง้ หลายได้ บูชาพญานาคที่ ได้ ให้ อํานาจแก่ สัตว์ร้ายนั ้น เขา
ได้ บูชาสัตว์ รา้ ยนั ้น กล่าวว่า “ใครจะเปรียบปานสัตว์ นี้ ได้ และใครสามารถจะทํา สงครามกับ สัตว์ นี้ ได้
� 5 และยอมให้สัตว์ร้ายนั ้ นม ี ปากที่ พู ดคํา กล่าวร้ายและหมิน
่ ประมาท และยอมให้มัน ใช้ อาํ นาจกระทํา
6
อย่างนั ้นตลอดสี่สิบสองเดือน มันกล่าวคําหมิน
่ ประมาทต่อพระเจ้า เพื่อหมิน
่ ประมาทต่อพระนามของ
พระองค์ ต่อพลับพลาของพระองค์ และต่อผู้ที่อยูในสวรรค์
่
1

สัตว์ร้ายกระทําสงครามกับพวกวิสุทธิชน

7 และยอมให้มันทําสงครามกับพวกวิสุ ทธิชน

และชนะเขา และให้มันมีอาํ นาจเหนื อชนทุกตระกูล ทุก
ภาษา และทุกประชาชาติ 8 และบรรดาคนที่อยูในแผ่
่
นดินโลกจะบูชาสัตว์รา้ ยนั ้น คือคนทัง้ ปวงที่ไม่มีชื่อ
จดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ของพระเมษโปดก ผูทรงถู
้
กปลงพระชนม์ตัง้ แต่แรกทรงสร้างโลก 9 ใครมีหูกให้
็
10
ฟังเอาเถิด ผู้ใดที่ กําหนดไว้ให้ไปเป็นเชลยผู้นั้นก็จะต้องไปเป็นเชลย ผู้ใดฆ่าเขาด้วยดาบผู้นั้นก็ต้อง
ถูกฆ่าด้วยดาบ นี่ แหละคือความอดทนและความเชื่อของพวกวิสุทธิชน
สัตว์ร้ายที่ข้น
ึ มาจากแผ่นดิน
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และข้าพเจ้า เห็น สัตว์รา้ ยอีก ตัว หนึ่ ง ขึ้น มาจากแผ่น ดิน มี สองเขาเหมือนลูก แกะ และพูด เหมือน
พญานาค 12 มัน ใช้ อาํ นาจของสัตว์ รา้ ยตัว เดิ มน ั ้นอย่างครบถ้วนต่อ หน้า สัตว์รา้ ยตัว เดิ มน น
ั ้ มัน ทําให้
โลกและคนที่ อยู่ในโลกบูชาสัตว์รา้ ยตัวเดิ มนัน
้ ที่ มี แผลปางตายแต่ รก
ั ษาหายแล้ว 13 สัตว์ร้ายนี้ แสดง
การมหัศจรรย์ใหญ่ จนกระทําให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทัง้ หลาย 14 มัน
ล่อลวงคนทัง้ หลายที่อยูในโลกด้
่
วยการอัศจรรย์นั ้น ซึ่งมนม
ั อ
ี าํ นาจกระทําท่ามกลางสายตาของสัตว์รา้ ย
ตัวเดิมนน
ั ้ และมันสัง่ ให้คนทัง้ หลายที่อยู่ในโลกสร้างรู ปจําลองให้แก่สัตว์รา้ ย ที่ถูกฟันด้วยดาบแต่ยังมี
ชีวิตอยูนั
่ ้น 15 และมันมอ
ี าํ นาจที่จะให้ลมหายใจแก่รูปสัตว์นั ้น เพื่อให้รูปสัตว์รา้ ยนั ้นทัง้ พูดได้ และกระทํา
ให้บรรดาคนที่ไม่ยอมบูชารู ปสัตว์รา้ ยนั ้นถึงแก่ความตายได้ 16 และมันยังได้บังคับคนทัง้ ปวง ทัง้ ผู้ใหญ่
ผู้น้อย คนมัง่ มี และคนจน ไทยและทาส ให้รับเครือ
่ งหมายไว้ที่ มือขวาหรือที่ หน้าผากของเขา 17 เพื่อไม่
ให้ผู้ใดทําการซื้อขายได้ นอกจากผู้ที่มีเครือ
่ งหมายนั ้น หรือชื่อของสัตว์รา้ ยนั ้น หรือเลขชื่อของมัน 18 ใน
เรือ
่ งนี้ จงใช้สติปัญญา ถ้าผู้ใดมีความเข้าใจก็ให้คิดตรึกตรองเลขของสัตว์รา้ ยนั ้น เพราะว่าเป็นเลขของ
บุคคลผู้หนึ่ ง เลขของมันคือหกร้อยหกสิบหก
11

14
ความชื่นชมยินดีของคน 144,000 คน
และดูเถิด พระเมษโปดกทรงยืนอยู่ที่ภูเขาศิโยน และผู้ที่อยู่กับพระองค์มีจํานวน
แสนสี่ หมื่น สี่ พัน คน ซึ่ง เป็น ผู้ ที่ มี พระนามของพระบิดาของพระองค์ เข ียนไว้ที่ หน ้า ผากของเขา 2 และ
ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงจากสวรรค์ ดุ จเสียงนํ้า มากหลาย และดุจ เสียงฟ้าร้องสนั ่น และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียง
3
พวกดีด พิณ เขาคู่ กําลัง บรรเลงอยู่ คนเหล่านั ้ นร ้ องเพลงราวกับ ว่า เป็น เพลงบทใหม่ ต่อ หน้า พระที่ นั ่ง
หน้าสัตว์ทัง้ สี่นั ้น และหน้าพวกผูอาวุ
้
โส ไม่มีใครสามารถเรียนรูเ้ พลงบทนั ้นได้ นอกจากคนแสนสี่หมื่นสี่
พันคนนั ้น ที่ ได้ทรงไถ่ ไว้แล้วจากแผ่นดินโลก 4 คนเหล่านี้ เป็นคนที่ มิได้มีมลทิ นกับผู้หญิง เพราะว่าเขา
เป็นพวกพรหมจารี พระเมษโปดกเสด็จไปที่ใด คนเหล่านี้ ก็ตามเสด็จไปด้วย พวกเขาเป็นผู้ที่ทรงไถ่จาก
มวลมนุษย์ เป็น ผลแรกถวายแด่ พระเจ้า และแด่ พระเมษโปดก 5 ปากเขาไม่ กล ่าวคํา อุบายเลย เพราะ
เขาไม่มีความผิดต่อหน้าพระที่นั่งของพระเจ้า
1 ข้าพเจ้าได้แลเห็น

ทูตสวรรค์องค์แรกประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ

6 แล้วข้าพเจ้าได้เหน
็ ทูตสวรรค์อีกองค์หน่งึ ที่บินอยูใ่ นท้องฟ้า

เพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะ
แก่ คนทัง้ หลายที่ อยู่ในโลก แก่ ทุกชาติ ทุกตระกูล ทุกภาษา และประชากร 7 ท่านประกาศด้วยเสียงอัน
ดังว่า “จงยําเกรงพระเจ้า และถวายสง่าราศี แด่พระองค์ เพราะถึงเวลาที่พระองค์จะทรงพิพากษาแล้ว
และจงนมัสการพระองค์ ‘ผู้ได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์ แผ่นดินโลก ทะเล� และบ่อนํ้าพุทัง้ หลาย�
ทูตสวรรค์องค์ที่สองประกาศการล่มจมของบาบิโลน

“บาบิโลนมหานครนั ้นล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว เพราะว่านคร
นั ้นทําให้ประชาชาติทัง้ ปวงดื่มเหล้าองุน
่ แห่งความเดือดดาลของเธอในการล่วงประเวณี �
8 ทูตสวรรค์อีกองค์หน่ง
ึ ตามไปประกาศว่า

ทูตสวรรค์องค์ที่สามประกาศการทุกข์ทรมานเป็นนิ ตย์ของทุกคนที่รบ
ั เครือ
่ งหมายและบูชาสัตว์ร้าย

“ถ้าผู้ใดบูชาสัตว์รา้ ยและรู ปของ
มัน และรับเครือ
่ งหมายของมันไว้ที่หน้าผากหรือที่มือของตน 10 ผูนั
้ ้นจะต้องดื่มเหล้าองุน
่ แห่งพระพิโรธ
ของพระเจ้า ซึ่ง ไม่ ได้ ระคนกับ สิง่ ใด ที่ ได้ เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์ และเขาจะต้องถูก ทรมาน
ด้วยไฟและกํามะถันต่อหน้า ทูต สวรรค์ ผู้บริสุทธิทั
์ ง้ หลาย และต่อ พระพักตร์พระเมษโปดก 11 และควัน
9 และทูตสวรรค์ซ่ึงเป็ นองค์ที่สามตามไปประกาศด้วยเสียงอันดังว่า
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แห่งการทรมานของเขาพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิ ตย์ และผู้ที่บูชาสัตว์รา้ ยและรู ปของมัน และผู้ใดก็ตามที่
รับเครือ
่ งหมายชื่อของมันจะไม่มีการพักผ่อนเลยทัง้ กลางวันและกลางคืน�
พระสัญญาอันมน
ั ่ คงสําหรับพวกวิสุทธิชน

12 นี่ แหละคือความอดทนของพวกวิสุ ทธิชน

คือผู้ที่ รักษาพระบัญญัติของพระเจ้า และความเชื่อของ
พระเยซู ไว้
“จงเขียนไว้เถิดว่า ตัง้ แต่ นี้ สืบไป
คนทัง้ หลายที่ ตายในองค์ พระผู้เป็นเจ้าจะเป็นสุข� และพระวิญญาณตรัสว่า “จริงอย่างนั ้น เพื่อเขาจะ
ได้หยุดพักจากความเหนื่ อยยากของเขา และการงานที่เขาได้กระทํานั ้นจะติดตามเขาไป�
13 และข้าพเจ้า ได้ยน
ิ พระสุรเสียงจากสวรรค์ สัง่ ข้าพเจ้าว่า

การเก็บเกี่ยวบนแผ่นดินโลก
และดูเถิด มีเมฆขาว และมีผู้หน่งึ ประทับบนเมฆนั ้นเหมือนกับบุตรมนุษย์ สวม
มงกุฎทองคําบนพระเศียร และพระหัตถ์ถือเคียวอันคม 15 และมีทูตสวรรค์อีกองค์หน่ึงออกมาจากพระ
วิหารร้องทูลพระองค์ ผูประทั
้
บบนเมฆนั ้นด้วยเสียงอันดังว่า “จงใช้เคียวของพระองค์เกี่ยวไปเถิด เพราะ
ว่า ถึง เวลาที่ พระองค์ จะเกี่ยวแล้ว เพราะว่า ผลที่ จะต้องเก็บ เกี่ยวในแผ่น ดิน โลกนั ้น สุก แล้ว� 16 และ
พระองค์ ผู้ ประทับ บนเมฆนั ้น ได้ ทรงตวัด เคียวนั ้น บนแผ่น ดิน โลก และแผ่น ดิน โลกก็ ได้ ถู กเกี่ยวแล้ว
17 และทูต สวรรค์ อี กองค์ หน่ึ งก ็ ออกมาจากพระวิหารบนสวรรค์ ถือ เคียวอัน คมเช่น เดียวกัน 18 และทูต
สวรรค์ อีกองค์ หน่งึ ผู้ มี ฤทธิเหนื
อ ไฟ ได้ ออกมาจากแท่ นบู ชา และร้องบอกทู ตองค์นั้ นที ่ ถือ เคียวคมนั ้น
์
ด้วยเสียงอันดังว่า “ท่านจงใช้เคียวคมของท่านเกี่ยวเก็บพวงองุน
่ แห่งแผ่นดินโลก เพราะลู กองุ่นนั ้นสุ
กดีแล้ว� 19 ทูตสวรรค์นั ้ นก็ตวัดเคียวบนแผ่นดินโลก และเก็บเกี่ยวผลองุน
่ แห่งแผ่นดินโลก และขว้าง
ลงไปในบ่อ ยํ่า องุ ่นอ ัน ใหญ่ แห่งพระพิโรธของพระเจ้า 20 บ่อย่าํ องุน
่ ถูก ยํ่า ภายนอกเมือง และโลหิต ไหล
ออกจากบ่อยํ่าองุน
่ นั ้นสูงถึงบังเหียนม้า ไหลนองไปประมาณสามร้อยกิโลเมตร
14 ข้าพเจ้าได้ แลเห็น

15
ขันทัง้ เจ็ดแห่งพระพิโรธของพระเจ้า

1 ข้าพเจ้าเห็นหมายสําคัญในสวรรค์ อีกประการหนึ่ ง

ใหญ่ยิง่ และน่าประหลาด คือมีทูตสวรรค์เจ็ดอง
ค์ถือภัยพิบัติเจ็ดอย่าง อันเป็นภัยพิบัติครัง้ สุดท้าย เพราะว่าพระพิโรธของพระเจ้าสิน
้ สุดลงด้วยภัยพิบั
ติ เหล่า นั ้น 2 ข้าพเจ้า เห็น เป็น เหมือนทะเลแก้ว ปนไฟ และบรรดาคนที่ มี ชัย ต่อ สัตว์ร้าย และรู ป ของมัน
และเครือ
่ งหมายของมัน และเลขประจํา ชื่อ ของมัน ยืน อยู่ บนทะเลแก้ วน ัน
้ พวกเขาถือ พิณ เขาคู่ ของ
3
พระเจ้า เขาร้องเพลงของโมเสส ซึ่ง เป็น ผู้ รับ ใช้ ของพระเจ้า และเพลงของพระเมษโปดกว่า “ข้า แต่
พระเจ้า องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด พระราชกิจของพระองค์ ใหญ่ยิง่ และมหัศจรรย์นั ก
ข้า แต่ องค์ พระมหากษั ตริย์ แห่ งวิ สุทธิ ชนทัง้ ปวง วิถี ทางทัง้ หลายของพระองค์ ยุติ ธรรมและเที่ยงตรง
4 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้า มีผู้ใดบ้างที่จะไม่ยา
ํ เกรงพระองค์ และไม่ถวายพระเกียรติแด่พระนามของ
พระองค์ เพราะว่าพระองค์ผูเดี
้ ยวทรงเป็นผูบริ
้ สุทธิ์ ประชาชาติทัง้ ปวงจะมานมัสการจําเพาะพระพักตร์
พระองค์ เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว� 5 ต่อจากนี้ ข้าพเจ้าได้แลเห็น และดูเถิด
พระวิหารของพลับพลาแห่ง สักขี พยานในสวรรค์ เปิด ออก 6 และทูต สวรรค์ ทัง้ เจ็ด องค์ ที่ ถือ ภัย พิบั ติ ทัง้
เจ็ด ได้ ออกมาจากพระวิหารนั ้น นุ่งห่มผ้าป่านสี ขาวและบริสุทธิ์ และคาดรัดประคดทองคํา 7 และสัตว์
ตัวหนึ่ งในสี่ตัวนัน
้ ได้เอาขันทองคําเจ็ดใบเต็มด้วยพระพิโรธของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิ ตย์ ส่ง
ให้แก่ทูตสวรรค์ทัง้ เจ็ดองค์นั ้น 8 และพระวิหารก็เต็มไปด้วยควันซึ่งมาจากสง่าราศีของพระเจ้า และจาก
ฤทธานุภาพของพระองค์ และไม่มีผู้ใดสามารถเข้าไปในพระวิหารนั ้นได้ จนกว่าภัยพิบัติ ทัง้ เจ็ดของทูต
สวรรค์เจ็ดองค์นั้นจะได้สิน
้ สุดลง
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สัง่ ทูตสวรรค์ทัง้ เจ็ดองค์นั้นว่า “จงไปเถิด เอาขัน
ทัง้ เจ็ดใบ ที่เต็มไปด้วยพระพิโรธของพระเจ้า เทลงบนแผ่นดินโลก�
1 แล้วข้าพเจ้าก็ได้ยินเสียงดังออกมาจากพระวิหาร

ขันใบแรก (แผลร้ายที่มีหนอง)

2 ทูต สวรรค์ องค์ แรกจึง ออกไปและเทขัน ของตนลงบนแผ่น ดิน โลก

และคนทัง้ หลายที่ มีเครือ
่ งหมาย
ของสัตว์ร้าย และบูชารู ปของมัน ก็เกิดเป็นแผลร้ายที่เป็นหนองมีทุกข์เวทนาแสนสาหัส
ขันใบที่สอง (ทะเลเป็นเหมือนเลือด)
ทูตสวรรค์ องค์ ที่ สองก็ เทขันของตนลงในทะเล และทะเลก็ กลายเป็นเหมือนเลือดของคนตาย และ
บรรดาสิง่ ที่มีชีวิตอยูใ่ นทะเลนั ้นก็ตายหมดสิน
้
3

ขันใบที่สาม (แม่น้าํ ทัง้ หลายกลายเป็นเลือด)
4 ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สามเทขัน ของตนลงที่ แม่น ้า
ํ และบ่อนํ้า พุ ทัง้ ปวง และนํ้า เหล่านั ้ นก ็ กลายเป็น เลื
อด 5 และข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์ แห่งนํ้าร้องว่า “โอ ข้าแต่ องค์ พระผู้เป็นเจ้า ผู้ดํารงอยู่บัดนี้ และผู้ได้
ทรงดํารงอยู่ในกาลก่อน และผู้จะทรงดํารงอยู่ในอนาคต พระองค์ ทรงเป็น ผู้ ชอบธรรม เพราะพระองค์
ทรงพิพากษาอย่างนั ้น 6 เพราะเขาทัง้ หลายได้ กระทํา ให้ โลหิต ของพวกวิ สุทธิ ชนและของพวกศาสดา
พยากรณ์ ไหลออก และพระองค์ ได้ ประทานโลหิต ให้ เขาดื่ม ด้วยเขาทัง้ หลายก็ สมควรอยู่ แล้ว � 7 และ
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ ทูตสวรรค์ อีกองค์ หน่งึ ซึ่งอยู่ที่ แท่นบูชาร้องว่า “จริงอย่างนั ้น พระเจ้า องค์ พระผู้เป็นเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด การพิพากษาของพระองค์เที่ยงตรงและชอบธรรมแล้ว�
ขันใบที่สี่ (ความร้อนอันน่ากลัวจากดวงอาทิตย์�
ทูต สวรรค์ องค์ ที่ สี่ เทขัน ของตนลงที่ ดวงอาทิตย์ และทรงให้ อาํ นาจแก่ ดวงอาทิตย์ นั ้ นที ่ จะคลอก
มนุษย์ ด้วยไฟ 9 ความร้อนแรงกล้า ได้ คลอกคนทัง้ หลาย และพวกเขาพูด หมิน
่ ประมาทพระนามของ
พระเจ้า ผู้ ซึ่ งม ี ฤทธิ์ เหนื อ ภัย พิบั ติ เหล่า นั ้น และพวกเขาไม่ ได้ กล ับ ใจและไม่ ได้ ถวายพระเกียรติ แด่
พระองค์
8

ขันใบที่ห้า (ความมืดในอาณาจักรของสัตว์ร้าย)

10 ทูตสวรรค์องค์ที่ห้าเทขันของตนลงบนที่นั่งของสัตว์รา
้ ยนั ้น และอาณาจักรของมันกม
็ ืดไป คนเหล่า

นั ้นได้กัดลน
ิ้ ของตนด้วยความเจ็บปวด 11 และพูดหมิน
่ ประมาทพระเจ้าแห่งสวรรค์ เพราะความเจ็บปวด
และเพราะแผลที่มีหนองตามตัวของเขา แต่เขาไม่ได้กลับใจเสียใหม่จากการประพฤติของตน
ขันใบที่หก (การเตรียมทางไว้สําหรับพวกกษั ตริย์แห่งทิศตะวันออก�

12 ทูตสวรรค์องค์ที่หกเทขันของตนลงที่แม่น้า
ํ ใหญ่ คือแม่น้ํายูเฟรติส ทําให้นํ้าในแม่น้ํานั ้นแห้งไป เพื่อ

เตรียมมรรคาไว้สําหรับ บรรดากษั ตริย์ ที่ มาจากทิศ ตะวัน ออก 13 และข้าพเจ้า เห็น ผี โสโครกสามตนรู ป
ร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาค และออกจากปากสัตว์รา้ ยนั ้น และออกจากปากของผู้พยากรณ์
เท็จ 14 ด้วยว่าผีเหล่านั ้นเป็นผีรา้ ยกระทําการอัศจรรย์ มันออกไปหากษั ตริย์ทัง้ ปวงแห่งแผ่นดินโลกคือ
ทัว่ พิภพ เพื่อให้บรรดากษั ตริย์เหล่ านั ้ นร่วมกันทําสงครามในวันยิง่ ใหญ่ของพระเจ้า ผู้ทรงฤทธานุภาพ
สูงสุด 15 “จงดูเถิด เราจะมาเหมือนขโมย ผู้ที่เฝ้าระวังให้ดีและรักษาเสื้อผ้าของตนจะเป็นสุข เกลือกว่า
ผู้นั้นจะเดินเปลือยกาย และคนทัง้ หลายจะได้เห็นความน่าละอายของเขา� 16 และมันให้เขาทัง้ หลายชุ
มนุมที่ตําบลหนึ่ ง ซึ่งภาษาฮีบรู เรียกว่า อารมาเกดโดน
ขันใบที่เจ็ด (ความพินาศของบาบิโลน)
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17 ทูตสวรรค์องค์ที่เจ็ดได้เทขันของตนลงในอากาศ

และมีพระสุรเสียงดังออกมาจากพระที่นั่งในพระ
วิหารแห่งสวรรค์ว่า “สําเร็จแล้ว� 18 และเกิดมีเสียงต่างๆ มีฟ้าร้อง มีฟ้าแลบ และเกิดแผ่นดินไหวครัง้
ใหญ่ ซึ่งตัง้ แต่มีมนุษย์เกด
ิ มาบนแผ่นดินโลก ไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงและยิง่ ใหญ่เช่นนี้ เลย 19 มหา
นครนั ้ นก็แยกออกเป็นสามส่ วน และบ้านเมืองของนานาประชาชาติ ก็ ล่มจม มหานครบาบิโลนนั ้ นก็อยู่
ในความทรงจํา ต่อ เบื้องพระพักตร์พระเจ้า เพื่อ จะให้ นครนั ้น ดื่ม ถ้วยเหล้า องุน
่ แห่ง พระพิโรธอัน ใหญ่
หลวงของพระองค์ 20 และบรรดาเกาะต่างๆก็ หนี หายไป และภูเขาทัง้ หลายก็ ไม่มี ผู้ ใดพบ 21 และมี ลูบ
เห็บใหญ่ตกลงมาจากฟ้าถูกคนทัง้ ปวง แต่ละก้อนหนั กประมาณห้าสิบกิโลกรัม คนทัง้ หลายจึงพูดหมิน
่
ประมาทพระเจ้า เพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนน
ั ้ เพราะว่าภัยพิบัติจากลูกเห็บนนร
ั ้ ้ายแรงยิง่ นั ก

17
การพิพากษาลงโทษแม่ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย
1 ทูตสวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ในเจ็ดองค์ที่ ถือขันเจ็ดใบนั ้นมาหาข้าพเจ้า และพูดว่า “เชิญมาที่ นี่ เถิด ข้าพเจ้า
จะให้ท่านดู การพิพากษาลงโทษหญิง แพศยาคนสําคัญ ที่ นั่ง อยู่บนนํ้า มากหลาย 2 คือ หญิง ที่ บรรดากษั
ตริ ย์ ทัว่ แผ่น ดิน โลก ได้ ล่วง ประเวณี ด้วย และ คน ทัง้ หลาย ที่ อยู่ ใน แผ่น ดิน โลก ก็ ได้ มัวเมา ด้วย เหล้า
องุน
่ แห่ง การล่วงประเวณี ของเธอ� 3 ทูต สวรรค์ องค์ นั ้น ได้ นํา ข้าพเจ้า เข้าไปในถิน
่ ทุ รก ัน ดารโดยพระ
วิญญาณ และข้าพเจ้าได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่ งนั ่งอยู่บนสัตว์รา้ ยสีแดงเข้มตัวหนึ่ ง ซึ่งมีช่อ
ื หลายชื่อเป็นคํา
4
หมิน
ี ็ดหัวและสิบเขา หญิงนั ้นนุ่งห่มด้วยผ้าสีม่วงและสีแดงเข้ม และประ
่ ประมาทเต็มไปทัง้ ตัว มันมเจ
ดับด้วยเครือ
่ งทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่มุก หญิงนั ้นถือถ้วยทองคําที่เต็มด้วยสิง่ น่าสะอิดสะเอียน
และของโสโครกแห่งการล่วงประเวณี ของตน 5 และที่ หน้าผากของหญิงนั ้นเขียนชื่อไว้ว่า “ความลึกลับ
บาบิโลนมหานคร แม่ของหญิงแพศยาทัง้ หลาย และแม่แห่งสิง่ ทัง้ ปวงที่ น่าสะอิดสะเอียนแห่งแผ่นดิน
โลก� 6 และข้าพเจ้าเห็นหญิงนั ้นเมามายด้วยโลหิตของพวกวิสุทธิชน และโลหิตของคนทัง้ หลายที่พลีชี
พเพื่อเป็นพยานของพระเยซู เมื่อข้าพเจ้าเห็นหญิงนั ้นแล้ว ข้าพเจ้าก็อัศจรรย์ใจยิง่ นั ก 7 ทูตสวรรค์องค์
นั ้นจึงถามข้าพเจ้าว่า “เหตุ ไฉนท่านจึ งอัศจรรย์ใจ ข้าพเจ้าจะบอกให้ท่านรู ถ
้ ึงความลึ กลับของหญิงนั ้น
และของสัตว์รา้ ยที่มีเจ็ดหัวและสิบเขาที่เป็นพาหนะของหญิงนั ้น
กษั ตริยทั
์ ง้ หลายเป็นพันธมิตรกับปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์
แต่บัดนี้ มิได้เป็น และมันจะขึ้นมาจากเหวที่ไม่มีก้นเหว
เพื่อไปสู่ความพินาศแล้ว และคนทัง้ หลายที่อยูในโลก
่
ซึ่งไม่มีชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ตัง้ แต่แรกทรง
สร้างโลกนั ้น ก็จะอัศจรรย์ใจ เมื่อเขาเห็นสัตว์ร้าย ซึ่งได้เป็นอยู่ในกาลก่อน แต่บัดนี้ มิได้เป็น และกําลัง
จะเป็น 9 นี่ ต้องใช้สติปัญญา หัวทงั ้ เจ็ดนั ้นคือภูเขาเจ็ดยอดที่หญิงนั ้นนั ่งอยู่ 10 และมีกษั ตริยเจ
์ ด
็ องค์ ซึ่ง
ห้าองค์ได้ล่วงไปแล้ว องค์หน่ึงกําลังเป็นอยู่ และอีกองค์หน่งึ นั ้นยังไม่ได้เป็นขึ้น และเมื่อเป็นขึ้นมาแล้ว
จะต้องดํารงอยู่ชัว่ ขณะหนึ่ ง 11 สัตว์ร้ายที่เป็นแล้วเมื่อก่อน แต่เดีย
๋ วนี้ ไม่ได้เป็นนั ้นก็เป็ นที่แปด แต่ก็ยัง
12
เป็นองค์หน่ง
ึ ในเจ็ดองค์นั ้น และจะไปสู่ความพินาศ เขาทัง้ สิบเขาที่ท่านได้เห็นนั ้นคือกษั ตริย์สิบองค์
ที่ยังไม่ได้เสวยราชสมบัติ แต่จะรับอํานาจอย่างกษั ตริย์ด้วยกันกับสัตว์รา้ ยนั ้นหนึ่ งชัว่ โมง 13 กษั ตริย์ทัง้
หลายนั ้ นม ี น้ํา พระทัย อย่างเดียวกัน และทรงมอบฤทธิแ
์ ละอํานาจของตนไว้แก่ สัตว์ร้ายนั ้น 14 กษั ตริย์
เหล่า นี้ จะกระทํา สงครามกับ พระเมษโปดก และพระเมษโปดกจะทรงชนะพวกเขา เพราะว่า พระองค์
ทรงเป็นเจ้านายเหนื อเจ้านายทัง้ หลาย และทรงเป็นพระมหากษั ตริย์เหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลาย และผู้ที่ อยู่
กับ พระองค์ นั้น เป็น ผู้ ที่ พระองค์ ได้ ทรงเรียก และทรงเลือกไว้ และเป็น ผู้ ที่ สัตย์ ซ่ือ � 15 และทูต สวรรค์
นั ้นบอกข้าพเจ้าว่า “นํ้ามากหลายที่ ท่านได้ เห็นหญิงแพศยานั ่งอยู่นั ้น ก็ คือชนชาติ มวลชน ประชาชาติ
และภาษาต่างๆ 16 เขาสิบเขาที่ท่านได้เห็นอยูบ
่ นสัตว์ร้าย จะพากันเกลียดชังหญิงแพศยานั ้น จะกระทํา
8 สัตว์ร้ายที่ท่านได้เห็นนั ้นเป็ นอยู่ในกาลก่อน
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ให้นางโดดเดี่ยวอ้างว้างและเปลือยกาย และจะกิน เนื้ อ ของหญิง นั ้น และเผานางเสีย ด้วยไฟ 17 เพราะ
ว่า พระเจ้า ทรงดลใจเขาให้ กระทํา ตามพระทัย ของพระองค์ โดยการทรงทําให้ พวกเขามี ความคิ ดอย ่าง
เดียวกัน และมอบอาณาจักรของเขาให้แก่สัตว์ร้ายนั ้น จนถึงจะสําเร็จตามพระวจนะของพระเจ้า 18 และ
ผู้หญิงที่ท่านเห็นนั ้นก็คือนครใหญ่ ที่มีอํานาจเหนื อกษั ตริย์ทัง้ หลายทัว่ แผ่นดินโลก�

18
นครบาบิโลนล่มจม
ภายหลัง เหตุ การณ์ เหล่า นี้ ข้าพเจ้า ก็ ได้ เห ็ นทูต สวรรค์ อี กองค์ หน ่งึ ลงมาจากสวรรค์ ท่านมี อาํ นาจ
ใหญ่ยิง่ และรัศมีของท่านได้ ทําให้แผ่นดินโลกสว่างไป 2 ท่านได้ รอ
้ งประกาศด้วยเสียงกึ กก้องว่า “บาบิ
โลนมหานครล่มจมแล้ว ล่มจมแล้ว กลายเป็ นที ่ อาศัย ของผี ปิศาจ เป็ นที ่ คุ มขัง ของผี โสโครกทุก อย่าง
และเป็นกรงของนกทุก อย่างที่ ไม่ สะอาดและน่า เกลียด 3 เพราะว่า ประชาชาติ ทัง้ ปวงได้ ด่ืม เหล้า องุน
่
แห่งความเดือดดาลในการล่วงประเวณี ของนครนั ้น และบรรดากษั ตริย์บนแผ่นดินโลกได้ล่วงประเวณี
กับ นครนั ้น และพ่อค้า ทัง้ หลายแห่ง แผ่น ดิน โลกก็ ได้ มัง่ มี ขึ้น ด้วยทรัพย์ ฟุ ่ม เฟือยของนครนั ้น� 4 และ
ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงอีก เสียงหนึ่ ง ประกาศมาจากสวรรค์ ว่า “ชนชาติ ของเรา จงออกมาจากนครนั ้น เถิด
เพื่อท่านทัง้ หลายจะไม่มีส่วนในการบาปของนครนั ้น และเพื่อท่านจะไม่ต้องรับภัยพิบัติที่จะเกิดแก่นคร
นั ้น 5 เพราะว่าบาปของนครนั ้นกองสูงขึ้นถึงสวรรค์ แล้ว และพระเจ้าได้ ทรงจําความชัว่ ช้าแห่งนครนั ้น
ได้ 6 นครนั ้นได้ให้ผลอย่างไร ก็จงให้ผลแก่นครนั ้นอย่างนั ้น และจงตอบแทนการกระทําของนครนั ้นเป็น
สองเท่า ในถ้วยที่นครนั ้นได้ผสมไว้ก็จงผสมลงเป็นสองเท่าให้นครนั ้น 7 นครนั ้นได้เย่อหยิง่ จองหองและ
มีชีวิตอย่างหรู หรามากเท่าใด ก็จงให้นครนั ้นได้รบ
ั การทรมานและความระทมทุกข์มากเท่านั ้น เพราะว่า
นครนั ้นทะนงใจว่า ‘เราดํารงอยู่ในตําแหน่ งราชินี ไม่ใช่หญิงม่าย เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์เลย�
8 เหตุฉะนั ้น ภัยพิบัติต่างๆของนครนั ้นจะเกิดขึ้นในวันเดียว ความตาย และความระทมทุกข์ การกันดาร
อาหาร และไฟจะเผานครนั ้นให้พินาศหมดสิน
้ เพราะว่าองค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้า ผู้ทรงพิพากษานคร
นั ้น ทรงอานุภาพยิง่ ใหญ่�
1

กษั ตริยและพ่
์
อค้าแห่งแผ่นดินโลกครํา่ ครวญต่อบาบิโลน
9 บรรดากษั ตริ ย์ แห่ งแผ่น ดิน โลกที่ ได้ ล่วงประเวณี กับ นครนั ้น และได้ มี ชี วิ ตอย่างหรู หราร่วมกัน
นั ้น เมื่อ ได้ เห ็น ควัน ไฟที่ ไหม้ นครนั ้น ก็ จะพิลาปรํา่ ไห้ ครํา่ ครวญเพราะนครนั ้น 10 พวกกษั ตริย์ จะยืน
อยู่ แต่ ห่างๆเพราะกลัว ภัย แห่ง การทรมานของนครนั ้น และจะกล่าวว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย บาบิ
โลนมหานครที่ ยิง่ ใหญ่ นครที่ แข็งแรง เพราะเจ้าได้ รบ
ั การพิพากษาโทษให้พินาศไปภายในชัว่ โมงเดียว
11
เท่านั ้น� บรรดาพ่อค้าในแผ่นดินโลกจะรํา่ ไห้ครํา่ ครวญเพราะนครนั ้น เพราะว่าไม่มีใครซื้อสินค้าของ
เขาอีกต่อไปแล้ว 12 สินค้าเหล่านั ้นคือ ทองคํา เงิน เพชรพลอยต่างๆ ไข่มุก ผ้าป่านเนื้ อละเอียด ผ้าสีม่วง
ผ้าไหม ผ้าสี แดงเข้ม ไม้ หอมทุกชนิ ด บรรดาภาชนะที่ ทําด้วยงา บรรดาภาชนะไม้ ที่ มี ราคามาก ภาชนะ
ทองสัมฤทธิ์ ภาชนะเหล็ก ภาชนะหิ นอ ่อน 13 อบเชย เครือ
่ งเทศ เครือ
่ งหอม กํายาน เหล้า องุน
่ นํ้ามัน
14
ยอดแป้ง ข้าวสาลี สัตว์ต่างๆ แกะ ม้า รถรบ และทาส และชีวต
ิ มนุษย์ และผลซึ่งจิตของเจ้ากระหาย
ใคร่ได้ นั ้ นก็ล่วงพ้นไปจากเจ้าแล้ว สิ ่งสารพัดอันวิเศษยิง่ และหรู หราก็ พินาศไปจากเจ้าแล้ว และเจ้าจะ
ไม่ได้พบมันอีกเลย 15 บรรดาพ่อค้าที่ได้ขายสิง่ ของเหล่านั ้น จนเป็นคนมังม
่ ีเพราะนครนั ้น จะยืนอยู่แต่
ไกลเพราะกลัวภัยจากการทรมานของนครนั ้น พวกเขาจะร้องไห้ครํา่ ครวญด้วยเสียงดัง 16 ว่า “อนิ จจา
เอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย มหานครนั ้น ที่ได้นุ่งห่มผ้าป่านเนื้ อละเอียด ผ้าสีม่วง และผ้าสีแดงเข้ม ที่ได้ประดับด้วย
ทองคํา เพชรพลอยต่างๆและไข่มุกนั ้น 17 เพียงในชัว่ โมงเดียว ทรัพย์สมบัติอันยิง่ ใหญ่นั้นกพ
็ ินาศสูญไป
สิน
่
้ � และนายเรือทุกคน คนทีโ่ ดยสารเรือ พวกลูกเรือ และคนทัง้ หลายที่มีอาชีพทางทะเล ก็ได้ยืนอยูแต่
18
ห่างๆ และเมื่อคนเหล่านั ้นได้เห็นควันไฟที่ไหม้นครนั ้นกร็ อ
้ งว่า “นครใดเล่าจะเป็นเหมือนมหานครนี้ �

หนั งสือวิวรณ์ 18:19

1277

หนั งสือวิวรณ์ 19:12

พลางร้องไห้ครํา่ ครวญว่า “อนิ จจาเอ๋ย อนิ จจาเอ๋ย
มหานครนั ้น อันเป็ นที่ซ่ึงคนทัง้ ปวงที่มีเรือกําปั่ นเดินทะเลได้กลายเป็นคนมังม
่ ีด้วยเหตุจากสิง่ ของมีค่า
ของนครนั ้น เพราะภายในชัว่ โมงเดียวนครนั ้นก็เป็นที่รกร้างไป�
19 และเขาทัง
้ หลายก็โปรยผงคลีลงบนศีรษะของตน

การชื่นชมยินดีในสวรรค์ต่อการพิพากษาของพระเจ้า

20 เมืองสวรรค์ พวกอัครสาวกอันบริสุ ทธิ์ และพวกศาสดาพยากรณ์ ทัง
้ หลาย จงร่าเริงยินดีเพราะนคร

นั ้น เถิด เพราะพระเจ้า ทรงแก้ แค้น ต่อ นครนั ้น ให้ท่านทัง้ หลายแล้ว 21 แล ้ วท ูต สวรรค์ องค์ หน่งึ ที่ มี ฤทธิ์
มาก ก็ได้ ยกหินก ้อนหนึ่ ง เหมือนหิน โม่ ใหญ่ ทุ ่ มลงไปในทะเลแล้ วว ่า “บาบิ โลนมหานครนั ้น จะถูก ทุ่ม ลง
โดยแรงอย่างนี้ แหละ และจะไม่มีใครเห็นนครนั ้ นอีกต่อไปเลย 22 และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงนั กดีดพิณ
เขาคู่ นั กเล่นมโหรี นั กเป่าปี่ และนั กเป่าแตร ในเจ้าอีกต่อไป และในเจ้าจะไม่มีช่างในวิชาช่างต่างๆอีกต่อ
ไป และจะไม่มีใครได้ยน
ิ เสียงโม่แป้งในเจ้าอีกต่อไป 23 และในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไป
และจะไม่ มี ใครได้ยน
ิ เสียงเจ้า บ่าวเจ้าสาวในเจ้า อีกต่อไป เพราะว่าบรรดาพ่อค้า ของเจ้า ได้ เป็น คนใหญ่
โตแห่งแผ่นดินโลกแล้ว และโดยวิทยาคมของเจ้าได้ล่อลวงบรรดาประชาชาติให้ลุ่มหลง 24 และในนคร
นั ้นเขาได้พบโลหิตของพวกศาสดาพยากรณ์ และพวกวิสุทธิชน และบรรดาคนที่ถูกฆ่าบนแผ่นดินโลก�

19
อาเลลูยาบนสวรรค์

“อา
เลลูยา ความรอด สง่าราศี พระเกียรติ และฤทธิเ์ ดชจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของเรา 2 ‘เพราะ
ว่าการพิพากษาของพระองค์เทย
ี่ งตรงและชอบธรรม� พระองค์ได้ทรงพิพากษาลงโทษหญิงแพศยาคน
สําคัญนั ้น ที่ได้กระทําให้แผ่นดินโลกชัว่ ไปด้วยการล่วงประเวณี ของนาง และ ‘พระองค์ได้ทรงแก้แค้นผู้
หญิงนั ้นเพื่อทดแทนโลหิตแห่งพวกผูรั
้ บใช้ของพระองค์� ” 3 คนเหล่านั ้นรอ
้ งอีกครัง้ ว่า “อาเลลูยา ‘ควัน
ไฟที่ เกิดจากนครนั ้นพลุ่งขึ้นตลอดไปเป็นนิ ตย์� ” 4 และพวกผู้อาวุโสทัง้ ยี่สิ บสี่ คนกับสัตว์ทัง้ สี่ นั ้น ก็ได้
ทรุ ด ตัว ลงนมัสการพระเจ้า ผู้ ประทับ บนพระที่นั่ง นั ้น และร้องว่า “เอเมน อาเลลู ยา � 5 และมี เสียงออก
มาจากพระที่นั่งว่า “ ‘ท่านทัง้ หลายที่ เป็น ผู้รับใช้ของพระองค์ และผู้ที่ ยําเกรงพระองค์ ทัง้ ผู้ น้อยและผู้
ใหญ่ จงสรรเสริญ พระเจ้า ของเรา� ” 6 แล ้ว ข้าพเจ้า ได้ยน
ิ เสียงดุจ เสียงฝูง ชนเป็ นอ ัน มาก ดุ จเสียงนํ้า
มากหลาย และดุจ เสียงฟ้า ร้องสนั ่ นว ่า “อาเลลู ยา เพราะว่า องค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ
ภาพสูงสุด ทรงครอบครองอยู่
1 ภายหลังเหตุ การณ์ เหล่านี้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังกึกก้องของฝูงชนจํานวนมากในสวรรค์รอ
้ งว่า

การเลี้ยงสมรสอันวิเศษของพระเมษโปดก
ขอให้ เราทัง้ หลายร่าเริง ยินดี และถวายพระเกียรติ แด่ พระองค์ เพราะว่า ถึง เวลามงคลสมรสของ
พระเมษโปดกแล้ว และมเหสี ของพระองค์ ได้ เตรียมตัว พร้อมแล้ว 8 และทรงโปรดให้ เธอสวมผ้า ป่าน
เนื้ อ ละเอียด สะอาดและขาว เพราะผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียดนั ้น เป็น ความชอบธรรมของพวกวิ สุทธิ ชน �
9 และทูต สวรรค์ องค์ นั ้น สัง
่ ข้าพเจ้า ว่า “จงเขียนไว้เถิด ว่า ความสุ ขม ี แก่ คนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เชิญ มาใน
การมงคลสมรสของพระเมษโปดก� และท่านบอกข้าพเจ้า ว่า “ถ้อยคํา เหล่า นี้ เป็น พระดํารัส แท้ ของ
พระเจ้า� 10 แล้วข้าพเจ้าได้ทรุ ดตัวลงแทบเท้าของท่านเพื่อจะนมัสการท่าน แต่ท่านได้กล่าวแก่ข้าพเจ้า
ว่า “อย่าเลย ข้าพเจ้าเป็นเพื่อนผูรั
้ บใช้เหมือนกับท่าน และพวกพีน
่ ้ องของท่านที่ยด
ึ ถือคําพยานของพระ
เยซู จงนมัสการพระเจ้าเถิด เพราะว่าคําพยานของพระเยซูนั้นเป็นหัวใจของการพยากรณ์ �
7

การเสด็จกลับมาสู่แผ่นดินโลกของพระคริสต์พร้อมด้วยเหล่าพลโยธาของพระองค์
11 แล้วข้าพเจ้าได้ เห็นสวรรค์ เปิ ดออก และดู เถิด มี ม้าขาวตัวหนึ่ ง พระองค์ ผู้ทรงม้านั ้ นมีพระนามว่า
“สัตย์ซื่อและสัตย์จริง� พระองค์ทรงพิพากษาและกระทําสงครามด้วยความชอบธรรม 12 พระเนตรของ
พระองค์ดุจเปลวไฟ และบนพระเศียรของพระองค์มีมงกุฎหลายอัน และพระองค์ทรงมีพระนามจารึกไว้
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ซึ่งไม่มีผู้ใดรู จ
้ ักเลย นอกจากพระองค์เอง 13 พระองค์ทรงฉลองพระองค์ที่จุ่มเลือด และพระนามที่เรียก
พระองค์ นั้น คือ “พระวาทะของพระเจ้า� 14 เหล่ าพลโยธาในสวรรค์ สวมอาภรณ์ ผ้า ป่านเนื้ อ ละเอียด
ขาวและสะอาด ได้ นั ่ง บนหลั งม ้า ขาวตามเสด็จ พระองค์ ไป 15 มี พระแสงคมออกมาจากพระโอษฐ์ ของ
พระองค์ เพื่อ พระองค์ จะได้ ทรงฟัน ฟาดบรรดานานาประชาชาติ ด้วยพระแสงนั ้น และพระองค์ จะทรง
ครอบครองเขาด้วยคทาเหล็ก พระองค์จะทรงเหยียบบ่อยํ่าองุน
่ แห่งพระพิโรธอันเฉี ยบขาดของพระเจ้า
ผู้ทรงฤทธานุภาพสูงสุด 16 พระองค์ทรงมีพระนามจารึกที่ฉลองพระองค์ และที่ต้นพระอูรุของพระองค์
ว่า “พระมหากษั ตริยแห่
์ งมหากษั ตริย์ทัง้ ปวงและเจ้านายแห่งเจ้านายทัง้ ปวง�
การชุมนุมของฝูงนกในท้องฟ้า
17 แล ้ว ข้าพเจ้า เห็น ทูต สวรรค์ องค์ หน่ง
ึ ยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ ท่านร้องประกาศแก่ นกทัง้ ปวงที่ บินอยู่
ในท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังว่า “จงมาประชุมกันในการเลี้ยงของพระเจ้ายิง่ ใหญ่ 18 เพื่อจะได้กินเนื้ อกษั ตริ
ย์ เนื้ อนายทหาร เนื้ อคนมีบรรดาศักดิ์ เนื้ อม้า และเนื้ อคนที่นั่งบนม้า และเนื้ อประชาชนทัง้ ไทยและทาส
ทัง้ ผู้น้อยและผู้ใหญ่� 19 และข้าพเจ้าเห็นสัตว์รา้ ยนั ้น และบรรดากษั ตริย์บนแผ่นดินโลก พร้อมทัง้ พล
รบของกษั ตริย์เหล่านั ้น มาประชุมกันจะทําสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้า และกับพลโยธาของพระองค์
ปลายทางปฏิปักษ์ ต่อพระคริสต์ ผู้พยากรณ์ เท็จ และกองทัพของเขา
20 สัตว์ร้ายนั ้น ถูก จับ พร้อมด้วยผู้ พยากรณ์ เท็จ ที่ ได้ กระทํา การอัศจรรย์ ต่อ หน้า สัตว์รา
้ ยนั ้น และใช้
การอัศจรรย์ นั้น ล่อลวงคนทัง้ หลายที่ ได้ รับ เครือ
่ งหมายของสัตว์ รา้ ยนั ้น และบูชารู ป ของมัน สัตว์ ร้าย
และผู้ พยากรณ์ เท ็จ ถูก ทิง้ ทัง้ เป็น ลงในบึง ไฟที่ ไหม้ ด้วยกํามะถัน 21 และคนที่ เหลือ อยู่ นั ้น ก็ ถู กฆ่า ด้วย
พระแสงที่ ออกมาจากพระโอษฐ์ ของพระองค์ ผู้ ทรงม้า นั ้น เสีย และนกทัง้ ปวงก็ กิน เนื้ อ ของคนเหล่า นั ้น
จนอิม
่
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ซาตานถูกขังไว้พันปี
1 แล้วข้าพเจ้าเห็นทูตสวรรค์องค์หน่ง
ึ ลงมาจากสวรรค์ ท่านถือลูกกุญแจของเหวที่ไม่มก้
ี นเหวนั ้นและ
ถือโซ่ใหญ่ 2 และท่านได้จับพญานาค ซึ่งเป็นงูดึกดําบรรพ์ ผู้ซึ่งเป็นพญามารและซาตาน และล่ามมันไว้
พันปี 3 แล้วทิงม
่ ุญแจประทับตรา เพื่อไม่ให้มันล่อลวงบรรดา
้ ันลงไปในเหวที่ไม่มีก้นเหวนั ้น แล้วได้ลันก
ประชาชาติได้อีกต่อไป จนครบกําหนดพันปีแล้วหลังจากนั ้นจะต้องปล่อยมันออกไปชัว่ ขณะหนึ่ ง
การฟื้ นขึ้นของคริสเตียนเพื่อครอบครองร่วมกับพระคริสต์
และผู้ที่ นั ่งบนบัลลั งก์นั ้น ทรงมอบให้เป็นผู้ที่ จะพิพากษา และ
ข้าพเจ้า ยัง ได้ เห ็น ดวงวิญญาณของคนทัง้ ปวงที่ ถู กตัด ศีรษะ เพราะเป็น พยานของพระเยซู และเพราะ
พระวจนะของพระเจ้า และเป็นผูที
้ ่ไม่ได้บูชาสัตว์รา้ ยนั ้นหรือรู ปของมัน และไม่ได้รับเครือ
่ งหมายของมัน
ไว้ที่ หน ้า ผากหรือ ที่ มือ ของเขา คนเหล่า นั ้น กลับ มี ชี วิต ขึ้น มาใหม่ และได้ ครอบครองร่วมกับ พระคริสต์
เป็นเวลาพันปี 5 แต่คนอื่นๆที่ตายแล้วไม่ได้กลับมีชีวิตอีกจนกว่าจะครบกําหนดพันปี นี่ แหละคือการฟื้ น
จากความตายครัง้ แรก 6 ผู้ ใดที่ ได้ มี ส่วนในการฟื้ นจากความตายครัง้ แรกก็ เป็นสุข และบริสุทธิ์ ความ
ตายครัง้ ที่สองจะไม่มีอํานาจเหนื อคนเหล่านั ้น แต่เขาจะเป็นปุโรหิตของพระเจ้าและของพระคริสต์ และ
จะครอบครองร่วมกับพระองค์ตลอดเวลาพันปี
4 ข้าพเจ้าได้ เห็นบัลลั งก์หลายบัลลั งก์

การกบฏในยุคพันปี ซาตานถูกทิง้ ลงในนรก
7 ครัน
้ พันปี ล่วงไปแล้ว ก็ จะปล่อยซาตานออกจากคุก ที่ ขั งม ัน ไว้ 8 และมัน จะออกไปล่อลวงบรรดา
ประชาชาติ ทัง้ สี่ ทิศ ของแผ่น ดิน โลก คือ โกกและมาโกก ให้ คนมาชุ มนุ มกัน ทํา ศึก สงคราม จํานวนคน
เหล่า นั ้น มากมาย ดุจ เม็ด ทราย ที่ ทะเล 9 และ คน เหล่า นั ้น ยก ขบวน ออก ไป ทัว่ แผ่น ดิน โลก และ ล้อม
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กองทัพ ของพวกวิ สุทธิ ชน และเมือ งอันเป็ นที ่ รก
ั นั ้น ไว้ แต่ ไฟได้ ตกลงมาจากพระเจ้า ออกจากสวรรค์
เผาผลาญคนเหล่านั ้น 10 ส่วนพญามารที่ล่อลวงเขาเหล่านั ้นก็ถูกโยนลงไปในบึงไฟและกํามะถัน ที่สัตว์
ร้ายและผู้พยากรณ์ เท็จอยูนั
่ ้น และมันต้องทนทุกข์ทรมานทัง้ กลางวันและกลางคืนตลอดไปเป็นนิ ตย์
การพิพากษาบนพระที่นั่งใหญ่สีขาว
และเห็นพระองค์ผูประทั
้
บบนพระที่นั่งนั ้น และแผ่นดินโลกและ
ฟ้าอากาศก็อน
ั ตรธานไปจากพระพักตร์พระองค์ และไม่มีที่อยู่สําหรับแผ่นดินโลกและฟ้าอากาศนั ้นต่อ
ไปเลย 12 ข้าพเจ้าได้เห็นบรรดาผู้ที่ตายแล้ว ทัง้ ผู้น้อยและผู้ใหญ่ ยืนอยู่จําเพาะพระพักตร์พระเจ้า และ
หนั งสือต่างๆก็ เปิดออก หนังสื ออีกม้วนหนึ่ งก็เปิดออกด้วย คือหนั งสือแห่งชีวต
ิ และผู้ที่ ตายไปแล้ วก็ถู
กพิพากษาตามข้อความที่ จารึกไว้ในหนั งสือเหล่านั ้น ตามที่ เขาได้กระทํา 13 ทะเลก็ส่งคืนคนทัง้ หลายที่
ตายในทะเล ความตายและนรกก็ ส่ง คืน คนทัง้ หลายที่ อยู่ ในที่ เหล่า นั ้น และคนทัง้ หลายก็ ถู กพิพากษา
ตามการกระทํา ของตนหมดทุก คน 14 แล ้ว ความตายและนรกก็ ถู กผลัก ทิง้ ลงไปในบึง ไฟ นี่ แหละเป็น
ความตายครัง้ ที่สอง 15 และผู้ใดที่ไม่มีชื่อจดไว้ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ ผู้นั ้นก็ถูกทิง้ ลงไปในบึงไฟ
11 ข้าพเจ้าได้เหน
็ พระที่นั่งใหญ่สีขาว

21
เยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์ลอยลงมาจากพระเจ้า
1 ข้าพเจ้า ได้ เห ็ นท้ องฟ้า ใหม่ และแผ่น ดิน โลกใหม่ เพราะท้องฟ้า เดิม และแผ่น ดิน โลกเดิ มน ัน
้ หายไป
2
หมดสิน
้ แล้ว และทะเลก็ ไม่มี อีก แล้ว ข้าพเจ้า คือ ยอห์น ได้ เห ็น เมือ งบริสุทธิ ์ คือ กรุ ง เยรู ซาเล็ม ใหม่
เลื่อนลอยลงมาจากพระเจ้า และจากสวรรค์ กรุ งนี้ ได้ จัด เตรียมไว้พร ้ อมแล้ว เหมือนอย่างเจ้า สาวแต่ง
ตัวไว้สําหรับสามี
พลับพลาของพระเจ้าอยูก
่ ับมนุษย์และสิง่ สารพัดถูกสร้างขึ้นใหม่
ข้าพเจ้าได้ยน
ิ เสียงดังมาจากสวรรค์ ว่า “ดู เถิด พลับพลาของพระเจ้าอยู่กับมนุษย์แล้ว พระองค์ จะ
ทรงสถิ ตก ับ เขา เขาจะเป็น ชนชาติ ของพระองค์ และพระเจ้า เองจะประทั บอย ู่ กับ เขา และจะทรงเป็น
พระเจ้า ของเขา 4 พระเจ้า จะทรงเช็ด นํ้า ตาทุกๆหยดจากตาของเขา ความตายจะไม่ มี อีก ต่อ ไป ความ
ครํา่ ครวญ การร้องไห้ และการเจ็บปวดจะไม่มีอีกต่อไป เพราะยุคเดิมนัน
้ ได้ผ่านพ้นไปแล้ว� 5 พระองค์
ผู้ ประทับ บนพระที่ นั่ง ตรัสว ่า “ดู เถิด เราสร้างสิง่ สารพัด ขึ้น ใหม่� และพระองค์ ตรัส กับ ข้าพเจ้า ว่า “จง
เขียนไว้เถิด เพราะว่าถ้อยคําเหล่านี้ เป็นคําสัตย์จริงและสัตย์ซื่อ� 6 พระองค์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า “สําเร็จ
แล้ว เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ผูใดกระหาย
้
เราจะให้ผูนั
้ ้นดื่มจากบ่อนํ้าพุแห่งชีวต
ิ
โดยไม่ ต้องเสีย อะไรเลย 7 ผู้ ใดมี ชัยชนะ ผู้ นั ้น จะได้ รบ
ั สิง่ สารพัด เป็น มรดก และเราจะเป็น พระเจ้า ของ
8
เขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา แต่คนขลาด คนไม่เชื่อ คนที่น่าสะอิดสะเอียน ฆาตกร คนล่วงประเวณี
คนใช้เวทมนตร์ คนไหว้รู ปเคารพ และคนทัง้ ปวงที่ พู ดมุสานน
ั ้ จะได้รบ
ั ส่วนของตนในบึงที่ เผาไหม้ด้วย
ไฟและกํามะถัน นั ่นคือความตายครัง้ ที่สอง�
3

แบบของเยรู ซาเล็มแห่งสวรรค์
9 ทูต สวรรค์ องค์ หน ่ง
ึ 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 าสาวที่ เป็น มเหสี ของพระ
เมษโปดก� 10 ท่านได้ นําข้าพเจ้าโดยพระวิญญาณขึ้นไปบนภูเขาสูงใหญ่ และได้ สําแดงให้ข้าพเจ้าเห็น
เมืองใหญ่นั ้น คือกรุ งเยรู ซาเล็ มอันบริสุทธิ์ ซึ่งกําลังลอยลงมาจากสวรรค์ และจากพระเจ้า 11 เมืองนั ้น
ประกอบด้วยสง่า ราศี ของพระเจ้า ใสสว่างดุจ พลอยมณี อน
ั หาค่า มิ ได้ เช่น เดียวกับ พลอยหยกอัน สุกใส
เหมือนแก้วผลึก 12 เมืองนั ้นมีกําแพงสูงใหญ่ มีประตูสิบสองประตู และที่ประตูมีทูตสวรรค์สิบสององค์
และที่ ประตู นั ้น จารึก เป็น ชื่อ ตระกูล ของชนชาติ อส
ิ ราเอลสิบ สองตระกูล 13 ทางด้านตะวัน ออกมี สาม
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ประตู ทางด้านเหนื อมีสามประตู ทางด้านใต้ มีสามประตู ทางด้านตะวันตกมีสามประตู 14 และกําแพง
เมืองนั ้ นมีฐานสิบสองฐาน และที่ฐานนั ้นจารึกชื่ออัครสาวกสิบสองคนของพระเมษโปดก 15 ทูตสวรรค์
องค์ที่พูดกับข้าพเจ้านั ้น ถือไม้วด
ั ทองคําเพื่อจะวัดเมือง และวัดประตูและกําแพงของเมืองนั ้น 16 เมือง
นั ้นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวเท่ากันและท่านเอาไม้วด
ั เมืองนั ้น ได้สองพันสี่รอ
้ ยกิโลเมตร กว้างยาว
17
และสูง เท่า กัน ท่านวัดกําแพงเมืองนั ้น ได้ เจ ็ด สิบ สองเมตร ตามมาตรวัด ของมนุษย์ ซึ่ง คือ มาตรวัด
ของทูตสวรรค์องค์นั ้น 18 กําแพงเมืองนั ้ นก่อด้วยพลอยหยก และเมืองนั ้นเป็นทองคําบริสุทธิ์ สุกใสดุจ
แก้ว 19 ฐานของกําแพงเมืองนั ้นประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิ ด ฐานที่หน่งึ เป็นพลอยหยก ที่สองไพทูร
ย์ ที่สามหินคว๊อตซ์โปร่งแสง ที่สี่มรกต 20 ที่ห้าโกเมน ที่หกทับทิม ที่เจ็ดเพชรสีเขียว ที่แปดพลอยเขียว
ที่ เก้าบุษราคัม ที่ สิ บหยก ที่ สิ บเอ็ดพลอยสี แดง ที่ สิ บสองเป็นพลอยสี ม่วง 21 ประตู ทัง้ สิบสองประตู นั้น
เป็นไข่มุกสิบสองเม็ด ประตูละเม็ด และถนนในเมืองนั ้นเป็นทองคําบริสุทธิ์ ใสราวกับแก้ว
พระเจ้าสถิตอยูก
่ ับมนุษย์ ประตูเมืองสวรรค์จะไม่ปิดเลย
ข้าพเจ้า ไม่ เห ็ นม ี พระวิหารในเมืองนั ้น เลย เพราะองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า ผู้ ทรงฤทธานุ ภาพ
สูงสุด และพระเมษโปดกทรงเป็นพระวิหารในเมืองนั ้น 23 เมืองนั ้นไม่ต้องการแสงของดวงอาทิตย์และ
ดวงจันทร์ เพราะว่า สง่า ราศี ของพระเจ้า เป็น แสงสว่างของเมืองนั ้น และพระเมษโปดกทรงเป็น ความ
สว่างของเมืองนั ้น 24 บรรดาประชาชาติที่รอดแล้วจะเดินไปในท่ามกลางแสงสว่างของเมืองนั ้น และบร
รดากษั ตริย์ในแผ่นดินโลกจะนําสง่าราศีและเกียรติของตนเข้ามาในเมืองนั ้น 25 ประตูเมืองทุกประตูจะ
ไม่ปิดเลยในเวลากลางวัน ด้วยว่าจะไม่มีเวลากลางคืนในเมืองนั ้นเลย 26 และคนทัง้ หลายจะนําสง่าราศี
และเกียรติของบรรดาประชาชาติเข้ามาในเมืองนั ้น 27 สิ่งใดที่เป็นมลทิน หรือผูใ้ ดก็ตามที่กระทําสิง่ ที่น่า
สะอิดสะเอียน หรือ พู ดม ุ สาจะเข้าไปในเมืองไม่ ได้ เลย เว้น แต่ เฉพาะคนที่ มี ชื่อ จดไว้ในหนั งสือ แห่ง ชีวต
ิ
ของพระเมษโปดกเท่านั ้นจึงจะเข้าไปได้
22

22

แม่น้าํ แห่งชีวต
ิ และต้นไม้แห่งชีวต
ิ

1 ท่านได้ชี้ให้ข้าพเจ้าดูแม่น้า
ํ บริสุทธิ์ที่มีน้าํ แห่งชีวต
ิ

ใสเหมือนแก้วผลึก ไหลออกมาจากพระที่นั่งของ
พระเจ้า และของพระเมษโปดก ท่ามกลางถนนในเมืองนั ้นและริมแม่น้ําทัง้ สองฟากมีต้นไม้แห่งชีวต
ิ
ซึ่ง ออกผลสิบ สองชนิ ด ออกผลทุกๆเดือน และใบของต้นไม้ นั้น สําหรับ รักษาบรรดาประชาชาติ ให้ หาย
3 จะไม่มีการสาปแช่งใดๆอีกต่อไป พระที่นั่งของพระเจ้าและของพระเมษโปดกจะตัง
้ อยูใ่ นเมืองนั ้น และ
4
บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ จะปรนนิ บัติ พระองค์ เขาเหล่านั ้นจะเห็นพระพักตร์พระองค์ และพระนาม
ของพระองค์ จะประทั บอย ู่ ที่ หน ้า ผากเขา 5 กลางคืน จะไม่ มี ที่ นั ่น เขาไม่ ต้องการแสงเทียนหรือ แสง
อาทิตย์ เพราะว่าองค์ พระผู้ เป็น เจ้า คือ พระเจ้า ทรงประทานแสงสว่างแก่ เขา และเขาจะครอบครองอยู่
ตลอดไปเป็น นิ ตย์ 6 และทูตสวรรค์ องค์ นั ้น บอกข้าพเจ้าว่า “ถ้อยคํา เหล่านี้ เป็น คํา สัตย์ซ่ือ และสัตย์จริง
และองค์ พระผู้ เป็น เจ้า พระเจ้า แห่ง พวกศาสดาพยากรณ์ อน
ั บริสุทธิ์ ได้ ทรงใช้ ทูต สวรรค์ ของพระองค์
สําแดงแก่บรรดาผูรั
้ บใช้ของพระองค์ ถึงเหตุการณ์ ทัง้ ปวงซึ่งจะอุบติ
ั ขึ้นในไม่ช้า� 7 “ดูเถิด เราจะมาโดย
เร็ว ผู้ใดที่ถือรักษาคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ ก็เป็นสุข�
2

คําสัง่ ให้ประกาศคําพยากรณ์ นี้
คือยอห์น เป็นผู้ได้ เห็นและได้ยน
ิ เหตุ การณ์ เหล่านี้ และครัน
้ ข้าพเจ้าได้ยน
ิ และได้ เห็นแล้ว
ข้าพเจ้า ก็ ทรุ ด ตัว ลงจะนมัสการแทบเท้า ทูต สวรรค์ ที่ ได้ สําแดงเหตุ การณ์ เหล่า นี้ แก่ ข้าพเจ้า 9 แต่ ท่าน
ห้ามข้าพเจ้า ว่า “อย่า เลย ด้วยว่า ข้าพเจ้า เป็น เพื่อนผู้ รับ ใช้ เช่น เดีย วกั บท ่าน และพวกพี่ น้องของท่าน
คือพวกศาสดาพยากรณ์ และพวกที่ ถือรักษาถ้อยคําในหนั งสือนี้ จงนมัสการพระเจ้าเถิด� 10 และท่าน
บอกข้าพเจ้าว่า “อย่าประทับตราปิดคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ เพราะว่าใกล้จะถึงเวลานั ้นแล้ว 11 ผู้ที่เป็น
8 ข้าพเจ้า
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คนอธรรมก็ ให้เขาอธรรมต่อ ไป ผู้ ที่ เป็น คนลามกก็ ให้เขาลามกต่อ ไป ผู้ ที่ เป็น คนชอบธรรมก็ ให้เขาชอบ
ธรรมต่อ ไป และผู้ ที่ เป็น คนบริสุทธิ์ ก็ ให้ เขาเป็น คนบริสุทธิ์ ต่อ ไป � 12 “ดู เถิด เราจะมาโดยเร็ว และจะ
นํา บําเหน็ จ ของเรามาด้วย เพื่อ ตอบแทนการกระทํา ของทุก คน 13 เราคื ออ ัลฟาและโอเมกา เป็น ปฐม
และเป็นอวสาน เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย� 14 คนทัง้ หลายที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็
เป็นสุข เพื่อว่าเขาจะได้มีสิทธิในต้
นไม้แห่งชีวต
ิ และเพื่อเขาจะได้เข้าไปในเมืองนั ้นโดยทางประตู 15 ด้วย
์
ว่าภายนอกนั ้ นมีสุนัข คนใช้เวทมนตร์ คนล่วงประเวณี ฆาตกร คนไหว้รู ปเคารพ คนใดที่รก
ั และกระทํา
การมุสา 16 “เราคือเยซูผูใ้ ช้ให้ทูตสวรรค์ของเราไปเป็นพยานสําแดงเหตุการณ์ เหล่านี้ แก่ท่านเพื่อคริสต
จักรทัง้ หลาย เราเป็นรากและเป็นเชื้อสายของดาวิด และเป็นดาวประจํารุ งอ
่ ันสุกใส�
การชวนเชิญครัง้ สุดท้ายของพระคัมภีรต
์ ่อคนบาป
“เชิญมาเถิด� และให้ผู้ที่ ได้ ยินกล่าวว่า “เชิญมาเถิด� และให้ผู้
ที่ กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ ให้ผู้นั ้นมารับน้าํ แห่งชีวต
ิ โดยไม่ต้องเสียอะไรเลย 18 ข้าพเจ้าเป็น
พยานแก่ทุกคนที่ได้ยินคําพยากรณ์ ในหนั งสือนี้ ว่า ถ้าผู้ใดจะเพิม
่ เติมคําเข้าไปในหนั งสือนี้ พระเจ้าก็จะ
19
ทรงเพิม
ั ที่เขียนไว้ในหนั งสือมว
้ นนี้ แก่ผูนั
้ ้น และถ้าผูใ้ ดตัดข้อความออกจากหนั งสือพยากรณ์
่ ภัยพิบติ
นี้ พระเจ้าก็ จะทรงเอาส่วนแบ่งของผู้นั้นที ่มี อยู่ในหนั งสือแห่งชีวต
ิ และที่ มี อยู่ในเมืองบริสุทธิ์นั ้น และ
จากสิง่ ที่มีเขียนไว้ในหนั งสือม้วนนี้ ไปเสีย
คําทรงเตือนและพระสัญญาว่าพระคริสต์จะเสด็จมา
20 พระองค์ ผู้ ทรงเป็ น พยานในเหตุ การณ์ ทัง
้ ปวงนี้ ตรัสว ่า “แน่ นอน เราจะมาโดยเร็ว� เอเมน พระ
เยซู เจ้า ขอให้เป็น เช่น นั ้น เชิญ เสด็จ มาเถิด 21 ขอให้ พระคุณ แห่ง พระเยซู คริสต์ องค์ พระผู้ เป็น เจ้าของ
เรา จงดํารงอยูก
่ ับท่านทัง้ หลายเถิด เอเมน
17 พระวิญญาณและเจ้า สาวตรัสว ่า

